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Introduktion  

Vilken kunskapssyn framträder hos fyra erfarna waldorflärare i relation till ämnet geografi, 

hur formulerar de waldorfpedagogikens kunskapssyn och hur relaterar deras kunskapssyn sig 

till relevanta idéer om kunskap och kunskapssyn i pedagogiken?  

För att undersöka och beskriva waldorfskolans kunskapssyn i den här studien användes en 

fenomenologisk ansats. 

Undersökningen baseras på erfarenheter och uppfattningar hos fyra, i Sverige verksamma 

waldorfpedagoger, som har lång erfarenhet, minst 15 år, som klasslärare och/eller 

ämneslärare. Undersökningen är exemplifierande och kan inte ses som representativ. 

Att lyfta fram olika områden, i det här fallet kunskapssynen och granska hur den ser ut och 

formas i ett ämne, kan förhoppningsvis bidra till waldorfskolans fortsatta utveckling. 

Geografi är ett mångfacetterat och komplext ämne. I en tid när författningarna ställer allt 

högre krav på att mäta elevers kunskaper genom till exempel nationella prov i fler och fler 

ämnen, blir det viktigt att visa elever, föräldrar och myndigheter att waldorfskolan också är en 

kunskapsförmedlande skola. Waldorfskolans försök att profilera sig som en skola som tar hela 

människan i anspråk, det vill säga att det läggs lika stor vikt vid såväl teoretiska, praktiska 

som konstnärliga ämnen, även i gymnasiet, konkurrerar idag med många andra kommunala- 

och friskolor. Detta ställer krav på waldorfskolan att presentera en tidsenlig kunskapssyn. 
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In English 

The study utilised a phenomenological approach in order to outline and explore the 

pedagogical approach to knowledge of Waldorf (Steiner) education. It analysed approaches to 

knowledge among experienced Waldorf pedagogues in relation to geography as a subject, 

how such approaches shape the general approach of Waldorf education, and how pedagogues 

relate their approaches to practical teaching.  

The study was based on the experiences of four Waldorf pedagogues who had been active in 

Sweden and had at a minimum 15 years of experience as class and/or subject teachers. The 

study is qualitative and serves to relate information of personal experience, it can therefore 

not be interpreted as generally representative. 

Highlighting specific features, such as in this case the approach to knowledge and how its 

formation within a subject, will add to the discourse around Waldorf pedagogy and allow for 

future development within the education system. 

Geography is a multifaceted and complicated subject. In an age when national curriculums are 

increasingly demanding formal examination such as through national exams in an increasing 

number of subjects, it is important to demonstrate to pupils, parents and authorities that 

Waldorf schools maintain the transfer of knowledge between pupils and pedagogues. The 

Waldorf system departs from conventional state and free schools by attempting to utilise the 

entirety of the pupil's human capacity, that is to say that it highlights theoretical as well as 

practical and artistic subjects. This extends to upper secondary school. It also requires that the 

Waldorf educational system can formulate a modern approach to knowledge. 
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Förord 

Det var årets sista period. Jag skulle undervisa zoologi och evolutionslära i waldorfskolans 

årskurs 12. Förberedelserna hade varit extra noggranna för att uppdatera ämnet: ett 

omfattande bildkompendium med teckningar från de olika djurgrupperna och texter var 

upplagt för klassen på en digital plattform, som en slags digital lärobok. Där stod alla 

basuppgifter i början av varje avsnitt och fördjupningstexter därefter. Ett bildkompendium, 

utan andra texter än bildtexter, gavs åt varje elev första lektionen. En Power Point skapades 

som visade ca 10-20 bilder/lektion (det var endast bilder – inga texter). 

En rad olyckliga omständigheter gjorde att undervisningstiden blev kraftigt reducerad. Det 

fick mig att fundera på hur vi egentligen värderar undervisningstiden på gymnasiet och vilka 

kunskapskrav vi har på eleverna. Det som slutligen ledde mig fram till forskningsfrågan var 

en pojkes kommentar: “Varför måste jag vara med på lektionerna, när allt du säger, ändå går 

att googla?” Hans fråga upplevde jag först som en provokation, men han lyckades verbalisera 

vad som låg i luften. När undervisningstiden minskats med över 50% framträdde tydligt en 

motivationsstörning bland några elever. 

Efter flera samtal med kollegor om deras kunskapssyn upplevde jag att begreppet var 

tämligen svårdefinierat. Det verkade i stort sett finnas lika många uppfattningar om kunskap 

som det fanns lärare. Under julledigheten som följde fick jag idén att som Masterarbete skriva 

om waldorfskolans kunskapssyn. Finns någon “minsta gemensamma nämnare”? Är kunskap 

allt vad som hörts/setts/lästs, eller är det mer av minneskaraktär? Lever vi som vi lär i 

waldorfskolan: är vi en skola för hela människan, tar vi hela människan i anspråk? 
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1 Inledning 

Temat jag valt för min Masteruppsats är att undersöka waldorflärares kunskapssyn. 

Förhoppningsvis kan några tänkbara riktningar påvisas, inte som slutgiltig sanning eller hur 

det ska vara, utan mer som underlag för framtida konstruktiva diskussioner om 

waldorfskolans kunskapssyn.  

Kunskapssyn är ett grundläggande fundament inom undervisning. Få studier har gjorts på 

svenska waldorfskolor i ämnet, men arbetet med att förbättra undervisningen och lärandet 

behöver hela tiden hållas vid liv om man ska sätta eleven i centrum. Det här är mitt bidrag. 

1:1 Bakgrund 

Efter dryga 25 år som waldorflärare, klasslärare såväl som ämneslärare i biologi och geografi, 

från årskurs 1-12 har jag många gånger funderat på och talat med kollegor om synen på 

kunskap inom waldorfskolan. Vilka kunskapsperspektiv finns i 2000-talets waldorfskola, vad 

kännetecknar kunskapssynen och kunskapsprocessen, finns någon utveckling och har den en 

riktning? Hur förhåller sig kunskapssynen hos dagens waldorflärare jämfört med 

waldorfpedagogikens syn på kunskap – ja, finns det verkligen en waldorfpedagogisk 

kunskapssyn överhuvudtaget? Erbjuds waldorfelever optimal kunskapsutveckling? Vilka sätt 

finns egentligen i dag hos waldorflärare att se på kunskap och vad formar sättet att se på 

kunskap? 

Det svenska waldorflärarmötet 2009 hade kunskapssyn som tema, där diskuterades bland 

annat erfarenhetens betydelse och en av frågorna var: Hur förhåller sig den stora 

erfarenhetsbaserade kunskap som waldorfskolorna haft så stor framgång med, till den 

traditionella forskningen som tillmäts allt större betydelse i skolpolitiken? Men det är en av få 

gånger som ämnet kunskapssyn lyfts fram inom waldorfpedagogiken det senaste decenniet. 

Forskningsfråga 

Mina frågor om kunskapssynen formulerade jag slutgiltigt till: 

Vilken kunskapssyn framträder hos fyra erfarna waldorflärare i relation till ämnet 

geografi, hur formulerar de waldorfpedagogikens kunskapssyn och hur relaterar deras 

kunskapssyn sig till relevanta idéer om kunskap och kunskapssyn i pedagogiken? 
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Att det blev just geografi beror på mitt eget intresse, utbildning och undervisning i ämnet samt 

att det till stor del är ett brett ämne, med många olika områden som överlappar varandra. 

Dessutom förekommer ämnet geografi under många skolår, från grundskolan upp till 

gymnasiet. 

Exemplifierande studie 

Undersökningen baseras på erfarenheter och uppfattningar hos fyra, i Sverige verksamma 

waldorfpedagoger, som har lång erfarenhet, minst 15 år, som klasslärare och/eller 

ämneslärare.  

För att waldorfskolans kursplan ska kunna fortsätta vara ett pedagogiskt alternativ och 

utvecklas, behövs både kritisk granskning från myndigheter och från dem som använder sig 

av waldorfpedagogiken i sin dagliga pedagogiska gärning. Därför tänkte jag att något så 

grundläggande som kunskapssynen kunde vara en bra utgångspunkt för att undersöka 

waldorfpedagogiken. 

Undersökningen är exemplifierande och kan inte ses som representativ. Några generella 

riktningar kan dock urskiljas. Målet har varit att komma verkligheten ett stycke närmare och 

beskriva en aspekt så trovärdigt som möjligt. Att lyfta fram olika områden, i det här fallet 

kunskapssynen och granska hur den ser ut och formas i ett ämne, kan förhoppningsvis bidra 

till waldorfskolans fortsatta utveckling. 

Geografi är ett mångfacetterat och komplext ämne med både egna termer och många namn. 

Waldorfskolans kursplan beskriver mycket riktigt geografi som ett omfattade ämne. I en tid 

när Skolinspektionen ställer allt högre krav på att mäta elevers kunskaper genom till exempel 

nationella prov i fler och fler ämnen, blir det viktigt att visa elever, föräldrar och myndigheter 

att waldorfskolan också är en kunskapsförmedlande skola. Waldorfskolans försök att profilera 

sig som en skola för hela människan, som tar hela människan i anspråk, det vill säga att det 

läggs lika stor vikt vid såväl teoretiska, praktiska som konstnärliga kunskaper, även i 

gymnasiet, konkurrerar idag med många andra kommunala- och friskolor. Flera olika skolor 

vill vara mer kunskapsförmedlande och pedagogiska alternativ nu än för 20-30 år sedan. Detta 

ställer krav på waldorfskolan att presentera en tidsenlig kunskapssyn. 

Området där forskningsfrågan hör hemma ryms till största delen inom pedagogikens ram, 

närmare bestämt waldorfpedagogiken. 
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1:2 Begrepp och definitioner 

Läroplanen för grundskolan (Lgr11 s.7) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till 

att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värderingar. Den ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden 
och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på̊ kunskap och lärande är 
naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt 
begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på̊ att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. (Lgr11, s.10) 

Begreppet kunskap är centralt i Skollagen och Läroplanen för grundskolan (Lgr11) och 

gymnasieskolan (Lgy11). Men vad är egentligen kunskap och vad behöver definieras för att vi 

ska kunna tala om en kunskapssyn? 

Kunskapsteori, epistemologi, är ett brett fält med olika inriktningar och brukar beskrivas som 

att studera grundläggande frågor om kunskapens natur, objekt och källor, till exempel. I 

epistemologin ställs frågor som: Vad är kunskap? Kan vi ha kunskap om en objektiv 

yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Vilar kunskapen ytterst på sinnena eller förnuftet? 

Enligt Kvale, (2012, s.69) existerar kunskap i relationen mellan människan och världen. 

Den mer filosofiska grenen av kunskapsteorin, epistemologi, handlar om kunskapens 

möjligheter, begränsningar, hur kunskap uppstår etc. Termen kunskapssyn refererar till de 

meningar, tankar etc. som professionella, lekmän eller elever har om temat och på engelska 

beskriver man det som epistemic beliefs eller epistemplogical beliefs och det är detta 

perspektiv jag valt att utgå ifrån i den här uppsatsen även om det ibland snuddar vid den mer 

filosofiska vinkeln. Kunskap kan således diskuteras både utifrån en filosofisk och en 

pedagogisk utgångspunkt. 

Waldorfpedagogiken och kunskapssynen 

Rudolf Steiner, grundaren av waldorfpedagogiken, lade mycket stor vikt vid kunskapsteorin 

och var inspirerad av Goethes kunskaps- och vetenskapsbegrepp, nedan beskrivet av Jost 

Schierens sammanfattning från ett av seminarierna under Svenskt Waldorflärarmöte 2009: 
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I motsats till ett kunskapsbegrepp som leder till en begreppsmässigt – kategorisk, 
teoretisk abstraktion eftersträvar Goethe i sina kunskapsmässiga slutsatser att 
uppfatta världsföreteelsernas kvalitativa särdrag. Han genomför detta genom att 
inte överföra intrycken från världen i det mänskliga förståndets fastlagda 
omdömesformer. Istället använder han de genom tänkandet frambragta idéerna 
och begreppen som åskådningsokular. Då är det inte subjektet som trär omdömen 
över objekten utan det motsatta: objektens särdrag visar sig i ljuset av anbudet av 
de begrepp som används för att länka blicken. (s.33) 

För att försöka ta fram något av själva essensen i waldorfskolans kunskapssyn, citeras här Bo 

Dahlin ur ett föredrag hållet vid Svenskt Waldorflärarmöte 2009: 

Då kan man fråga sig: vad är waldorfpedagogikens kunskapsintresse? … Ett 
möjligt svar kanske är att det är ett sant mänskligt kunskapsintresse, det är ett 
intresse som handlar om att beskriva och förstå det som är utan att egentligen vilja 
någonting annat än att förstå det. Vad det än är vi möter, om det är ett 
naturfenomen eller ett socialt fenomen eller ett psykologiskt fenomen. Lite 
poetiskt skulle man kanske kunna säga att det handlar om att lyssna till det ord 
som talar ur fenomenen själva. (s.13) 

Kunskapssynen i den kommunala skolan har diskuterats en hel del, de senaste åren och 

svenska elevers kunskaper har visat sig överraskande svaga på en rad olika områden. 

Förhållandevis få studier har gjorts om kunskapssynen i waldorfskolan. 

1:3 Syftet med undersökningen 

Eftersom lite forskning gjorts i ämnet kunskapssynen i waldorfskolan, kan förhoppningsvis 

denna studie bidra med någonting som kan belysa forskningsfältet. 

God forskning är forskning som fungerar. Frågan om vad som bör räknas som 
”nyttigt” är laddad med värdemässiga och etiska aspekter… Inom pragmatismen 
hävdar man att idéer och meningar får legitimitet genom att ge oss möjlighet att 
hantera den värld som vi befinner oss i. (Kvale, 2012, s.72) 

Genom att använda en fenomenologisk metod, är syftet med den här Masteruppsatsen att 

försöka formulera en kunskapssyn som stämmer överens med waldorfmetodiken och visa 

några riktningar hur waldorflärare ser på kunskapsprocessen. Som alternativ metod skulle jag 

till exempel kunnat använda mig av ett mer kvantitativt perspektiv och empiriskt redovisat 

waldorfelevers resultat vid de nationella proven i kärnämnena svenska, matematik och 

engelska. Mitt huvudintresse ligger dock i ämnet geografi och några nationella prov har ännu 

inte förekommit i ämnet. En framtida forskning som jämför waldorfelevers resultat i 



12 

 

nationella prov med andra grundskolor och gymnasium, kan möjligen jämföra kunskaperna – 

men säger mindre om lärarnas kunskapssyn. Fokus ligger på kunskapssynen och 

kunskapsprocesserna i geografiämnet inom waldorfpedagogikens område. Målet har varit att i 

huvudsak navigera inom ett ämnesområde där egna erfarenheter i ämnet geografi kunnat tas 

tillvara. 
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2. Teori 

2:1 Inledning 

Information kan i dag lätt plockas fram och överföras via digital teknik. Enligt Dizin (2009, 

s.54) är det inte lika enkelt med kunskap, som snarare kan betraktas som respons på den 

information vi får. Kunskap måste hela tiden upptäckas, mobiliseras och utvecklas. Arevik 

(2013) beskriver hur kunskaper förändrats genom historien, från mer kroppsliga och narrativa 

till vår tids mer teoretiska: 

… kunskap handlar om den kunskap som varje kultur vi känner bemödat sig om 
att återskapa hos nästa generation. Det handlar om en kulturs kunskapsfundament, 
men en kunskap som samtidigt ger individen möjlighet till en verklig kulturell 
delaktighet. Denna kunskap har historiskt förändrats från kroppsliga och narrativa 
kunskapsformer till dagens mer teoretiska. Den svenska läroplanen är följdriktigt 
ett uttryck för det moderna samhällets teoretiska kunskapskrav och denna 
kunskapsform är grunden i skolans kunskapsuppdrag och elevens kunskapsrätt. 
(Arevik, 2013, s.1) 

Tankar om vad kunskap är och hur kunskap definieras, mäts och kan bedömas är naturligtvis 

en mycket central del i skolans värld. Det är också troligt att det finns en interaktion mellan 

kunskapssyn och typ av undervisning, anser Hofer (2001, s.354). 

Kunskap som centralt begrepp 

Nordin (2012) menar att frågan hur vi ser på kunskap i pedagogiska sammanhang är 

fundamental. Han anser att i skolans formaliserade praktik förstås den som relaterad till olika 

ämnen som eleverna förväntas bemästra efter avslutad skolgång. I det mer informella 

sammanhanget kan det handla om allt från att lära sig knyta skorna och cykla till att samtala 

kring litteratur i en bokcirkel eller liknande. Kunskapsprocesser pågår på en mängd olika 

arenor i människors vardag och har det gemensamt att de på olika sätt bidrar till att forma oss 

som individer, våra föreställningar om oss själva, om andra samt om den värld vi lever i (s.8). 

Enligt Nordin (2012) handlar pedagogikens kunskapsintresse inte främst om mentala 

omstruktureringsprocesser, utan om hur kunskap blir till mellan människor samt hur denna 

kunskap kan förstås som utgångspunkt för deras framtida handlande i världen (s.25). En 

läroplan kan förstås som grundläggande principer för kulturell och social reproduktion. 

Läroplaner ska alltså inte enbart förstås som officiella styrdokument, utan inbegriper också de 
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tankeströmningar och värderingar som ett visst samhälle omfattar vid en given tidpunkt och 

som skolan har till uppgift att föra vidare till efterföljande generationer (s.72). 

Det finns fortfarande mycket att lära om utvecklingen av kunskapsteoretisk förståelse, menar 

Hofer (2001) Vilka är de erfarenheter som främjar den? Vi behöver veta mer om vad som bäst 

stödjer intellektuell utveckling. Dessutom behövs mycket mer forskning för att förstå vad som 

händer i de yngre åldrarna, för att främja epistemologisk förståelse. 

Begreppet kunskap och synen på kunskap har säkerligen diskuterats i årtusenden och låter sig 

alltså inte så lätt vare sig definieras eller överblickas historiskt. Många är de teorier som 

passerat genom århundradena och nya lär dyka upp. Kanske kan man ställa frågan som 

Möllstam (2009, s.1) Går kunskapssyn över? 

Enligt Hofer (2001) har individers idéer om kunskap lett till forskning under många disparata 

formuleringar som till exempel kunskapsteoretiska övertygelser och epistemologiska 

reflektioner vilka alla mer eller mindre verkar tillhöra huvudrubriken personlig kunskapsteori. 

Kunskapsteoretiska perspektiv är framträdande i en stor del av den akademiska forskningen 

och har visat sig vara relaterade till lärande och få konsekvenser för undervisningen. Hofer 

(2001) menar att det kunskapsteoretiska tänkandet är en viktig komponent i det livslånga 

lärandet, både i och utanför skolan och den kunskapsteoretiska forskningen hjälper oss att 

förstå hur individer formar sin kunskapssyn. Hur vet vi egentligen vad vi vet och hur väljer vi 

vad och vem vi ska tro på? Den mesta forskningen inom området visar dock att en kritisk och 

medveten hållning till kunskap är långt mer sällsynt än man kanske ka tro. 

Att beskriva några framträdande drag av kunskapssynen med fokus på lärarnas, kändes som 

en naturlig start på spaning efter kunskapssynen i waldorfskolan. Den exemplifierade studien 

kunde kanske formulera en riktning av generaliserade karaktär? Vilken hållning fanns, en 

kritisk och medveten hållning, eller en hållning av helt annan karaktär? Historien ända fram 

till idag har naturligtvis format och formar synen på kunskap i waldorfskolan. 

År 2003 gav Skolverket (SOU 1992:94) ut ett särtryck av Skola för bildning: Grundskola för 

bildning, för att stödja det lokala kunskapsarbetet i skolan. I skriften definierar de orden 

bildning och kunskap som: 

Bildning (s.17-18) är elevens utveckling i när han/hon kunskapar. Bildningen ska bli en del av 

elevens personlighet och inte vara ytlig och fragmentarisk. 
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Kunskap (s.29) är ett begrepp som ska tolkas från många perspektiv. Det finns kognitiv och 

kroppslig kunskap. Begreppet kunskap kan ses som en relation mellan människan och hennes 

omvärld. Vad som är viktig kunskap kan förklaras ur ett sociokulturellt perspektiv. Under sin 

skoltid ska eleverna lära sig förmågor de har nytta av i livet. 

Kunskap och synen på kunskap har varit och är en av de mest centrala frågorna i vårt 

samhälle och har förändrats och utvecklats genom historien. Idag är kanske en av de 

viktigaste kunskaperna att kunna sålla information och ta reda på vad som är användbart för 

vidare kunskapande, vilket ställer krav på förmågor som till exempel kritiskt tänkande, 

kreativt skapande och kommunikativ förmåga (Lindström & Lindberg, 2005 s.11). Eller som 

Dizin (2009, s.230) skriver: det är många gånger inte ämneskunskaperna som arbetsgivare 

först och främst efterfrågar utan den intellektuella kapaciteten som exempelvis förmågan att 

skaffa sig överblick, förmåga till självständig problemlösning, kritiskt tänkande, analys, 

källkritik och språkkunskaper. 

Vill vi att eleverna ska kunna detta måste vi också hitta strategier för att nå dit i vår 

kunskapssyn och går det överhuvudtaget att mäta om vi nått dit med nu kända mätmetoder? 

I vårt så kallade kunskapssamhälle värderas kunskap högt, men den kunskap som värderas 

högst var kanske inte alls viktig för hundra år sedan och vad talar för att vår nuvarande 

värdering av kunskap kommer stå sig till nästa århundrade? Många gånger handlar målen med 

kunskapen i dag i stor utsträckning om att bli en expert inom ett område och inte så ofta om 

livsvisdom. Akademiska meriter värderas högt. Finns det plats för intuition och erfarenhet i 

vår moderna kunskapssyn?  

Den nya skollagen från 2011 vill förse lärare med legitimation, liknande det system som finns 

för läkare. På så sätt är förhoppningen att endast skickliga pedagoger kommer ut i 

undervisningen. Intentionen på det teoretiska planet är onekligen god. Men det kan aldrig bli 

en garanti för en gemensam kunskapssyn. Enligt Dahl (2006, s. 2) behövs det mer utbildande 

insatser för både skolledare och lärare för att en gemensam kunskapssyn ska råda i 

styrdokumenten och i de lokala skolorna. Som det är nu finns det stora skillnader. Lind och 

Piekkola (2005, s.36) pekar i en tillbakablick på hur kunskapssynen ser ut i skolan i dag 

jämfört med tidigare, vilket visar att skolutvecklingen går mycket långsamt trots att både 

filosofer, pedagoger och forskare genom tiderna framhållit att praktiskt arbete är viktigt för 

lärandet. De praktiska perspektiven framhålls som synes betydelsefulla men trots det präglas 
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kunskapssynen idag av ett teoretiskt tänkande. Flera av ovan nämnda forskare menar också att 

styrande politiker lyssnar alltför lite på forskningen. 

2:2 Epistemic beliefs 

Kunskapssyn, epistemologi, är traditionellt sett ett område inom filosofin, Den här uppsatsen 

kommer dock främst ta upp kunskapssynen (på engelska beskriven som epistemic beliefs eller 

epistemological beliefs) utifrån ett pedagogiskt perspektiv. ”… epistemological beliefs … 

beliefs about knowledge and knowledge acquisition.” (Olafson & Schraw, 2008, s.27) 

Grundläggande frågor som Hur vet jag vad jag vet? har sysselsatt filosofer i århundraden, 

men de sista decennierna har psykologer också börjat intressera sig för denna frågeställning. 

Hofer (2004, s.130) nämner några av forskarna: Baxter Magolda, 1992, Belenky, Clinchy, 

Goldberger & Tarule, 1986, 2002, King & Kitchener, 1994, Kuhn, 1991, Perry 1970 och 

Schommer, 1990. 

Lärares epistemologiska föreställningar har dock bara undersökts det senaste decenniet. 

Mycket av denna forskning har bedrivits självständigt från forskningen om studenters 

kunskapssyn. (Olafson & Schraw, 2008, s.26) Ett problem har varit hur man föreställer sig 

lärares kunskapssyn separerad från tidigare forskning av elevernas föreställningar. Generellt 

sett anser forskarna att lärarnas epistemologiska föreställningar är att betrakta som mer 

holistiska jämfört med elevernas kunskapssyn. (s.26) 

Kuhn & Park (2005) delar in den epistemologiska förståelsen hos människor i fyra kategorier, 

realister (förskoleåldern), absolutister (tonåren) och multiplister samt evaluativister i vuxen 

ålder. 

Enligt Kuhn & Park (2005, s.112) är barn i förskoleåldern realister. De betraktar det som de 

känner till som en omedelbar avläsning av vad som finns i omvärlden. Kunskapen tas emot 

direkt från den externa världen, snarare än den byggs av vetandet. Det är en trogen kopia av 

verkligheten. Det finns inte några felaktiga tolkningar av händelser och inte heller någon 

möjlighet till motstridiga övertygelser, eftersom allt är uppfattat av samma yttre verklighet. 

Det kritiska tänkandet är ännu inte nödvändigt, eftersom sanningen är lätt urskiljbar. 

I tonåren sker en radikal förändring av den kunskapsteoretiska förståelsen, anser Kuhn & Park 

(2005, s.113). Upptäckten att även experter kan vara oense, är i tonåren en källa till tvivel. 
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Kritiskt tänkande används av tonåringar för att jämföra påståenden om verkligheten och 

bedöma om de är sanna eller inte. 

Ett steg längre går den vuxne. Nu blir det kritiska tänkandet irrelevant eftersom kunskap 

konstruerad av människan alltid först kan betraktas som osäker. Det sista steget är enligt 

Kuhn & Park (s.113) insikten av att kunskap genereras av mänskliga sinnen och visserligen är 

osäker men kan utvärderas. Nu blir det kritiska tänkandet något som kan öka förståelsen. 

Enligt Olafson & Schraw (2008, s.27) förs också en debatt huruvida vissa föreställningar 

utgör genuina kunskapsteoretiska dimensioner. 

Most researchers agree that beliefs about the certainty and simplicity of 
knowledge constitute genuine epistemological beliefs. In contrast, many 
researchers argue that beliefs about innate ability reflect some other, non-
epistemological dimension. (Olafson & Schraw, 2008, s.27) 

Diskussioner är enligt de forskare som nämnts i studien, viktiga för att kartlägga 

kunskapssynens möjliga konceptuella och metodologiska område. Vilka samband finns 

mellan kunskapssyn och variabler som ålder, utbildningsnivå, kön, moraliska resonemang och 

akademiska meriter är några av de frågor som framträder. (s.29) I kunskapsteorin försöker 

man bland annat förstå exakt vad som behövs för att två personer har samma kunskap. 

Realister och relativister 

Lundhal (2006 s.43) talar om kunskapssociologi - det handlar inte om huruvida kunskaper är 

giltiga eller inte, utan mer om vad människor kommer att betrakta som kunskaper, hur dessa 

överförs, används, upprätthålls och utvecklas. Här skiljer sig kunskapssociologin från den mer 

filosofiska epistemologin. Epistemologi är alltså långt ifrån ett entydigt begrepp. I huvudsak 

beskrivs det enligt Olafson & Schraw (2008) som studiet av det som kan räknas som kunskap, 

där kunskapen finns samt hur kunskapen förändras. Den personliga epistemologin hos lärare 

kännetecknas av de föreställningar om lärande och kunskapsinhämtning som driver 

klassundervisningen. Men ett par underrubriker finns. Olafson & Schraw (2008, s.33-34) 

skiljer på Epistemological realist och Epistemological relativist hos lärare och beskriver dem 

enligt följande: 

En kunskapsteoretisk realist, epistemological realist, anser att det finns en objektiv samling 

kunskap som måste förvärvas. Från en lärares perspektiv innebär det att läroplanen är fixerad 
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och permanent och fokuserar på det faktabaserade i ämnet. En kunskapsteoretisk realist menar 

att: 

● det finns vissa saker som eleverna helt enkelt behöver veta 

● läraren undervisar uppgifter som går ut på memorering och behärskning 

● det finns vissa grundläggande färdigheter som måste bemästras 

 

En lärare som är kunskapsteoretisk realist arbetar efter en fastlagd kursplan med fokus på 

fakta och mål. Medan en kunskapsteoretisk relativist, epistemological relativist skulle 

beskriva läroplanen som föränderlig och elevcentrerad. Ett av de centrala inslagen i 

läroplanen från denna position är uppfattningen att läroplanen varken är fixerad eller 

permanent. En kunskapsteoretisk relativist anser att: 

● de saker vi lär oss måste förändras tillsammans med världen 

● innehållet i läroplanen bör vara lyhörd för behoven i samhället 

● elever utvecklas av att engagera sig i frågor där det inte finns något absolut rätt 
svar 

● elever utvecklas av att arbeta med problemlösning 

 

Enligt Hofer (2001, s.353) tar forskningen om personlig epistemologi upp individers 

föreställningar om kunskap, till exempel hur kunskap konstrueras, hur den utvärderas och hur 

man vet att man kan uppnå kunskap. Även om uttrycket personlig epistemologi har sin 

begränsning är det ett möjligt samlingsnamn för den forskning som inriktar sig på individuella 

föreställningar om kunskap. Om vi vill tala om kunskapssyn, fortsätter Hofer (2001, s.354) 

kan man urskilja två huvudfrågor: Vad man tror kunskap är och hur man kommer att veta. 

Den här uppsatsen tar främst upp den förra frågan. 

Waldorfpedagogiken – en alternativ kunskapssyn? 

Begreppen kunskap och kunskapssyn är vida fält inom det pedagogiska området. För att 

begränsa fältet har fokus i undersökningen riktats på waldorfpedagogiken och ämnet geografi. 

De teorier som funnits relevanta och kan relateras till undersökningen redovisas och 

diskuteras. Teoridelen bygger dels på Rudolf Steiners kunskapssyn inom pedagogiken, 
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framförallt i geografiämnet, dels på den kunskapssyn som presenterats i ett urval av artiklar 

och avhandlingar inom det pedagogiska fältet de senaste två decennierna. 

En viktig del i den kunskapssyn som rimligtvis bör råda även i waldorfskolan, är att ge 

eleverna så mycket kunskap att de har förmåga att forma sina liv så som de själva önskar. 

Först då kan pedagogiken bli autentisk.  

Att utveckla ny kunskap av det vi redan vet, är en del av forskningen och kan leda till nya 

viktiga upptäckter. Kunskapssynen förändras över tid och forskningen påverkas i olika 

riktningar.  

Enligt Arevik (2013, s.1) har kunskapsprocesserna långsamt förytligats, byråkratiserats och 

instrumentalisternas vilket lett till att vi har fått en ny kunskapssyn, som bortser från 

människans historiska vetande och likställer kunskap med information. Den ideala läraren 

anses vara den som upprätthåller en verksamhet med hjälp av någon tom teknologi eller 

metodologi och låter eleverna reproducera information. 

Kan waldorfpedagogiken, genom att formulera en annan riktning i kunskapssynen och 

beskriva hur kunskapsprocesser fortlöper, framstå som ett pedagogiskt alternativ som 

inspirerar kunskapsförmedlingen i vårt samtida kunskapssamhälle? Kan waldorfskolan vara 

en motkraft till den skola Arevik (2013, s.1) beskriver?  

Med den här Masteruppsatsen vill jag öppna upp för diskussioner om vilken typ av 

kunskapssyn vi bygger i waldorfskolan och vilka intressen, villkor eller omständigheter som 

bidrar till att denna kunskapssyn ser ut på ett visst sätt – samt inte minst, att den är föränderlig 

och möjlig att påverka. 

2:2 Waldorfpedagogiken och fenomenologin 

Waldorfpedagogikens variant av fenomenologi går tillbaka på den metod som Goethe 

använde i sina naturvetenskapliga arbeten och är exempel på ett förhållningssätt där den som 

kunskapar är aktiv på samma sätt som i ett konstnärligt skapande. Grunden för själva 

omdömet och begreppet skapas ur en sinnlig aktivitet och upplevelse som är lik den som äger 

rum i konstnärligt skapande eller i en konstupplevelse. 

Enligt Kuhn & Park (2005) finns inga felaktiga tolkningar av händelser och därför ges inte 

heller någon möjlighet för motstridiga övertygelser, eftersom alla är uppfattade av samma 
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yttre verklighet. Elevernas omdömesbildning, som behöver vidareutvecklas och stärkas under 

högstadiet och gymnasiet, får bland annat stöd genom en verklig förståelse av världen, samt 

från den sammanlagda kunskapen som erövrats genom såväl praktiska som teoretiska 

erfarenheter. Vid ett seminarium under svenska Waldorflärarmötet 2009 beskrevs några 

nutida former av kunskapssyn som: 

- att överskrida gränser och tänka tvärvetenskapligt 

- att skapa egna omdömen (ur sin egen erfarenhet) och kunna uttrycka dem  

- att se på världen med hundra ögon: ställa relevanta frågor snarare än att hitta rätta svar 

Dessa värden ansågs vara viktiga att sträva efter i waldorfskolan. 

2:3 Lärares syn på kunskaper under senaste decenniet, några framträdande drag 

Flera framträdande forskare har analyserat kunskapssynens utveckling hos bland annat lärare 

under 1900-talet till exempel Hofer (2010), Gipps (1994) och Shepard (2000). En lärares 

kunskapssyn formas utifrån mer eller mindre medvetna föreställningar om vad som är viktig 

kunskap och hur den kan nås. Lärarens kunskapssyn kommer påverka de didaktiska beslut 

som han eller hon fattar i sin undervisning och den metodik som väljs för att uppnå uppsatta 

mål. De uppfattningar som idag finns hos lärare har förändrats över tid. Denna 

epistemologiska grundhållning har diskuterats utifrån texter från slutet av 1400-talet. Den 

moderna tiden sägs ha som typiska kännetecken ett ifrågasättande av kunskaper som bygger 

på tradition. Det moderna präglas av det aktiva sökandet efter nya kunskaper och på 

förväntningar om framtiden, snarare än återskapandet av det förflutna.  

