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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på några olika faktorer som spelar in när en lärare i 

sin undervisning väljer metod, material och stoff. Jag har intervjuat en lärare vars lektion jag 

också har observerat. Den slutsats jag kommit fram till är att elevsammansättningen är 

betydelsefull för val av undervisning på så sätt att den möjliggör olika former i olika grad. Jag 

har även kommit fram till att lärarens egen pedagogiska grundsyn, i det här fallet 

waldorfpedagogik, absolut påverkar den intervjuade lärarens val av undervisning. Skolan som 

institution, med dess aktörer, påverkar hans val mer indirekt genom att mer eller mindre 

motarbeta vissa förslag och inte leva upp till Lpo-94 och Lpf-94. 

Abstract 

The purpose of this essay has been to identify a couple of different factors that matter when a 

teacher chooses method and raw materials for teaching his students. The person interviewed is 

a man, whose lesson I also observed. The result shows that there are several factors of great 

importance for his choice. My conclusion of this is that this teacher’s choice depends on the 

school as institution with all the people that operate there, the composition of the students and 

the school’s curriculum, but this teacher’s pedagogical basic view also has a great importance 

for his teaching. 
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1. Inledning  

Inledningsvis vill jag säga att jag har jag valt att undersöka den didaktiska delen i 

undervisningen som har att göra med vilka faktorer som påverkar en lärare att göra de val han 

gör. Jag tänker mig att varje lärare existerar lika lite i ett vakuum som eleverna gör och därför 

påverkar det också lärarens undervisning. Dagens lärarutbildning har ju till exempel ofta fått 

kritik för att vara dålig och otillräcklig, men personligen undrar jag om inte andra faktorer 

ligger bakom. Till exempel så har vi en väldigt tillåtande och bra läroplan i Lpo-94, som 

värnar om eleven men vad jag har förstått så har den ”nya” läroplanen ännu inte kommit till 

sin rätt ännu och är ganska långt ifrån sina mål. Jag undrar då hur det kan vara att komma ut 

och försöka arbeta efter en läroplan som skolan som institution ännu inte har anammat. Jag 

vill få en bättre idé om vad det är som påverkar eller är avgörande när en lärare lägger upp sin 

undervisning och hur det är att verka i skolans miljö. Ann-Marie Kveli skriver i sin bok Att 

vara lärare, att en lärare måste arbeta med sin egen pedagogiska grundsyn och klargöra den 

för sig själv. Hon menar också att det inte finns några enkla svar på vad bra undervisning är 

eftersom det beror på elevsammansättning, läraren, uppgiften och miljön. Därför kommer jag 

att beakta ett par av dessa aspekter i min undersökning. 

Skolans val av innehåll och arbetsformer har blivit svårare och viktigare än någonsin 
tidigare. Lärarna behöver därför ha en solid grund, såväl kunskapsmässigt som 
pedagogiskt, för att kunna göra de svåra avvägningarna och valen för att kunna presentera 
och motivera dem.1   

 

I undersökningens första del inleds läsaren i uppsatsen genom att få ta del av vad andra 

författare säger om den didaktiska aspekten i läraryrket, vilken bakgrund och andra faktorer 

som kan spela in vid val av undervisning samt fördelar med- och konsekvenser av olika val. 

Uppsatsens andra del innefattar det resultat som intervju och observation har gett. Jag har 

även skrivit en sammanfattning av intervjun som innehåller det jag sedan har analyserat eller 

diskuterat i uppsatsens sista del där jag knyter ihop och sammanfattar min undersökning. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte med den här undersökningen är att ta reda på vilka, och hur dessa, bakomliggande 

faktorer kan påverka och styra en lärares undervisning, såsom val av stoff, material och 

                                                 
1 Kveli, A. 1994 s. 27 
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metod. För att ta reda på detta har jag ställt mig nedanstående frågor vars resultat jag kommer 

att behandla utifrån vad vald litteratur, kursplaner och styrdokument säger. 

 

Vilka olika metoder och material använder läraren i sin undervisning?  

 

Hur ser läraren på skolan som institution, kursplaner och läroplanen? 