Enligt Nyström (2004) dominerade teorier som byggde på behaviorism och associationism 

under en stor del av 1900-talet. Lärandet betraktades som en ackumulering av stimulirespons 

och associationer som bland annat beskrevs av Skinner. Idag finns flera nyanserade synsätt på 

kunskap, där den officiella synen enligt Nyström (2004) är radikalt annorlunda jämfört med 

behaviorismen och associationismen. Nu dominerar konstruktivistiska teorier om lärande, 

läroplanerna syftar mer till livslångt lärande och bildning, och bedömningsmetoder har mer 

och mer utvecklats för att understödja lärandet snarare än bedöma det enligt Lundhal (2006, 

s.35). Till exempel har ett nytt provparadigm vuxit fram. Men den nya provparadigmen är 

mer ett ideal. I realiteten förefaller det vara så att många skolsystem som antar nya 

läroplansvisioner och nya undervisningsideologier ännu har traditionella mätmetoder. Det 
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tycks, menar Lundhal (2006, s.35) finnas en tröghet och överlevnadspotential i det 

traditionella sättet att mäta kunskaper. Bedömningsmetoderna förändras alltså inte i takt med 

att kunskapssynen förändras – samtidigt som bedömning blivit allt mer viktig i till exempel de 

nationella proven. 

En radikalt annorlunda utgångspunkt, enligt Nyström (2004) för att försöka belysa vilken 

kunskapssyn som idag råder, är synsättet att var och en konstruerar sin kunskap, vilket ytterst 

gör det svårt för någon annan att göra sig en bild av den enskilda individens kunskap. Lägger 

vi samtidigt till att kunskapsutveckling och lärande är sociala processer, gör det att en 

komplett redovisning av dagens varierande kunskapssyn ter sig i det närmaste omöjlig. 

Lundhal (2006 s. 42) menar också att kunskap är socialt konstruerad vilket ger all kunskap en 

grad av historisk och social relativitet. I den mån mänskliga handlingar och beteendemönster 

bygger på kunskaper blir det, om vi vill förstå människans sociala väsen, därför viktigt att 

förstå hennes kunskapers relativitet och vad de gör med henne. 

Odenstad (2010, s.206) visar att forskning tyder på att lärares kunskapssyn till viss del har 

förändrats i riktning mot läroplanens intentioner i och med att det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet infördes under 1990-talet. Elevernas förståelse har blivit 

mer central istället för att fokus ligger på fakta- eller detaljkunskaper. När lärarna uttrycker 

sin syn på kunskap, betonar de analys och sammanhang, enligt Odenstad (2010) men de 

faktiska proven uppvisar något annat. Möjligen kan detta till viss del bero på att det är svårt 

och tidskrävande att utforma provuppgifter. 

Odenstad (2010, s.200) talar om att den kunskapssyn som läroplanerna anger och som 

uttrycks på olika sätt i kursplanerna och i betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för 

bland annat utvärderingen av kunskaper. Provuppgifterna till exempel kan inte längre endast 

vara enkla mått av traditionellt slag. De måste också ge möjligheter att analysera vad de som 

fått en viss utbildning kan göra snarare än att endast redovisa minneskunskaper. De bör ha en 

inriktning mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika kunskapsområden. 

Men frågor som fokuserar på enskilda detaljer har en lång tradition inte bara inom skolans 

värld utan i samhället i stort, denna typ av frågor är kopplad till en kunskapssyn som är 

kvantitativ och reproducerande, istället för inriktad på den svarandes förmåga att förstå och 

analysera. Bedömningen blir enklare eftersom svaret är antingen rätt eller fel (s.202). Per 

Gyrberg (2013) anser att denna kunskapssyn och systemet som den representerar, där 
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kunskaper måste förenklas för att bli hanter- och mätbara, i slutänden blir en tvångströja och 

följaktligen inte bidrar till utveckling. Ett exempel på detta är förslaget att ta bort 

uppsatsskrivningen i de nationella proven eftersom rättningen anses bli alltför subjektiv. Detta 

resulterar i att de nationella provens svar kommer antingen vara rätt eller fel vilket förenklar 

rättningen. Borta är de resonerande beskrivningarna och analyserna i olika frågor. 

Men hur provuppgifter kan tänkas ha fyllt pedagogiska/didaktiska funktioner och präglat eller 

präglats av skolans och forskningens kunskapssyn finns det tyvärr litet om i svensk 

utbildningshistorisk forskning (Lundhal, 2006 s.27). Enligt Lundhal (s.430) behöver vi veta 

mer om villkoren för uppvärderingen av kunskapsbedömningar, vilken kunskapssyn, 

ämnessyn och människosyn präglar olika typer av bedömningar; vad bidrar de till att 

legitimera för identiteter, hur bidrar de till att legitimera olika positioner. 

Om en elev inte har förståelse för enskilda faktakunskaper, har hon svårt att använda sig av 

dessa i resonemang och diskussioner och om faktakunskaper helt saknas blir argumentationen 

fattig på innehåll och reduceras till ett mer allmänt tyckande. Men om faktakunskaper och 

elevens eget kunskapande arbete kombineras, kan både en kunskapsbas föras vidare samtidigt 

som denna kunskap kan användas till att se företeelser ur olika perspektiv. Då utvecklas en 

sorts relativ kunskapssyn som baseras på en gemensam reproducerande kunskapsbas. 

Reproduktion och produktion kan gå hand i hand (Odenstad, 2010 s.176-177). 

2:4 Kunskapssynen beskriven i de senaste årens forskning, några framträdande 
drag 

Flera olika beskrivningar av kunskapssyn existerar idag i samhället. Om man koncentrerar sig 

på skolans värld finns några tongivande. Framförallt tre aspekter lyfts fram av Dizin (2009, 

s.25): den konstruktiva, den kontextuella och den funktionella aspekten. 

Kunskapens konstruktiva aspekt handlar om att kunskap inte är en avbildning av 
världen, utan ett sätt att göra världen begriplig. Kunskaper utvecklas i ett samspel 
mellan den kunskap och de erfarenheter man redan har samt det problem man 
upplever och söker lösa. 

Kunskapens kontextuella aspekt innebär att kunskap är beroende av sitt 
sammanhang och det är genom att sätta in kunskap i sammanhanget som kunskap 
blir begriplig. 

Kunskapens funktionella (instrumentella) aspekt ser kunskap som redskap. 
Kunskap har både en subjektiv och en objektiv sida i och med att kunskap å ena 
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sidan är ett uttryck för ett sätt att begripa och å andra sidan handlar om något som 
skall begripas. 

Ett flertal uppsatser och avhandlingar tar upp begreppen kunskap och kunskapssyn, dock 

finns endast några få som tar upp begreppen inom waldorfpedagogiken i Sverige. Lejon 

(1997), Hellström (2002) och Frödén (2013), den senare med fokus på waldorfförskolan, har 

tagit upp synen på kunskap och bildning mer övergripande, Lejons ur ett mer filosofiskt 

perspektiv, de två senare mer från en pedagogisk synvinkel. Annars har dialogen mellan 

waldorfpedagogiken och bredare akademisk utbildning varit ytterst begränsad i frågor om 

kunskapssyn.  

Pojkar och flickor 

Kunskapssyn ur elevernas synvinkel är ett ovanligt tema inom forskningen. Enligt en studie 

kan i huvudsak tre övergripande varianter av kunskapssyn hos elever iakttas: att skolan är till 

för att förbereda eleverna inför kommande utbildningar och framtida yrkesval, att skolan är en 

förberedelse för vuxenlivet och att skolan är en arena för personlig utveckling (Möllstam 

2009, s.2). 

Inte heller genusperspektivet behandlas i någon större omfattning i uppsatserna om 

kunskapssynen. Här är Frödéns avhandling från 2012 ett intressant undantag som tar upp 

genusfrågor i waldorfförskolan. 

Ann-Sofie Kalat (Säljö et al, 2007, s.49) påpekar att pojkar och flickor ansetts behöva olika 

slags kunskaper genom historien. I Sverige avskaffades flick-och gossläroverken först på 

1960-talet. Läroplanen för flickläroverken betonade praktik och samarbete, medan pojkarna 

undervisades genom en tradition av disciplin, hierarkier, individuell tävlan och en fokusering 

på det teoretiska lärandet. Säljö (et al. 2007, s.5) talar om vikten av en skola med en vid 

kunskapssyn. 

Vi vill att dagens unga ska växa upp till kunniga, självständiga och kreativa 
människor som kan klara sig i en föränderlig framtid. Den enda möjliga 
hållningen för en skola med lärare från skilda kunskapstraditioner och skolformer 
är en pluralistisk och mångfacetterad kunskapssyn. Vi behöver också kontinuerligt 
föra en diskussion om makt och kunskap och hur värderingen av olika typer av 
kunskap påverkar skolan. Detta är inget som låter sig göras en gång för alla. 

(Säljö et al., 2007, s.5) 
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Vad är värdefullt? 

Men var förs en diskussion om kunskap och kunskapssyn som fokuserar på processer och 

förståelse istället för resultat? Kan denna diskussion implementeras i waldorfskolan? 

Goda kunskaper ses ofta som förmågan att snabbt formulera ett svar på en fråga. Enligt 

Selghed (2007, s.24-33) är kunnighet ett förråd av kunskaper som finns i huvudet. Ibland blir 

synen på kunskap statisk: den finns färdig att skörda och kan därefter mätas. Men Selghed 

menar att den dualistiska kunskapssynen, som visar på rätt eller fel kunskap kan trängas 

undan genom en mer relativ syn, där kunskapen blir beroende av samanhanget. Den här 

konstruktivistiska synen på kunskap är numer vanlig. Kunskapen skapas i samspelet mellan 

individer eller med omvärlden, den finns alltså inte färdig. 

Läroplanens kunskapssyn grundas i insikten att kunskap alltid skapas i ett socialt 
sammanhang och ständigt förändras. Att kunskap inte kan ses som någonting 
statiskt och för alltid givet. I varje fall inte om vi vill att det som eleverna lär sig i 
skolan ska bädda för en fördjupad kunskapsutveckling som gör dem redo att bidra 
till samhällsutvecklingen i en föränderlig framtid. (Säljö et al., 2007, s.6) 

Eftersom kunskap formar människor, behöver vi fråga oss vilka människor vi vill ha och 

vilket framtida samhälle vi vill leva i, vilket innebär ett stort ansvar (Säljö et al., 2007, s.5). 

Efva Lilja beskriver i samma skrift hur hon ständigt tvivlar, ifrågasätter och omprövar 

kunskapsbegreppet. Hon gör det både som konstnär, professor och rektor och menar att 

kunskap inte är mätbar. Det räcker inte med prov och betyg för att redovisa kunskapsnivån. 

Hon efterlyser en vidare kunskapssyn. 

Om vi menar något med vår ambition att utveckla den enskildes röst, förmåga till 
kritisk reflektion och kreativitet, är en mer utvecklad kunskapssyn en 
förutsättning. En kunskapssyn som rymmer en balans mellan teori och praktik, 
baserad på vetenskaplig grund, konstnärlig grund och beprövad erfarenhet. 

(Säljö et al., 2007, s.33) 

Vad anses egentligen som värdefull kunskap, vem bestämmer det och hur tillägnar sig 

eleverna den kunskapen bäst? Ett komplext ämne som kunskapssyn kommer säkerligen alltid 

vara aktuellt, oavsett vilken tid vi lever i. Olika uppfattningar om kunskap gör både fältet och 

debatten spretig och delvis svår att utläsa. 
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Läromedel 

I den kommunala skolan används i regel läroböcker i undervisningen. Men fokuserar lärarna 

på kunskapssynen i läromedlen och ser de över vilka kompletterande lärarinsatser som måste 

göras för att väga upp den eventuellt snäva kunskapssynen? Särskilt i ämnet geografi är 

läroböcker mycket av en färskvara.  

Redan John Dewey menade att skolan är alltför fokuserade på läromedel. Han tyckte att 

barnets förmågor skulle utnyttjas på ett annat sätt så att barnets inneboende aktivitet fick 

största möjliga utrymme. (Kroksmark, 2010, s.375). 

Möllstam (2009, s.9) menar att varje läroplan bygger på samtida föreställningar om vad 

kunskap är och hur lärande sker. När den tidigare läroplanen, Lpo94, togs fram konstaterade 

läroplanskommitén att läran om utbildning är ett tvärvetenskapligt område inom humaniora. 

Kunskapens former och vad som räknas som kunskap varierar mellan olika 
områden och över tid. Det som räknas som kunskap i dag är inte detsamma som 
vad som var kunskap igår eller som kommer att vara kunskap i framtiden – och 
det som är kunskap på ett ställe är inte självklart kunskap på andra ställen. (SOU 
1992:94, sid.30) 

Traditionellt används relativt få läromedel för de lägre åldrarna i waldorfskolan. Det blir 

därför i lärarnas undervisning som kunskapssynen framträder. I takt med att eleverna blir 

äldre kommer allt fler läroböcker in i de olika ämnena. 

Teori och praktik 

Hegender (2010) beskriver att bruket att dela in kunskaperna i praktiska respektive teoretiska 

har vållat en livlig diskussion genom åren. Ett problem med indelningen, menar han, är att de 

olika kunskapsformerna i en jämförelse ofta värderas hierarkiskt. Teoretisk kunskap har i den 

västerländska vetenskapen och filosofin historiskt sett stått överordnad den praktiska 

kunskapen. Utifrån uppfattningar kännetecknade av den logiska positivismen nedvärderades 

praktisk kunskap. Kunskap som inte kunde formuleras i en verbal sats var inte kunskap. 

Anna Lena Göransson (2004) beskriver i sin avhandling de praktiska yrkenas teoretisering, att 

tidigare tvååriga gymnasielinjer har gjorts treåriga med mer utrymme för teoretiska ämnen. 

Lärarutbildningen har gjorts till högskoleutbildning, förlängts och teoretiserats, liksom 

sjuksköterskeutbildning och polisutbildning. Här ingår numera mycket teori och 

skriftspråksbaserat kunskapande. Som skäl anförs ofta kunskapssamhällets ökade 
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kompetenskrav. En anledning kan också vara att det är den teoretiska kunskapen som ses som 

sann och ges hög status. Det är en föreställning, anser Göransson, som har ett ursprung i 

Platons åtskillnad mellan kropp och själ och som trots sin begränsning ännu präglar 

västerländskt tänkande, inte minst i kunskapssynen. 

En kunskapssyn där teoretisk och praktisk kunskap integreras i undervisningen, kräver för 

mycket resurser och elever som ”springer runt” klarar inte av arbetssätt som lärare förknippar 

med integrerat arbete menar Lind & Piekkola (2005, s.35). Kan det vara därför som 

läroböcker används så flitigt i många skolor? 

Lärarens betydelse för kunskapsutvecklingen 

Hattie (2011) menar utifrån sin metastudie att vad läraren vet, kan och gör är en av de 

starkaste påverkansfaktorerna på lärande och kunskapsutveckling. Lärare behöver kunna 

lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för sina lektioner och veta hur bra de når 

dessa kriterier för alla sina elever, samt veta vad som är nästa steg, i ljuset av skillnaden 

mellan elevernas nuvarande kunskap och kriterierna för måluppfyllelse. Att som lärare röra 

sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera till dessa och sedan erbjuda dem 

så att eleverna konstruerar och rekonstruerar kunskap och idéer ger kunskapsutveckling. Det 

är inte kunskapen eller idéerna i sig enligt Hattie, utan elevernas konstruktion av denna 

kunskap och dessa idéer som är det kritiska. Ett önskemål vore, anser Hattie, att skolor och 

klassrum skapades där misstag välkomnades som möjlighet för att nå kunskap, där eleverna 

kunde känna trygghet i att lära och lära igen och få tillåtelse att utforska kunskap och 

förståelse. 

Gärdenfors (2011) menar att förståelsen är lika central för inlärningen som motivationen. Det 

är först när vi förstår hur saker och ting hänger ihop som vi minns och lär oss. En bra lärare är 

en god berättare slår Gärdenfors fast, hon har en inlevelseförmåga i sina elever och är själv 

engagerad i sitt ämne och har en god ämneskunskap.  

2:5 Rudolf Steiners syn på kunskap och kunskapsutveckling i geografi 

2:5:1 De tidiga åren 

Rudolf Steiner intresserade sig tidigt och långt innan den första waldorfskolan grundades 

1919 för kunskapsteoretiska frågeställningar. Hellström (2002) beskriver hur Rudolf Steiners 

pedagogiska engagemang tidigt fokuserades på epistemologiska frågeställningar. 1985 
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publicerades en svensk översättning av Rudolf Steiners Kunskapsteori; Grundlinien einer 

Erkenntnistheorie der goetheschen Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller, 

zugleich eine Zugabe zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften (1985). 

Epistemologiska frågor var även centrala problem i Rudolf Steiners doktorsarbete och 

behandlades i flera kunskapsfilosofiska verk, bland annat i Sanning och vetenskap, 1892 och 

Frihetens filosofi 1893/1894. Dessa filosofiska, kunskapsteoretiska verk publicerades nästan 

tre decennier före bildandet av den första waldorfskolan 1919. 

2:5:2 Själva kunskapen 

Kunskapsakten, som Rudolf Steiner beskriver i Frihetens filosofi, handlar om att förena 

iakttagelse och erfarenhet med begreppet. Själva erfarenheten kommer till människan genom 

sinnena och begreppet med tänkandet. Kunskapen uppstår, enligt Rudolf Steiner, när dessa 

förbinds med varandra. Det handlar både om att erfara så rikt som möjligt samt tänka aktivt 

och kreativt. När de förenas i kunskapsakten, då uppstår kunskap. 

Varseblivningen är således inte någonting färdigt, avslutat, utan den ena sidan av 
den totala verkligheten. Den andra sidan är begreppet. Kunskapsakten är syntesen 
av varseblivning och begrepp. Men först varseblivning av och begrepp som ett 
ting utgör hela tinget. (Steiner, 1977, s.85) 

Mot detta står, enligt Steiner, fördomen hos den naiva människan att hon själv bildar sina 

begrepp – varje person har sina egna begrepp. Grundvillkoret för det filosofiska tänkandet är 

att övervinna denna fördom menar Steiner. 

2:5:3 Om geografiundervisningen 

Rudolf Steiner beskrev undervisningen i ämnet geografi relativt utförligt, både i Metodisk 

didaktisk kurs (1986) och Seminarieövningar (1987). Han beskriver hur ämnet kommer ställa 

krav på lärarnas fantasi och uppfinningsrikedom, att de måste ta hänsyn till växelförhållandet 

mellan människan och hennes omgivning – att människan egentligen är en sammanfattning av 

alla naturriken. 

Steiner ansåg att geografiundervisningen kunde börja när barnen blivit 9 år om den görs på 

rätt sätt. Med rätt sätt menar han att undervisningen utgår från det som barnen redan vet om 

jordens yta och vad som sker på jordytan. I Metodisk didaktisk (1986) kurs beskriver Steiner 

hur en första karta tillverkas av den närmaste omgivningen som barnen känner till. Hur lärare 
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därefter ger barnen en bild av vad berg, floder och andra förhållanden i omgivningen är och 

sedan låter barnen använda brun färg till bergen, blått till vattnet. Barnen får rita in det som 

hänger samman med människans levnadsförhållanden. (Steiner, 1986 s.147-149). 

Vi kan se till att geografiundervisningen får omfatta mycket mer än den traditionellt gör, 

fortsätter Steiner, allt som man har kommit fram till i den övriga undervisningen borde 

egentligen förenas med geografin till en helhet – ja, geografiundervisningen kan användas till 

att skapa enhet i hela den övriga undervisningen. Under åren fram till 12-årsåldern bör barnen 

främst sätta sig in i förhållandena mellan naturtillgångarna och människornas arbetsliv. 

Steiner menar att geografiundervisningen mer ska ägna sig åt en geografi ur ett rent mänskligt 

perspektiv istället för att redan nu ge en fullständig bild av jorden. 

Hur ser man på kunskap inom geografiämnet i waldorfpedagogiken, finns här också en 

åtskillnad och värdering av teoretisk och praktisk kunskap? Nej, snarare pekar waldorfskolans 

kursplan på att både teoretisk, konstnärlig och praktisk kunskap är lika viktig, det finns ingen 

hierarki. 

2:5:4 Omstridd reformpedagog 

Rudolf Steiner, som grundade den första waldorfskolan 1919, har varit och är fortfarande en 

omstridd pedagog. Hans beskrivningar av en andlig värld har inte setts med blida ögon av till 

exempel mer behavioristiska delar inom forskningsvärlden. 

Motkrafter till waldorfpedagogiken har funnits och finns fortfarande, vilket framgår av 

Hellströms avhandling (2002), där han bland annat redogör för de problem som finns med att 

tillämpa waldorfpedagogik inom den kommunala skolan. 

Steiners föredrag stenograferades, sammanställdes och gavs ut, ofta utan att han själv hunnit 

gå igenom texten. Under föredragen svarade han ibland på specifika frågor och gav konkreta 

råd hur man skulle kunna lösa en viss situation. Att rakt igenom översätta dessa svar till 

verkligheten i dag är både vanskligt, närmast ogörligt och var med all sannolikhet heller 

aldrig meningen! Däremot kan Steiners mer övergripande pedagogiska resonemang och syn 

på kunskap ge pedagoger levande bilder och inspiration till hur barnets utveckling ska kunna 

vägledas på ett optimalt sätt genom waldorfskolans kursplan. Waldorfpedagogiken kan ses 

lite som en källa att hämta tankar och idéer ifrån, för att berika och fördjupa den pedagogiska 

gärningen. Steiner själv var aldrig en förespråkare för dogmer. 
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… jag vill inte ge er några regler för olika situationer i undervisningen. … jag vill 
ge er någonting, som kan leda till att ni själva, på meditativ väg, kan försätta er i 
en pedagogisk stämning. … den allmänna inställningen är egentligen mycket 
viktigare för pedagogen än olika dogmatiska regler. (Steiner, 22/6 1922). 

Vissa metaforer som Steiner använde sig av kan snarare användas för mer meditativa 

imaginationer, snarare än som direkta anvisningar. I en serie föredrag (7-13/4-1924), som 

hölls i slutet av Rudolf Steiners liv, jämförs till exempel de mångfaldiga djurformerna som 

lever i människan, med en symfoni av olika toner som klingar. 

2:5:5 Begreppsbildningen 

I Ilkleykursen, en serie föredrag som hölls i England år 1923, tog Rudolf Steiner bland 

annat upp begreppsbildningen. Rudolf Steiner ville med waldorfpedagogiken att 

eleverna skulle fostras till fria människor: ”I dag måste man kunna uppfostra för de 

omedelbara livssituationer, som människan ställs inför, då hon som fri människa måste 

fatta beslut ur det som ögonblicket kräver. Hur kan vi uppfostra fria människor?” 

(Steiner 1986, s. 52), frågar han i ett av föredragen. Och detta gör sig inte självt, läraren 

behöver visa vilka möjligheter som finns: ”Under loppet av skolåren måste vi alltså föra 

barnet fram till att kunna använda sitt intellekt. Vi får inte göra det med tvång, men leda 

måste vi.” (s.24) 

Vilka iakttagelser kan göras vid övergången från det beskrivande, bildartade till att ta 

upp mer abstrakta begrepp i geografiämnet. Får eleverna hjälp i sitt kunskapande om 

synsättet att begreppen endast är ett av medlen till att förstå sin omvärld? 

Ett materialistiskt förståndstänkande ger sig så lätt hän åt den tron, att det inte 
finns något annat sätt att tränga in i tingen än genom abstrakta begrepp. … Det är 
inte bara ett bildligt talesätt när man säger att man kan förstå lika bra med känslan, 
med förnimmelsen, med hjärtat, som med förståndet. Begrepp är endast ett av 
medlen till att förstå tingen i denna värld. (Steiner, 1907/1983, s.31) 

I geografiämnet som Rudolf Steiner talar om i Metodisk didaktisk kurs ges flera konkreta 

exempel på hur abstrakta fenomen kan förstås ur det praktiska livet. Ett exempel är det om 

varma och kalla luftmassor. 

… utveckla de fysikaliska begreppen ur det praktiska livet. … Då har ni utgått 
från en konkret erfarenhet och utifrån den kan ni gå över till att skildra hur den 
varma luften utvidgar sig och den kalla drar sig samman. … Utgå alltså från det 
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som är praktiskt användbart och övergå sedan till det som kan tänkas ut i fysiken. 
(s.116-117) 

Eva Malm menar i sin pedagogiska essä (2013, s.64-65) att det är viktigt, ja till och med 

respektfullt av läraren att inte servera färdiga omdömen. Läraren måste tillåta eleverna att 

först få tillfälle till egen bearbetning även i sina djupare skikt. Detta avspeglar sig i 

waldorfskolans schema med undervisning i perioder/block, som tidigare nämnts. Malm 

beskriver det som att ämnet klingar av, går in i sömnen och får mogna. Detta är ett led i 

processen på väg mot frihet, en process som på djupet förbinder människan med ett 

ämnesinnehåll. Kunskaperna blir förankrade anser Malm och ur detta utvecklas en egen 

förmåga – ett eget kapital. 

I waldorfpedagogikens tolkning av begreppen att andas och sova, gömmer sig det 
rymiskt konstnärliga tänkesättet och den pedagogiska metoden. Andningens och 
sömnens principer har i metodiken funnit många uttryck, blivit instrument och 
beprövad erfarenhet. (Malm, 2013, s.65) 

Eleverna gör egna erfarenheter i ämnet och får tid och utrymme till reflektion. Bremer (2008) 

beskriver det som intentionalitet – det är människans riktade medvetande och mest basala 

hållning till världen vilken refererar till relationen mellan en person och erfarna objekt eller 

händelser. När en person varseblir något, uppfattas det som innehållande mening. I 

ögonblicket vi varseblir så erfar vi världen omedelbart och förstår implicit dess mening, före 

ett medvetet reflekterande. 

2:5:6 Det sociala livets betydelse för lärandet 

Den sociala situationens betydelse för kunskapsinhämtningen, är något som Rudolf Steiner 

tog upp i flera föredrag. Det som lever i läraren genom temperament, karaktär och 

själsförfattning måste strömma vidare till barnet. (Steiner, 7/4 1924)  

Hur kunskaper kan påverkas utifrån sociala situationer tas upp i en avhandling om elevers 

problemlösning i grupp. Jakobsson (2001) menar att lärandeprocessen inte endast kan 

beskrivas utifrån individuella, kognitiva och mentala processer. Den individuella 

konstruktivismen har en tendens att reducera lärandeprocessen från dess sociala och 

kontextuella sammanhang. Lärandet konstrueras i meningsfulla sociala situationer och i 

interaktionen mellan människor. Kunskaperna blir därför också påverkade av, och intimt 

sammanknutna med, den sociala situation och den kontext där de skapades. 
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Enligt Tjärnstig (2013, s.36) är de kunskaper som förmedlas i waldorfskolan situerade i den 

lärande- och umgängeskultur som byggs upp. Lärarens kunskap om klassrumskulturens 

påverkan gör att hon kan arbeta medvetet för att skapa en positiv kultur. Lärarens positiva 

förväntningar och formativa feedback behöver integreras på ett självklart sätt i klassrummets 

kunskapskultur och kan bli avgörande för elevernas förmåga att uttrycka sig. 

Resultaten i hans studie visar att det är genom att skapa sociala, praktiska, etiska, rumsliga 

och kognitiva förebilder i undersvisningen som ett förutsättningsskapande tilltal sker. 

Kreativiteten är ett möjligt gensvar i undervisningen men aldrig en förmåga som kan tilltalas 

explicit. Behärskandet av mångfalden och variationen i undervisningen är långt ifrån 

slumpmässig och tillfällig. Tvärtom, anser Tjärnstig (s.49) att det framgår att relationen 

mellan lärarens undervisning och elevers lärande är byggda av subtila, avsiktliga och precisa 

handlingar i klassrummet som kräver stor medvetenhet, närvaro och självreflektion hos 

läraren inför, i och efter undervisningssituationerna. 

2:6 Geografiundervisningen i den svenska skolan 

År 2006 beskrev Lena Molin i en avhandling hur man sett på ämnet geografi inom den 

svenska skolan och följande avsnitt bygger på hennes betraktelse. 

Geografin som skolämne introducerades på medeltiden och i geometrin studerades jordens 

form och kartografi. Under 1700-talet undervisades oftast geografi tillsammans med historia 

och först på mitten av1800-talet fick geografin status som eget ämne, kanske på grund av den 

allt starkare nationalismen. Namngeografin ansågs viktig men undervisningen skulle 

eftersträva en balans, för lite namngeografi skulle minska allmänbildningen, men för mycket 

skulle belasta elevernas minne (Molin, 2006, s.94). Efter andra världskriget växte nya 

områden fram i undervisningen för att förhindra nya krig och en av konsekvenserna blev att 

geografiämnet ansågs mindre viktigt än tidigare. Detta ledde till att ämnet delades upp på 

gymnasiet; den naturgeografiska delen hamnade under det nya ämnet naturkunskap och den 

kulturgeografiska delen bereddes plats inom också ett helt nytt ämne, samhällskunskap. 

(s.38). Molin har i sin avhandling en studie som tar upp hur svenska geografilärare hanterar 

tolkningsutrymmet som finns vad gäller undervisningens innehåll. En av hennes slutsatser är 

att lärarna är dåliga på att diskutera frågor som rör solidaritet, social rättvisa och strategier för 

ett hållbart samhälle. 
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Studier som tar upp olika typer av traditioner inom geografiundervisningen har gjorts av 

bland andra Molin (2006), Sund (2008) och Grahn (2011). I samband med att den nya 

läroplanen Lgr11 presenterades, blossade en debatt upp i media om geografiämnets innehåll. 

Jordens utveckling och dagens epokfrågor är kopplade till en globaliserad värld 
där politiska och ekonomiska maktstrukturer ändras, resurskonflikter ökar och 
klimatförändring ändrar människans livsvillkor lokalt och globalt. Vi måste 
förhålla oss till denna utveckling genom goda kunskaper om de processer som 
omformar världen. Det moderna geografiämnet integrerar naturvetenskap och 
samhällsvetenskap och ger verktyg för att hantera frågor om hållbar utveckling 
kopplat till samband mellan natur, människa och samhälle. (Destouni et al., 2010). 

Citatet är hämtat ur SvD i samband med att de nya kursplanerna presenterades. Svaret från 

utbildningsministern publicerades i SvD ett par dagar senare: 

… regeringen har lagt till mål i kursplanen för geografi om att elever även ska ha 
vissa faktakunskaper i geografi. Till exempel, för mellanstadiet, namn och läge på 
Europas länder. Och i högstadiet viktigare länder, hav, öknar och storstäder i 
övriga världen. Det är dessa tillägg som upprör kritikerna. Hos det pedagogiska 
etablissemanget finns ofta en panisk rädsla att uppfattas som gammaldags. Att 
"rabbla kunskaper" anses inte modernt. Men jag menar att faktakunskaper, till 
exempel namn på huvudstäder, satsdelar, kroppsdelar och viktigare kungar eller 
kompositörer ger oss ett nät av baskunskaper i olika ämnen som gör att vi kan 
relatera olika kunskaper till varandra och lättare tolka samband och helheter. 
(Björklund, 2010). 

Man kan skönja två olika uppfattningar om kunskap som framträder i citaten ovan. Forskarna 

betonar vikten av att få kunskaper om processer som omformar jordklotet, att studera världen 

ur ett helhetsperspektiv, medan utbildningsministern menar att helheten lättare kan förstås 

med hjälp av faktakunskaper. Är en integrering av geografiundervisningen och andra ämnen 

en förutsättning för eller blir det på bekostnad av faktakunskaper? Geografiämnet har en 

tvärvetenskaplig karaktär och kan vara ett i allra hösta grad allmänbildande ämne. Hur blir det 

med helhetssynen i ämnet? 

Skolans styrdokument genomsyras av hur angeläget det är att skolans olika ämnen 
integreras, detta för att främja den holistiska kunskapssynen. Geografiämnets 
tvärvetenskapliga karaktär skapar goda förutsättningar för att arbeta utifrån en 
holistisk kunskapssyn. Grundläggande för geografiämnet, enligt kursplanen, är att 
arbeta med en helhetssyn på omvärlden där centrala begrepp och fakta vävs in i ett 
större sammanhang. Genom att utgå från geografiämnets mest centrala begrepp 
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landskapet i dess vida betydelse av både natur- och kulturlandskap, och låta detta 
utgöra krokar för övriga ämneskunskaper, kan möjligheter skapas för att 
kunskaperna vävs samman till en helhet vilket gynnar omvärldsförståelsen. 
(Andersson & Andersson 2005, s.10) 

Genom att reducera geografiämnet till att i stort sett endast behandla kartografin har lärarna 

inte bara vingklippt ämnet, utan förbiser även vad kursplanen i geografi påbjuder menar 

Andersson & Andersson (2005, s.39). I sin undersökning visar de att den skolgeografi som 

undervisningen bygger på idag inte på långa vägar tar tillvara geografiämnets möjligheter att 

utveckla sådana kunskaper som samhällsmedborgaren är i behov av idag och i framtiden. 

De frågar sig också om det möjligtvis kan vara så att undervisningen är för starkt 

läromedelstyrd, och att detta därmed styr undervisningen mer än lärarnas ämnesgrundsyn? 