 

Vad har läraren för syn på elever, kunskap och inlärning? 
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2. Forskningsöversikt 

Olivestam (2006) skriver att religionsdidaktikens historia är kort i Sverige och i detta 

”nykomponerade” ämne ingår beståndsdelar av metodik, pedagogik, ämneskunskaper och 

praktik. Tidigare spänning mellan företrädare för metodik och företrädare för ämneskunskaper 

har i viss mån efterträtts av spänningen mellan religionsdidaktiken som vetenskaplig disciplin 

och de professionella kraven på skolanpassning. Olivestam menar att det därför är mycket 

viktigt att teorier och perspektiv aktualiseras i undervisningens urval av ämnesinnehåll och att 

de prövas mot pedagogers och lärares erfarenhet.2 

 
Björn Wiedel (1999) menar att två av didaktikens kärnfrågor är: frågan om vad som är 

relevant att undervisa om, d.v.s. vad som väljs och av vem, samt varför dessa 

kunskapsområden väljs. Vidare menar han att legitimitetsfrågan handlar just om varför ett 

visst innehåll anses viktigt. En didaktisk färdighet som han menar att läraren måste utveckla 

är att kunna formulera egna frågor och att kunna skilja mellan styrande- och generativa frågor. 

Med de förstnämnda har läraren för avsikt att styra deltagarnas tankar till det kunskapsområde 

som läraren själv valt. Det sistnämnda hjälper deltagaren att själv finna och uttrycka sina egna 

frågor. Inom religionsdidaktiken finns också en tydlig spänning mellan att möta den enskilde 

på dennes villkor och att å andra sidan arbeta för vissa ideologiska mål. 

 

Michael Uljens (1997) skriver att framförallt tre moment har bidragit till konstitutionen av 

dagens didaktik. Det första momentet är arvet efter retoriken som först utvecklades av 

Sokrates och Gorgias och som innebär att inlärningsprocessen gestaltas som att eleven 

övertygas. Cicero menade att det avgörande är hur läraren och eleven förmår hantera 

undervisningsstoffet. Det andra momentet är arvet efter kateketiken och den går tillbaka till de 

första kristnas omformande av retoriken till kateketiken. Kyrkofadern Augustinus m.fl. 

betonade en levande växelverkan mellan lärare och elev. Det tredje momentet är arvet efter 

metodiken som menar att ovanstående inte räcker, utan att i en exploderande mångfald av 

kunskap behövs kunskapen.  

 

                                                 
2 Olivestam (2006) s. 136 
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Det finns enligt Uljens åtta teser som gör innehållet i en kultur till ett pedagogiskt motiverat 

innehåll i skolans undervisning och inlärning.3 En av dessa är: Elevens behov, i form av vad 

som behövs för att eleverna ska utveckla självbestämmande, medbestämmande och 

solidaritet. Relationen mellan inlärning och undervisning betraktas här som en 

interaktionsprocess och undervisningen är alltid en social process. Vikten av ett samarbete 

med elever när metoder och undervisningsmaterial ska planeras betonas av Uljens.  

 

Wiedel skriver att projektiva metoder kan kringgå människans eget försvar och på så sätt 

hjälpa denne att komma närmare inpå sitt eget liv vilket är av vikt för personlig kreativitet och 

nyskapande. Genom att projicera sitt eget inre subjektiva på det yttre objektiva kan människan 

via dessa få kontakt med sitt eget på ett helt annat sätt. Bild, drama och kroppsspråk är bara 

några projektiva metoder man kan arbeta med. Det gemensamma är att man använder sig av 

det yttre för att komma åt det inre. För att mötet mellan material och deltagare ska kunna 

generera nytt tankestoff föreslår Wiedel just dessa s.k. generativa metoder.  

 

Wiedel skriver om problemet med oreflekterad undervisning och nämner två varianter av 

detta: Den ena är när läraren hamnar i oväntade situationer där det helt enkelt inte finns tid för 

reflektion, då ögonblicket bestämmer handlingen, som han uttrycker det. Vidare säger han att 

detta löser sig i och med erfarenheten som gör läraren alltmer trygg i alltfler situationer. Ett 

större didaktiskt problem utgör oreflekterad undervisning av andra formen som innebär att 

läraren tar över tidigare undervisningstraditioner och riskerar att fastna i samma gamla 

tankemönster som alla andra. Kjell Härenstam (2000) skriver att lärarens val ändå är 

förarbetat på flera olika sätt. Som exempel tar han upp buddhismen och skriver att det 

existerar kunskapstraditioner som går tillbaka på olika forskares och informatörers 

dokumenterade kunskapsurval. Dessa forskare och informatörer är naturligtvis inte 

värderingsneutrala utan har sin bakgrund och ideologi som påverkar. Utifrån allt detta gör 

läromedelsförfattaren sitt val, ”som är beroende av både den egna kunskapstraditionen och de 

krav på urval som t.ex. en läroplan ställer”.4 Vidare menar Härenstam att när det gäller 

kunskap om andra kulturer, så kan man aldrig bortse från frågan ”varför denna kunskap har 

valts ut och presenterats.”5Varför? – frågan blir på så sätt väldigt intimt knuten till 

                                                 
3  Uljens (1997) s. 221-227 
4 Härenstam (2000) s. 20 
5 Härenstam (2000) s. 20 
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bakgrunder och intressen hos överbringare och mottagare, som t.ex. läromedelsförfattare och 

lärare. 

 

Den slutsats som kan dras är att kunskap i skolan inte är ett helt igenom neutralt begrepp. 
Ett val görs alltid. Vissa ting väljs ut som värdefull kunskap medan annat väljs bort. Vad 
som väljs ut och vad som väljs bort har med perspektiv och makt att göra. Det sägs att 
”kunskap är makt.”. Klart är att det ligger makt i att kunna välja ut den kunskap som barn 
och unga ska ges i skolan. Debatten om kunskaper i skolan måste därför ständigt föras.6 

 

Härenstam skriver att kunskap har med fakta och relationer mellan fakta att göra. Kunskap är 

något objektivt medan värderingar å andra sidan är subjektiva men han. Vidare menar han 

också att kunskap har att göra med förståelse som i sin tur bygger på en förmåga att analysera 

samspel och förhållande mellan en del av något och helheten. I denna mening går inte 

kunskap att frikoppla från normer och värderingar och man kan här också tala om kunskapen 

som kulturellt kodifierad intuition.7 Härenstam ställer också två kunskapssyner mot varandra - 

den analytiskt/positivistiska8 och den hermeneutisk/dialektiska 9. I den förstnämnda 

kunskapssynen behandlas religionen som ett slags objekt där lärobokens texter kan ha 

karaktären av en slutgiltig sanning över sig; I den andra synen kan eleven hela tiden vidga sin 

förståelsehorisont genom att t ex möta nya texter och nya bilder och få nya perspektiv av den 

bild som eleven eventuellt hade med sig innan. Läroböckernas texter har här inte heller 

karaktären av dessa slags slutgiltiga sanningar utan är texter som snarare väcker nyfikenhet på 

nya texter Härenstam ser inte poängen med att dela upp den mer ”sanningsenliga” läroboken 

och bredvidläsningsboken som är mer litterär i sin framställning utan anser snarare att den 

litterära beskrivningen kan ha större möjligheter att skapa förståelse och tolerans. 

 

Härenstam skriver att skönlitteratur har en given roll och att läromedlen skulle bli betydligt 

mer engagerade om man tog förståelseaspekten på allvar på så sätt att det material som 

presenteras får en litterär form som möjliggör inlevelse som en förutsättning till förståelse.  

 

                                                 
6 Härenstam (2000) s. 132 
7 Härenstam (2000) s. 139 
8 Den yttre verkligheten uppfattas som strukturerande för kunskapen och språket fungerar som en slags bild för 
verkligheten. 
9 En uppfattning ”fördom” om det fenomen man möter existerar redan utifrån den förståelsehorisont man har 
men mötet med det främmande innebär omtolkning och en slags förändring av fördomen som ger upphov till nya 
horisonter. 
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Björn Skogar (2000) skriver i en artikel att när det gäller undervisningen så poängteras det att 

det inte bara gäller för eleverna att känna till ”learning about” utan även att aktivt lära från 