När lärarna saknar högre utbildning i ämnet geografi blir de i större grad hänvisade till 

läroboken konstaterar de kritiskt och genom denna livegenhet i förhållande till läromedlet 

kommer de otvetydigt att ikläda sig rollen av förvaltare av denna, och därmed är det 

ofrånkomligt att elevernas intresse och erfarenheter förbises. Ämnes- och 

undervisningstraditionen präglar skolan och skolan påverkas av den rådande kunskapssynen. 

Men det är alltid lärarens kunskapssyn som ligger bakom hur undervisningen i skolan 

gestaltar sig, det gäller både till innehåll och till organisation (s.42) menar Kullberg (1989). 

Kunskapens uppgift är att ställa en erfarenhet till andra erfarenheters fria 
förfogande. Kunskaper är förmågan att förstå de sammanhang som bestämmer en 
erfarenhets användbarhet i en given situation. Härav följer exempelvis att lära 
miljökunskaper också innebär att lära sig sammanhanget. Det grundläggande 
pragmatiska perspektivet är att kunskapens mening finns i dess konsekvenser och 
det innebär att kunskaper finns först när de uppträder i ett visst sammanhang i 
livet. (Sund, 2008, s.22) 

2:7 Om kunskapssynen och geografiämnet i Lgr11 

Den svenska läroplanen, Lgr11, som började gälla 1 juli 2011 är också waldorfskolans 

läroplan. Så var inte fallet tidigare, då tilläts waldorfskolorna ha sin egen kursplan, som i sin 

senaste svenska version, En väg till frihet, färdigställdes i mitten av 1990-talet. 

De övergripande målen och riktlinjerna för utbildning och kursplaner är förordningar som 

fastställs av regeringen. Skolverket fastställer grundskolans kunskapskrav. I Lgr 11 finns 
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kursplaner och kunskapskrav samlade. Där slås fast att skolan ska förmedla de mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

Eleverna ska efter genomgången utbildning kunna orientera sig i en komplex verklighet, med 

ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Intressant för waldorfpedagogiken 

och andra pedagogiska inriktningar är att det tydligt framgår att metoder att tillägna sig och 

använda ny kunskap därför blir viktiga samt att skapande arbete och lek är väsentliga delar i 

det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper, står uttryckligen i Lgr11. 

Lgr11 tar också upp vikten av att ha olika kunskapsperspektiv i undervisningen. Genom ett 

historiskt perspektiv kan eleverna utveckla både en förståelse för samtiden, vara förberedda 

inför framtiden och utveckla det dynamiska tänkandet. Miljöperspektivet ger eleverna 

möjlighet att få ett förhållningssätt till övergripande miljöfrågor och förstå hur en hållbar 

utveckling kan skapas. Det internationella perspektivet visar den egna verkligheten i ett större, 

globalt sammanhang och ett etiskt perspektiv som behövs för att främja elevernas förmåga att 

göra personliga ställningstaganden. 

Det är viktigt att eleverna får uppleva olika uttryck för kunskaper. Under sin skoltid ska de få 

pröva olika uttrycksformer där de kan uppleva känslor och stämningar. Inslag av drama, dans, 

musik samt skapande bild och form ska ingå i skolans verksamhet. För att stödja bildning och 

en harmonisk utveckling måste elever ges möjligheter att tillägna sig olika kunskaper och 

erfarenheter. Att ett konstnärligt perspektiv är viktigt fastställs också i Lgr11. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig – ja, så står det ordagrant. 

Många olika kunskapskällor finns i vår omvärld. Skolan ska sträva efter att skapa bästa 

möjliga betingelser för bildning, tänkande och kunskapsutveckling, som alla elever behöver 

både som individer och samhällsmedlemmar. I skolans uppdrag ingår att främja och att aktivt 

diskutera kunskapsbegreppet, vad som anses som viktig kunskap idag och i framtiden och hur 

kunskapsutvecklingen sker. Att det finns olika aspekter på kunskap är en helt naturlig 

utgångspunkt enligt Lgr11, för kunskap är inget entydigt begrepp utan kan uttryckas i olika 

former som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, vilka samspelar med varandra. 

Arbetet i skolan ska ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där formerna 

balanseras och blir till en helhet. 
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Som mer teoretiska kunskapsformer anses fakta och förståelse. Färdighet är en mer praktisk 

form av kunskap som kan vara både motorisk och intellektuell. Tyst kunskap kan liknas vid 

förtrogenhet eller kännedom. När eleverna gått ur grundskolan ska de kunna använda sig av 

många olika kunskapsområden, samarbeta, och känna till de olika livsvillkor för människor 

som råder i världen. För att utvecklingen ska gå mot ett hållbart samhälle krävs också 

kunskaper om hur den egna livsstilen har en verkan såväl i närområdet som globalt sett. Lgr11 

talar om att lärarna behöver integrera kunskaper i olika former och ge utrymme och 

möjligheter för eleverna att arbeta skapande. Eleverna ska kunna uppfatta att kunskaperna är 

meningsfulla och utvecklande. Med självständiga uppgifter i de högre klasserna får eleverna 

lära sig att ta ansvar. De kan även upptäcka att arbete över ämnesgränserna ger nya 

perspektiv. På många sätt beskrivs kunskapsinhämtningen i Lgr11 likhet med hur den görs i 

En väg till frihet och i den tyska kursplanen för waldorfskolan (Richter). 

Lgr11 klassificerar geografiämnet som ett samhällsorienterande ämne. I och med införandet 

av Lgr11 fastställdes också att nationella prov ska hållas i kärnämnena (årskurs 3) samt i 

några andra ämnen i årskurs 6 och 9. Därför är fördelningen av det centrala innehållet 

uppdelat i tre etapper. Inom varje etapp är läraren fri att ta upp valda delar av det centrala 

innehållet. 

Den inledande beskrivningen av ämnet geografi i Lgr11 låter förstå människans ansvar för 

jorden. Där står skrivet att förutsättningarna för livet på jorden är unika, föränderliga och 

sårbara. Alla människor har ansvar för att förvalta jorden så att hållbar utveckling är möjlig. 

Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika 

livsmiljöer - geografi ger kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av 

människans levnadsvillkor. 

Syftet med geografiämnet är enligt Lgr11 att eleverna utvecklar förmågan att analysera hur 

naturens egna processer tillsammans med människors verksamheter formar och förändrar 

livsmiljöer i olika delar av världen. Vidare att eleverna får kännedom om samspelet mellan 

människa, samhälle och natur, gör geografiska analyser av omvärlden och värderar resultaten 

med hjälp av olika geografiska källor som till exempel kartor. Eleverna behöver också kunna 

värdera lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor ur etiska aspekter och hållbar utveckling. 

Kunskapskraven i ämnet geografi är omfattande enligt Lgr11. En snabb översyn av 

kunskapskraven i jämförelse med timplanen för grundskolan (6 665 timmar sammanlagt i 
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årskurs 1-9) väcker frågan om kunskapskraven i geografiämnet verkligen kan tillgodoses om 

ämnet samtidigt ska integreras så som Lgr11 förespråkar. Vid genomgången grundskola, efter 

årskurs 9 ska eleverna ha kunskaper om breda områden, samspelet mellan människa, samhälle 

och natur och kunna visa det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och 

konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar 

i olika delar av världen. Eleverna ska kunna använda geografiska begrepp. De ska vidare 

kunna beskriva geografiska mönster och förklara hur mönstren förändrats över tid och ange 

orsaker och konsekvenser av detta. Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt 

deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen är andra 

komplexa skeenden som eleverna bör ha en överblick i. De ska kunna undersöka omvärlden 

genom att använda kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. 

Kunskaper i namngeografi tas också upp som väsentliga. Avslutningsvis ska eleverna kunna 

föra resonemang om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra 

för underbyggda förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs 

in. Även undervisning utanför klassrummet anses viktiga och eleverna ska kunna använda 

kartor och andra verktyg i sina fältstudier. 

I den svenska gymnasieskolan är geografiundervisningen integrerad i ämnen som till exempel 

samhällskunskap, historia och biologi. 
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3. Metod 

För att få insikt i världen måste vi först skilja den åt, men sedan måste vi samla 
den igen och bringa den tillbaka till dess rätta sammanhang. (Johann Wolfgang 
von Goethe) 

3:1 Inledning 

När man forskar kan man använda olika metoder för att studera verkligheten. För att ringa in, 

undersöka och beskriva waldorfskolans kunskapssyn i den här studien användes en 

fenomenologisk ansats. 

I en fenomenologisk studie utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt 

och att det inte finns en absolut, objektiv sanning. Metoden kan med fördel användas 

explorativt. 

Metoden som väljs kan förbättra och intensifiera förmågan för att upptäcka nya perspektiv. 

Med hjälp av den valda metoden kan man söka något speciellt och den bidrar också till att 

rikta uppmärksamhet mot precis det man vill forska kring. Metoden kan ses som ett 

tillvägagångssätt för att komma fram till nya kunskaper, det är ett hjälpmedel men inget mål i 

sig (Halvorsen, 1992, s.13). 

The only sensible rule for selecting any particular method is that it enables to find 
out what you want to know better than other. Follow your common sense and 
sensitivities about the appropriateness of each kind. (McNiff and Whitehead, 
2010, s.155). 

Enligt Kvale (2012 s.98) kan begreppet metod uppfattas i bred mening till den ursprungliga 

grekiska innebörden av ordet: ”väg till ett mål”. I bland annat positivistiska 

forskningsansatser begränsas emellertid ofta begreppet metod till ett mekaniskt följande av 

regler, Kvale menar att metoden inte ska förutsätta bedömning, konstnärliga eller andra 

skapande förmågor. 

Att vara lärare det är att vara förbunden med den lärande. Problemet med att vara lärare är i 

första hand en etisk fråga. Vilka är vi som människor och hur griper vi oss an undervisningen, 

är vi autentiska, blir eleverna autentiska? Kan en fenomenologisk tolkning tillämpas för att ge 

svar? 
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Fenomenologins uppgift är att studera och försöka beskriva strukturen som konstituerar 

upplevelsen både i och genom medvetandet. Forskning om subjektiva upplevelser kan låta sig 

göras genom att fenomenologiska studier används.  

Många avhandlingar och uppsatser inom ämnet pedagogik, som haft som mål att undersöka 

hur någonting upplevs, har använt en fenomenologisk metod. De svar som getts i intervjuerna, 

enskilda eller i grupp, har oftast varit tillräckligt utförliga för att ge en förhållandevis god 

uppfattning av både problem och möjligheter. van Manens (1990) uppmaning om forskarens 

hållning, att forskaren både skapar och tillägnar sig kunskap, gav också inspiration att 

använda en fenomenologisk ansats i uppsatsen. 

Perhaps the best answer to the question of what is involved in a hermeneutic 
phenomenological human science research method is ”scolarship!” A human 
science researcher is a scholar: a sensitive observer of the subtleties of everday 
life. (van Manen, 1990 s. 29). 

Uppsatsen utgår från en induktiv hållning. Finns det en slutledning om ett generellt samband 

mellan ett antal enskilda fall, så har strävan varit att bli varse det allmänna i det enskilda. 

Respondenterna gavs full frihet att utforma svaren. Uppföljningsfrågor kunde ställas vid 

intervjutillfället, vilket respondenterna var förberedda på. Att valet föll på en semi-

strukturerad intervjuteknik och inte ostrukturerad, beror på att undersökningen fokuserar på 

några specifika frågeställningar och begrepp. 

Alternativa metoder, som till exempel en mer renodlad kvantitativ studie eller textanalys 

bedömdes som mindre lämpliga i den här studien. Risken fanns att någonting av helheten 

kunde går förlorad i den typen av forskning och därmed även kontexten inom vilken 

waldorflärarna verkar. Kanske skulle inte heller vetandet som skapades blir användbart. 

Fenomenologiska studier omfattar i regel ett litet antal personer, men försöker i gengäld 

undersöka dessa desto djupare. Man kan därigenom inte generalisera och använder vanligtvis 

inte siffror för att belysa fenomen. De data som insamlas utgörs istället av ord och 

beskrivningar - kvaliteter. 

3:2 Forskningsetik 

Den ansvarige forskaren ska inför en vetenskaplig undersökning avväga de förväntade nya 

kunskaperna mot vilka risker som finns, göra en riskanalys. Det bör dock samtidigt tas i 
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beaktande att avstå från forskning kan vara oetiskt om det rör sig om faktorer som kan 

förbättra människors livsvillkor.  

Vetenskapliga forskningsrådet verkar för att normer som reglerar förhållandena mellan 

forskare och deltagare blir beskrivna och kommunicerade. Det har resulterat i fyra allmänna 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Denna studie har genomförts utifrån dessa krav.  

De bandade intervjuerna kasserades direkt efter transkriberingen och intervjupersonerna gavs 

namn i bokstavsordning, A, B, C, D. Även könen kastades i ett par fall om, allt för att 

konfidentialitetskravet skulle uppfyllas. 

3:3 Fenomenologisk metod 

Målet för en forskningsrapport bör vara att befrämja en förnuftig diskussion. (Kvale, 2012 

s.272) och det kan verkligen beskriva själva målet med denna uppsats – en text om 

kunskapssyn i waldorfskolan, som förhoppningsvis kan utgöra underlag för fortsatta 

diskussioner och samtal kring temat. 

Att uppsatsen skulle bygga på en fenomenologisk metod stod klart tidigt. Visserligen blev den 

då inte representativ utan snarare exemplifierande och kan visa på viktiga erfarenheter som 

lärarna gjort och upplevt i sina arbeten, där de uppfattat någon form av kunskapssyn. I en 

tidigare uppsats under Matserstudierna (se nedan), baserad på två pilotintervjuer, användes 

också fenomenologin som metod och erfarenheten inspirerade till ett liknande metodval i 

denna studie. 

I boken ”Skilda verkligheter. En kärlekshistoria.” av Marianne Fredriksson (2004) beskrivs på 

ett målande sätt skillnaden mellan den mer traditionella, så kallade kvantitativa forskningen, 

och mer kvalitativa ansatser. Den kvantitativa forskningen mäter och ritar skalenliga och 

korrekta kartor, exakta kopior av en sorts verklighet, menar Fredriksson. Den kvalitativa 

forskningen beskriver en annan sorts verklighet, det som inte syns så tydligt, det som finns 

under ytan, men som likväl alltid finns, som till exempel en människas tankar och känslor. 

Därför uppfattades det fenomenologiska metodvalet som lämpligt när fyra erfarna 

waldorflärare skulle intervjuas för att om möjligt finna något av essens i kunskapssynen – 

något som skulle vara till hjälp för att kunna beskriva waldorfskolans kunskapssyn. 
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I fenomenologiska undersökningar är det viktigaste redskapet forskaren själv. Det som 

forskaren valt ut att rikta sin uppmärksamhet på och registrera beror till stor del på hennes 

intressen. 

Det kan naturligtvis vara ett osäkerhetsmoment att en mer oerfaren forskare väljer en 

fenomenologisk metod. Under skrivprocessen har det därför varit värdefullt att få vägledning 

av både mentorer och mer erfarna forskare. Eventuellt kan det till och med vändas till en 

fördel – som oerfaren forskare kan man kanske vara mer lyhörd för kritik som i sin tur värnar 

reliabiliteten och validiteten. 

Kvaliteten på teoretiska slutsatser som formulerats av insamlade data är viktigast när en 

bedömning ska göras av generaliseringen. Här finns många möjligheter för den oerfarne 

forskaren att genom kommunikation med mer erfarna forskare, få fler perspektiv och 

därigenom kunna bilda sig mer trovärdiga omdömen. 

Husserl menade att den primära erfarenheten oftast är en akt som är omedelbar, begränsad och 

kortvarig i minnet. I den omedelbara varseblivningen uppfattas det erfarna och inte själva 

varseblivningen. Först genom reflektion kan varseblivningen återupplevas och medvetet 

bearbetas (Husserl, 1954). 

Termen fenomenologi användes för första gången redan under mitten av 1700-talet. Då 

förekom begreppet i flera texter bland andra hos Lambert och Kant. Det var under denna tid 

flera filosofiska inriktningar började intressera sig för en gemensam fråga – läran om det 

sanna i kontrast till det skenbara. Kärnpunkten i fenomenologin är ”Tillbaka till sakerna 

själva” (Zu den Sachen selbst). ”Sakerna” i forskningssammanhang betyder föremålet för 

intresset, fenomenet som ska undersökas (Dahlberg et al. 2008, s. 45). 

Enligt Kvale (2012) är den fenomenologiska metoden att beskriva det givna så exakt och 

fullständigt som möjligt, snarare än att förklara och analysera. Se och lyssna genom att hålla 

ögonen och öronen öppna och inte direkt koppla in tanken. 

I den fenomenologiska filosofin är objektivitet ett uttryck för trohet mot de 
undersökta fenomenen. Målet är att komma fram till ett väsensskådande genom att 
inte så mycket beskriva enskilda fenomen som att söka efter deras gemensamma 
väsen. … Fenomenologisk reduktion innebär att man låter bli att fälla något 
omdöme om existensen eller ickeexistensen av en upplevelses innehåll. 
Reduktionen kan beskrivas som att man försöker sätta den vanliga innebörden av 
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och den vetenskapliga förkunskapen om fenomenet inom parentes för att komma 
fram till en förutsättningslös beskrivning av dess väsen. 

(Kvale, 2012, s.42-43) 

Kvale jämför fenomenologin med bland annat en malmletarmetafor (Kvale, 2012, s.64), det 

vill säga att kunskapen uppfattas som en begravd metall och intervjuaren som en malmletare 

som bringar den värdefulla metallen i dagen. Frågan blir sedan hur man kan karakterisera den 

kvalitativa forkningsintervjuns kunskap. Men man kan också säga att intervjuforskning skapar 

mening snarare än gräver fram redan existerande meningselement ur intervjupersonens inre. 

(Kvale, 2012, s.174) 

Fenomenologin försöker vara så öppen och förutsättningslös som möjligt. Men alla teoretiska 

beskrivningar inbegriper vissa perspektiv genom vilket studieobjektet kan bli förstått. 

Vetenskapen fenomenologi uppmärksammades och användes av Husserl. Fenomenologin 

söker efter förutsättningar och villkor för fenomens framträdanden - människans 

meningsskapande kan bli belyst genom fenomenologin. 

Husserl införde ett annorlunda sätt att tänka, där upplevelsen beskrivs på ett sätt som stämmer 

överens med densamma istället för att förklara den med naturvetenskapliga termer. Världen 

framträder i människans erfarenheter och vi kan aldrig ställa oss utanför världen som 

objektiva betraktare, eftersom vi är en del av den. Människan och hennes omvärld är helt 

enkelt sammanflätade. Husserl menade att människan måste utgå från sakerna själva och inte 

analysera med tomma ord. Det är genom att gå tillbaka till erfarenheten som våra ord får 

mening och berättigande (Husserl, 1954). 

Att tala med människor, ställa frågor och överhuvudtaget utbyta erfarenheter med varandra 

kan beskrivas som en djupt rotad mänsklig aktivitet. 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata 
med dem? Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. … 
Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om deras 
erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever i. (Kvale, 2012 s.15) 

Syftet med den fenomenologiska forskningsintervjun är att förstå ämnen från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv (s.39). Enligt Kvale (s.121) bör en 

fenomenologisk forskningsintervju läggas upp så att ”varför?” och ”vad?” besvaras innan 

”hur?”-frågan kan ställas på ett meningsfullt sätt. Det finns annars inga fasta kriterier för vad 
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som utgör en bra intervju när det gäller den vetenskapliga och etiska kvaliteten. Bedömningen 

av intervjukvaliteten beror på intervjuns specifika form, ämne och syfte. (s.191) 

Att skaffa sig systematisk kunskap genom samtal är en gammal metod. Enligt Kvale (s.23) 

intervjuade Thukydides i antikens Grekland människor som deltagit i det peloponnesiska 

kriget för att kunna skriva detta krigs historia. Sokrates fick genom sina dialoger filosofisk 

kunskap. Även Freud och Piaget utvann värdefull kunskap genom intervjuer. Själva 

intervjutekniken har varierat över tid men en intervjuare som behärskar sitt yrke tänker 

mindre på intervjuteknik än på intervjupersonen och den kunskap som eftersök anser Kvale 

(s.103). 

Utifrån en fenomenologisk inställning (s.28) beskrivs fenomen och processer innan de 

teoretiseras, förstås innan de förklaras och betraktas som konkreta kvaliteter snarare än 

abstrakta. En fenomenologisk inställning innebär att man lägger fokus på bland annat de 

vardagliga aspekterna av människors tänkande, lärande vetande och handlande. Den här synen 

på intervjukunskap står i kontrast till positivistisk föreställning om kunskap som givna fakta 

som ska kvantifieras (s.34). 

… kunskapsproduktion genom samtal är intersubjektiv och social, intervjuaren 
och intervjupersonen konstruerar kunskap tillsammans. (s.34) 

Enligt Kvale (s.46) motsvarar den fenomenologiska intervjuns precision i beskrivningen och 

stringens i tolkningen av meningen, exaktheten i de kvantitativa måtten. 

I intervjuerna lyssnar forskaren på människors berättelser och försöker förstå världen utifrån 

deras perspektiv. Vidare försöker forskaren utveckla innebörden av det som berättas och 

presentera det i sin undersökning. Det som byggs upp sker i samspel mellan forskaren och den 

intervjuade och träder fram som kunskap (s.18). Med en helt annan intervjuare kan det skapas 

en annan interaktion och produceras en annan kunskap. (s.48) 

Att forska med en fenomenologisk metod är att se på hur sakerna visar sig för människor i 

olika sammanhang. Det som är viktigt i denna studie är hur kunskapssynen visar sig för 

individen. Tillgången till världen har vi genom vår varseblivning. Det är i den som världen 

blir till erfarenhet. 
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I en fenomenologisk ansats förstår man verkligheten som pluralistisk, vilket innebär att man 

tar avstånd ifrån den traditionella, västerländska dualistiska ontologin där man skiljer mellan 

liv och värld, kropp och själ, individ och samhälle osv. 

Det finns alltså inga färdiga fenomenologiska metoder utan det gäller att som forskare vara 

öppen för det som visar sig och att inte ha bestämt sig från början för vad som är möjligt att se 

(Hugo, 2007). 

Det fenomenologiska perspektivet har varit vägledande i den här studien och utgör uppsatsens 

kunskapsteoretiska ram och metodologiska struktur. Forskningens utgångspunkt är ett 

perspektiv där en företeelse beskrivs, så som den erfars av berörda individer. Det 

fenomenologiska perspektivet undviker reduktionism, där den komplexa världen förenklas för 

att kunna mätas eller på andra sätt beräknas. Fenomenologins idé om att förstå världen så som 

den uppfattas av människor innebär istället ett närmande av vetenskapen till människor och 

deras vardagsvärld utan att dess innebörd förloras. 

Genom fenomenologin betonas människors erfarande och erfarenheter. Till skillnad från 

övriga filosofiska och psykologiska traditioner har fenomenologin, enligt Bengtsson (1999), 

ett ovanligt rikt erfarenhetsbegrepp och innefattar allt det som en människa kan erfara och 

känna i sitt dagliga liv. 

I en reflekterande fenomenologisk forskning innebär en förståelse av intentionalitetsteorin att 

forskningspersonen och intervjuaren tillsammans kan utforska ett fenomen så att nya 

variationer av fenomenet upptäckas genom reflektion (Bremer, 2008). 

I all forskning har forskaren, i egenskap att vara människa, en förförståelse i form av tidigare 

erfarenheter eller teoretisk kunskap. Således utgör forskarens förståelsehorisont och förmåga 

att utmana dess gränser, även gränsen för forskningens kunskapsbidrag (Bremer, 2008). 

Enligt Husserl (1954) bär varje medvetandeupplevelse någon mening för den som erfar, 

såsom när vi erfar ett hus, det är detta individuella hus och inte vilket hus som helst för sin 

mottagare. Men ett hus som inte syns helt och hållet kan också erfaras av medvetandet. Till 

exempel om vi enbart ser framsidan av huset men vi uppfattar det ändå som en helhet med 

alla andra väggar runt om. Vi tar för givet “att huset har fyra väggar” utan att ifrågasätta och 

tittar inte närmare på dessa. Vi blir först medvetna om detta när vi träder ur vår naturliga 
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hållning och börjar ifrågasätta och reflektera över det som erfars. Då riktar vi 

uppmärksamheten inåt själva processen hur innebörden av fenomenet uppstår. 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv kan fokus riktas på relationen mellan subjektet och 

objektet, hur subjektet erfar objektet i världen. Det är mellan subjektet och objektet som 

mening och innebörd uppstår. Erfarenheterna som varje människa får är subjektiva. 

3:4 Urval 

Intervjuerna skedde under informerat samtycke, detta beskrivs enligt Kvale (2012, s.87) som 

att man informerar undersökningspersonerna om det allmänna syftet med undersökningen, om 

hur den är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med 

deltagande i forskningsprojekt. Informerat samtycke innebär också att 

undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. 

Den ideala intervjupersonen existerar inte, enligt Kvale (s.181). Olika personer är lämpliga 

för olika typer av intervjuer. En kan som vittne återge riktiga iakttagelser, en annan kan 

känsligt redogöra för personliga upplevelser och känslotillstånd, en tredje kan berätta 

fängslande historier. 

De intervjuade waldorflärarna, två män och två kvinnor, har alla 15-35 års erfarenhet av att 

undervisa geografi i en/flera waldorfskolor. De är väl bevandrade i antroposofin och 

waldorfpedagogiken och ser sig själva som antroposofer eller antroposofiskt influerade. Två 

har i huvudsak arbetat med årskurs 7-12 och två som klasslärare i årskurs 1-8. De intervjuade 

lärarna har arbetat och arbetar vid framförallt tre waldorfskolor, där det vid två av skolorna 

finns årskurs 1-12 och vid en skola 1-9. I dagsläget är tre av respondenterna fortfarande 

verksamma som lärare och en är nyligen pensionerad. 

3:5 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i januari och februari 2013 med en Iphone och transkriberades 

sedan. Varje intervju tog ungefär en timme, resulterade i ca 30 A4-sidor text (teckenstorlek 

12) och tog ca 5 timmar att skriva ner. Frågorna var av semistrukturerad karaktär. 

Huvudfrågorna i intervjuguiden kompletterades några gånger med följdfrågor. Respondenten 

fick läsa sin transkriberade intervju och komma med ev. förtydliganden. Ingen av 

respondenterna ansåg sig behöva göra ytterligare kommentarer utöver den transkriberade 

texten. 
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Fenomenologiska studier innehåller i stora drag fem steg från datainsamling till färdig text. 

Dessa steg är: 1. Insamling av data (i den här studien genom intervjuer) 2. Noggrann läsning 

och genomgång av all data. 3. Förvandling av data till text. 4. Organisering och presentation 

av data genom ett perspektiv. 5. En syntes och summering av data. 

Kvale (s.71) anser att övergången från en språklig modalitet till en annan, som från muntligt 

till skriftligt språk, inte bara är en teknisk fråga om att skriva ut, utan väcker också frågor om 

det muntliga och det skrivna språkets olika karaktär. Transkribera innebär att transformera, 

enligt Kvale (s.194) traduire traittori och att översätta kan ses som att förråda. Det är 

verkligen märkligt att talspråk kan upplevas så annorlunda som det skrivna ordet. Därför 

lämnades också en del uttalanden mer ordagrant i resultatsammanställningen för att läsaren 

ska kunna få känslan av respondenternas språk. 

Att komma fram till intervjuguidens frågor var en mycket lång process. Först skrevs alla 

tänkbara frågor om kunskapssyn ned, det blev över 200 stycken. Sedan grupperades frågorna 

och ordnades efter lämpliga teman. Två pilotintervjuer (en enskild uppsats inom 

Mastersprogrammet) genomfördes med ett 30-tal frågor samt följdfrågor, men resultatet blev 

spretigt och pekade i alltför många olika riktningar utan att själva essensen blev tydlig. Ämnet 

smalnades då av till enbart geografi (i pilotintervjuerna hade även ämnet biologi varit med). 

Sedan minskades antalet frågor radikalt för att bättre tydliggöra essensen i frågeställningen. 

Geografiämnet är ett mycket brett ämne med fler vitt skilda kunskapsområden. Ett brett ämne 

som löper genom många årskurser kan förhoppningsvis ringa in något av den kunskapssyn 

som råder i waldorfskolan. Därför passade det bra att börja med frågan hur lärarna själva såg 

på begreppet kunskap. Här kunde de med egna ord förklara sin allra högst personliga hållning 

som de fått genom sin mångåriga waldorflärargärning. Intervjuguiden avslutades med en 

framåtblick, för att undersöka om lärarnas synsätt kunde tänkas ha någon utveckling. 

Kvale (s.147) menar att intervjuguidens frågor bör vara korta, lätta att förstå och befriade från 

akademisk jargong, kort sagt frågorna bör uttryckas i intervjupersonernas vardagsspråk. En 

teoretisk bra tematisk forskningsfråga behöver nödvändigtvis inte vara en dynamisk 

intervjufråga. Det var värdefullt att ha de två pilotintervjuernas frågor i åtanke. Många av 

frågorna där hade känts oprecisa och krångliga. Intervjuguidens frågor som ligger tillgrund 

för den här uppsatsens resultatredovisning var noga utvalda. 
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När forskare skriver ut sina egna intervjuer, kan de lära sig mycket om sin egen intervjustil 

(s.196). Forskaren bär med sig både sociala och emotionella aspekter från intervjun under 

transkriberingen – därmed har analysen redan inletts. 

3:6 Reflektioner om datainsamlingen 

Det hjälpte att skärpa fokus och lyssna aktivt genom att spela in intervjuerna. Dessutom 

kunde sedan intervjuerna transkriberas till skrivspråk. Intervjuerna gjordes i lugn hemmamiljö 

med ett ”warming up”-samtal över en kopp te. Intervjupersonerna fick god tid att svara på 

frågorna och prövade ibland flera olika formuleringar för att förtydliga sig. Eftersom de fått 

frågorna ett par veckor tidigare hade de kunnat göra sig klara tankar om vad som var deras 

egen uppfattning. Respondenten fick svara på en fråga i taget och därefter följde ett samtal, 

med en utgång som inte var givet på förhand. Intervjuaren försökte inte påverka inriktningen 

på samtalet annat än att själva frågeställningen hela tiden hölls i medvetande. Respondenten 

fick känna sig fri vilket möjliggjorde associationer och att erfarenheter kunde komma fram. 

För att undvika horisontsammansmältning mellan intervjuaren och respondenterna perspektiv, 

kändes det tryggt att hela tiden kunna gå tillbaka till de transkriberade intervjuerna. Där stod 

svaren exakt återgivna. Den egna horisonten kunde på så sätt lättare hållas ren, trots allt var 

det respondenternas horisonter som skulle tala för sig själva i själva presentationen av 

intervjuerna. 

Kvale, (2012, s.303) beskriver i sin bok om kvalitativa intervjuer, konsten som innehållande 

många förtätade och uttrycksfulla skildringar av människans olika villkor. Det är inte säkert 

att konstverkens kvalitet och inflytande förstärks genom att dess storlek ökar menar Kvale 

och tar Hemingways noveller och Leonardo da Vincis Mona-Lisa som exempel. Skulle de 

varit mer fängslande om de varit mer omfattande i storlek? 

Hur är det då med uppsatser och avhandlingar, är det så att de med flest sidor, med flest 

respondenter är mest betydelsefulla? Den frågan fanns med när antalet respondenter 

bestämdes till fyra. Genom att välja ut fyra waldorflärare, två män och två kvinnor, som alla 

har lång erfarenhet av waldorfpedagogik (mellan 15 och 35 år) och som alla undervisat 

geografi kändes det som om målet var uppfyllt för att belysa svaren på forskningsfrågan. 

Därmed torde antalet respondenter räcka för målet med den här undersökningen. Att de 

arbetat på i huvudsak tre waldorfskolor i Sverige av varierande storlek och ålder samt med 

geografisk spridning, borde också borga för att respondenterna representerar ett varierande 
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urval. Studien bör dock ändå inte betecknas som representativ utan har mer av 

exemplifierande karaktär. 

I nästa kapitel följer resultatredovisningen av de fyra intervjuerna med waldorfpedagoger. 

Intervjuguiden finns som bilaga. Resultatredovisningen hålls fri från tolkningar för att lämna 

öppet för läsarens egna uppfattningar. Analys och tolkning redovisas tillsammans med 

diskussion och slutsats i nästföljande kapitel. 

Kunskapssyn är som tidigare nämnts en komplex fråga. Många olika perspektiv kan 

användas, därför kan det vara bra att från början veta vilka frågor som ställdes och hur var och 

en av de fyra respondenternas svar löd, utan att intervjuaren direkt ger sin tolkning. 

Förhoppningen är att det blir mer tydligt och överskådligt då. Som underrubriker har 

frågornas teman ur intervjuguiden valts. 

Intervjupersonerna kallas för Anna, Bo, Carin och Dan i resultatredovisningen. För att 

säkerställa respondenternas anonymitet har alla personuppgifter utelämnats i texten. 

3:7 Analys av intervjutexten 

Betydelsen av vad respondenterna svarat måste göras rättvisa och det som inte är öppet 

tillgängligt behöver tas fram genom en tolkningsprocess (Osborne & Smith, 2008, s.67). En 

fenomenologisk analys är oundvikligen en personlig process och försöker att utkristallisera 

själva essensen i respondenternas svar. Syftet med studien är att säga något om de 

uppfattningar som finns i en särskild grupp i stället för att göra mer generella påståenden. 