”learning from” genom mötet med det annorlunda och främmande. Målet är självständighet 

och att kunna göra personliga värderingar och ställningstaganden. Det handlar även om att 

främja elevens utveckling genom studiet av religion och inte genom religion i sig. 10 Edgar 

Almén (2000) anser att religionslärarens väg genom kristendomsundervisningen är fylld av 

olika frestelser och faror. Den första frestelsen är den att begränsas av det egna 

engagemanget. Almén skriver att en välkänd frestelse är att beskriva andra religioner utifrån 

och att läraren periodvis uppmanats att undervisa objektivt har många gånger fått förödande 

konsekvenser för undervisningen därför att det har resulterat i en torr och oengagerande 

undervisning; detta menar Hartman är ett svek både mot lärostoffet och eleverna och 

möjligheterna till en djupare förståelse för andras kulturtraditioner.11  

 

Slutligen skriver också Skogar att det hermeneutiska medvetandet hör till insikten att man 

själv alltid är medspelare och att det i sin tur betyder att läraren alltid ingår som en aktör i ett 

pågående samspel. För detta krävs mod från läraren och att denne bör vara kapabel att 

fördjupa dialogen kring det mänskliga livets gåtor och frågor så att vi kan färdas vidare, 

både genom det ”egna” och det ”främmande”.12 

 

Angående Jacksons klassiska studie, Life in Classrooms (1968), så skriver Colnerud (1995) 

att observationer visar att läraren skapar det moraliska klimat som passar henne själv, som ett 

uttryck för lärarens egen individuella livsstil. Vidare visar dessa observationer också hur 

lärarna genom det moraliska klimatet de är skapare kan göra eleverna osäkra, rädda och 

spända. Men läraren är också styrd, antingen av kollegialt tryck eller av skolan som 

institution. Detta menar hon ”kan leda till att läraren kompromissar med egna ideal och till en 

omedvetenhet om tyngden i och konsekvenserna av de egna handlingarna”.13  

Hon skriver också att läraryrkets inneboende konflikter, även dubbla mandat, innebär 

betoning på konflikten mellan institutionella normer och egna etiska övertygelser. Detta kan 

bl.a. gälla olika dilemman i klassrummen, ofta kallad den dolda läroplanen.  

                                                 
10 Skogar, Björn (2000) s. 5:14 
11 Almén, Edgar (2000) s. 31 
12 Skogar (2000) s.11:14 
13 Colnerud (1995) s. 26 
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När Colnerud talar om yrkesetikens relation till yrkesområde så säger hon att yrkesetiken är 

underordnad områdesetiken, eftersom den senare är vad hela skolan som institution grundar 

sig på.  

 

Carl E. Olivestam (2006) skriver om hur lärarnas traditionsbundna faktaförmedlande roll 

skapar svårigheter när helhetssyn och perspektiv är kriterier för didaktisk14 skicklighet.  

Fakta om religioner och livsåskådningar får stå tillbaka för elevens behov att orientera sig 
i ett kulturellt och religiöst mångfacetterat närsamhälle och dito omvärld. För 
religionsämnet handlar det om ett paradigmskifte som inte framkallats av någon 
skolreformgivare utan av den utveckling som sker i världen. Det ställer krav på 
religionsläraren att inte vara traditionsbevarare utan att bli situationsbestämd och helst 
framtidsförberedande.15 

 

Han talar om olika sätt att lära där studieresan är ett exempel på autentiskt lärande och han 

menar att den autentiska miljön i kombination med en didaktisk skicklighet och kunnighet ger 

den optimala lärandesituationen. Han skriver att religionsläraren kan få hjälp att åstadkomma 

den process som kursplanen kräver genom film och musik, och menar då att eleverna får möta 

religioner som förenar saklighet med allsidighet och engagemang. Samtal om en film och om 

elevens reaktion på filmen kan sedan utgå från dagsaktuella händelser i den lokala eller 

globala nyhetsförmedling som vi alla i mindre eller större utsträckning tar del av. 16 

 

Olivestam skriver att plikten att uppnå de uppsatta målen i religionsundervisningen skulle 

kombineras med lusten som drivfjäder genom olika huvudspår; Ett huvudspår är 

vardagsreligion som man kan stöta på överallt i samhället och där alla kan bidra med stoff 

och erfarenheter. ”Elevernas möjligheter att rekontextualisera [”flytta från sitt sammanhang”, 

förf. not] religionens värld kan leda till en större förståelse och bidra till en personlig 

utveckling för pedagoger och lärare i såväl förskola som vuxenskola.”17  

Vardagsetik handlar om frågan hur vi egentligen behandlar varandra och vår miljö. 