Analysen började med att texten lästes igenom många gånger. Då blir intervjuaren bekant 

med texten och får samtidigt en överblick. En känsla av respekt för den gedigna erfarenhet 

som blev uppenbarad väcktes. Varje genomläsning har potential till nya insikter, vilka 

kommenterades i marginalen. Det finns inga regler om vad som ska kommenteras eller hur 

enheter ska delas upp. Vissa delar av intervjun kommer vara rikare än andra och motiverar 

fler kommentarer. Några av kommentarerna blir de första försöken att sammanfatta, göra 

associationer eller kopplingar, preliminära tolkningar. Vid genomläsningen upptäcks också 

likheter, skillnader, förstärkningar och motsägelser – intervjuaren lyssnar på ekot av samtalet 

(s.69). 

De teman som framkommer i svaren dokumenteras och omvandlas till koncisa meningar för 

att fånga det väsentliga som hittats i texten, abstraktionen ökas. Det uppenbara i svaren 
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tydliggörs och uttryck renodlas. De teman som framkommit ansluts till varandra. Några teman 

kan samverka i kluster, andra teman är kanske mer överordnade (s.71). De teman som 

presenteras kontrolleras mot källmaterialet. Därefter sker en vidareutveckling av klustren, en 

del av själva extraktet behöver kanske flyttas, kondenseras ytterligare och redigeras. 

Klustren drogs sedan samman till kortare formuleringar – meningskoncentrering, där själva 

essensen av svaren formulerades. Det gjorde att de allra flesta exemplen som respondenterna 

berättat från sin undervisning togs bort för att renodla mer exakt vad respondenterna verkligen 

menat med sina svar. Där exemplen tillförde förklaringen något värdefullt fick de stå kvar, 

dock i starkt reducerade formuleringar. Några uttalanden citerades ordagrant för att beskriva 

respondenternas mer precisa uttryck. Genom tillvägagångssättet fick svaren allt mer essens. 

Och långsamt skingrades dimslöjorna så att respondenternas ord uttryckte deras mening och 

erfarenheter. Det var en lång process som krävde mycket reflektion, återgång till det 

transkriberade materialet och återigen formulera texten så att den så troget som möjligt skulle 

motsvara de intervjuades svar. 

Sista steget innebar att intervjuernas centrala tema knöts ihop till en deskriptiv utsaga som 

presenteras tillsammans med analysen i kapitel 4 Presentation av intervjuerna – 

Resultatredovisning. 

3:8 Utmaningar i analysen 

De intervjuade lämnades helt fria att utforma svaren, vilket ibland kändes som en utmaning. 

Vid några tillfällen ställdes därför uppföljningsfrågor. En fenomenologisk attityd 

eftersträvades, det vill säga att inte ta saker för givna – vilket var lättare sagt än gjort när man 

talade med kollegor. Men respondenterna fick ta all den tid de behövde för att formulera sina 

svar. 

I aktuell intervjuforskning är huvudproblemet inte analysernas och tolkningarnas 

variationsrikedom enligt Kvale (2012, s.228) utan snarare att de forskningsfrågor som ställts 

inte formulerats tydligt nog. ”Som man ropar får man svar” lyder ett välkänt talesätt, vilket i 

allra högsta grad gäller intervjufrågor. Därför kändes det värdefullt med de erfarenheter som 

gjorts under de två pilotintervjuerna. 

Kvale (s.184) radar upp tio vanliga, kritiska synpunkter mot kvalitativa forskningsintervjuer. 

Den kanske mest förekommande standardkritiken är att kvalitativa forskningsintervjuer inte är 
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vetenskapliga utan bara speglar sunt förnuft. På detta svarar Kvale (s.185) att det inte finns 

någon auktoritativ definition på vetenskap enligt vilken intervjun entydigt kan kategoriseras 

som vetenskaplig eller ovetenskaplig. En arbetsdefinition på vetenskap kan vara en metodisk 

produktion av ny systematisk kunskap. Frågan om vetenskaplighet eller inte beror då på 

föreställningen och nyckeltermerna i denna definition, det vill säga metodisk, ny, systematisk 

och kunskap, i relation till den specifika intervjuundersökningen. Vidare anser Kvale (s.186) 

att istället för att eliminera inflytandet från den personliga interaktionen mellan intervjuare 

och respondent kan man betrakta intervjuaren som det primära forskningsverktyget. En 

erkänd vinkling av ett subjektivt perspektiv kan belysa specifika aspekter och föra fram nya 

dimensioner vilket kan bidra till en konstruktion av kunskap utifrån flera perspektiv. 

För en fenomenologisk baserad meningskoncentrering blir det ytterst viktigt att 
erhålla rika och nyanserade beskrivningar av de undersökta fenomenen. 
Intervjuarens teorier om ämnet bör ”sättas inom parentes” under intervjun. 

(Kvale, s.223) 

Kvale tar också upp generaliseringsbehovet (s. 280-281) Varför ska man generalisera? är den 

första frågan han ställer eftersom pragmatiska, konstruktionistiska och diskursiva ansatser 

föreställer sig att kunskap är socialt och historiskt kontextualiserade former av förståelse och 

handling i den sociala världen. I den här studien har därför en mer analytisk generalisering 

eftersträvats, det vill säga en väl överlagd bedömning om i vad mån resultaten kan ge vidare 

vägledning. 

3:9 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den 
behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra 
tidpunkter och av andra forskare. Det handlar om huruvida intervjupersonerna 
kommer förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika 
svar till olika intervjuare. (Kvale 2012, s.263) 

Enligt Kvale (s.264) kan en alltför stark tonvikt på reliabiliteten motverka både kreativitet och 

variationsrikedom. Resultatet blir ofta bättre när intervjuaren får använda sin egen intervjustil. 

Genom att intervjua fyra mycket erfarna waldorfpedagoger var tanken att deras gemensamma 

erfarenheter gav en god bild av geografiämnet och i viss mån även synen på kunskap. Om 

fyra oerfarna eller kanske nyutexaminerade lärare intervjuats hade erfarenhetsbanken inte 

innehållit lika mycket. Detta talar för att hänsyn tagits till reliabiliteten i uppsatsen. 
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Validitet handlar om huruvida man mäter det man säger sig mäta. Det är ett personligt 

hantverk och beror i mångt och mycket på forskarens hantverksskicklighet (s. 264). 

Intervjuarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka resultaten torde ökat eftersom 

uppsatsen skrevs under relativt lång tid och det fanns många möjligheter att gå tillbaka igen i 

texten, tänka igenom innebörden och efter behov ändra. 

Att fråga sig vad valid kunskap är kan liknas vid att ställa sig den filosofiska frågan, vad är 

sanning? I syfte att visa validiteten respekt har koherenskriteriet (utsagans motsägelsefrihet 

och inre logik) varit en ledstjärna i analysen och tolkningen av empirin. 

Vilka försvarbara kunskapsanspråk kan ställas på intervjuerna? Genom kontroll, 

ifrågasättande och den teoretiska tolkningen av resultatet har strävan varit att uppnå en så god 

validitet som möjligt. Egentligen behöver begreppet validitet avmytifieras anser Kvale (s.280) 

därför att verifiering av information och tolkningar är en helt normal verksamhet i livets 

interaktion. Om inriktningen på validiteten blir alltför genomgripande kan den rentav bli 

kontraproduktiv. Själva produkten, kunskapsanspråket, får inte tala för sig själv utan 

valideringen blir en legimitetsmani som undergräver validiteten. Och ju mer man validerar, 

menar Kvale, desto större blir behovet av ytterligare validering. 
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4. Presentation av intervjuerna – resultatredovisning 

4:1 Inledning 

Det kändes naturligt att börja med mer grundläggande frågor: Beskriv vad kunskap är, enligt 

din egen uppfattning och Hur ser du på kunskap? Eftersom respondenterna haft god tid (tre 

veckor) på sig att fundera över sin egen uppfattning kunde de relativt enkelt beskriva hur de 

tänkte och intervjuerna fick en smidig start. Det behövdes inte många följdfrågor utan 

respondenterna talade ivrigt på. 

För intervjuaren är kunskapssyn och kunskapsbegrepp komplexa frågor med många skikt och 

perspektiv även om de i mångt och mycket är vardagliga begrepp. När man försöker komma 

fram till en essens av dem blir det ofta tvärtom – beskrivningen blir i stället synnerligen 

mångordig och inte alls essentiell till karaktären och detta trots att det inte alls är ovanliga 

begrepp, utan ofta diskuteras i samhället. Det var spännande att följa de fyra personernas olika 

beskrivningar som skilde sig åt både rent språkligt, omfångsmässigt och genom de olika 

exempel som de utgick ifrån. Deras långa erfarenhet som waldorflärare gjorde att de kunde 

exemplifiera svaren på ett beskrivande och intressant sätt. 

I resultatredovisningen presenteras intervjupersonernas svar i bokstavsordning efter sina 

fiktiva förnamn för enkelhetens och tydlighetens skull. Endast det som befunnits värdefullt 

för uppsatsens tema har tagits med i resultatredovisningen, därför är respondenternas svar inte 

jämförbara i fråga om längd och omfång. Ett par av intervjupersonerna var mycket 

mångordiga och associerade till teman långt utanför uppsatsens område och gav flera exempel 

som på ett liknande sätt beskrev samma sak. Det var nödvändigt att förkorta dessa 

resonemang för att göra resultatredovisningen mer översiktlig och tydlig. Trots detta är någon 

av respondenterna mer flitigt förekommande i resultatredovisningen. 

4:2 Intervjupersonernas kunskapsbegrepp 

Alla fyra intervjupersonerna berättade mångordigt om sin egen kunskapssyn, förutom Dan 

som upplevde det som svårt att formulera en helt personlig kunskapssyn utan att färgas av 

andras.  

Intervjuperson Anna upplevde kunskapen som ett inre nät med noder, referenspunkter vilket 

också Carin var inne på men beskrev det som en sammanknytning av begrepp i tankens värld. 

Bo lade vikt vid reell och formell kunskap medan Dan tyckte först det var svårt att definiera 
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vad kunskap egentligen var men beskrev det sedan som begrepp som individen förbundit sig 

med. De var alla överens om att kunskap är något som finns i människans inre; hon äger sin 

kunskap. Att kunna navigera i den inre kunskapsvärlden kräver ett helhetsperspektiv där 

hänsyn tas till olika referenspunkter. Här kommer viljeakten in, det behövs en 

viljeansträngning för att både lagra och sedan använda kunskaperna. 

Intervjupersonerna skilde alla på kunskap och information men upplevde att det var vanligt att 

begreppen sammanblandades både i skolan och samhället. De beskrev att information mer har 

egenskap av ytlig karaktär som idag finns lättillgänglig via digitala hjälpmedel. När det går 

snabbt att googla kan det vara lätt att blanda samman kunskap med information. I ett första 

ögonblick kan informationen uppfattas som kunskap, för att sedan följas upp av tvivel – hur 

vet man att det är sant? Intervjupersonerna upplevde att waldorfskolan har en vidare syn på 

kunskap än samhället i övrigt och de tyckte att det hjälpte dem att förtydliga skillnaden 

mellan information och kunskap. 

I kunskapsbegreppet ligger också att veta var man kan hitta adekvat och viktig information. 

Denna kunskap blir allt viktigare ju mer information som strömmar emot oss. Kunskapen om 

lämpliga verktyg att använda är minst lika viktig som kunskapen att hantera ett specifikt 

verktyg. 

Enligt intervjupersonen, Anna är kunskap att ha verktyg för att kunna manövrera i den värld 

som man hela tiden befinner sig i, att ha referenspunkter, att ha basfakta och kunna begrepp 

för att på något sätt kunna göra sig förstådd och förstå världen runt omkring. På frågan hur 

man kommer över kunskapen, hur man hittar den svarar Anna: det handlar om att finna en 

egen kunskapsväg genom att kunskapa själv. Hjälp kan man få av en slags lotsar som visar på 

intressanta saker. Det går inte att trycka in kunskap, det måste till en viljeakt för att kunskapen 

ska kunna lagras. Med ren utantillärning riskerar kunskaperna att försvinna och kan inte 

hjälpa till att bygga upp referenssystemet. För att det verkligen ska bli kunskap måste det till 

en inre process. 

En kunskap som blir allt viktigare är att veta var man kan hitta information av olika slag, vilka 

källor som är trovärdiga menar Anna. Där är kunskapen i sak inte så viktig utan mer 

kunskapen om vilka verktyg som är lämpliga – den förmågan är mer situationsberoende. Den 

tidigare kunskapsformen är någonting som en människa alltid bär med sig, som hon alltid kan 

få tag på. 
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Kunskapen får väl anses lagras i hjärnan menar Anna. Den kan liknas vid ett nät som man kan 

röra sig i. 

… i det inre kunskapsnätet … jag ser kunskap mycket som ett slags internt, World 
Wide Web ett hjärn-World Wide Web där man rör sig mellan olika knutpunkter 
och kan koppla ihop olika saker. … Och på det sättet rör jag mig i ett slags 
spindelnät som är kunskapen som jag har tillgänglig i mig. (Anna) 

Även kunskap om hur man till exempel beter sig anser Anna lagras i hjärnan och avfärdar att 

kunskap kan lagras till exempel i hjärtat. 

Böcker innehåller inte kunskap enligt Anna, där finns information som förmodligen skrivits 

av en kunnig person – ett slags avtryck av den personens kunskap. Men det är inte kunskap i 

sig utan det måste man förvärva - ”någonting som finns inne” i människan. 

Komplex kunskap värderas högre, ren kausal kunskap kan betecknas som mer enkel kunskap 

om man graderar olika sorts kunskap i en tänkt hierarki 

… en ren kausal händelse, att molnet leder till skugga på marken, det är en ganska 
enkel kunskap. Men att förstå hur molnet bildas till exempel, det är då en mycket 
mer komplex kunskap. Ju fler olika faktorer som måste vägas in i en förklaring 
desto mer avancerad kunskap och desto ”finare”/mer värdefull kunskap. (Anna) 

Att det finns en kunskapshierarki beror enligt Anna på att en del kunskap är svårare att 

tillägna sig. Även barn kan ha enklare kunskaper, men för att nå den ”finare” kunskapen krävs 

träning och kunskapsarbete. Kanske är ”finare” inte rätt ord, det har egentligen mer med 

utveckling att göra 

Man kan tillägna sig mer ju mer man har tränat, ju mer man har utövat 
kunskapsprocessen desto mer avancerad kunskap kan man också tillägna sig och 
på det sättet så är den ju finare. Men det är ju inte så att några andra olika delar är 
finare än andra, utan det har mer med komplexiteten att göra. Ju komplexare, ju 
”finare”. (Anna) 

Praktisk kunskap kan också vara en komplex kunskap menar Anna och jämför att tälja ett 

trästycke med att bygga ett bord i trä. Att konstruera och bygga ett bord kräver också 

intellektuell kunskap. 

Den intellektuella kunskapen kommer till uttryck på ett annat sätt, till exempel när 
du berättar eller skriver eller på något annat sätt återger, medan den praktiska 
kunskapen kommer till uttryck att du kan göra någonting med den, med dina 
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händer. Men i stort sett är det ju en liknande, en samlande en övningsprocess som 
ligger bakom oavsett om den är praktisk eller teoretisk. (Anna) 

Anna anser att det också är viktigt att tala om erfarenhetsbaserad kunskap, särskilt när det 

gäller praktisk kunskap. 

Att uppfatta om en person är kunnig eller inte, tycker Anna är lätt. Då kan personen röra sig 

fritt i kunskapsnätet och noderna i nätet blir referenspunkter, på så sätt blir begreppet kunskap 

konkret. 

Jag kan ändå uppleva att jag har erövrat kunskap genom att prata med personer 
och förstått världen genom en frågeställning på ett nytt sätt eftersom jag fått ta del 
av den personens kunskaper och den har berättat hur den kanske skulle göra eller 
har gjort i ett visst sammanhang och då uppstår ju en, hos mig ny kunskap, för att 
jag får kan man säga en nod till i det här kunskapsnätet en aspekt till som jag 
kanske inte hade tänkt på. Och den typen av erfarenheter samlar man ju faktiskt 
hela livet även om man inte pluggar direkt. … Så kommer ju hela tiden, ny 
kunskap till. (Anna) 

För intervjupersonen Bo är kunskap uppdelad i tre olika områden: reell kompetens, formell 

kompetens och erfarenhet/färdighet 

För mig så är kunskap eller kännedom, att man har kännedom om någonting. Och 
då är frågan om man har … allmän kännedom eller god kännedom. Och god 
kännedom, som är ungefär samma som god kunskap, det innefattar att man har 
reell kompetens som betyder att man känner till området i detaljer, om man också 
har praktisk färdighet. 

Formell kompetens … vid en viss tidpunkt uppvisas vissa formella provresultat. 
Att man liksom kan komma ihåg, vissa data och sådär, men det är formell 
kompetens som man har fått vid en viss tidpunkt. (Bo) 

Om kunskapen innefattar båda begreppen formell och reell kunskap anser Bo att det kan 

betecknas som god kunskap. 

Man måste ha både en praktisk hum och en teoretisk hum, det räcker inte med det 
ena eller det andra, det måste vara båda! (Bo) 

Kunskap måste kunna användas på något sätt, annars får den betecknas som onödig menar 

Bo. Arbetsgivare bör känna förtroende för att den som anställs har tillgång till efterfrågade 

verktyg. Dessa verktyg är vad Bo kallar för kunskap, ja den bästa kunskapen som 
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tillfredsställer behoven. De kunskaper som inte efterfrågas finns i mörkerområdet som 

potential. 

… vad som är fint (hos kunskaper) beror på vad som är användbart och ur vilken 
synpunkt jag ser det från. Som en privatperson så kan jag ha kunskaper om bilar, 
om jag arbetar i skolan har jag inte så mycket nytta och glädje av de kunskaperna, 
då är de i den relationen i skolan inte så fina, men när det gäller att hantera bilar 
då är bilkunskaperna väldigt bra. Så det beror ju väldigt mycket på utifrån i vilken 
situation man är och vilket förhållande. (Bo) 

Den kunskap som Bo värdesätter mest är att kunna läsa, särskilt lästekniken, att ha förmågan 

att ta ut det mest väsentliga. Då kan personen ta sig igenom stora textmassor och samtidigt ha 

fokus på essensen. Att behärska semantik är ett nödvändigt komplement. Analfabeter till 

exempel kan ha en stor reell kompetens men kan inte ha de teoretiska kunskaperna helt enkelt 

för att det tar för lång tid att tillägna sig dem utan läsning. Och ljudböcker kan man inte 

skumläsa. 

Man måste tugga sig igenom alla orden (i ljudböcker). En van läsare kan liksom 
förstå sammanhang och titta på vissa nyckelord och komma vidare i en text och gå 
tillbaka också och det är väldigt svårt med ljudböcker, för då måste man kunna 
markera var man är någonstans och det tar mycket lång tid. (Bo) 

För att nå kunskap behöver varje människa gå sin egen kunskapsväg menar Bo samtidigt som 

han tog upp läsförståelsen som någonting väsentligt för att tillägna sig kunskap. Utan god 

lästeknik kan betydligt färre kunskaper inhämtas, därför ansåg Bo att 

modersmålsundervisningen egentligen är det viktigaste ämnet och ligger till grund för alla 

andra ämnen, också geografi. Att kommunicera med andra människor är betydelsefullt för att 

kunna bygga vidare på sitt inre kunskapsnät. Olika individers erfarenheter ger fler synvinklar 

och kan utveckla de egna kunskaperna. Kunskaper får man också genom sinnevärlden, 

någonting som man lägger stor vikt vid inom waldorfpedagogiken och använder sig medvetet 

av i undervisningen. 

Waldorfskolan integrerar också ofta ämnen med varandra, till exempel geografi och 

biologi/språkundervisning/musik, det ger en mer komplex helhetsbild där eleverna kan 

uppleva att kunskapen framträder när de ser helheten. Informationen blir då tydlig som 

”delarna” som bygger upp helheten – kunskapen. Teoretisk och praktisk kunskap är lika 

viktig och de kompletterar varandra sammanfattar Bo och erfarenhetsbaserad kunskap är 

värdefull. 



56 

 

Intervjupersonen Carin utgick ifrån och betonade helheten i sin syn på kunskap. 

Kunskapande är det som sker i varje människas tankevärld när man kan knyta 
samman olika begrepp och bilder och kunskapsinhämtande som man fått av en 
lärare eller av en familj eller av vänner, när man knyter samman alla de här 
bitarna till en helhet tycker jag att det är kunskap. (Carin) 

Att snuttifiera och bara tala om att nå vissa kunskapsmål fann Carin provocerande, det kan 

inte anses som riktig kunskap. Det är helheten som är viktigast och den ska hela tiden 

eftersträvas, poängterade hon flera gånger. Den når man genom att kunskapa i ämnena, gärna 

integrera så att olika termer, fakta blir belysta från vitt skilda håll. 

Jag tror att man får kunskaper genom alla sinnen, man får det naturligtvis genom 
tal, genom bild, genom ljud, musik, i händerna, i kroppen. Och beroende på vilken 
balans som råder tror jag, i varje enskild individ, så har man förmåga att liksom 
sortera det här. …visst är väl det kunskap att navigera sig fram i cybervärlden, 
men jag tycker det är så mycket trams och tjafs som ligger i vägen för det jag 
tycker är kunskapande, så där hamnar jag i ett dilemma. (Carin) 

Carin anser inte att det finns någon värdering på kunskapsinhämtande i olika ämnen. Elever 

tilltalas helt enkelt av mer motoriskt kunskapande eller av mer teoretiskt. Det som är viktigt är 

att eleverna får en grund. 

Det är därför jag tycker om waldorfskolans kunskapssyn, att det gäller att få en 
bildad människa för framtiden, så oavsett om man ska läsa till läkare eller om man 
ska jobba på en bensinmack och serva människor så ska man ha ett rikt inre liv. 
Där betyder kunskapen mycket att man kan tänka att alla är värda att få ett rikt 
inre som kulturliv, att vara insatt i lite arkitektur, konst – så man kan sålla bort sen 
för framtiden, sånt som kanske inte riktigt berikar ens tillvaro. … Men jag vill 
ändå att det ska finnas något härligt att ösa ur även för någon som får utföra vad 
man tycker väldigt tråkiga arbetsuppgifter i framtiden. (Carin) 

Intervjupersonen Dan tyckte det var svårt att definiera kunskap mer allmänt och beskrev 

kunskap som att omfatta begrepp om ett ting. 

Om jag har kunskap om ett träd, som det därute (utanför fönstret), då vet jag ju, 
jag måste ha begreppet träd klart för mig då till skillnad från andra begrepp, det 
omfattas av begreppet träd och sen kan jag under det övergripande trädbegreppet 
komma till vilken familj eller så det tillhör, alltså jag har en grundläggande 
kännedom om och jag kan skilja det från andra ting i tillvaron, då jag har kunskap 
om ett ting. Jag kan inte hitta några bra ord för att närmare beskriva det. (Dan) 
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Att ha information om en sak är inte att ha kunskap om det, kunskap är ett djupare 

förhållningssätt. Jag har gått djupare in, jag har förbundit mig med det som jag ska skaffa mig 

kunskap om, ansåg Dan. 

Både teoretisk och praktisk kunskap är lika viktig enligt Dan. 

Kunskap är någonting som är förankrat i dig själv, det vaknar ju i huvudet nu 
känner jag! Kunskap är inte att beta av en akademisk examen och sätta den på 
prov och få en stämpel i pannan. … Men kunskap är någonting som du bearbetar 
själv och det kan du även göra med teoretisk kunskap, men det beror ju på hur 
pass engagerad du är, hur du förbinder dig med stoffet, hur du kan tänka flexibelt 
om stoffet om det blir en kunskap eller om det bara blir en teoretisk information 
du tar till dig. (Dan) 

I waldorfskolan finns en vidare syn på kunskap än i till exempel den kommunala skolan 

menar Dan (som också arbetat där). Dan menar att det har med människosynen i 

waldorfskolan att göra där det är viktigt att alla förmågor behöver upparbetas. I omvärlden 

värderas den teoretiska kunskapen allra högst – men hur kan man vara säker på att en person 

med akademisk examen verkligen har en ordentlig och gedigen kunskap inom sitt område? 

funderar Dan. 

4:3 Lärarnas syn på kunskapsbegreppet inom waldorfpedagogiken 

Om lärarna varit mångordiga när det beskrev sin egen kunskapssyn, var de desto mer fåordiga 

när det gällde att berätta om en eventuell kunskapssyn inom waldorfpedagogiken. Även om 

de räknar sig själva som väl bevandrade inom waldorfpedagogiken och som antroposofer, 

tvekade de att formulera några satser om kunskapssynen inom waldorfpedagogiken. De kände 

sig osäkra om det överhuvudtaget fanns någon fastställd kunskapssyn samtidigt som de 

menade att det fanns det nog – bara att de inte kunde formulera den. 

Waldorfpedagogiken betonar både den konstnärliga kunskapsprocessen, erövrandet av 

kunskapen genom en konstnärlig process och den intellektuella processen genom att tänka, 

lyssna, läsa eller utöva någonting var respondenterna överens om. 

Enligt Anna erövrar man kunskap på många olika sätt man erövrar kunnande om världen som 

man sedan kan integrera i sitt inre kunskapsnät. 

Så möjligen … finns inte något specifikt kunskapsbegrepp (i waldorfskolan), 
däremot så tror jag att det finns ett väldigt brett synsätt på hur man uppnår 
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kunskapen … ur ett antroposofiskt synsätt så kan man ju uppnå kunskap om den 
inre världen och inte bara om den yttre världen. Och den typen av andlig 
upplevelse även hos ett barn kan vara en del av kunskapen. Att man kan få en 
slags upplevelse av en värld som kanske inte är mätbar och synlig på det sättet 
som vi normalt tänker oss. (Anna) 

Enligt Anna ser waldorfpedagogiken även den delen av kunskapen, den inre, och inte bara det 

direkta mätandet. Man skapar kunskap, man erövrar och vinner kunskap, man arbetar med 

många verktyg för att få så mycket kunskap som möjligt. Detta menar Anna är 

waldorfpedagogikens kunskapsprocess. Och kunskapsvägen är viktigare än kunskapsmålet, 

men ibland kan det bli för mycket fokus på vägen och waldorfskolan är inte så bra alla gånger 

på att förklara vad man ska ha kunskapen till. Å andra sidan, genom att betona vägen kan 

många olika möjligheter skapas för att individerna att förbinda sig med fakta 

… man kan väl uppleva att det normala sinnesbegreppet är lite för inskränkt 
kanske, medan antroposofins sinnesbegrepp är lite vidare som till exempel att 
prata om jagsinnet, som egentligen är ett sinne för att erfara den andra personens 
jag - och då räcker kanske inte den normala synen eller hörselsinnet till för att 
kunna säga att man har erfarit en persons jag, utan för det behövs det kanske och 
finns också ytterligare ett sinne som man behöver. Rudolf Steiner har beskrivit det 
så och pedagogiken bygger särskilt i de lägre årskurserna mycket på att engagera 
alla olika sinnen för att man därmed ska kunna kunskapa så mycket som möjligt. 
(Anna) 

Intervjupersonen Bo menar att för att etablera en reell kompetens tar man hjälp av de 

konstnärliga och praktiska ämnena. Det är waldorfskolans kunskapssyn enligt honom. Vad 

gäller ämnet geografi behöver eleverna arbeta mycket med kartan. En av de viktigaste sakerna 

i ämnet är att kunna förstå vad kartan berättar och i waldorfskolan gäller detta både teoretiskt 

och praktiskt. 

Enligt intervjupersonen Carin är waldorfskolans kunskapsbegrepp inte så snävt som i till 

exempel den kommunala skolan. 

… det är väldigt tydligt att vi kan kunskapa mer i kropp och händer i 
waldorfskolan, och i kreativitet. Det är viktigt med självkänslan för att kunskapa, 
att vara nyfiken och komma vidare. Det är väldigt viktigt att kunskapa, att inte 
stänga, utan öppna upp. (Carin) 

Genom att försöka få eleverna att förbinda sig med det som undervisas erövrar de kunskap 

som kan bli kvar menar intervjuperson Dan. Om man på ett mer intellektuellt sätt förklarar, 
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riskerar kunskaperna passera förbi. De berör inte individen. Utan att så mycket diskutera 

kunskapsbegreppet anser Dan att det förra synsättet har gällt i waldorfskolorna. 

Det tror jag hade varit väldigt bra att man lyfte upp mycket mer av det man gjorde 
till ett samtal, på en annan nivå. … Det är lätt att man fastnar i görandet, att man 
distanserar sig, man för inte upp det på ett teoretiskt plan. (Dan) 

Intervjupersonerna var alla väl förtrogna med kunskapsprocessen inom waldorfpedagogiken. 

När det gällde själva kunskapsbegreppet och kunskapssynen formulerades ingen absolut sats, 

däremot gavs flera erfarenhetsbaserade exempel som de upplevde pekade i en viss riktning. 

Den konstnärliga kunskapsprocessen ansåg de vara ett kännetecken för att det ändå fanns 

någon form av kunskapssyn i waldorfskolan, men mer som beskrivning om hur man uppnår 

kunskap. Att uppmuntra nyfikenhet och kreativitet för att komma till ett kunskapande ansågs 

som viktigt. Det gäller att beröra eleverna i undervisningen, då först kan de förbinda sig med 

kunskaperna. Beröringen kan ske både via sinnena och känslomässigt. Ett mer intellektuellt 

och teoretiskt förklarande riskerar att passera förbi. Det är med hjälp av lärarens konstnärliga 

förmåga som tanken hos eleverna leds ut i världen. 

4:4 Kunskapen i geografiämnet 

Det finns också många olika sätt att erövra kunskap om världen också den inre världen enligt 

intervjupersonerna, den som kanske inte är synlig och mätbar som vi normalt tänker oss. 

Kunskapsvägen ansågs av respondenterna som viktigare än kunskapsmålen, men ibland blir 

det kanske lite för mycket fokus på själva vägen menade de lite självkritiskt. Waldorfskolan 

skulle kunna bli bättre på att förklara vad man ska ha kunskapen till. Genom att betona vägen 

kan många möjligheter skapas för individerna att förbinda sig med fakta, men då måste det 

synsättet också framgå. 

I kunskapsprocessen är det viktigt att ta hela människan i anspråk, händerna, kroppen, känslo- 

och viljelivet likväl som intellektet. Här betonades också sinnenas betydelse i 

kunskapsprocessen. Intervjupersonerna tyckte att genom antroposofins sinnesbegrepp som är 

lite vidare beskrivet av Rudolf Steiner än det som finns i samhället i övrigt, kan man 

kunskapa på ett mer fördjupat sätt, nå fler skikt. Ett exempel som gavs var jagsinnet, som 

anses erfara den andra personens jag, alltså inte bara den gängse synen på syn och hörsel. 
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Enligt Anna är geografi ett ämne som handlar om rummet och att röra sig i rummet. Det 

handlar om att bygga ett slags geografisk ram. Ramen är bland annat namngeografin, hur 

platser är relaterade till varandra. Det är som att lägga ut ett nät, en inre bild, som fylls med 

innehåll 

Innehållet har mycket med kultur och natur att göra, det kan vara både 
kulturförhållanden som hur människor lever, vad man lever på och så vidare men 
också naturförhållanden som man måste förstå. Någonstans så ser jag kunskapen i 
geografi som en slags inre kartbild som man måste kunna röra sig i med tanken, 
med hjälp av tanken, för att förflytta sig och förstå olika sammanhang och skapa 
referenser till alla möjliga andra samhällsfenomen. (Anna) 

Det är ofrånkomligt att geografin måste ha en tydlig kunskapssida, till exempel i själva 

kartbilden menar Anna. För att lära sig namngeografin måste eleverna öva att rita kartor. När 

geografiämnet undervisas behövs olika dimensioner parallellt, som natur och kultur. Det 

måste bli levande för eleverna. Det ligger en utmaning i att göra namngeografin rolig! 

… allt lärande har med lust att göra och därför gäller det att göra det roligt för 
eleverna så att de vill, så de inser att de kommer ha en oerhörd nytta av att kunna 
geografin, en kunskap som de oavsett yrke i framtiden kommer behöva. (Anna) 

Anna upplever att lärarna i waldorfskolan ägnar lite för mycket tid åt berättandet i 

geografiundervisningen. Då riskerar tiden att befästa kunskapens ramverk i ämnet bli för kort. 

Berättelserna hänger i luften och kan inte relatera till varandra. 

Man vet till slut inte om den där berättelsen man hörde, var den hör hemma. Man 
har pratat till exempel om någon som lever i Brasilien och kan inte i efterhand, 
många år senare relatera att det var just i Brasilien, utan det är bara en berättelse 
som hänger i luften. Och då tror jag att det är väldigt mycket som helt enkelt 
förfelas eller inte kommer till nytta, vägen når inte fram, den befäster ingenting 
som man har nytta av sen. Och det är väl problemet om man fokuserar för mycket 
på vägen så kanske man nonchalerar själva ramverket. (Anna) 

Kunskap är någonting man måste erövra själv enligt Anna och den säkraste vägen till kunskap 

är lusten till lärandet och viljan, själva engagemanget – därmed finns alla förutsättningar där. 

Så småningom behövs någon form av kontrollsystem så att man som lärare är säker på att 

kunskapen verkligen sitter där. Med ett kunskapande som endast bygger på plikt och kontroll 

kommer man ingen vart. Det måste vara roligt att lära, även om det inte kan vara roligt i varje 

enskilt ögonblick. 
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Om vi pratar om en inre kartbild som man ska kunna använda som referenssystem 
så tror jag att man måste ha den kartbilden, också kunna sätta den på papper mer 
eller mindre. Man måste kunna rita eller fylla i olika uppgifter där man visar att 
man kan relatera det, därför tror jag att kunskapskontrollen oundvikligen är 
kopplad till kartbilden i geografi. (Anna) 

Kartan är uttrycket för den geografiska baskunskapen, här visas vad olika platser och orter 

heter, här kan man knyta ihop områden och relatera dem till varandra. Vad det gäller 

berättelser finns det många alternativa sätt att återberätta, skriftligt, muntligt, enskilt eller i 

grupp. 

En viktig del är ju också, tycker jag och där kanske man kunde göra mer och det 
är att koppla ihop andra ämnen med geografin. Så som jag ser då kanske i första 
hand historia men även ämnen som fysik, kemi och biologi har ju stora kopplingar 
till geografin. Och där kunde man kanske lägga ämnena lite närmare varandra, 
särskilt i de högre årskurserna. I de lägre är de ju ofta mer integrerade. (Anna) 

Intervjupersonen Bo beskriver geografiämnet som en trappa med många steg, där varje steg 

är viktigt. Hela trappan tar flera år att gå. Att sinnena bjuds in att vara med är också viktigt. 

… jorden (marken) är det mest elementära man börjar med, det är ju där jag står, 
jag är där, jag bor, där är jag i skolan - skolans geografi, man övar sig i orientering 
och springa omkring och hitta på kartan och lära sig kompassen och så kan man 
känna på jorden och titta på jordarter, vad är lera och vad är sand, morän och 
marken heter olika saker och stenar kan se annorlunda ut och så kommer man in 
på mineralogi. (Bo) 

Lärarens konstnärliga förmåga ska leda tanken ut i världen. Geografin är ett otroligt brett 

ämne. Att låta ämnets alla vinklar och vrår belysas och relatera till varandra är en 

huvuduppgift i ämnet, gärna integrera andra ämnen också som till exempel musik och 

hemkunskap. ”Man försöker integrera ämnet, man dränker ungarna i periodämnet!” menade 

Bo var ett framgångsrecept. Namngeografin är naturligtvis också viktig. Här kommer 

väderstrecken, avståndsuppskattningen och tidsuppfattningen in. Eleverna behöver kunna resa 

i tanken. 

Ja, ämnet ska vara levande! Det är verkligheten det som det handlar om. För just 
den här känslan, den här föreningen av reell kompetens innebär att man måste 
förena på något sätt det teoretiska, läsandet med sinnesintryck. (Bo) 

Kartan har en stor praktisk betydelse. Att behärska kartan ger en kunskap och färdighet som 

man bär med sig hela livet. Geografi är ett stort ämne för den unga människan och den 
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geografiska kunskapen är viktig att erövra för individen. Den stora stötestenen i 

geografiundervisningen är bristen på tid och elevernas varierande läsförmåga. 

… man kan aldrig säkra någons kunskaper man kan bara … säkra eller se att vid 
en viss tidpunkt kan eleverna detta. Men sedan, hur mycket de glömmer, det är en 
annan sak. Men det är där färdigheten kommer in, om de kan använda kartboken, 
om de känner sig trygga med det så kan de alltid hitta svaren i kartan. … Säkra 
elevernas kunskaper – då får man ha namngeografi, det är minneskunskaper, som 
att lära sig multiplikationstabellerna. Man måste lära sig utantill! (Bo) 

Eleverna behöver använda sig av sin reella kompetens. Om de saknar sin formella kompetens 

ska de kunna använda kartboken eller googla för att hitta. Här kommer också andra digitala 

hjälpmedel in som eleverna behöver lära sig behärska så småningom, till exempel GPS. 

Kunskapskraven i waldorfskolan behöver utvecklas. Förståelsen handlar om både reell och 

formell kunskap och undervisningen i svenska måste bli bättre – den hjälper till att utveckla 

kunskapskraven anser Bo. 

Kunskapskontroll behövs i waldorfskolan. Man måste repetera många gånger, det kan liknas 

vid ett meditativt arbete för eleverna. Läraren behöver vara uppmärksam och känna av hur 

stor mängd stoff som är hanterbart för eleverna och aldrig kräva för mycket, men heller inte 

för lite. 

Allt skolarbete skulle egentligen göras i skolan, till exempel en timmes självstudium/dag, där 

en mentor kunde hjälpa de elever som behövde. Då skulle utbildningen bli mer likvärdig och 

föräldrarnas inställning till ämnet, deras emotionella tillstånd och/eller deras frånvaro skulle 

inte kunna påverka eleverna. 

Lärandet handlar inte bara om förståelse utan det handlar också om mognad. Det 
är som en organisk process, en växandets process som inte är riktigt styrbar. (Bo) 

Intervjupersonen Carin berättar om sitt första möte, som lärare, med geografiämnet i 

waldorfskolan. Det var häpnadsväckande med ett så allomfattande hänsynstagande till alla 

områden i ämnet, ingenting av det som kommit fram under studierna på Lärarhögskolan 

stämde. 

… det här med att se hela planeten jorden med alla berg som löper liksom som ett 
skelett om man tar hela vägen genom Nordamerika, Sydamerika, där löper de som 
ryggar … och hur man nästan tredimensionellt kan se att det stack upp eller ner i 
haven. Det var väldigt fascinerande, då var det väldigt roligt att ha geografi för att 
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man kunde göra praktiska saker som stora världsdelar med gips, tredimensionellt 
och forma och så var det intressant när man utgick från hur eleverna trodde att 
världsdelen så ut, att man inte börjande med något fix och färdigt. (Carin) 

Elevernas inre bilder av världen skulle läraren också bry sig om i sin undervisning. Det var ett 

helt nytt sätt att se på ämnet geografi som upplevdes som positivt och inspirerande för Carin. 

Geografiämnet i waldorfskolan fick mig att inse att det var mycket, mycket mer 
än vad jag fått lära mig på Lärarhögskolan i och med att till exempel mineralogi 
och geologi alltid finns med och även astronomin hörde till geografin. (Carin) 

Carin anser att waldorfskolan har betydligt högre kunskapsmål än till exempel den 

kommunala skolan (Carin har arbetat flera år i den kommunala skolan). Genom ett fördjupat 

sätt att ta upp ämnet geografi väcks många intressanta frågor hos eleverna. 

… man kommer in på den här fantastiska skapelseprocessen, mer filosofiska 
funderingar, det tycker jag är så viktigt – att komma dit med tonåringar, det är då 
det verkligen händer något i kunskapandet. Att man blir fascinerad av hur saker 
och ting hänger ihop. Och det kunskapsmålet finns inte någonstans i Lgr11, 
ingenting, utan där är det mer torftigt! (Carin) 

Elevernas arbetssätt i waldorfskolan, att göra en skriftlig dokumentation i ämnet hjälper dem 

att säkra sina kunskaper anser (Carin). Men som lärare kan man naturligtvis aldrig vara helt 

säker på att eleverna tillägnat sig tillräckliga kunskaper. Genom att ägna tid åt återberättande, 

både muntligt och skriftligt ges eleverna möjlighet att både behålla och utveckla sina 

kunskaper. Carin låter gärna eleverna göra olika fysiska övningar, som avbryter lyssnandet. 

Det får dem att slappna av, skratta och väcker nya synsätt sprungen ur en kreativitet och 

nyvunnen kraft i stunden. Då vaknar eleverna och blir mer alerta för att ta in kunskaper. 

Ibland väcker det också nyfikenhet genom associationer och djupare diskussioner. Praktiskt 

arbete kan också förtydliga och komplettera mer teoretiska avsnitt. Det kommer eleverna ha 

med sig senare i livet, ett kunskapande som, enligt Carin, går utanför målbeskrivningen i 

Lgr11 – för hur mäter man nyfikenhet? Kan man betygsätta nyfikenhet? undrar Carin. 

Carin anser det självklart att det behövs kunskapskontroller, men de kan se ut på många olika 

sätt. Att tillägna sig kunskap är en viljeakt. 

Jag tycker viljan är jätteviktig att öva och träna, det har med utvärderingen av 
kunskap. Det är viljeträning både för mig som lärare att inte låta gå, de skulle vara 
mycket lättare om jag bara lät det vara, men då måste jag visa eleverna, här 
handlar det om vilja, här gäller det att ligga i och vara envis och jag hoppas, eller 
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jag vet, att det ger resultat. (Carin) 

När intervjupersonen Dan beskriver kunskapsmålen i geografi lyfts gränserna fram, gränsen 

mellan hav och land, gränsen mellan olika topografiska områden. För att eleverna ska få en 

bild av detta är målning på blöta papper en bra utgångspunkt. Lite högre upp i klasserna kan 

tredimensionella bilder som eleverna själva tillverkar förtydliga landskapet. Att fråga sig 

varför det ser ut som det gör är viktigt, att se utvecklingen genom historien, att föreställa sig 

utvecklingen i framtiden, vad kan förändras, låta eleverna komma fram till vilka betingelser 

som finns för mänskligt liv, hur har man tagit tillvara och utnyttjat det? Att öppna upp för 

frågor är en väg att nå kunskapsmålen. Geografiämnet är så brett att många olika 

kunskapsområden kan tas upp till exempel språken, musiken och andra mer kulturella 

områden, men också naturligtvis natur, berggrund etc. Dan upplever att eleverna tycker om 

geografi just för ämnets olika områden. 

Elevernas arbete med sina periodhäften gör att de förankrar sina kunskaper i ämnet. 

Kunskapskontroll kan användas men inte nödvändigtvis. Läraren måste ha tilltro till det hon 

gör. 

Jag måste försöka göra den undervisning jag har så pass levande att jag känner att 
jag har alla med mig … jag måste ha tilltro, jag kan inte ha prov på allting. Bara 
inte provet kommer ”före” undervisningen! Så att läraren rättar undervisningen 
efter provet, där hon säkert kan mäta om eleven uppnått målen. Då är du säker att 
du sätter målen att du kan mäta målen du är ute efter, men då är vi på en farlig väg 
tycker jag! Om du först bestämmer dig för att jag måste kunna mäta kunskapen, 
då kanske du formulerar målen så att du säkert kan mäta dem. Jag tycker den 
risken är uppenbar med Lgr11. (Dan) 

Ett effektivt sätt för läraren att ha ryggen fri i sina skrivna omdömen är att skapa prov så hon 

säkert vet att hon har svart på vitt. Men det är inte det som är kunskap enligt Dan; det ska mer 

ses som tillfälliga kunskaper. Det vore olyckligt om detta sätt blev vanligt i waldorfskolan. 

4:5 Framåtblick 

Intervjuerna avslutades med en framåtblick. Hur kommer synen på kunskap förändras i 

framtiden? Det är spännande och svårt att göra sig tankar om framtiden. En riktig utmaning 

om man på ett helt seriöst sätt vill försöka förutsäga hur det kommer att bli. Olika politiska 

och ekonomiska aspekter påverkar hela skolan, inte bara waldorfskolan, därför är det många 

faktorer som måste vägas in, inte bara rent pedagogiska synsätt. Respondenterna var vid det 
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här laget ordentligt uppvärmda och tog sig an framåtblicken med stor entusiasm. Det var 

tydligt att de var optimistiska men hade farhågor. 

En stor utmaning blir hur vi relaterar fakta och information till varandra, hur det leder vidare 

till kunskapande. Med stor sannolikhet kommer kunskap värderas ännu högre än idag. Ju 

rikligare och mer lättillgänglig informationen blir, desto värdefullare anses det vara att kunna 

hantera informationsmängden och välja ut det viktigaste, kunna se samband mellan olika 

kunskapsområden och röra sig fritt i tanken. Men samtidigt som kunskapande är en 

eftertraktad och genuint mänsklig förmåga kommer kunskapsföraktet finnas kvar hos bland 

annat dem som inte kan skilja kunskap från information. 

För att få plats med de konstnärliga och praktiska ämnena i waldorfskolan bredvid de mer 

teoretiska behöver skoldagen bli längre. Waldorfpedagogiken anser att alla tre 

ämneskategorierna - teoretiska, konstnärliga och praktiska – behövs för att stärka 

mognadsprocessen i lärandet och därmed öka kunskaperna. Det dynamiska tänkandet kommer 

behövas i framtiden och där behövs de tre ämneskategorierna. 

I demokratiska samhällen kommer kunskap alltid att vara viktig. Människor behöver kunna ta 

ställning och sätta sig in i sammanhang. 

En oroväckande tendens är om människor på grund av den digitala tekniken inte tror att de 

behöver anstränga sig för att få kunskap. Om den synen blir förhärskande i skolan riskerar vi 

att eleverna får för ytliga kunskaper och kunskapen kan tappa sitt självklara värde. Det måste 

hända saker när eleverna lär sig, ett stilla ”soffsurfande” ger helt enkelt inga bestående 

intryck. Det ger en omskakande framtidsblick att föreställa sig elever som kommer till skolan 

utan att vara nyfikna på världen. Förhoppningsvis kommer det alltid att finnas människor som 

vill och kan utveckla kunskapssynen, inte minst inom waldorfpedagogiken. Att hålla 

diskussionen levande om kunskapssynen är viktig även i framtiden. 

Idag blandas begreppen kunskap och information ihop. Med tillgång till internet i telefonen är 

möjligheten att skaffa sig information aldrig långt borta. Men att vi inte behöver en 

kunskapsprocess är ren villfarelse menar Anna. Det finns en stor risk, ett slags lurendrejeri 

eller självlögn, man lurar sig själv till att tro att det är kunskap. Det kan ju också vara 

fullständig desinformation som uppstår, som man hittar ute på nätet och någonstans tror Anna 

att man allt mer kan skilja verklig från information – vad är verkligen kunskap och vad är 

information. 
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Det är klart att det är ansträngande att behöva lära sig saker och det behövs nog att vi talar 

mycket mer om vad kunskap är och hur man når den. När eleverna får möta verklig kunskap 

hos sina lärare kan de inse skillnaden mellan information och kunskap. Det kan motivera dem 

till eget lärande och få dem att ta steget från den rena informationen till eget kunskapande. 

Lyckas inte detta riskerar eleverna hamna i ett allmänt tyckande: att lära är onödigt. Mer än 

vad som sker idag måste man ställa frågan till eleverna: Varför tror ni att vi lär oss det här? 

Och den frågan måste vi som lärare kunna svara på. 

Varför måste man lära sig någonting när allting ändå finns en knapptryckning 
bort? Och därför tror jag att det handlar väldigt mycket om hur vi relaterar olika 
fakta till varandra, olika information till varandra, där ligger mycket av 
kunskapandet och det är klart att jag tror att det ändå blir den stora utmaningen 
framöver. (Anna) 

Anna tror att kunskap kommer värderas ännu högre i framtiden. Ju mer information som finns 

i samhället, ju mer lättillgängligt det är, desto mer värdefullt blir det med människor som kan 

handskas med informationsmängden, som kan välja ut det viktigaste, som kan se samband 

mellan olika kunskapsområden, fakta och olika information som finns och som kan röra sig 

fritt i tanken. Människor som har den förmågan blir mer och mer attraktiva. Kunskapandet är 

en mänsklig förmåga och kommer vara nödvändigt för den mer avancerade utvecklingen. 

Samtidigt kommer det också finnas ett kunskapsförakt från dem som inte kan skilja på 

kunskap och information. 

En framåtblick i Sverige är att skoldagen måste utökas anser Bo. Den måste bli längre, för att 

få plats med musiken och hantverket som är så viktiga i waldorfskolan för att 

mognadsprocessen i lärandet ska kunna få den tid som behövs och kunskaperna därigenom bli 

större och säkrare. Hanterandet av skoltiden ska vara någorlunda likvärdig. Det ska inte vara 

så att allting är beroende av den sociala situationen, föräldrarnas ekonomiska och kulturella 

situation. 

Framtidens kunskap kommer handla mycket om att kunna hantera maskiner och digital 

teknik. Bo tror att vi måste kunna arbeta i tre dimensioner framöver. Hantverket, det är 

framtiden. Vi kommer arbeta med att göra ritningar i tre dimensioner i datorer, sedan kunna 

trycka ut ritningar på maskiner i tre dimensioner. 

Elever som redan i skolan får lära sig att tänka dynamiskt och bygga saker och läsa 

instruktioner kommer få viktiga kunskaper som är efterfrågade. Även den mer avancerade 
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kunskapen att göra egna ritningar och utföra dem i konstruktioner ligger i framtidens 

kunskapsintresse. 

Visst kommer det finnas kvar ett kunskapsförakt i framtiden, tror Bo. Människor som känner 

sig osäkra har en känsla av att de vill racka ner på nördar av olika slag som tycker om att ägna 

sig åt intellektuell verksamhet. Även om det finns miniräknare så måste man kunna räkna 

överslagsräkning, även få ett hum om storleksordningar, och ungefär och så måste man kunna 

de här additions- och subtraktionstabellerna så man i alla fall vet vad entalen blir tillsammans, 

så man i alla fall ser åt vilket håll det går. 

Carin anser att om man inte har en kunskapsbas, kan det vara svårt att ta till sig all den mängd 

information som man möts av i samhället och media. I demokratiska samhällen kommer 

kunskap alltid vara viktigt, kanske blir det ännu viktigare i framtiden. Skolan som 

kunskapsförmedlare jämför Carin med torget, den naturliga mötesplatsen för människor under 

många tusen år. 

… förut träffades vi på torg och där skvallrade man och där kunskapade man och 
där fick man reda på nya saker och nu har någon kommit på en ny uppfinning och 
han kan göra si och så nu, och man utbytte erfarenheter på det där torget. Idag är 
det där torget på väg lite grand att försvinna därför att alla som tycker som jag, de 
är på de sidorna på nätet som tycker likadant och de som tycker totalt motsatt, de 
vill bara titta på vad sina likar tycker och då finns det inget gemensamt torg längre 
– men skolan måste vara det här gemensamma torget! Och därför så tror jag att 
det vi kunskapar om i skolan, det är för att behålla det gemensamma torget. Därför 
är skolan viktig! (Carin) 

Människor behöver kunna ta ställning och byta fokus, sätta sig in i sammanhang och våga ge 

sig in i diskussioner, de måste våga sig ut på torget eller på djupt vatten och vara nyfikna på 

äventyr - inte bara hålla sig inom sin egen lilla grupp. Den kunskapssyn som präglar svensk 

skola idag, den föder inga uppfinnare eller genier som vågar gå lite utanför agendan, det finns 

en risk för det tror jag, därför att skolan blir för tråkig, anser Carin. 

Men det är klart att kunskaperna ändras allteftersom menar Carin. De är föränderliga av sin 

natur, men det finns en bas av kunskaper som skolan ska ge eleverna. Den basen består av 

både teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen, lite som i den gamla folkskolan. 

Dan menar att det finns en tendens idag med de digitala hjälpmedlen att informationen är så 

lättillgänglig att man inte behöver anstränga sig längre för att få kunskap. Om den synen slår 
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igenom även i skolan riskerar eleverna att få alltför ytliga kunskaper, de har inte förankrats, 

inte förbundit sig med någonting i dem. Det har helt enkelt inte hänt någonting medan de 

lärde sig! Att möta elever som inte är nyfikna på kunskap är omskakande och pekar på en 

oroväckande utveckling. 

Du behärskar ju inte ett fält med bara information, själva behärskningen är ju 
kunskapen, att kunna, det är inte bara att känna till någonting utan att kunna 
behärska. Att vara förtrogen med, att ha genomarbetat någonting är att ha 
kunskap. Men att bara sitta och slå upp det och sen flyger det iväg, då har du ju 
inte genomarbetat det. Jag kan se att det finns en tendens här, att kunskap inte har 
ett självklart värde. (Dan) 

Intervjuperson Dan bär en förhoppning att det kommer finnas människor som vill och som 

kan utveckla kunskapssynen, men hur fort det går är svårt att sia om, och därför är det viktigt 

att waldorfskolan finns! Kunskapen finns som en bit av mig; jag har förbundit mig med den 

och har genomarbetat den och det är där waldorfskolan har en sådan fördel, för genom vårt 

arbetssätt förbinder vi eleverna med vad de gör. 

Sammanfattning 

En essens av intervjuresultaten som skulle kunna bilda grund för kunskapssynen i 

waldorfskolan innehåller några viktiga beståndsdelar. Först och främst helhetsperspektivet, att 

utifrån det närma sig beskrivningar och förklaringar av omvärlden. Med berättandet som 

verktyg och utgångspunkt finns helhetsperspektivet med som en fond. I både den konstnärliga 

framställningen av ämnet och det konstnärliga arbetssättet kan bilderna ur berättelsen 

levandegöras. Här blir även sinneserfarenheterna ett viktigt bidrag. Traditionella läromedel 

används sparsamt för att elevernas omdömen anses utvecklas när egna erfarenheter och 

iakttagelser bearbetas och diskuteras innan de karakteriseras och slutligen definieras. I 

undervisningen får därför kunskapsprocessen också en social aspekt. En gemensam 

omdömesbildning eftersträvas. Eleverna får genom den formativa bedömningen, som till 

exempel skriftliga kommentarer av sina redovisningar, hjälp att finna sin individuella 

kunskapsväg där de efter förmåga kan utvecklas och vinna insikter. 
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5. Avslutande diskussion, analys och slutsats 

Här följer min argumentation för att försöka nå en djupare förståelse för teorin och empirin 

och som slutligen leder fram till en egen slutsats.  

5:15 Kunskapssyn? 

Kan man då tala om någon specifik waldorfpedagogisk kunskapssyn? Det finns inte någon 

formulerad sats som likt en doktrin kan verbaliseras av alla waldorflärare, eller ens ligger till 

grund för allas arbete. Det verkar mer handla om en slags etablerad norm, en mer informell 

syn som stundtals glimtar fram i intervjuerna. Steiner menade också att den allmänna 

inställningen egentligen är mycket viktigare för pedagogen än olika dogmatiska regler 

(Steiner, u.å.) vilket samtliga respondenter höll med om och berättade att de också strävat 

efter tillsammans med sina kollegor under sin tid i waldorfskolan. Dahlin (2009, s.13)) 

uttrycker det som ”att det handlar om att lyssna till det ord som talar ur fenomenen själva.”  

Några kännetecken har jag funnit som sammantaget pekar på en viss riktning i 

kunskapssynen, vilka först presenterades lite mer beskrivande och därefter sammanfattas 

(5:17). 

5:1 Respondenternas kunskapssyn 

Intervjuguidens inledande fråga gällde respondenternas egen kunskapssyn. De beskrev sin 

personliga kunskapssyn som de arbetade utifrån. 

De intervjuade lärarna i studien visar upp drag som överensstämmer med Olafsson & Schraw 

(2008, s.33) i en beskrivning av epistemological relativist – kunskapsteoretisk relativist. 

Förhållningssättet till kursplanen kännetecknas av en föränderlig och elevcentrerad syn där 

eleverna anses utvecklas av att engagera sig i frågor som inte har helt givna svar. 

En av respondenterna, Anna, var tveksam till att det finns ett specifikt kunskapsbegrepp i 

waldorfskolan. Däremot ansåg hon att det vida synsättet på hur man uppnår kunskap, ur det 

antroposofiska synsättet, att man når kunskap om både den yttre och inre världen, kunde 

beskriva en kunskapssyn. Anna exemplifierade det med en andlig upplevelse hos ett barn – 

den kan mycket väl vara en del av kunskapen. Men kan denna upplevelse göras synlig och 

mätbar på det sättet vi normalt tänker oss, frågade sig Anna. Troligtvis inte, var hennes 

uppfattning, och där kommer waldorfskolan till korta i dagens kunskapssyn menade hon. 
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Omätbar kunskap räknas helt enkelt inte ansåg Anna. Det är heller inte enkelt att föra fram 

Steiners tankar alla gånger eftersom han ses som en omstridd pedagog. 

Respondenten Anna beskrev kunskapsvägen som viktigare än kunskapsmålet i 

waldorfpedagogiken men var samtidigt kritisk till att ett alltför stort fokus på vägen kan göra 

målen otydliga och eleverna frågar sig vad man ska ha kunskaperna till. 

Möjligen har detta under årens lopp bidragit till att kunskapsprocessen i waldorfskolan ansetts 

som diffus, menade Anna. Att betona och värdesätta någonting icke mätbart i dagens 

samhälle kräver nyanserade och öppna beskrivningar, det går inte att fastna i dogmer och 

traditioner, vilket alla respondenterna hade upplevt genom åren. Waldorfpedagogikens språk 

måste vara uppdaterat och ta sig an kritik utan att genast inta försvarsställning. Dogmer kan 

aldrig försvaras och traditioner behöver ses över och förnyas för att inte stelna och kännas 

meningslösa, framförde Bo. Här finns en möjlig förbättringspotential för 

waldorfpedagogiken; att försöka använda ett sådant språk att samtiden tydligare kan förstå. 

Kunskapssynen i waldorfskolan enligt respondenten Bo är att ta hjälp av en syntes mellan 

konstnärliga och praktiska ämnen för att uppnå en reell kompetens. Då kommer eleverna till 

förståelse. Respondenten Carin betonade vikten av att vara öppen som ett bärande inslag i 

kunskapssynen och Dan menade att det är lätt att fastna i görandet. Lärarens uppgift är att föra 

upp kunskapandet på en högre, teoretisk nivå. 

Att eleverna blir berörda på något sätt i undervisningen var enligt respondenterna något 

väsentligt i waldorfskolans kunskapssyn, först då, ansåg respondenterna, kan eleverna 

förbinda sig med de nya kunskaperna. Om förklaringen endast är teoretisk riskerar 

kunskaperna att bara passera förbi. Lärarens konstnärliga förmåga hjälper till att leda ut 

elevernas tanke i världen på ett sådant sätt att de blir berörda och tagna i anspråk, ansåg en av 

respondenterna och ute i världen gör de sina erfarenheter och förbinder dem med sina egna 

tankar. Det är själva kunskapsakten. 

5:2 Kunskapssynen och kunskapshierarkin 

Respondenterna upplevde att waldorfskolan har en vidare syn på kunskap än samhället i 

övrigt och de tyckte att det hjälpte dem att förtydliga skillnaden mellan information och 

kunskap. Respondenten Dan menade att det har med människosynen i waldorfskolan att göra 

där det anses viktigt att alla förmågor behöver upparbetas. I omvärlden värderas teoretisk 
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kunskap högt – men hur kan man vara säker på att en person med akademisk examen 

verkligen har en ordentlig och gedigen kunskap inom sitt område? frågade sig Dan. 

Dessutom tyckte respondenterna att avsaknaden av en strikt kunskapshierarki bidrog på ett 

välgörande sätt till elevernas syn på schema och skoldagar. Att det ändå finns en viss 

kunskapshierarki beror enligt respondenten Anna på att en del kunskap anses svårare att 

tillägna sig. En kunskapshierarki råder inte i så hög grad mellan teoretiska, konstnärliga och 

praktiska ämnen utan mer inom respektive ämnesområde. Teoretisk, konstnärlig och praktisk 

kunskap kompletterar varandra, därför behövs alla tre områdena i schemat, ansåg 

respondenterna. Steiner talar ofta i sina pedagogiska föredrag, till exempel Metodisk-

Didaktisk kurs (1986) och Seminarieövningar (1987), om vikten av både teoretiska, 

konstnärliga och praktiska infallsvinklar. På så sätt ansåg han att undervisningen skulle bli 

både levande och omväxlande.  

Hegender (2010) skriver att bruket att dela in kunskaperna i praktiska respektive teoretiska 

områden har vållat en livlig diskussion genom åren. Ett problem med indelningen, menar han, 

är just att de olika kunskapsformerna i en jämförelse ofta värderas hierarkiskt. Teoretisk 

kunskap har i den västerländska vetenskapen och filosofin historiskt sett stått överordnad den 

praktiska kunskapen. Utifrån uppfattningar kännetecknade av den logiska positivismen 

nedvärderades praktisk kunskap. Kunskap som inte kunde formuleras i en verbal sats ansågs 

inte vara kunskap. I waldorfskolan har inte den teoretiska kunskapen en dominerande 

ställning, i alla fall inte i de lägre årskurserna, enligt respondenterna. De menar att 

geografiämnet förändras genom åren för att i årskurs 9-10 vara nog så teoretiskt och 

akademiskt till sin karaktär och waldorfpedagogiken försöker alltid hitta konstnärliga och 

praktiska övningar för att vidga perspektivet i olika frågor. 

I waldorfpedagogiken framträder alltså enligt respondenterna, ingen tydlig kunskapshierarki. 

Teoretisk, konstnärlig och praktisk kunskap anses lika viktiga och är en förutsättning för att 

waldorfpedagogik ska kunna bedrivas. I och med Lgr11 har en viss reducering av de 

konstnärliga, men kanske framförallt de praktiska ämnena behövt göras, vilket framförallt Bo 

reagerat mot. Hur det faktiskt påverkar ett mer teoretiskt ämne som geografiundervisningen är 

ännu oklart eftersom det gått alltför kort tid. 

Tanken med ett tredelat schema där teoretisk, konstnärlig och praktisk kunskap är lika viktiga, 

påverkas om den inbördes fördelningen blir skev - men vad blir resultatet? Det återstår att se, 
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sade respondenterna och ännu har waldorfskolan endast haft Lgr11 i ett par års tid. En av 

respondenterna, Bo, menade att waldorfskolan inte kan klara av det tredelade schemat på den 

undervisningstid på 6 665 timmar som regeringen fastlagt som minimitid i grundskolan. 

Waldorfskolans tredelade schema behöver säkerligen en bra bit över 7 000 timmar för att 

jämvikten mellan de tre ämneskategorierna ska kunna behållas enligt Bo, vilket är en viktig 

del i kunskapssynen. När ämnen integreras kan visserligen undervisningen bli mer ekonomisk 

i tidsåtgången ansåg respondenterna, men detta är inte alltid möjligt att åstadkomma. 

Respondenterna tog som exempel att integrering av olika ämnen i geografiämnet också kan 

leda till ringar på vattnet som måste tas upp och belysas för att helhetsperspektivet ska kunna 

behållas. Risken är att elevernas engagemang i olika frågor som tillhör geografiämnet minskar 

om inte tillräckligt med tid kan avsättas för diskussioner, var en av deras slutsatser. Anna 

Lena Göransson (2004) beskriver hur många praktiska yrken teoretiserats de senaste 

decennierna. En anledning kan vara att den teoretiska kunskapen ger hög status menar hon. 

Det är en föreställning, anser Göransson som har ett ursprung i Platons åtskillnad mellan 

kropp och själ och som trots sin begränsning ännu präglar västerländskt tänkande, inte minst i 

kunskapssynen. Fortfarande verkar alltså en del av antikens värderingar forma vetenskapens 

sätt att se på människan, enligt Göransson. 

Respondenten Anna ansåg att det är viktigt att tala om och beakta erfarenhetsbaserad 

kunskap, särskilt när det gäller praktisk kunskap. Men mer erfarenhetsbaserad kunskap tillåts 

inte ha något större värde idag enligt henne. Inom skolans värld råder istället stor tilltro på 

akademiska meriter menar Anna. 

Många ämnen inom skolan har teoretiserats och den muntliga tradition som präglat 

waldorfskolan har kompletteras med skriftlig dokumentation de senaste åren, framkom vid 

intervjuerna. De summativa nationella proven riskerar att även i waldorfskolan styra det som 

tas upp i undervisningen, en olycklig utveckling ansåg samtliga respondenter. Steiner menade 

i Metodisk-Didaktisk (1986) kurs att geografiundervisningen mer ska ägna sig åt en inre 

geografi istället för att ge en fullständig bild av jorden under klasslärartiden (årskurs 1-8). 

Denna syn äventyras enligt respondenterna när fokus riktas snävt mot fragmentariska 

faktakunskaper. 

Varför är praktisk och teoretisk kunskap som integreras i geografiämnet relativt ovanligt i den 

kommunala skolan? Lind & Piekkola (2005, s.35) menar att det kräver för mycket resurser. 
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Men det kan också bero på en ovana för eleverna att arbeta mer praktiskt. I waldorfskolan har 

eleverna god vana i att arbeta konstnärligt och praktiskt från tidiga år, vilket minskar kravet 

på ökade resurser, ansåg Dan.  

5:3 Kunskapssynen och helhetsperspektivet 

Kunskapssynens själva fundament i waldorfskolan är att så långt som möjligt försöka utgå 

från ett helhetsperspektiv. Man närmar sig sedan de enskilda delarna och fördjupar 

kunskaperna framkom i intervjuerna. Kunskapen infinner sig sedan, enligt Steiner, när 

erfarenheterna och tanken förbinds med varandra. Det handlar både om att erfara så rikt som 

möjligt och att tänka aktivt och kreativt. När iakttagelse och tänkande förenas, då uppstår 

kunskap (Steiner, 1977).  

När Lgr11 nu slår fast att teman som till exempel atomteori och cellbiologi måste tas upp 

tidigare, försöker man i undervisningen ändå utgå från helheten och Steiners syn på kunskap, 

en uppgift som både kräver kreativitet och pedagogisk skicklighet av läraren, menade Carin. 

Respondenterna var alla överens om att människan äger sin kunskap. För att kunna navigera i 

kunskapsvärlden krävs ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till olika referenspunkter. Här 

betonades viljeakten av Dan, det behövs en viljeansträngning för att både lagra och sedan 

använda kunskaperna. Men respondenterna hade upplevelsen att helhetsperspektivet 

upplevdes positivt av eleverna som bättre kunde se hur saker hänger ihop. 

Med ren utantillärning kommer kunskaperna snabbt försvinna och de kan inte hjälpa till att 

bygga upp det referenssystem som beskrevs som knutpunkter i ett slags nät av ett par 

respondenter. För att det verkligen ska bli kunskap måste det till en inre process. Lärarna 

beskrev det som viktigt att de tog hänsyn till och uppmärksammade elevernas inre processer. 

Andersson & Andersson (2005, s.10) beskriver hur skolans styrdokument genomsyras av hur 

angeläget det är att skolans olika ämnen integreras, detta för att främja den holistiska 

kunskapssynen och att geografiämnets tvärvetenskapliga karaktär skapar goda förutsättningar 

för en holistisk kunskapssyn. Fakta ska sättas in i större sammanhang vilket gynnar 

förståelsen för omvärlden. Man kan hävda att både inlärning av processer som Destouni med 

flera (2010) efterlyser och fakta, som utbildningsminister Björklund (2010) för fram är viktiga 

för geografiämnet. Förståelsen av processer kräver vissa baskunskaper och dessa kan med stor 
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sannolikhet förstås när deras betydelse belyses i helhetsperspektiv, menade Carin och 

fortsatte: processer och fakta går hand i hand, det ena utesluter inte det andra.  

Geografiämnet reduceras idag till att i stort sett endast behandla kartografi och lärarna har då 

inte bara vingklippt ämnet, utan förbiser även vad kursplanen i geografi påbjuder, menar 

Andersson & Andersson (2005, s.39). Det pekar på att ämnet får för lite tid och att kraven på 

de nödvändiga baskunskaperna och centrala begreppen i praktiken är prioriterade.  

Waldorfskolan integrerar också ofta ämnen med varandra, till exempel geografi och 

biologi/språkundervisning/musik, det ger en mer komplex helhetsbild där eleverna kan 

uppleva att kunskapen framträder när de ser helheten menar respondenten Bo. De ser då hur 

helheten byggs upp av delarna. 

Respondenten Carin fann snuttifierad kunskap och tal om att eleverna bara ska nå vissa 

kunskapsmål provocerande, det kan inte anses som riktig kunskap enligt henne. Det är 

helheten som viktigast och den ska hela tiden eftersträvas. Den når man genom att kunskapa i 

ämnet och gärna integrera med andra ämnen så olika termer blir belysta från vitt skilda håll. 

Hon upplevde att snuttifieringen vunnit mark det sista årtiondet och efterlyste mer tid för 

ämnet geografi så att helhetsperspektivet kunde behållas. 

Andersson & Andersson (2005, s.8) menar att en holistisk kunskapssyn med utgångspunkt i 

geografiämnet gör förutsättningarna mycket goda för utvecklandet av lärandesituationer. Det 

baserar detta på att geografiämnet står med ett ben i samhällsvetenskapen och ett i 

naturvetenskapen, och därmed utgör en bro mellan dessa. Detta är någonting som i hög grad 

gäller i waldorfskolan, ansåg respondenterna. Geografiämnet är förankrat i både i samhälls- 

och naturvetenskapen.  

För att nå kunskap behöver varje människa gå sin egen kunskapsväg menade respondenten Bo 

samtidigt som han tog upp läsförståelsen som någonting väsentligt för att tillägna sig kunskap. 

Utan god lästeknik kan betydligt färre kunskaper inhämtas, därför ansåg han att 

modersmålsundervisningen egentligen är det viktigaste ämnet och ligger till grund för alla 

andra ämnen, också geografi. 

Också i Lgr11 talas det om vikten av helhetssyn. ”Skolans arbete måste inriktas på̊ att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 
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blir till en helhet.” (Lgr11, s.10) Detta visar att waldorflärarna inrättar sin undervisning helt i 

linje med den kunskapssyn som presenteras i statliga styrdokument. 

5:4 Kunskapssynen med berättelsen som utgångspunkt  

Undervisningsmodellen i waldorfskolan utgår till stor del från berättelsen. Genom bilder i 

berättandet tillsammans med erfarenhetsbaserade övningar, gärna med ett eller flera i 

anspråkstagna sinnen, förmedlas kunskap som är dagsaktuell och anpassas efter klassen, 

framkom i intervjuerna. En tysk biolog, Suchantke, har skrivit böcker som är exempel på 

inspirerande och detaljerade beskrivningar av till exempel regnskogen. Suchantke beskriver 

en slags ekogeografi utifrån observationer av landskapet som leder till en begreppsmässig 

förståelse av naturlagarna som styr ekosystemet. 

Respondenten Anna upplever att lärarna i waldorfskolan tenderar att ägna lite för mycket tid 

åt berättandet i geografiundervisningen. Då riskerar tiden för att befästa kunskapens ramverk i 

ämnet bli för kort och berättelserna hänger i luften och kan inte relatera till varandra. Däremot 

betonar samtliga respondenter vikten av berättandet i undervisningen, läraren behöver vara 

vaksam så att lyssnandet inte mättas. Berättandet ska vara en väsentlig del i undervisningen, 

som bidrar till en balans med andra delar där eleverna är mer aktiva. 

Berättelsen är utgångspunkten och förmedlar fantasifulla och rika bilder som så småningom 

formas till begrepp. Exempelvis blir bilden i sagan av svanen förvandlad till bokstaven S – 

från bild till bokstav, de olika talkvaliteterna utgår också från bilder som, triangeln, 

femstjärnan eller veckans sju dagar kunde respondenterna berätta om. Steiner menar att 

begrepp endast är ett av medlen till att förstå tingen i denna värld. (1983, s.31).  

Lärandet och förståelsen blir individuella, de behöver inte följa en förutbestämd mall och 

måste få ta den tid i anspråk som behövs, ansåg Bo. Här är periodundervisningen i 

geografiämnet en hjälp tyckte respondenterna, eleverna får en paus i ämnet efter ett par 

veckor och det som de arbetat intensivt med får mogna fram. Den konstnärliga processen 

hjälper också eleverna att närma sig begreppen på en rad olika sätt, beskrev Dan. 

Eva Malm (2013, s.64-65) är inne på samma spår: att det är viktigt, ja till och med respektfullt 

av läraren att inte servera färdiga omdömen. Läraren måste tillåta eleverna att först få tillfälle 

till egen bearbetning även i de djupare skikten. Malm beskriver det som att ämnet klingar av, 

går in i sömnen och får mogna. Detta är ett led i processen på väg mot frihet, en process som 



76 

 

på djupet förbinder människan med ett ämnesinnehåll. Kunskaperna blir förankrade anser 

Malm och ur detta utvecklas en egen förmåga – ett eget kapital. Bremer (2008) beskriver det 

som intentionalitet – det är människans riktade medvetande och mest basala hållning till 

världen vilken refererar till relationen mellan en person och erfarna objekt eller händelser. 

Gärdenfors (2011) anser att berättandet skapar sammanhang i det man lär sig, sammanhang 

mellan kunskaperna och den bästa undervisningen blir den som får eleverna att upptäcka 

mönstren i världen. I modern tid är berättelser underskattade som förmedlare av 

meningsbärande strukturer. Alltför mycket fokus har, anser Gärdenfors, lagts på faktakunskap 

medan meningen kommit i skymundan - något som man dock inte kan beskylla 

waldorfutbildade lärare för, enligt intervjusvaren. Hos respondenterna är berättelsen ett 

verktyg som de lärt sig att hantera likt en skicklig skulptör lärt sig skulptera ett uttrycksfullt 

ansikte eller en kropps rörelse. En parallell kan ses hos eleverna; en kunskap som blir allt 

viktigare menade respondenten Anna är att veta var man kan hitta information av olika slag, 

vilka källor som är trovärdiga. Där är kunskapen i sak inte så viktig utan mer kunskapen om 

vilka verktyg som är lämpliga. En förmåga som är mer situationsberoende. Både lärare och 

elever måste få möjlighet att utforska vilka verktyg som fungerar bäst. 

5:5 Kunskapssynen och den konstnärliga processen 

Respondenten Anna gav exempel på hur undervisningen i geografi kan beskrivas som 

konstnärlig. Läraren ska kunna associera och ge intressanta metaforer för att belysa olika 

begrepp. Då kan olika dimensioner som natur och kultur undervisas parallellt och för att 

tillägna sig namngeografin får eleverna öva sig på kartritning/målning. Ämnet måste bli 

levande för eleverna, för lärandet har med lusten att göra ansåg hon, ja att undervisa på ett 

roligt och inspirerande sätt är en stor utmaning för lärarna, men det är först när 

undervisningen är levande som den också kan bli lustfylld. 

En konstnärlig arbetsprocess i ämnet eftersträvas, som låter elevernas olika förmågor som till 

exempel kreativitet, initiativkraft, empati och nyfikenhet komma till uttryck, berättade 

respondenterna. Steiner (1986, s.14) menar att hela undervisningen måste genomträngas av ett 

konstnärligt element och därför måste lärarna lägga stor vikt vid att vårda det konstnärliga i 

barnet. 

Lärarna försöker verkligen ge en levande och konstnärligt upplagd undervisning som tilltalar 

alla sinnen och berör, det var respondenterna eniga om. En lektion ska innehålla både en slags 
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inandning där eleven är vaken, uppmärksam och kan ta in nya idéer men också en stunds 

utandning, där möjlighet för reflektion finns – kanske i form av något praktiskt/konstnärligt 

arbete var respondenternas tolkning av waldorfpedagogiken. Även rytmen vakenhet-sömn 

(och då sömn framförallt i form av glömska) ansåg de som nödvändiga element för 

kunskapsinhämtning. Därför undervisas mer teoretiska ämnen i perioder för att eleverna ska 

kunna koncentrera sig på till exempel geografi och ha tid till fördjupning av kunskaperna. 

Något som respondenterna hade enbart goda erfarenheter av. 

I waldorfskolan präglas geografiämnet av ett konstnärligt undervisningssätt för att eleverna på 

så sätt ska kunna erfara fenomenen, förstå och sedan bilda egna begrepp beskrev Anna. 

Gärdenfors (2011) menar att berättandet är en viktig del i undervisningen men att endast utgå 

från det muntliga berättandet kan dock innebära en risk, medgav ett par av respondenterna (de 

som framförallt undervisat på högstadiet och gymnasiet). Beskrivande texter som 

kompletterar den upplevda undervisningen är viktiga för bland annat elever med dyslexi, för 

de som missat lektioner eller har en långsam inlärningsförmåga ansåg de. Av tradition 

undviks läroböcker i waldorfskolan, något som kan ifrågasättas, menade respondenterna med 

erfarenhet av högstadie- och gymnasieundervisning, om alla elever verkligen ska få lika 

möjligheter att förstå. Idag kan också en del material på internet användas som komplement 

till vissa moment i undervisningen, menade Carin. Internet erbjuder även möjlighet att arbeta 

konstnärligt, till exempel med layout. Internet ger bra möjligheter att arbeta med 

geografiämnet, men kräver också mycket vägledning av eleverna. Framförallt Carin hade 

blandade erfarenheter av att använda sig av internet, det var lätt att eleverna irrade bort sig 

bland all information. 

Trots knappa ekonomiska resurser verkar inte ekonomin påverka kunskapssynen i någon hög 

grad i geografiämnet fastslog en av respondenterna. Tvärtom visar det sig att lärarna mer eller 

mindre tvingats till kreativa lösningar på grund av knappa resurser, vilka många gånger 

stimulerat eleverna till egen aktivitet (helt i Deweys anda) kunde respondenterna berätta om. 

Steiner beskriver också i Metodisk- Didaktisk kurs (1986) hur geografiämnet kommer att 

ställa krav på lärarnas fantasi och uppfinningsrikedom, att de måste ta hänsyn till 

växelförhållandet mellan människan och hennes omgivning – att människan egentligen är en 

sammanfattning av alla naturriken. 
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5:6 Kunskapssynen och sinneserfarenheterna 

Respondenterna ansåg att genom den syn som Rudolf Steiner hade på sinnena som 

presenteras bland annat i Allmän människokunskap (1981), kunde de komma till ett 

kunskapande på ett fördjupat sätt, nå fler skikt i sin undervisning. Det exempel som fördes 

fram var jagsinnet, som anses erfara den andra personens jag, alltså inte bara den gängse 

beskrivningen på syn och hörsel, utan ett helt eget sinne som hjälper oss att uppleva en annan 

människas jag, det som ibland skulle kunna uttryckas ”läsa mellan raderna”. Med det vidare 

sinnesperspektivet menade respondenterna att de kunde läsa av och ta hänsyn till eleverna på 

ett djupare plan. 

Enligt Kuhn & Park (2005, s.112) är barn i förskoleåldern realister för att i tonåren bli 

kritiska. Barn betraktar det som de känner till som en omedelbar avläsning av vad som finns i 

omvärlden, någonting som waldorfpedagogiken tagit fasta på. Att utgå från eleverna själva, 

där de står, och inte börja med en färdig form, öppnar också perspektiven för många elever 

och här blir waldorfpedagogikens syn på sinnena tydlig, berättade ett par av respondenterna 

och där är den inre världen är minst lika betydelsefull som den yttre världen menade Anna. 

Själva arbetssättet, där eleverna gör sina egna arbetshäften, ger möjligheter att arbeta efter 

förmåga och förankra kunskaperna - här kompletterar teoretiska och konstnärliga arbetssätt 

varandra framkom i alla intervjuer. 

Det finns inga felaktiga tolkningar av händelser och inte heller någon möjlighet för 

motstridiga övertygelser, eftersom alla är uppfattade av samma yttre verklighet vilket 

stämmer överens med Kuhn & Park iakttagelser (2005). Därför anses sinneserfarennheter vara 

av så stor betydelse att de utgör en viktig grund i kunskapssynen. Elevernas upplevelser och 

tolkning är helt avgörande i kunskapsprocessen menade Anna och Dan fortsatte: kunskapen 

erövrats genom en viljeakt som tar hela människan i anspråk samt förankras och förbinds med 

individen i en inre process. 

Geografiundervisningen ska ge eleverna ett verkligt och nära förhållande till naturen också 

bortom den rent intellektuella kunskapen, ansåg Carin. Enligt Malm (2013, s.147) är 

sinnesiakttagelsen en förutsättning för vårt kunskapsliv. Genom att förmedla verkliga 

naturupplevelser strävar undervisningen efter att väcka känslor för och en relation till 

omvärlden. Inom waldorfpedagogiken anser man att känslorna kan utvecklas hos eleverna och 

bilda en grund för ett aktivt och ansvarsfullt förhållande till naturen, menade respondenterna. 
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Elever som får använda sina sinnen får många fler minnen än de som enbart fått någonting 

berättat för sig, sade Dan. Hur luktar till exempel havstång, barrskog och eldning av kol? Hur 

förnimmer vi stadstrafiken jämfört med tystnaden i en skog? 

Att skolresor blivit svårare att genomföra med krav på att all undervisning ska vara 

kostnadsfri, har krympt klassrummen berättade Anna. Möjligheterna att göra resor som 

berikar geografiämnet är numer starkt begränsade. Tyvärr medför detta också att 

sinneserfarenheterna blir färre, i alla fall under grundskolestadiet. Det här var något som 

respondenterna såg som en klar försämring av undervisningssituationen de senaste 10-20 

åren. De beskrev det som att geografiämnet blivit fattigare. För att åtgärda det skulle det 

kunna vara en idé att en del av skolpengen öronmärktes för aktivitet utanför klassrummet, 

tyckte en respondent. Exkursioner och resor erbjuder helt andra möjligheter i ämnet geografi 

och skulle kunna tillföra ämnet många aspekter och eleverna skulle ges möjligheter till fler 

erfarenheter. 

Att bli berörd av andra människor och upplevelser ger sinneserfarenheter. I waldorfskolan 

används ofta skönlitteratur i geografiämnet, vilket ger möjlighet för människomöten och 

sinneserfarenheter framkom i ett par av intervjuerna. 

5:7 Kunskapssynen och läromedlen 

Redan John Dewey menade att skolan var alltför fokuserad på läromedel. Han tyckte att 

barnets förmågor skulle utnyttjas på ett annat sätt så att barnets inneboende aktivitet fick 

största möjliga utrymme (Kroksmark, 2010, s.375). I waldorfskolan används sparsamt med 

läromedel i de lägre klasserna berättade respondenterna. I geografiämnet anses det viktigt att 

eleverna själva är aktiva och till exempel färdigställer egna kartor. Genom att utforma sina 

egna läromedel anses eleverna få djupare kunskaper än om de enbart på mer teoretisk och 

ickepraktisk väg arbetat med ämnet.  

Andersson & Andersson (2005, s.39) frågar sig om det möjligtvis kan vara så att skolan idag 

är för starkt läromedelstyrd och att detta därmed styr undervisningen mer än lärarnas 

ämnesgrundsyn? När lärarna saknar högre utbildning i ämnet geografi blir de i större grad 

hänvisade till läroboken konstaterar de kritiskt och genom denna livegenhet i förhållande till 

läromedlet kommer de otvetydigt att ikläda sig rollen av förvaltare av denna, och därmed är 

det ofrånkomligt att elevernas intresse och erfarenheter till viss del förbises.  
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Här kan man undanta waldorflärarna, enligt en av respondenterna, som berättade att trots att 

många saknar universitetsstudier i geografi, både av tradition och utifrån Steiners idéer 

(Metodisk- Didaktisk, 1986 kurs bland annat) förbereder ämnet genom en mängd olika källor, 

där läroböcker bara är en av dem. Dessutom används inte läroböckerna i klassuppsättning i 

ämnet utan mer som en bas att utgå ifrån för läraren själv. 

Tjärnstig (2013, s.4) beskriver att elevernas individuella och självständiga arbeten med sina 

arbetshäfteten bygger på förmågan hos dem att sammanfatta lärarens berättelser till en 

sammanhängande text, relevant i förhållande till ämnet. Förmågan att använda bilden som 

kunskapsmedium tillkommer, i vilket kunskapsinnehållet konkretiserar och realiseras, samt 

förmågan att kommunicera kunskapsinhämtningen genom val av design och 

presentationsupplägg.  

Att använda sig av internet och internetbaserade läromedel upplevdes som ett dilemma för 

respondenten Carin som beskrev det som ”mycket trams och tjafs” som ligger i vägen och 

som stör kunskapandet. Eleverna riskerar hela tiden att tappa fokus och hamna på villovägar. 

Samtidigt som det är viktigt att använda sig av internet blir det också en utmaning att som 

lärare försöka skapa en röd tråd genom undervisningen menade hon, vilket kan vara nog så 

svårt i konkurrens med sociala medier etc. som bara ligger en knapptryckning bort. 

Andra undervisningsmodeller som bygger på läromedel riskerar att ge smalare perspektiv och 

är mindre flexibla menade Carin, som ocksa arbetat en lång tid i den kommunala skolan. 

Lgr11 och Lgy11 betonar vikten av olika perspektiv i undervisningen, vilket ju faktiskt 

riskerar att minska om läromedel skrivna av några få författare används alltför flitigt i 

undervisningen, ansåg Carin. Med den digitala teknik som finns idag behöver waldorfskolan 

inte göra avkall på bildmaterial som kartor, diagram och flygfoton – de allra flesta typer av 

bilder som behövs i ämnet geografi finns lättillgängligt. Det finns också en stor mängd texter 

som beskriver områden inom geografiämnet, texter som är skrivna av många olika författare 

utifrån många synvinklar menade Carin. Här har läraren en viktig uppgift att guida eleverna 

till texter som håller för en källkritisk granskning. 
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5:8 Kunskapssynen och bedömning 

Kunskap är någonting man måste erövra själv enligt respondenten Anna och den säkraste 

vägen till kunskap är lusten till lärandet och viljan, själva engagemanget – därmed finns alla 

förutsättningar på plats. Så småningom behövs också någon form av kontrollsystem så att 

man som lärare är säker på att kunskapen verkligen har fastnat. Med ett kunskapande som 

endast bygger på plikt och kontroll kommer man ingen vart. Det måste vara roligt att lära, 

även om det inte kan vara roligt i varje enskilt ögonblick, slog Anna fast. 

Uppfinningsrikedomen på redovisningsformer och prov är stor i waldorfskolan framkom i 

intervjuerna. Den formativa bedömningen, till exempel skriftliga kommentarer i elevernas 

arbetshäften, dominerar över den summativa bedömningen. Respondenterna upplevde alla att 

den formativa bedömningen hjälpte eleverna framåt i sin kunskapsutveckling. Helst skulle de 

vilja använda sig ännu mer av formativ bedömning men alla kände ett visst tryck utifrån 

läroplanernas kunskapskriterier att ta in den summativa bedömningen mer än de egentligen 

önskade. 

Att repetera många gånger, kan liknas vid ett meditativt arbete för eleverna enligt en av 

respondenterna men läraren behöver vara uppmärksam och känna av hur stor mängd stoff 

som är hanterbart för eleverna och aldrig kräva för mycket, men inte hallar för lite. Den här 

balansgången upplevdes som vansklig av respondenterna – å ena sidan hur mycket kunskap 

mäktar eleverna med, å andra sidan vad kunskapskriterierna kräver i läroplanerna.  

Det gäller att undervisa ekonomiskt resonerade de och pekade på integreringen av ämnen i 

geografiämnet som en bra och kreativ lösning, även om de känner av tidsbristen. 

Lärandet handlar inte bara om förståelse utan det handlar också om en mognadsprocess. Den 

är organisk, som en växandets process som inte riktigt är styrbar, beskrev respondenten Bo 

lärandeprocessen. För en rättvis bedömning borde alla elever ha rätt till sin mognadstid, vilket 

inte kan anses vara fallet i dag. Ju snabbare mognad, desto bättre betyg – ett faktum som 

spelar för stor roll i dagens kunskapssyn ansåg Bo. 

Lundhal (2006, s.35) beskriver bedömningsmetoder i skolan som oföränderliga över tid och 

de speglar inte kunskapssynen. De intervjuade lärarna strävar verkligen efter att använda sig 

av mer formativ bedömning, men de nationella proven som ska vara riktvisande är till stor del 

uppbyggda på att läraren ska göra en en summativ bedömning. Lärarna upplevde en konflikt 

mellan bedömningen av själva arbetsprocessen och proven. 
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Respondenten Bo ansåg att om kunskapen innefattar båda begreppen formell och reell 

kunskap kan den betecknas som god kunskap. Formell kunskap är knuten till vissa tider, 

medan reell kunskap är mer tidsobunden – men båda behövs. Att hela tiden behöva mäta 

kunskaperna blir en snedvridning åt de formella kunskaperna menade han och mer fokus 

behöver läggas på de reella kunskaperna så att en balans mellan dem uppstår. Vissa förmågor 

hos eleverna favoriseras. Elever som skriver alla rätt på proven gynnas medan de som har 

större förståelse för processerna och kan se förhållanden i ett helhetsperspektiv missgynnas, 

någonting som Bo upplevde som felaktigt. 

Elevernas inre process att via lärandet erövra nya kunskaper är något som kan beskrivas och 

karakteriseras bra i de läsårsbrev som waldorfskolan egentligen ser som de viktigaste betygen 

ansåg en av respondenterna. Skriftliga omdömen, som inte ska ta upp egenskaper, och 

bokstavsbetyg är visserligen viktiga för elever som vill söka högre utbildning men beskriver 

inte hur en elev arbetat, ja kanske till och med kämpat med ett ämne, vilket inte känns rätt 

enligt Carin. 

5:9 Kunskapssynens förändring 

Enligt Nyström (2004) dominerade teorier som byggde på behaviorism och associationism 

under en stor del av 1900-talet. Idag finns flera olika synsätt på kunskap, där den officiella 

synen enligt Nyström (2004) är radikalt annorlunda jämfört med behaviorismen och 

associationismen. Nu dominerar konstruktivistiska teorier om lärande, läroplanerna syftar mer 

till livslångt lärande och bildning, och bedömningsmetoder har mer och mer utvecklats för att 

understödja lärandet snarare än bedöma det enligt Lundhal (2006, s.35). Detta hade också 

uppmärksammats av respondenterna, som tyckte det var en utveckling i rätt riktning men de 

frågade sig varför den inte fick större genomslagskraft i diskussionen om de nationella proven 

till exempel.  

Också Odenstad (2010, s.206) menar att elevernas förståelse har blivit mer central istället för 

att fokus ligger på fakta- eller detaljkunskaper. Odenstad (2010, s.200) talar om att den 

kunskapssyn som läroplanerna ger innebär helt nya förutsättningar för bland annat 

utvärderingen av kunskaper. Provuppgifter till exempel bör mer ha en inriktning mot 

problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika kunskapsområden. Det som 

Odenstad pekar på talar för waldorfpedagogiken som ofta integrerar ämnen med varandra för 

att erbjuda en tydligare helhetssyn. Frågor som tas upp i undervisningen försöker visa på de 
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komplexa förhållanden som ligger till grund – det finns oftast inga svar som är helt rätt eller 

fel framkom i en av intervjuerna.  

Lind och Piekkola (2005, s.36) visar att skolutvecklingen går mycket långsamt trots att både 

filosofer, pedagoger och forskare framhåller att praktiskt arbete är viktigt för lärandet. De 

praktiska perspektiven framhålls som synes betydelsefulla men trots det präglas 

kunskapssynen fortfarande av ett teoretiskt perspektiv. När kunskapssynen förändras släpar 

politiker och myndigheters syn efter. Det är konstigt eftersom de vill vara en garant för att 

säkerställa elevernas kunskaper, var en respondents kommentar. Även mer kända forskare 

som Säljö (m.fl. 2007, s.5) talar om vikten av en skola med en vid kunskapssyn, dock utan 

större gensvar från styrande politiker och myndigheter.  

5:10 Kunskapssynens sociala aspekt 

Detta område är stort och omfattande och även om respondenterna nuddade fältet var det 

egentligen bara en som mer djupgående tog upp det. 

Att kommunicera med andra människor är betydelsefullt för att kunna bygga vidare på sitt 

inre kunskapsnät ansåg respondenten Bo. Olika individers erfarenheter ger fler synvinklar och 

kan utveckla de egna kunskaperna. Därför är den sociala aspekten av kunskapssynen viktig i 

waldorfskolan menade han. 

Lundhal (2006 s. 42) anser också att kunskap är socialt konstruerad vilket ger all kunskap en 

grad av historisk och social relativitet. Om vi vill förstå människans sociala väsen, blir det 

viktigt att förstå hennes kunskapers relativitet och vad de gör med henne. 

Den sociala situationens betydelse för kunskapsinhämtningen, är något som också Rudolf 

Steiner också tog upp i flera föredrag. Det som lever i läraren genom till exempel karaktär och 

själsförfattning måste strömma vidare till barnet (1986). 

Enligt Nordin (2012) handlar pedagogikens kunskapsintresse till största delen om hur 

kunskap blir till mellan människor samt hur denna kunskap kan förstås som utgångspunkt för 

deras framtida handlande i världen. (s.25) En läroplan och dess kunskapssyn kan förstås som 

grundläggande principer för kulturell och social reproduktion.  
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5:11 Kunskapsteoretisk förståelse och intellektuell utveckling 

Det finns fortfarande mycket att lära om utvecklingen av kunskapsteoretisk förståelse, menar 

Hofer (2001). Vi behöver till exempel veta mer om vad som bäst stödjer intellektuell 

utveckling. Dessutom behövs mer forskning för att förstå vad som händer i de yngre åldrarna, 

för att främja epistemologisk förståelse. En förhoppning är att fler forskare i framtiden 

undersöker waldorfskolan. Många av de kvaliteter som finns inom waldorfpedagogiken skulle 

kunna lyftas fram och beskrivas ansåg flera av respondenterna.  

Jakobsson (2001) menar också att lärandeprocessen inte bara kan beskrivas utifrån 

individuella, kognitiva och mentala processer. Den individuella konstruktivismen har en 

tendens att reducera lärandeprocessen från dess sociala och kontextuella sammanhang. Men 

lärandet konstrueras i meningsfulla sociala situationer och i interaktionen mellan människor. 

Kunskaperna blir därför också påverkade av, och intimt sammanknutna med, den sociala 

situation och den kontext där de skapades. Tjärnstig (2013, s.49) visar att relationen mellan 

lärarens undervisning och elevers lärande är byggda av subtila, avsiktliga och precisa 

handlingar i klassrummet som kräver stor medvetenhet, närvaro och självreflektion hos 

läraren inför, i och efter undervisningssituationerna. Tre av respondenterna hade tagit del av 

Tjärnstigs studie och kunde också känna igen sig i beskrivningen som lades fram där. 

5:12 Bildning och kunskap 

Respondenten Dan ansåg att kunskap är ett djupare förhållningssätt - jag har gått djupare in, 

jag har förbundit mig med det som jag ska skaffa mig kunskap om. Äkta kunskap kan sällan 

ses som ytlig menade han, då är det någonting annat, kanske mer av att ha fått enkel 

information. Dan ansåg att arbetssättet i waldorfskolan hela tiden strävade åt att ge eleverna 

djupa kunskaper, visa på komplexiteten. Men kunskap är någonting som man bearbetar själv 

och det kan man även göra med teoretisk kunskap. Det beror dock på hur pass engagerad man 

är, hur man förbinder sig med stoffet, hur man kan tänka flexibelt om stoffet, om det blir en 

kunskap eller om det bara blir en teoretisk information som man tar till sig, menade Dan. 

Skola för bildning (SOU 1992:94) definierar bildning och kunskap som om de skulle vara 

tagna ur waldorfskolans kursplan tyckte en av respondenterna. Bildning bygger inte på någon 

ytlig, fragmentarisk kunskap utan är en del av elevens personlighet, det vill säga det behövs 

både djup och bredd för att utvecklingen ska framskrida ansåg hon och fortsatte: kunskap är 

en relation mellan människan och världen och måste tolkas från olika synvinklar. De 
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förmågor, kunskapskvaliteter som eleverna lär sig i skolan behöver de som individer och 

samhällsmedborgare i framtiden. Och eftersom världen blir alltmer komplex och många delar 

inom geografiämnet tillkommit under de senaste åren som till exempel synen på miljön, 

socialt ansvarstagande (fair trade-produkter) och kulturell respekt borde waldorfskolan kunna 

vara ett bra exempel där geografiundervisningen ges rika förutsättningar för att verka i den 

riktning som Skolverket pekar ut, framkom i intervjuerna..  

Dizin (2009, s.230) beskrev att det oftast inte är ämneskunskaperna som arbetsgivare 

efterfrågar utan den intellektuella kapaciteten som exempelvis förmågan att skaffa sig 

överblick, förmåga till självständig problemlösning, kritiskt tänkande, analys, källkritik och 

språkkunskaper. I waldorfskolan erbjuds eleverna många olika sätt att redovisa sina 

kunskaper där den intellektuella kapaciteten som Dizin efterfrågar har alla möjligheter att 

utvecklas, framkom i intervjuerna. Arbetssättet med till exempel period/arbetshäften 

eftersträvas att vara helt individuellt där inte bara elevens intellektuella kapacitet utmanas 

utan också det kreativa och konstnärliga skapandet berättade respondenterna och tyckte att 

skolmyndigheterna behöver omvärdera dagens fokus på rätt-och-fel-tänkandet och öppna upp 

för en bredare syn på kunskaper. Det finns en risk i att mäta kreativiteten, ansåg framförallt 

Carin, det kan bli subjektivt och oprecist – men kreativitetens natur är knappast mätbar men 

ändå livsviktig för samhällets utveckling. Som det är idag verkar samhället efterfråga kreativa 

människor för till exempel produktutveckling, nya energiformer etc., men skolsystemet 

förmår inte värdesätta den kreativa förmågan hos eleverna utan är fast i rätt-och-fel-tänkandet 

och det är helt fel menade Carin. 

Hattie (2011) menar utifrån sin metastudie att vad läraren vet, kan och gör är en av de 

starkaste påverkansfaktorerna på lärande och kunskapsutveckling. Att som lärare röra sig från 

de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera till dessa och sedan erbjuda dem så att 

eleverna konstruerar och rekonstruerar kunskap och idéer ger kunskapsutveckling. Det är inte 

kunskapen eller idéerna i sig enligt Hattie, utan elevernas konstruktion av denna kunskap och 

dessa idéer som är det kritiska. Ett önskemål vore, anser Hattie att skolor och klassrum 

skapades där misstag välkomnades som möjlighet för att nå kunskap, där eleverna kunde 

känna trygghet i att lära och lära igen och få tillåtelse att utforska kunskap och förståelse. 

Respondenterna berättade om gamla beprövade modeller som används i undervisningen och 

utvecklingen i geografiundervisningen riskerar att stagnera befarade de.  
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Steiner beskriver i Metodisk-Didaktisk kurs (1986) hur geografiundervisningen kan användas 

till att skapa enhet i hela den övriga undervisningen. Med alltför snäva kunskapsmål som följs 

upp med nationella prov kan det dock bli ett snävare perspektiv i undervisningen var dock en 

av respondenterna övertygad om. 

Tjärnstigs (2013, s.22) fem områden för elevens kunskapsutveckling i ämnet geografi under 

en morgonperiod: förmågan att lyssna och relatera kunskaper till egna erfarenheter, minnas, 

återberätta och återskapa, kommunicera kunskaper, bearbeta kunskaper med hjälp av bilden 

och använda texten som kunskapsuttryck, får anses bidra till en bred kunskapsbas i ämnet när 

läraren tar hänsyn till dem i sin undervisning, ansåg en av respondenterna. De olika områdena 

kompletterar varandra och gör att eleven på ett mångfacetterat sätt får möjlighet att gripa sig 

an ämnet, men det ställer också krav på läraren. Respondenterna kunde uppleva att yngre och 

inte/lite waldorfutbildade kollegor hade svårigheter att få till sin undervisning så att alla de 

ovan nämnda områdena kom till uttryck hos eleverna. 

5:13 Det finns sällan enkla svar 

En skola som hela tiden kräver fastlagd, mätbar och förenklad kunskap (Gärdenfors, 2011, 

Gyrberg, 2013) riskerar att skapa kunskap i en mer ytlig kunskapsform tog en av 

respondenterna upp. När komplex kunskap måste förvandlas till enkel kunskap på detta sätt, 

kan man tala om en slags kunskapsentropi. I ett mörkt framtidsperspektiv kan det gynna ytliga 

kunskaper och tränga undan mer sammanhangsorienterad – tvärtemot vad Lgr11 föreskriver 

var hennes övertygelse. För att väga upp detta krävs att en ännu mer individualiserad syn på 

kunskap och fokus på elevens reella behov sätts i centrum och kreativiteten måste främjas för 

att nya lösningar ska upptäckas var en slutsats hon gjorde. Verklighetens frågor har sällan 

enkla svar utan kräver ett rörligt tänkande framkom i ett par av intervjuerna. En av 

respondenterna tyckte att här kan waldorfpedagogiken visa på att alla tre ämneskategorierna - 

teoretiska, konstnärliga och praktiska – är viktiga för att stärka mognadsprocessen i lärandet 

och fördjupa kunskaperna - det dynamiska tänkandet kommer behövas i framtiden och där 

behövs de tre ämneskategorierna för att stödja utvecklingen. 

Samhällets och myndigheternas förtroende för lärarprofessionen behöver återupprättas 

menade en respondent och ansåg att lärarna borde få mer makt över både kunskapsinnehållet, 

kunskapsförmedlingen och kunskapsvärderingen. Det viktigaste för eleverna i undervisningen 

ska inte vara att prestera bra vid enskilda tillfällen - kort perspektiv, utan det måste vara att 
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tillägna sig kunskaper som är viktiga för livet i ett långt perspektiv och för att kunna utvecklas 

till ansvarstagande samhällsmedborgare menade respondenten. 

I dag när myndigheter och politiker skyller på varandra för elevernas minskade kunskaper i 

olika ämnen, tyckte ett par av respondenterna att det är förvånande att man inte riktar sina 

blickar mot olika pedagogiska strömningar. Få verkar fråga sig hur det ska gå till och ännu 

färre tar fram konstruktiva förslag var deras mening. En sak var de dock säkra på, det finns 

ingen quick fix. Däremot kan det vara en bra början att föra upp kunskapssynen på agendan. 

Vad för kunskapssyn vill vi ha – inte bara i waldorfskolan utan också i skolan i övrigt? 

Kunskapssynen är formande menade en av respondenterna och bör ligga till grund både för 

vilka kunskaper som anses värdefulla och för hur kunskapsförmedlingen ska se ut. 

5:14 Samtala mer 

Det är troligt att det finns en interaktion mellan kunskapssyn och typ av undervisning, anser 

Hofer (2001, s.354). Det finns fortfarande mycket att lära om utvecklingen av 

kunskapsteoretisk förståelse, menar Hofer (2001). Vilka är de erfarenheter som främjar den? 

Vi behöver veta mer om vad som bäst stödjer intellektuell utveckling – hur är det i 

waldorfskolan, finns en pågående diskussion? Nej, det tyckte inte respondenterna. 

Waldorfskolan skulle behöva diskutera kunskapsbegreppet och kunskapssynen mer var de 

eniga om. De var övertygade om att lärare bidrar till att utveckla waldorfpedagogiken genom 

att regelbundet lyfta upp dessa två grundläggande begrepp. Att slå sig till ro och 

”läroplaniseras” av Lgr11 och andra statliga styrdokument och nationella prov vore förödande 

för waldorfskolans geografiämne ansåg respondenterna. Studier i waldorfskolans kursplan får 

heller inte marginaliseras fortsatte de och menade att lärare med lång erfarenhet som 

waldorflärare är viktiga som fortbildare. Det skulle kunna motverka att ämnesinnehållet från 

att styras av dogmer och tradition. Många olika sätt att se på och värdera kunskap riskerar att 

lämna läraren åt godtyckligt handlande var respondenternas erfarenhet och de menade att det 

kan bli otydligt för eleverna vad som förväntas av dem med en alltför spretig kunskapssyn. 

Undervisningen i geografiämnet måste kunna motiveras både utifrån den waldorfpedagogiska 

synen på elevernas utveckling och utifrån fastställda kunskapskrav tyckte respondenterna. 

Detta kan förhoppningsvis ge medvetna människor med goda geografiska kunskaper som 

intresserar sig för och aktivt tar del i sin omvärld. 
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Att diskutera kunskapssynen i waldorfskolan upplevdes som viktigt av intervjupersonerna, 

trots att ingen av dem gjort det särskilt många gånger genom åren. Detta är någonting att 

uppmärksamma. Hur ser vi på kunskap egentligen – hur många kollegier har arbetat med den 

frågan på ett medvetet och analyserande sätt? Det kunskapsteoretiska tänkandet hjälper oss att 

förstå hur eleverna formar sin kunskapssyn och blir en viktig komponent i det livslånga 

lärandet enligt Hofer (2001).  

Lgr11 innehåller mål för årskurs 3, 6 och 9 som kontrolleras genom nationella prov. Det 

centrala innehållet kan fördelas enligt den enskilda lärarens planering under 

treårsintervallerna. Det stämmer inte överens med waldorfskolans kursplan som grundar sig 

på vikten av att möta barnen just där de befinner sig med motiv och bildspråk som så 

småningom leder fram till begrepp. Varje årskurs har sitt speciella tema i waldorfskolan och 

undervisningen strävar efter att gestalta det så barnen kan förbinda sig med det. Än så länge är 

de nationella proven i årkurs 3 och 6 mer koncentrerade till kärnämnena modersmål, 

matematik och (i årskurs 6) engelska och samhällsorienterade- naturorienterande ämnen. Men 

planer finns att utöka antalet ämnen. Påverkar det kunskapssynen? Hur kommer till exempel 

mätresultatet se ut för geografiämnet, när nyfikenheten att upptäcka ska bedömas? Kan snabbt 

inlärd information transformeras till kunskap, när provet är över och det hastigt fyllda minnet 

töms för att åter fyllas för nästa prov? Riskerar lärare att lockas fylla sin undervisning med 

”bra-att-ha-kunskaper” inför proven snarare än kunskaper som förklarar världens 

komplexitet? Hinner eleverna att förbinda sig med kunskaperna, eller för att använda en 

metafor: kan de smälta snabbmaten? Och blir hela eleven tagen i anspråk, eller mest bara 

minnet?  

De nationella styrdokumenten, Lgr11 och Lgy11, påverkar waldorfskolan men vilka 

konsekvenser det får är ännu för tidigt att yttra sig om, menade respondenterna. Dock hör det 

till bilden av kunskapssynen i waldorfskolan – att det nu finns en överordnad kursplan som 

waldorfskolan måste ta hänsyn till, även om den i alla delar inte överensstämmer med En väg 

till frihet.  

 

5:15 Kunskapssynen i geografiämnet i Lgr11 och i waldorfskolans kursplan 

Waldorfskolans kursplan En väg till frihet har i och med Lgr11 och Lgy11’s införande 

placerats i en mer underordnad roll än tidigare. Det vill säga mål, kunskapskriterier och 
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nationella prov måste nu efterlevas enligt de anvisningar som fastlagts i de nationella 

läroplanerna. I mångt och mycket är de högst relevanta och tydliga och fungerar bra i 

waldorfskolan, men på ett par avgörande punkter vållar de en del bekymmer enligt 

respondenterna. 

Kunskapssynen i Lgr11 kan beskrivas som värderelativ, där kunskaper byggs på efter hand 

och ackumuleras, är det mest framträdande vilket gör att kunskapsprocessen hamnar i 

bakgrunden – på flera sätt en motsatt syn jämfört med waldorfpedagogiken. Men 

respondenterna pekar även på andra problemen, till exempel kraven på nationella prov och 

tidsbristen som försvårar att improvisera och att ta till vara elevernas egna idéer i 

undervisningen. Per Gyrberg (s.202) anser att denna kunskapssyn - rätt-eller-fel-tänkandet - 

och systemet som den representerar, där kunskaper måste förenklas för att bli hanter- och 

mätbara, i slutänden blir som en tvångströja och följaktligen inte bidrar till utveckling. Och 

lite av detta tycker jag mig ana i respondenternas svar; upplevelsen av tvångströjan, som 

bakbinder dem i undervisningssituationen. Där de berättar att de med entusiasm vill inspirera 

sina elever att ta sig an ämnet med intresse och kreativitet, tvingas de i stället att lägga upp 

undervisningen så att den ”passar systemet”. 

Allt vackert tal om elevinflytande och att utgå från elevernas egna frågor i Lgr11 och Lgy11 – 

var finns tiden för det? frågade sig ett par av respondenterna. En del avsnitt i de båda 

läroplanerna som låter så bra, verkar inte fungera i praktiken. Förtroendet för att lärarna kan 

lägga upp ämnet och genomföra undervisningen efter egna idéer upplevs alltför svagt, 

framhöll Bo och menade att lärarna måste få större frihet och att den formativa bedömningen 

måste bli mer betydelsefull. Viss summativ bedömning behövs, men inte i lika stor 

utsträckning som nu. Lundhal (2006) och Hattie (2011) pekar bland annat i den riktningen.  

Kursplanen i waldorfskolan skrevs för närmare 100 år sedan (Heydebrand, 1983). Den har 

bearbetats och moderniserats av verksamma waldorflärare fler gånger under årens lopp. 

En waldorfskola utan kursplan är otänkbar menar både respondenterna. Vilka motiv som ska 

tas upp i varje årskurs i geografiämnet bygger på föregående år, till exempel principen från 

helheten till delarna, från närperspektivet ut i världen och en allteftersom stegrande 

abstraktion. Utan kursplan som ger en någorlunda klar bild av innehållet kan det bli diffust 

med systematiken men även till viss del med metodiken. Respondenterna hade alla mött 

kollegor som visat film, kopierat fyll-i-häften och använt färdigritade kartor och annat som på 
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en hel rad punkter stämmer illa överens med både arbetssätt och innehåll i waldorfskolan. 

Waldorfskolans kursplan lämnar frihet åt lärarna samtidigt som den också är normsättande 

och ska garantera kunskaper enligt Lgr11 och Lgy11. Därför är det problematiskt att 

Waldorfskolefederationen i Sverige ännu inte gett ut någon reviderad upplaga av En väg till 

frihet som utkom på mitten av 1990-talet. Utan kursplan och även waldorfutbildning är 

lärarna hänvisade till Lgr11 och Lgy11, vilket påverkat undervisningen i geografiämnet till 

det sämre enligt respondenterna Och det är tveksamt om man generellt kan beskriva ämnet 

som Wright (2013) gör, att geografin i waldorfskolan präglas av ett brett spektrum med 

många möjliga infallsvinklar, vilket gör det till ett av läroplanens centrala ämnen som ska 

upprätthålla en känsla av att vi tillhör ett större levande system. 

5:16 Sammanfattning och slutsats 

Min forskningsfråga var: Vilken kunskapssyn framträder hos fyra erfarna waldorflärare i 

relation till ämnet geografi, hur formulerar de waldorfpedagogikens kunskapssyn och hur 

relaterar deras kunskapssyn sig till relevanta idéer om kunskap och kunskapssyn i 

pedagogiken? 

Vilka svar har jag fått, finns det något som skulle kunna uttydas exemplifierande som 

waldorfpedagogikens kunskapssyn, med utgångspunkt i geografiämnet och vilka skulle 

kännetecknen vara? Går det överhuvudtaget att peka på några generella riktningar, eller är det 

en ”sorts relativ kunskapssyn som baseras på en gemensam reproducerande kunskapsbas?” 

(Odenstad, 2010 s.176-177). 

Det kunskapsteoretiska tänkandet hjälper lärarna att förstå hur eleverna formar sin 

kunskapssyn och blir en viktig komponent i det livslånga lärandet enligt Hofer (2001), vilket 

också skymtar fram i intervjusvaren även om respondenterna själva tyckt att de ägnat för lite 

tid åt detta i sin yrkesutövning. Det är också så att kunskapsteoretiska perspektiv har visat sig 

vara relaterade till lärande och få konsekvenser för undervisningen. Hofer (2001) 

Mest överraskande var den mångfacetterade bild av kunskapssynen som framträdde i studien, 

den förändrade min horisont på ett positivt sätt och ingav hopp om waldorfpedagogikens 

framtid. Under min tid som lärare har jag mest hört talas om och lagt märke till några få 

beståndsdelar i kunskapssynen. De mest framträdande har varit den konstnärliga synen, vikten 

av sinneserfarenheter och helhetsperspektivet. Påståendet ”hela människan ska gå i skolan” 

har jag alltid tyckt vara en oprecis formulering – det är väl klart att hela människan går i 
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skolan, hur skulle det annars se ut? Men att beskriva det som att hela människan ska bli tagen 

i anspråk, att skolan kan jämföras med gamla tiders torg, vikten av själsligt perspektiv – även 

i undervisningen, frånvaron av kunskapshierarki och vikten av att eleverna måste förbinda sig 

med det de gör - hela tiden – det var synsätt som sammantaget med mina egna erfarenheter 

skulle kunna formas till en kunskapssyn. 

Det var också tydligt att respondenterna efterlyste mer samtal om kunskapssynen i 

waldorfskolan, inte bara i geografi, utan i andra ämnen också. De hade bara upplevt att det 

hänt några fåtal gånger att frågor om kunskapssynen lyfts upp. Denna iakttagelse stämde bra 

överens med mina egna erfarenheter, men varför det har varit så kunde ingen av oss förklara.  

Avslutningsvis vill jag sammanfatta några av de viktigaste beståndsdelarna i vad som skulle 

kunna uttydas, hos de 4 waldorflärarna, som en kunskapssyn i waldorfskolans geografiämne. 

Undervisningen strävar efter att utgå från ett helhetsperspektiv. Först beskrivs helheten och 

därefter sker en fördjupning i detaljerna. Berättandet i undervisningen anses som mycket 

viktigt och kan liknas vid ett verktyg som förmedlar kursplanens motiv. Andersson & 

Andersson (2005, s.8 och10) beskriver att geografiämnets tvärvetenskapliga karaktär skapar 

goda förutsättningar för en holistisk kunskapssyn någonting som tas på stort allvar i 

waldorfskolan. De menar också att en holistisk kunskapssyn i geografiämnet gör 

förutsättningarna mycket goda för utvecklandet av lärandesituationer.  

Gärdenfors (2010, s.212-213) menar att berättandet skapar sammanhang i det man lär sig. 

Och sammanhang mellan kunskaperna och undervisningen får eleverna att upptäcka mönstren 

i världen. Det konstnärliga perspektivet genomsyrar berättandet och människan som 

kunskapar kan jämföras med en konstnär som är aktiv i ett konstnärligt skapande. När 

berättandet baseras på ett konstnärligt skapande och anpassas till eleverna finns 

förutsättningar för en levande undervisning. Intuition och imagination kan i den levande 

undervisningen användas för att berika kunskaperna. Tjärnstigs (2013, s.22) fem områden för 

elevens kunskapsutveckling i ämnet geografi under en morgonperiod: förmågan att lyssna och 

relatera kunskaper till egna erfarenheter, minnas, återberätta och återskapa, kommunicera 

kunskaper, bearbeta kunskaper med hjälp av bilden och använda texten som kunskapsuttryck, 

leder till en bred kunskapsbas i ämnet när läraren tar hänsyn till dem i sin undervisning och 

anpassar sin undervisning efter eleverna. 
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I undervisningen får eleverna forma begreppen utifrån sin erfarenhet och med sitt tänkande. 

Denna process går via sinneserfarennheter, upplevelser i och utanför klassrummet. Meningen 

med att gå via sinnena är en strävan efter att eleverna ska bli berörda, till exempel få 

möjligheter att utveckla empati, intresse och entusiasm. Men det får inte stanna med 

upplevelsen, även tänkandet, reflektionen ska vara ett naturligt och regelbundet 

förekommande inslag i undervisningen. 

Läraren utgår från eleverna själva i sin undervisning och efter hand vidgas cirklarna. I 

lärandeprocessen eftersträvas balans mellan öppenhet och kritiskt tänkande. Detta anses stärka 

omdömesbildningen hos eleverna. Den selektiva användningen av läromedel, såväl 

läroböcker som digitala ger möjlighet till en varierad undervisning som kan anpassas efter 

både eleverna och dagsaktuella problemställningar. 

Dizin (2009, s.230) beskrev att arbetsgivare efterfrågar den intellektuella kapaciteten hos 

potentiella anställda som exempelvis förmågan att skaffa sig överblick, förmåga till 

självständig problemlösning, kritiskt tänkande, analys, källkritik och språkkunskaper. Genom 

att öva sin omdömesförmåga och vänja sig vid att arbeta självständigt med redovisningar får 

waldorfelever möjlighet att uppöva just de förmågor som Dizin beskriver. 

Undervisningen i teoretiska ämnen, som geografi, sker i perioder/block. Det innebär en 

process som i flera skikt kan förbinda eleven med ämnesinnehållet och utveckla förmågor på 

ett djupare plan. Att intensivt arbeta med ett ämne en tid och sedan lämna det, kan ge nya 

dimensioner när eleverna fått distans och lagt till egna erfarenheter till sina kunskaper. Det 

anses främja elevernas individuella skapande i arbetsprocessen. 

Inom waldorfpedagogiken anses det att en själslig dimension bör finnas med i geografiämnet, 

en inre värld hos människan som är lika viktig som den yttre världen i kunskapsprocessen. 

Läraren behöver vara lyhörd för vad som lever i det inre hos eleverna, de outtalade frågorna, 

ur detta ges fler perspektiv och möjlighet att utvecklas. Tjärnstig (2013, s.49) visar att 

relationen mellan lärarens undervisning och elever kräver stor medvetenhet, närvaro och 

självreflektion hos läraren inför, i och efter undervisningssituationerna där också de outtalade 

frågorna tas med i bilden. 

Värdegrunden i geografiämnet behöver ständigt hållas levande i undervisningen. Det ger 

möjlighet för eleverna att kunna känna samhörighet och solidaritet med andra folkslag. 
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Avsaknaden av en tydlig kunskapshierarki är något som kännetecknar waldorfskolan; 

teoretisk, konstnärlig och praktisk kunskap är lika viktiga i ämnet och behöver komma till en 

syntes. De teoretiska, konstnärliga och praktiska kunskaperna tillsammans ger eleverna en 

möjlighet att förbinda sig med det de gör – under en skoldag ska hela eleven blivit tagen i 

anspråk, både tanke-, känslo- och viljeliv. Lind och Piekkola (2005, s.36) beskrev att både 

filosofer, pedagoger och forskare framhåller att praktiskt arbete är viktigt för lärandet. Men de 

praktiska perspektiven framhålls bara som synes betydelsefulla, kunskapssynen präglas 

fortfarande av ett teoretiskt perspektiv. I waldorfskolan finns en stark strävan att balansera de 

3 områdena enligt respondenterna.  

Waldorflärarutbildning är en stark bidragande faktor till att waldorfskolan kan fortsätta 

bedriva waldorfpedagogik enligt ovan sammanfattade slutsatser.  

Sammanfattade slutsatser i punktform: 

- strävan efter helhetsperspektiv i undervisningen, utgå från helheten och därefter 
fördjupning i delarna 

- berättandet i undervisningen som verktyg för att förmedla motiven ur 
waldorfskolans kursplan 

- konstnärligt perspektiv i undervisningen, konstnärlig arbetsprocess, eleven som 
kunskapar är aktiv på samma sätt som i ett konstnärligt skapande 

- levande undervisning där intuition och imagination ges möjlighet att berika 
kunskaperna 

- forma begreppen med hjälp av erfarenhet och tänkande 

- vikten av sinneserfarenheter (upplevelser i och utanför klassrummet), en strävan 
efter att eleverna blir berörda, kan utveckla empati, intresse och entusiasm 

- vikten av tänkande (reflektion som naturligt inslag i undervisningen) 

- utgå från eleverna själva i undervisningen och därefter vidga cirklarna 

- balans mellan öppenhet och kritiskt tänkande i lärandeprocessen 

- undervisningen i perioder/block innebär en process som i flera skikt förbinder 
eleven med ämnesinnehållet och utvecklar deras förmågor 

- selektiv användning av läromedel, såväl läroböcker som digitala 

- medvetet arbeta för att stärka omdömesbildningen hos eleverna 

- att det finns en själslig dimension, en inre värld hos människan som är lika viktig 
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som den yttre världen i kunskapsprocessen 

- avsaknaden av kunskapshierarki; teoretisk, konstnärlig och praktisk kunskap är 
lika viktiga 

- den moraliska aspekten i geografiämnet är viktig för att eleverna ska kunna 
känna samhörighet och solidaritet med alla folkslag 

- hela tiden en strävan att låta eleverna förbinda sig med det de gör – under en 
skoldag ska hela eleven blivit tagen i anspråk, både tanke-, känslo- och viljeliv. 

- främja elevernas individuella skapande i arbetsprocessen (till exempel i deras 
period/arbetshäften) 

- waldorflärarutbildning är en stark bidragande faktor till att waldorfskolan kan 
fortsätta bedriva waldorfpedagogik enligt ovan sammanfattade slutsatser. 

5:17 Orosmoment och framtidstro 

Waldorfskolan står inför en stor utmaning när icke nyfikna och kanske även 

motivationsstörda elever tar plats i klassrummen. En generation som är van att snabbt få svar 

på sina frågor - ”Det går väl att googla!” Eleverna behärskar den digitala tekniken, inte så 

sällan betydligt bättre än sina lärare och hur kan det vara intressant att lyssna på en lärare som 

”bara” talar? 

Men här tror jag att skolan som ”torget” (som respondenten Carin talade om) är en viktig 

motkraft. De sociala mötena lärare-elev och elev-elev - det får inte eleverna på samma sätt 

någon annanstans än i skolan. Den digitala tekniken kommer användas mer som verktyg i 

framtiden, när nyhetens behag har lagt sig något. Verklighetens liv med sinneserfarennheter, 

livliga diskussioner och social samvaro väcker förhoppningsvis nyfikenheten och 

motivationen hos eleverna. Torget-skolan som kunskapande centrum! 

Vikten av waldorfutbildade lärare som undervisar i geografi behöver också lyftas fram. 

Självklart med akademiska meriter för undervisningen i högstadium och gymnasium men 

framför allt lärare som har studerat Steiners tankar om ämnet och som lyckas förmedla 

geografin på ett levande sätt till eleverna. 

5:18 Studiens begränsning och förslag på vidare forskning 

Att försöka dra generella slutsatser ur en studie som är exemplifierande till sin karaktär kan 

väcka fler frågor i ämnet. Denna kvalitativa studie går naturligtvis inte att generalisera mot 
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gruppen waldorflärare i Sverige. Däremot kan studien berätta något om den kunskapssyn som 

framträdde hos de 4 waldorflärarna och vara utgångspunkt för en reflektion över vad som 

borde inkluderas i en waldorfpedagogisk kunskapssyn. Och precis detta är min önskan: att 

den här studien kan användas som ett diskussionsunderlag i waldorfskolorna, mer än en färdig 

analys. Först när waldorfpedagogiken flyttar upp kunskapssynen på agendan, kan det ge 

möjlighet till diskussion. Och att tala mer om kunskapssyn får nog anses som viktigt för att 

värna waldorfpedagogiken i framtiden. 

Uppsatsens tema har kretsat kring kunskapssynen och geografiundervisningen i 

waldorfskolan. Men det vore intressant att göra liknade studier i andra ämnen. Skulle det visa 

att kunskapssynen skiljer sig mellan olika ämnen i waldorfskolan? Hur skulle eventuella 

skillnader gestalta sig? Skulle waldorfskolan kunna lära sig något av detta? 

Några andra exempel på vidareutveckling av kunskapsrelaterade begrepp och möjliga 

forskningsområden är: 

- Finns en balans mellan olika kunskapsfält i waldorfskolan - vad innebär en balans/obalans, 

är den viktig och hur kan en eventuell balans uppnås? 

- Är waldorfskolan anpassningsbar till samhällsförändringar som förändrar kunskapssynen? 

- Om det blir en förskjutning i kunskapshierarkin, till exempel mot den mer teoretiska sidan – 

hur påverkas kunskapssynen då? 

- Vilken roll spelar kunskapssynen i samhället för hur kunskap betraktas i waldorfskolan? 

- Hur påverkas eleverna av kunskapssynen/bristen på kunskapssyn i waldorfskolan? 

- Vilka skillnader i kunskapssyn finns om man jämför waldorfskolan med andra pedagogiska 

inriktningar, till exempel Montessori och Freinet? 

- Vad innebär det att elever i waldorfskolan under senare år inte förmår att i lika hög grad som 

tidigare lägga vikt vid arbetet med redovisningar? Påverkar detta kunskapssynen? 

- Hur kan den digitala tekniken användas i waldorfpedagogiken för att utveckla både 

undervisningen och lärandet och hur påverkas kunskapssynen? 

- Hur kan waldorfskolan vara ett pedagogiskt alternativ med egen kunskapssyn i framtiden – 

vad krävs då? 
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5:19 Efterord 

Att som verksam lärare med lång erfarenhet (visserligen med universitetsstudier i flera 

naturvetenskapliga ämnen) genomföra en masterutbildning samt skriva en uppsats i 

waldorfpedagogik har varit en intensiv upplevelse. Filosofi och pedagogik har mer än väl fyllt 

den avsatta studietiden och även spillt över på övrig tid. 

Horisonten har förändrats. Ingenting är enkelt! Allting har minst två sidor och hänger samman 

i komplexa mönster. Kategoriska satser har bytts ut mot fördjupande resonemang under 

resans gång. Personer utan pedagogisk utbildning som uttalar sig om pedagogik (alla har ju 

erfarenheter från skolans värld…) framkallar viss frustration. Deras många gånger enkla och 

onyanserade förklaringar förbättrar sällan skolans kunskapssyn på ett konstruktivt sätt utan får 

snarare lärare att känna sig ännu mer otillräckliga. 

I framtiden skulle jag vilja önska mig mer samtal om kunskapssyn i skolan och mindre låsta 

uppfattningar, mer engagemang i kunskapsfrågor och definitivt mindre likgiltighet. Mer mod 

än rädsla och mer kreativitet än dogmer. Hos lärare i allmänhet och waldorflärare i synnerhet! 

 

Christine Liebendörfer, Grevlunda 2014-04-29 



97 

 

6. Litteraturlista 

Andersson, Anne-Marie och Andersson, Mats (2005). Geografi – kunskapens bro. Lärarexamen 140 
poäng, Geografi, miljö och lärande. Malmö̈ högskola, Lärarutbildningen. Malmö. Tillgänglig: 
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/2201/kunskapensbro.pdf?sequence=1 

Arevik, Sten (2013, februari). Du sköna nya värld. Pedagogiska magasinet. Lärarförbundets tidskrift 
för utbildning, forskning och debatt. Nr. 1, februari 2013. Tillgänglig: 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2013/02/19/du-skona-nya-varld 

Bengtsson, J. (1999) Med livsvärlden som grund. Bidrag till utvecklandet av den 
livsvärldsfenomneologisk ansats i pedagogisk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Björklund, Jan (2010). Tillgänglig: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fakta-och-samband-hor-
ihop_5660547.svd 

Bremer, Anders (2008). När livet skakas om. Akademisk avhandling för filosofie licentiatexamen vid 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet. Växjö. Tillgänglig: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:212040/FULLTEXT01.pdf 

Dahl, Viveca (2006). Kunskap och bildning - samma överallt? En textanalys av kunskapssynen i 
styrdokument och lokala arbetsplaner, Malmö Högskola. Malmö. Tillgänglig: 
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3858/Kunskap%20och%20bildning.pdf?sequence=
1 

Dahlin, Bo (2010). Waldorfskolans kunskapssyn. Dokumentation från svenskt Waldorflärarmöte 2009. 
Pedagogiska Sektionen, Fria Högskolan för antroposofi. Järna. 

Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research. (Second revised 
edition). Lund: Studentlitteratur. 

Destouni, G., Forsberg, G., Fridfeldt, A., Grundström, A., Helldén, U., Holmgren, K., Kuylenstierna, 
J., Molin, L., Rosqvist, G., Olsson, L., Sjöström, L., Stroeven, A., Torbjörnsson, T., Widgren, 
M. & Öhman, J. (2010). Fakta och samband hör ihop. Replik Geografi. Hämtat 17 november 
2010, från http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fakta-och-samband-hor-ihop_5660547.svd 

Dzin, Amela (2009). Kunskapssyner och kunskapens vyer. Om kunskapssamhällets effektiviseringar 
och universitetens själ, med exempel från Karlstads universitet. Doktorsavhandling, Karlstad 
Universitet. Karlstad. Tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:174511/FULLTEXT05.pdf 

Drott, Caroline (2003). Vad är kunskap: en kvalitativ studie av synen på kunskap i skola och 
utbildning i några texter av John Dewey och i tidskriften Skola och Samhälle 1946 -1962 
Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och 
forskning. Linköping. 

Fredriksson, Marianne (1990). Skilda verkligheter. En kärlekshistoria. Piratförlaget, Stockholm. 

Frödén Sara (2012): I föränderliga och slutna rosa rum: en etnografisk studie av kön, ålder och 
andlighet i en svensk waldorfförskola. Doktorsavhandling, Örebro Studies in Education 35, 246 
PP. Örebro. 

 

 



98 

 

Grahn, Andreas (2011). Fakta, normativitet eller pluralism? Didaktiska typologier inom 
gymnasieskolans geografi- undervisning om klimatförändringar. Doktorsavhandling från 
Uppsala Universitet. Uppsala. 

Gyrberg, Per (2013). Ett slag för det vilda. Skolvåren.se Tillgänglig: 
https://skolvaren.wordpress.com/2013/10/22/ett-slag-for-det-vilda/comment-page-1/ 

Gärdenfors, Peter (2011). Skolans struktur dödar elevernas motivation, Skolvärlden, 7 februari, 2011. 
Tillgänglig: http://www.skolvarlden.se/artiklar/”skolans-struktur-dodar-elevernas-motivation” 

Göransson, Anna Lena (2004). Brandvägg, Ord och handling i en yrkesutbildning. Doktorsavhandling 
i didaktik vid Malmö Högskola. Malmö. Tillgänglig: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=27813&fileOId=914693 

Hattie, (2011). Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. 
Sveriges kommuner och landsting. Tillgänglig: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-
706-1.pdf 

Halvorsen, Knut, (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Hegender, Henrik (2010). Mellan akademi och profession, hur lärarkunskap formuleras och bedöms i 
verksamhetsförlagd lärarutbildning. Doktorsavhandling från Instutionen för beteendevetenskap 
och lärande, Linköpings Universitet. Linköping. Tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:282711/FULLTEXT02 

Hellström, Esbjörn (2002). Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i barnets 
århundrade. Doktorsavhandling från Lunds Universitet. Lund. 

Heydebrand, Caroline von (1983). Vom Lehrplan der freien Waldorfschule. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart.  

Hofer, Barbara K. (2001) Personal Epistemology Research: Implications for Learning and Teaching. 
Journal of Educational Psychology Review, Vol. 13, nr 4, december 2001. Tillgänglig: 
http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1011965830686#page-1 

Hugo, Martin (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan: En studie om elevers och lärares 
erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program. Doktorsavhandling från 
Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation. Jönköping. Tillgänglig: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:4410/FULLTEXT01.pdf 

Husserl, Edmund (1913). Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. Riga: Stiftelsen 
Bokförlaget Thales. Riga. 

Jakobsson, Anders (2001). Elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp, en processtudie. 
Doktorsavhandling från Lunds Universitet. Lund. 

Kuhn, D. & Park Seung-Ho (2005). Epistemological understanding and the development of 
intellectual values. International Journal of Educational Research 43 (2005) 111–124. 

Kullberg, Irene (red.) (1989). SO i fokus. Exempel på en undervisning som utgår från begrepp och 
färdigheter. Stockholm: Utbildningsförlaget. 

Kroksmark, Tomas (red.) (2003). Den tidlösa pedagogiken. Studentlitteratur. Lund. 

Kvale, S (2012). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Lund. 

Lejon, Håkan (1997). Historien om den antroposofiska humanismen. Doktorsavhandling Stockholms 
Universitet. Stockholm. 



99 

 

Lgr 11, Läroplanen för Grundskolan 2011. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-
enskild 
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2F
wpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575  

Lgy11, Läroplan för gymnasieskolan, 2011. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-
enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2F
wpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705 

Liebendörfer, Christine & Örjan (2013). Waldorfpedagogik. Studentlitteratur, Lund. 

Lind, Monika; & Piekkola, Teresia (2005). Farväl Platon: möjligheter och hinder för en integrerad 
kunskapssyn i undervisningen. C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Utbildningsvetenskap. 
Luleå. Tillgänglig: http://epubl.ltu.se/1652-5299/2005/015/LTU-LAR-EX-05015-SE.pdf 

Lindström, L. & Lindberg, V. (red.) (2005). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma 
och utveckla kunskap. Stockholm: HLS Förlag. 

Lundhal, Christian (2006) Viljan att veta vad andra vet: Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern 
och senmodern skola. Doktorsavhandling från Uppsala Universitet. Uppsala. Tillgänglig: 
http://nile.lub.lu.se/arbarch/aio/2006/aio2006_08.pdf 

McNiff and Whitehead (2010). Tillgänglig: http://www.sagepub.com/upm-
data/39884_9780857025838.pdf 

Malm, Eva (2013). En tonårings värde och värdighet. Carlsson Bokförlag, Stockholm. 

Molin, Lena (2006): Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval. Acta 
Universitatis Upsaliensis Department of Social and Economic Geography, Uppsala University, 
Geografiska regionstudier, 0431-2023 ; 69. Uppsala. 

Möllstam, Jacob (2009). Går kunskapssyn över? En fenomenografisk intervjustudie av hur elever i 
grundskolan uppfattar den egna skolans kunskapssyn, Utbildnings och forskningsnämnden för 
lärarutbildningen Lärarprogrammet, examensarbete, Göteborgs Universitet. Göteborg. 
Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/23675/1/gupea_2077_23675_1.pdf 

Nobel, Agnes (1991). Filosofens knapp. Carlsson Bokförlag. Helsingborg: Schmidts Boktryckeri AB. 

Nordin, Andreas (2012). Kunskapens politik – en studie av kunskapsdiskurser i svensk och europeisk 
utbildningspolicy. Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet. Växjö. Tillgänglig: http://lnu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:549391/FULLTEXT01 

Nyström, Peter (2004). Rätt mätt på prov. Om validering av bedömningar i skolan. 
Doktorsavhandling, Pedagogiska instutionen, Umeå Universitet. Umeå. Tillgänglig: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:142615/FULLTEXT01.pdf 

Odenstad, Christina (2010). Prov och bedömning i samhällskunskap. En analys av gymnasielärares 
skriftliga prov. Licentiatuppsats, Karlstad Universitet. Karlstad. Tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:379242/FULLTEXT01.pdf 

Olafson L.J. & Schraw, G.J. (2008). Assessing Teachers’ Epistemological and Ontological 
Worldviews. University of Nevada, Las Vegas, USA. Las Vegas 

Osborne, M & Smith, J.A. (2008). Interpretive Phenomenological Analysis. In Jonathan A. Smith 
(Ed.), Qualitative psychology : a practical guide to research methods (2nd ed.) (pp. 54-80). Los 
Angeles, Calif. SAGE Publications. Los Angeles. 



100 

 

Persson, Lotta (2007). Lärarna och kunskapsbegreppet. Y-uppsats från Malmö 
högskola/Lärarutbildningen. Malmö. Tillgänglig: 
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/3983/Lärarna%20och%20kunskapsbegreppet.pdf?s
equence=1 

Richter, Tobias (2003). Pädagogischer Auftrag und Unterrichtziele – vom Lehrplan der 
Waldorfschulen, Stuttgart. 

Schieren, Jost (2010). Waldorfskolans kunskapssyn. Dokumentation från svenskt Waldorflärarmöte 
2009. Pedagogiska Sektionen, Fria Högskolan för antroposofi. Järna. 

Segolson, Mikael (2011). Lärandets hermeneutik. Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet 
med bildningstanken som utgångspunkt. Doktorsavhandling i pedagogik Högskolan för lärande 
och kommunikation Högskolan i Jönköping. Jönköping. 

Selghed, B. (2007). Kunskapssynen i styrdokumenten. I Anders Jakobsson & Lars Lundström (red.) 
(2007). IUP, bedömning och betygssätting. (Rapport från Tankesmedjan nr 1, 2007, s. 24-33) 
Malmö: Holmbergs. Malmö. Tillgänglig: 
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/11409/bed%F6mning%20och%20betygs%E
4ttning.pdf?sequence=1 

Tillgänglig: http://hkr.divaportal.org/smash/get/diva2:200914/FULLTEXT01.pdf 

SOU 1992:94, läroplanskommitténs betänkande ”Skola för bildning”. Särtryck från 2003. Stockholm. 
Tillgänglig: http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2F
wpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D135 

Steiner, Rudolf (1985). En kunskapsteori. Grundlinjer till en kunskapsteori enligt Goethes 
världsåskådning med särskild hänsyn till Schiller och tillika ett komplement till Goethes 
naturvetenskapliga skrifter. Antroposofiska Bokförlaget, Stockholm. 

Steiner, Rudolf (1907/1983). Barnets uppfostran från andevetenskapens synpunkt. Antroposofiska 
Bokförlaget, Stockholm. 

Steiner, Rudolf (1918/1977). Frihetens filosofi. Grunddragen av en modern världsåskådning. 
Antroposofiska Bokförlaget, Stockholm. 

Steiner, Rudolf (1919/1981). Allmän människokunskap. Telleby Bokförlag, Järna. 

Steiner, Rudolf (1919/1986). Konsten att uppfostra. Metodisk-Didaktisk kurs, Telleby Bokförlag. 
Järna. 

Steiner, Rudolf (1919/1987). Konsten att uppfostra. Seminarieövningar och kursplaneföredrag, 
Telleby Bokförlag. Järna. 

Steiner, Rudolf (u.å.). Pedagogiska frågor i tonårsåldern, undervisningens konstnärliga gestaltning, 
22/6 1922. Stuttgart. Översättning Laila och Willfred Pietsch, Stockholm. 

Steiner, Rudolf (1923/1986). Ilkleykursen I-III. Järna: Telleby Bokförlag. Järna. 

Steiner, Rudolf (1924/1986). Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens. 
Stuttgart 8-11/4-1924. Telleby Bokförlag. Järna. 

Suchantke, Andreas (1982). Der Kontinent der Kolibris: Landchaften und Lebensformen in den 
Tropen Südamerikas. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 



101 

 

Sund, Per (2008). Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens socialisationsinnehåll - 
implikationer för undervisning för hållbar utveckling. Västerås : Mälardalens högskola, 2008. 
Tillgänglig: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:121335/FULLTEXT01.pdf 

Säljö, Roger m.fl. (2007). I kunskapens namn – en antologi om kunskap, makt och kreativitet, 
Lärarförbundet. Stockholm. 

Tjärnstig, Leif (2013). Från efterhärmning till kreativitet–Projektets slutrapport. Stockholm. 
Tillgänglig: http://www.norense.net/articles/Learning_Study_NORENSE.pdf 

van Manen, Max (1990). Researching Lived Experience, Human Science for an Action Sensitive 
Pedagogy. Albany, N.Y.: State University of New York Press, chapter 5, Hermeneutic 
Phenomenological Writing. New York. 

Waldorfskolefederationen (1995). En väg till frihet. Stockholm. Tillgänglig: www.waldorf.se  

Wright, Philip (2013). Constructing ‘geo’- exploring the epistemological frameworks of Steiner-
Waldorf and mainstream approaches to geography, Volume 3 Number 2 pp. 54-67, March 2013. 
Bristol, United Kingdom. Tillgänglig: 
http://www.rosejourn.com/index.php/rose/article/viewFile/122/142 

 



102 

 

7. Bilaga 

7:1 Intervjuguide 

1. Fakta om läraren 

Ålder, Kön, Antal år i waldorfskolan, Antal år i andra skolor, Utbildning, 

ämnesutbildning/ pedagogisk utbildning/kurser innanför/utanför waldorfskolan, 
Undervisning i vilka ämnen och årskurser 

2. Kunskapsbegreppet 

1. Beskriv vad kunskap är, enligt din egen uppfattning! 

2. Hur ser du på kunskap? 

3. Lärarnas syn på kunskapsbegreppet inom waldorfpedagogiken: 

1. Kan du säga någonting om kunskapsbegreppet inom waldorfpedagogiken? 

4. Kunskapsmålen och kursplanen 

1. Vad menar du är kunskapsmålen i geografi? 

2. Hur tar du hänsyn till dessa i din undervisning? 

3. Upplever du att eleverna lär sig, att de når kunskapsmålen? 

4. Borde kunskapskraven ändras? 

5. Hur säkras elevens kunskaper? 

6. Vad är din egen syn på kunskapskontroll? 

5. Framåtblick 

5. Tror du att synen på kunskap kommer vara annorlunda i framtiden? Beskriv! 
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7:2 Geografi i waldorfskolan 

7:2:1 Arbetssättet i geografiämnet 

Inledningsvis följer en kort beskrivning av huvuddragen i arbetssättet i waldorfskolan. 

Undervisningen i teoretiska ämnen som till exempel geografi sker i perioder / ämnesblock på 

3-4 veckor. Under en period används en 1,5-2 timmar lång morgonlektion åt det aktuella 

ämnet. Morgonlektionen innehåller även en rytmisk inledning med bland annat sång och 

recitation. Enligt Tjärnstig (2013, s.2) bygger waldorfskolans traditionella undervisningsidé 

på en kunskaps- och bearbetningscykel som följer upplägget: Lärarens berättande – elevernas 

bearbetning och återberättande – individuellt arbetet med bild och text i elevens periodhäfte. 

Efter varje period redovisar eleverna ett text- och bildmaterial vanligen kallat 

periodhäfte/arbetshäfte. Men redovisningen kan också vara en plansch, ett konstnärligt eller 

mer praktiskt arbete, resultatet av en/flera intervjuer, PowerPoint eller en websida. Syftet med 

redovisningen är att återberätta innehållet i perioden med egna ord och reflektioner. Om 

redovisningen är en tillbakablick på perioden ska det väsentligaste tas med och eleven bör 

reflektera och tillföra egna tankar. Kraven på egna iakttagelser ökar i takt med åldern. 

Bildmaterialet är elevens egna skisser, teckningar och målningar. Det kan också vara grafiska 

figurer som till exempel diagram. 

Enligt Wright (2013) stöds waldorfpedagogiken av Goethes epistemologi, som kombinerad 

med fantasin fungerar som en brygga mellan världen och den metafysiska världen och de 

universella lagar som styr naturen. Agnes Nobel beskriver i Filosofens knapp, Goethes 

betydelse för waldorfpedagogiken: 

Och många som i dag känner till en hel del om waldorfpedagogiken, känner inte 
heller till att grunden för denna – liksom för all Steiners senare verksamhet inom 
olika fält – är Goethes forskningsmetod och den syn på naturen och världen som 
Goethe genom både sin diktning och sin forskning gav uttryck för under ett långt 
liv. Ju mer jag studerat Steiner för att försöka komma underfund med hans 
pedagogiska tänkesätt, desto mer har jag förstått hur central denna utgångspunkt 
är om man vill förstå grunden till waldorfpedagogiken och särskilt varför man där 
lägger sådan vikt vid det konstnärliga i kunskapssammanhang 

(Nobel, 1999, s. 81). 

I waldorfskolans undervisningsmetod och tradition förutsätts att en avsevärd del av elevens 

kunskapsreflektion och kunskapsutveckling återspeglas genom bild- och textarbetet i 
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arbetshäftet. Det individuella och självständiga arbetet i arbetshäftet bygger på förmågan hos 

eleven att sammanfatta lärarens berättelser till en sammanhängande text, relevant i 

förhållande till ämnet. Stor betydelse har förmågan att använda bilden som kunskapsmedium, 

i vilket kunskapsinnehållet konkretiseras och realiseras, samt förmågan att kommunicera 

kunskapsinhämtningen genom val av design och presentationsupplägg. 

Varje redovisning är en unik produkt som tagit åtskilliga timmar att färdigställa. Ibland kan 

ett specialarbete som eleven själv valt inom ämnet ersätta periodhäftet. Läraren tar del av 

arbetet och ger oftast en skriftlig kommentar, en typ av formativ bedömning som tillsammans 

med en mer summativ bedömning av ett skriftligt prov eller uppsats utgör stommen till 

betyget (i de högre årskurserna) och det skriftliga omdömet. Tjärnstig (s.22) nämner fem 

områden för elevens kunskapsutveckling bland annat i ämnet geografi under en 

morgonperiod: 

Förmåga att lyssna och relatera kunskaper till egna erfarenheter 

Förmåga att minnas, återberätta och återskapa 

Förmåga att kommunicera kunskaper 

Förmåga att bearbeta kunskaper med hjälp av bilden 

Förmåga använda texten som kunskapsuttryck 

Arbetsformen framhålls i waldorfskolan som ett exempel på användandet av en konstnärlig 

metod i ett teoretiskt ämne.  

7:2:2 Om kursplanen i geografi i waldorfskolan 

För att tydliggöra för läsaren hur geografiämnet tas upp i waldorfskolan följer här en 

redogörelse som spänner över 12 år, från årskurs 1 till 12. 

Den svenska waldorfskolans kursplan arbetades fram under första hälften av 1990-talet 

genom ämneskollegier som skrev respektive ämnes kursplan. Därefter sammanställdes texten 

av Waldorfskolefederationen. En väg till frihet är en mer kortfattad kursplan än till exempel 

den tyska och ger stor frihet åt lärarna. Den ger en översikt av waldorfskolans innehåll.  

I den bästa av världar skulle det kanske kunna förbli så, att undervisningen utgick från lärarna 

och inte var fastlagd, men waldorfskolan har haft en skriven kursplan ända sedan 1920-talet, 
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som gång på gång reviderats. Arbetet med att förnya den svenska waldorfskolans kursplan har 

pågått under flera år och är, när detta skrivs, ännu inte färdig. För undervisande waldorflärare 

är det problematiskt att det inte finns någon aktuell svensk kursplan. Det som gäller, förutom 

Lgr11, är fortfarande En väg till frihet, som nu getts ut i många upplagor. 

Samtliga respondenter i denna studie känner väl till En väg till frihet. Tillsammans med 

Richters Tyska kursplan för waldorfskolan utgör En väg till frihet grund för texten om 

waldorfskolans kursplan som följer. Ett internt arbetsmaterial som samlats in av den svenska 

Waldorfskolefederationen, där många lärare (även jag som skriver detta) har lämnat bidrag 

finns också med som källa. Detta material utgör grund för den nya svenska kursplanen. 

Respondenterna känner både till den tyska kursplanen och det interna arbetsmaterialet, ett par 

av dem har också lämnat bidrag till det senare. 

Eftersom Lgr11 sedan 1 juli 2011 gäller som läroplan även för waldorfskolan har några 

justeringar behövt göras. Waldorfskolans kursplan, som den presenteras här, överensstämmer 

med Lgr11. 

Geografiämnet i waldorfskolan präglas av ett brett spektrum med många möjliga 

infallsvinklar, därigenom är det ett av läroplanens centrala ämnen och enligt Wright (2013) 

syftar ämnet geografi att upprätthålla en känsla av att tillhöra ett större levande system, 

Ger man geografiämnet en vid definition omfattar det många aspekter av omvärlden och har 

ett förhållande till ett flertal av skolans övriga ämnen. I waldorfskolans kursplan finns några 

tydliga övergripande huvudteman i geografiämnet: fysisk, social och inre geografi. Den 

fysiska geografin beskriver jordens yta och form, dess inre och atmosfären på ett systematiskt 

sätt. Den sociala geografin betraktar människans och mänsklighetens påverkan och inflytande 

på omgivningen och miljön, men även relationen mellan ett områdes specifika geografiska 

karaktär och den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen hos människorna som lever 

där. En inre geografi undersöker hur människans medvetande om och förhållande till sin 

omgivning påverkar hennes syn på och upplevelse av världen, och hur detta förhållande 

förändras genom hennes uppväxt och utveckling. De olika delarna av geografiämnet är 

integrerade med varandra och bildar tillsammans en helhet. 

Undervisningen i geografiämnet kan beskrivas som en strävan efter att vara på en 

upptäcktsresa. Sättet att närma sig undervisningen är detsamma som inom många andra 

ämnen i waldorfskolan – man börjar i det kända, ger sig sedan ut i den okända världen och 
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återvänder till det kända. Eller, man utgår från helheten (den värld man känner) och upptäcker 

delarna (nya länder). 

Ett av målen för geografiundervisningen är att nå fram till upplevelsen av jorden som en 

morfologisk och fysisk enhet – jorden som organism vilket väl motsvarar kunskapskraven i 

Lgr11. En förutsättning för ett sådant medvetande är att man har kunskap om förhållandet 

mellan delarna inom helheten, men även om helheten som ett väsen i sig. I processen ger till 

exempel klimatgeografin viktiga bidrag. Den här aspekten av geografiämnet löper genom hela 

waldorfskolans kursplan, med början i klass tre där man bland annat undersöker bondens 

förhållande till årstidernas kretslopp. Längre upp i årskurserna undersöks områden med 

speciella klimat, som Sahara, Sibiriska tundran och korallreven, men också det karaktäristiska 

för en specifik klimatzon, havsströmmarnas utbredning och betydelse, jorden sedd från 

rymden osv. 

Arbetssättet i waldorfskolan syftar till att göra eleverna aktiva och ta del i sin egen 

läroprocess. Lärarens berättelser, snarare än traditionella läromedel ligger till grund för 

elevernas arbete. Enligt Liebendörfer (2013) skiljer sig undervisningen i waldorfskolan på 

flera sätt från den i många andra skolor. En av de tydligaste skillnaderna är att lärarna berättar 

mer och eftersträvar dialog. I andra skolor får eleverna ofta ta till sig stoffet på ett annat sätt, 

till exempel genom att på egen hand söka information. 

”Katederundervisning” har länge ansetts vara omodern, det är mer modernt att 
barnen ”forskar”. I waldorfskolan förekommer båda arbetssätten. Det kan mycket 
väl bli för mycket berättande och eleverna förmår inte ta till sig allt genom att 
lyssna. Klassläraren måste lära känna balansen mellan eget berättande och 
barnens behov av att själva få anstränga sig för att hitta information. Dessutom 
måste läraren kunna variera sitt berättande så att det blir intressant och levande för 
alla barn. (Liebendörfer, 2013) 

Själva balansen mellan lärarens berättande och elevernas aktivitet kan hanteras på en mängd 

olika sätt. En variant är till exempel att i språkundervisningen ta upp geografitemat i samband 

med genomgången av Brittiska öarna, Tyskland/Frankrike/Spanien. Geografiundervisning på 

främmande språk kan erbjuda möjligheter att hitta en balans i lärarberättande och 

elevaktivitet. 

Själva berättelsen kan ses som grunden i undervisningen och bär kunskapen i vad som kan 

liknas vid en konstnärlig process.  
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I undervisningssituationen är målet att eleverna ska vara aktiva och inte passiva mottagare 

genom lyssnandet. 

Gärdenfors (2010, s.212-213) tes är att berättandet skapar sammanhang i det man lär sig, 

sammanhang mellan kunskaperna. Den bästa undervisningen blir den som får eleverna att 

upptäcka mönstren i världen, menar Gärdenfors. Men i modern tid har berättelser blivit 

underskattade som förmedlare av meningsbärande strukturer. Alltför mycket fokus har, anser 

Gärdenfors, lagts på faktakunskap medan meningen kommit i skymundan. 

Ett annat viktigt mål i geografiundervisningen är låta eleverna få ett verkligt och nära 

förhållande till naturen också bortom den rent intellektuella kunskapen. Enligt Malm (2013, 

s.147) är sinnesiakttagelsen en förutsättning för vårt kunskapsliv. Genom att förmedla 

verkliga naturupplevelser strävar undervisningen efter att väcka känslor för och en relation till 

omvärlden Känslorna kan sedan utvecklas hos eleverna till en grund för ett aktivt och 

ansvarsfullt förhållande till naturen. Liebendörfer (2013) menar att kunskap om olika 

geografiska förutsättningar och samspelet mellan kultur och natur, skapar förståelse för andra 

människor och kulturer. Genom att tidigt lyfta fram samverkan mellan människor på olika 

platser och med olika kulturella och religiösa traditioner, ges incitament för gemenskap och 

tolerans mellan människor. 

7:2:3 Geografiundervisningen och kunskapssynen under klasslärartiden 

I waldorfskolan undervisas den enskilda klassen av klasslärare i årskurs 1- åtminstone årskurs 

7. Det gäller de flesta ämnen förutom till exempel eurytmi, idrott eller ett eventuellt tredje 

eller fjärde språk. Klasslärarens kunskapssyn kommer därför i hög grad påverka 

undervisningen i ämnet och lägga grunden för elevernas förhållande till geografins olika 

områden. 

I den tidigaste geografiundervisningen är ett av de grundläggande målen att hjälpa barnen att 

bli förbundna med skolan och omgivningarna, samt med det arbete som människor i skolans 

närhet utför. I årskurs 4 börjar en differentiering bli tydligare. Kunskapen om den lokala 

omgivningen blir större och kommer nu även att inkludera geografi, enkel astronomi, 

människor, djur, växter och historia. Efter årskurs 4 får de olika ämnena separata namn, men 

även fortsättningsvis förhåller de sig integrerade för att eleverna ska kunna utveckla en 

helhetsupplevelse av världen. Inom geografiundervisningen blir det nu viktigt att visa hur 

klimat och jordmån relaterar till transportsystem och handel, till ekonomi och livsförhållanden 
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i olika samhällen och länder. Sammanfattningsvis kan man säga att geografiämnets uppgift 

upp till tolvårsåldern är att visa barnen jorden och väcka dem för omvärlden. 

Yngre barn tar mestadels omgivningarna – andra människor, djur, växter, stenar, himlen med 

stjärnorna, solen och månen samt växlingen mellan årstiderna – för självklara. Betonas 

upplevelsen av en harmonisk helhet, anses barnens förtroende för och tacksamhet gentemot 

livet och världen förstärkas. Under de första skolåren upptäcker barnen alltmer att det finns 

olikheter i naturens helhet, samtidigt som de blir mer medvetna om hur saker hänger samman. 

Barnen uppmuntras att fördjupa upplevelserna genom små naturberättelser. Läraren berättar 

på ett inlevelsefullt sätt som ger eleverna inre bilder av naturen. Det visar barnen att det inte 

finns något i naturen och världen som är utan betydelse eller mening. Denna stämning kan ses 

som speciellt viktig i den situation som världen befinner sig i idag, och pekar även ut en 

möjlig framtida väg. Det målar upp en ljus framtidsbild som motkraft till alla larmrapporter 

och får anses som en viktig del av kunskapssynen i ämnet. 

Ungefär i 9-årsåldern sker en påtaglig förändring hos barnen att förhålla sig till världen. 

Tidigare fanns kvaliteten: del av en helhet, nu blir världen mer någonting som omger barnen. 

Nu behövs nya sätt att ta tag i och förstå de förhållanden som finns i omvärlden för att möta 

elevernas alltmer precisa frågor. Komplexa arbetsprocesser som tar tid att genomföra kan nu 

förstås av eleverna. I undervisningen kommer detta till uttryck i till exempel husbygget eller i 

perioden om bonden och hans liv. Där får barnen följa hela processen från plöjning, sådd och 

skörd till det nybakade brödet. Så förvandlas konkreta upplevelser och erfarenheter till 

kunskap. Och det är viktigt att den konkreta upplevelsen får stå i centrum – att man inte 

lämnar den och övergår till mer abstrakta beskrivningar. Kunskapssynen att ur erfarenheten 

forma begreppen får anses som en grundpelare i waldorfpedagogiken. 

I årskurs 3 får eleverna främst möta uryrken som bonden, jägaren, fiskaren, herden, bagaren 

etc. men även gruvarbetaren och kolaren vid sin kolmila ger bilder av människans förhållande 

till sin omgivning. 

När vi berättar om fiskaren är det till havs vi förflyttar oss. Fiskaren måste känna 
av väderleken, vinden, vågorna, var stimmen finns och hur de rör sig. Fiskarens 
känsla kan vara skillnaden mellan liv och död på sjön. Innan det fanns sjökort och 
ekolod måste fiskaren känna igen var grynnorna fanns, hur nära det gick att gå 
bränningarna. Fiskaren måste kunna ”läsa av havet”, det vill säga kombinera 
erfarenhet med kunskap. 
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(Liebendörfer, 2013) 

I årskurs 4 introduceras genom den lokala geografin den första mer traditionella 

geografiundervisningen. Under tidigare år har lektionerna gett mer allmänna aspekter som 

förhållandet till naturen, kunskap om arbeten och arbetsprocesser, men nu blir fokus i både tid 

och rum tydligare. Skolans närliggande omgivningar, skolvägen, staden eller samhället 

upptäcks och utforskas av eleverna, både i geografisk/rumslig dimension som i 

historisk/tidsmässig aspekt. Så kan ett mer generellt förhållande till världen utvecklas till en 

upplevelse av att höra till en viss plats och tid. 

Blicken riktas även upp mot himlen, solens väg över himlen och de fyra väderstrecken. Olika 

stjärnbilder och månens rörelser och faser bidrar nu till att geografiämnet utvidgas till 

rymden. Eleverna lär sig göra enkla kartor, först kanske över bänkarna i klassrummet, sedan 

över skolområdet, skolvägen, samhället etc. Hur såg det ut för 100 år sedan i trakten där 

skolan nu ligger, för 1 000, 10 000 år sedan? Var fanns/finns odlingarna och vad odlas? Vad 

tillverkas i de närmaste industrierna? Hur fraktas alla varor, hur reser människorna? 

Fortfarande är konkreta berättelser viktiga, de kompletteras gärna med besök ute i 

”verkligheten”. Väl hemma i klassrummet får eleverna formulera texter och illustrera. 

Läroböcker används sparsamt, däremot kan skönlitterära texter tas upp som handlar om 

hembygden. 

Rudolf Steiner betonade speciellt den moraliska aspekten av geografiämnet – att lära känna 

folk och länder på vår jord hjälper barnen eleverna utveckla en kärlek till sina medmänniskor 

och är en viktig del i kunskapssynen. 

Geografiämnets målsättning är att väcka elevernas intresse för världen. Eleverna lär sig förstå 

att jorden är ett rum, med liv och rytm som de själva ingår i och därigenom har ett ansvar för. 

De tidiga årens nära och innerligt förhållande till naturen utvecklas vidare under skolåren och 

blir en allt tydligare medvetenhet om ekologi och människans ansvar för vår jord. 

Enligt Tjärnstig (2013, s.37) har elever i 10-11-årsåldern oftast inte den inriktningen och 

perspektivet på kunskaper att generaliseringar och översikter är av intresse. Istället är det ett 

erfarenhetsnära perspektiv på kunskapsinnehållet som står i fokus. 

Enligt Liebendörfer (2013) har man möjlighet att förstå och ta till sig främmande länders 

karaktär om undervisningen på ett grundligt och levande sätt behandlar hemlandets geografi. 
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Då får eleverna en bas att utgå ifrån, någonting att relatera till. Samtidigt som vi blir mer 

förtrogna med hemlandets geografi, kan vi också bli nyfikna på att veta mer om främmande 

platser. 

Att arbeta konstnärligt vidgar ämnet geografi och låter elevernas olika förmågor 
komma till uttryck. Man kan lära sig dansa tango och samba, komponera en 
rytmorkester med allehanda rytminstrument, laga syd- eller nordamerikansk mat, 
framföra eurytmi i indiankläder, lyssna på högläsning ur Vilhelm Mobergs böcker 
om utvandrarna, skriva egen bluesmusik, spela flöjtreggae eller dansa streetdance. 
Eleverna ska i allra högsta grad vara delaktiga och komma med egna förslag. 

(Liebendörfer, 2013) 

Det konstnärliga arbetssättet får anses vara en viktig del av kunskapssynen under årskurs 1-8 

och inte bara själva arbetet bör ha en konstnärlig inriktning utan lärarens hela undervisning i 

ämnet bör var utformad på ett konstnärligt sätt – läraren är konstnär. 

Skönlitteratur ger ett viktigt bidrag till att lära känna de främmande kontinenterna, till 

exempel Lawrence van der Posts skildringar av Afrika beskriver en kultur långt ifrån 

civilisationen. Men ändå finns beröringspunkter med det moderna samhället. Eleverna 

behöver uppleva ett ”vi” i undervisningen, inte ”vi och dom”. Då först blir helhetsbilden 

tydlig, att vi alla är en del av en stor organism – jorden. Kolonialiseringen, slaveriet och 

existensvillkoren för världens urbefolkningar visar eleverna människors olika förutsättningar. 

Här kommer FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna och om allt utvecklingsarbete 

som görs i världen in som en naturlig del i geografiundervisningen. Eleverna stiger allt 

tydligare och starkare in i världen, och har nu möjlighet att ta tag i världen på ett annat sätt än 

tidigare. Genom att intressera sig för människor liv, deras kulturella situation, deras 

värderingar, levnadsförhållanden och inre hållning kan eleverna komma till en upplevelse av 

att olika länders och kulturers förutsättningar skiljer sig mycket men ändå har en hel del 

gemensamt, inte minst på ett psykologiskt plan. Det kan hjälpa eleverna till att finna fotfäste i 

det egna inre livet. 

Den mer klassiska geografiundervisningen avslutas i årskurs 8 med Nord- och Sydamerika. 

Här är historieämnet ständigt levande och helt integrerat. I den vidare geografiundervisningen 

blir fenomenen viktiga som utgångspunkt för undersökningar. Det är bra om läraren kan 

undvika att ge enbart abstrakt information, eller övervärdera fysikaliska och matematiska 
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synsätt och orsakskedjor. Viktigare är att ge eleverna upplevelser av och förståelse för de 

processer som leder fram till den givna situationen. 

7:2:4 Geografiämnet och kunskapssynen i de högre klasserna 

Från årskurs 9 och genom gymnasiet utvecklas geografiämnet alltmer till ekogeografi. Hur 

människans levnadssätt, främst i modern tid, men även tidigare, påverkar klimat och 

geografiska områden inom olika områden av jorden. Världens stora problem blir belysta men 

positiva exempel och utvecklingsmöjligheter lyfts hela tiden fram. Det visar människans 

möjligheter att genom handling påverka sin omvärld. På sätt och vis kan man säga att 

geografiundervisningen i waldorfskolan skapar förutsättning för ett partnerskap med jorden 

och naturen! 

Om eleverna till och med puberteten får höra så mycket positivt som möjligt av 
vad människan gör och har gjort med vår jord kan de förhoppningsvis en dag 
förstå att mycket mer finns att göra för att miljön ska bli bättre. Ur en känsla för 
vad som är viktigt kommer då en vilja att göra rätt mogna fram. Genom att tala 
om generationers försummelser gentemot naturen riskerar man att bygga upp 
skuldkänslor, uppgivenhet och i viss mån hat. 

(Liebendörfer, 2013) 

I årskurs 9 tas undervisningen i geografi över av en ämneslärare. Geografin i årskurs 9 tar upp 

jordens skelett, den mineraliska världen. Eleverna får lära känna den pågående 

bergskedjebildningen, vulkanismen, jordbävningar som dynamiska processer. Läraren strävar 

efter att ge levande bilder och föreställningar av naturen och dess krafter. Det är viktigt att 

eleverna kan ta del av upplevelser genom människors ögonvittnesskildringar och inte enbart 

vara hänvisade till bilder och filmer. Enligt Wright (2013) utvecklas geografiämnet i 

waldorfskolan till att ge ekologiska perspektiv på de biologiska förändringar som eleverna 

upplevt under puberteten. 

I En väg till frihet poängteras det att genom sin medvetenhet om ekologiska förhållanden intar 

människan en särställning i naturen. Hon både tillhör naturen och kan på samma gång bete sig 

som en främling inför denna. På vilket sätt måste människan, som rör sig fritt mellan 

ekosystemen, lära sig att respektera, vårda och förvalta jordens resurser? I kulturlandskapet 

syns människans positiva verkan på naturen, en förädling som kommer till uttryck i hävdade 

marker, jordbruk och trädgård. En väg till frihet beskriver att engagemanget i naturfrågorna 

växer när eleverna får uttrycka sina upplevelser i konstnärlig form. 
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I årskurs 10 är temat jorden som en levande organism, med pågående värmeprocesser i det 

inre, i den stelnade ytan, hydrosfären, atmosfären och den även yttre rymden. För att leda 

fram eleverna till nutidens uppfattning, inleds ämnet med en genomgång av världskartans 

framväxt genom kulturepokerna. Därefter beskrivs plattektoniken och kontinentaldriften. 

Växthuseffekten, ozonskiktets betydelse, saltbalansen i haven och andra storskaliga processer 

kan nu eleverna ta till sig eftersom undervisningen i geografi mycket gått ut på att förmedla 

en helhetsbild av jorden – jorden som organism. Då blir det tydligt hur storskaliga processer 

påverkar jordklotet och allt liv. Kunskapssynen i geografiämnet under de sista åren i skolan 

kan sammanfattningsvis beskrivas som att utgå från jorden som en levande organism. 

I och med geografiundervisningen i årskurs 10 som brukar benämnas naturgeografi, avslutas 

geografin som enskilt ämne i waldorfskolan. I de sista årskurserna integreras geografiämnet i 

andra ämnen, som till exempel historia, samhällskunskap och biologi. Flera waldorfskolor har 

dock vidareutvecklat geografiämnet till etnografi under den sista årskursen. Waldorfskolan 

sorterar inte in ämnet geografi under de samhällsorienterade ämnena (vilket görs i de 

kommunala skolorna) utan låter det vara ett ämne med en fot i vartdera området – både det 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektivet anses behövas i ett så brett ämne 

som geografi. 

Andersson & Andersson (205, s.8) menar att en holistisk kunskapssyn med utgångspunkt i 

geografiämnet gör förutsättningarna mycket goda för utvecklandet av lärandesituationer. Det 

baserar detta på att geografiämnet står med ett ben i samhällsvetenskapen och ett i 

naturvetenskapen, och därmed utgör en bro mellan dessa. 

Förhoppningen är att i skolan låta undervisningen röra sig på denna bro där 
utsikten över omvärlden i stort sätt är obegränsad. Det är vår fasta övertygelse att 
denna utsikt har en hög potential att öka möjligheterna för eleverna att orientera 
sig i sin omvärld. (Andersson & Andersson, 2005, s.8) 

7:2:5 Sammanfattning av geografiundervisningen i waldorfskolan 

I waldorfskolan förs det fysisk-geomorfologiska ämnesområdet samman med det social-

kulturhistoriska till en helhet. Med denna metodiska utgångspunkt anses eleverna både 

uppleva miljöns inflytande på människan och hur människans aktivitet påverkar den 

geografiska miljön. Det metodiska greppet anses viktigt för att visa att jordens helhet är 

någonting mer än summan av de enskilda delarna, samtidigt som helheten är beroende av de 
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enskilda, karakteristiska delarna. Metodiken i ämnet har betydelse för att förstå 

kunskapssynen. Den avsedda helhetssynen, den fenomenologiskt och komparativa metoden 

lämpar sig inte för att analysera inlärningsprocessen. Det skulle vara förödande för de 

väsentliga och utmärkande egenskaper som kommer eleverna till del för att skapa överblick 

och sammanhang. (En læreplan for steinerskolene, 2007) 