Vardagshändelser som kan vara utgångspunkter för samtal vars kontext gradvis utökas från 

närmiljön till den globala miljön. 
                                                 
14 ”Didaktik är både ett forskningsfält och ett praxisfält och omfattar dels generella frågor om lärares uppdrag 
och arbete, demokrati och värdegrund, socialisation, identitetsbildning, kommunikation och lärande dels 
specifika frågor om förskolan/skolans ämnen eller kunskapsområden. Pedagogik med didaktisk inriktning 
kopplas också till frågor om exempelvis etnicitet, genus, social miljö. Skolan och medier är ytterligare ett 
område som studeras inom didaktikfältet.” (Örebro universitets hemsida, Pedagogiska institutionen, PDI) 
15 Olivestam (2006) s. 163 
16 Olivestam (2006) s. 107 
17 Olivestam (2006) s. 155 
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Det fjärde huvudspåret handlar om hur livsfrågor och livstolkning sammanförs med 

vardagsreligion och vardagsetik och värderas utifrån möjligheten att tillhandahålla verktyg 

för en fortsatt bearbetning av identitet och samlevnad. Olivestam skriver också att utifrån ett 

religionskunskapsperspektiv skulle man kunna åskådliggöra det religiösa livet på ett mer 

verklighetstroget sätt genom att integrera dess uttryck i musik, sång, bild och rörelse. På 

grund av att eleverna är olika, måste också religionsundervisningen anpassas till det gensvar 

den får hos respektive elev. 
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3. Metod och material 

3.1 Urval 

Vid observationstillfället medverkade, förutom läraren och jag själv, 10 tjejer i högstadiet. Jag 

gjorde inte detta könsurval utan det var redan uppgjort av läraren när jag kom dit. Skolan jag 

har valt ut är en friskola i Västra Götaland. Den kvalitativa intervjun är gjord med läraren för 

dessa elever nämnda ovan. Läraren är en man på 55 år med åtta års erfarenhet av läraryrket 

varav fem på nuvarande skola. Läraren har en juristutbildning i botten och är gymnasielärare i 

svenska och so. Han är även utbildad Waldorflärare och det är något jag hade i bakhuvudet 

när jag valde att intervjua honom, eftersom jag själv har läst ett år på Waldorfskolan i 

Bromma. I sin utbildning har han även läst 40 gamla högskolepoäng i litteratur, vilket jag 

anser är av relevans för hans syn på skönlitteratur. Han är själv halvfinsk eftersom hans moder 

är från Finland.   

 

De urval jag har gjort gällande tidigare forskning och litteratur är främst från kurslitteratur 

inför den här uppsatsen och de styrdokument den intervjuade läraren har att följa. De böcker 

jag har valt att använda mig av är främst; Religionsdidaktik skriven av Carl E Olivestam som 

är docent i ämnesdidaktik med inriktning mot religionskunskap och historia vid Göteborgs 

universitet. Olivestam har också skrivit ett flertal läromedel inom etik, religion och livsfrågor. 

Magnus Härenstam är författare till Kan du höra Vindhästen, som handlar om att välja 

kunskap. Härenstam är docent i religionsvetenskap samt universitetslektor vid Karlstads 

universitet och har dessutom lång erfarenhet av lärarutbildningar. Michael Uljens är fil.dr och 

verksam vid Pedagogiska institutionen, Åbo Akademi i Vasa. Gunnel Colnerud är leg. 

Psykolog och hon är även verksam forskare och lärare vid Institutionen för pedagogik och 

psykologi vid Linköpings universitet. Björn Wiedel, författare till Personlig livstolkning och 

religiös tradition är teol. dr i religionspsykologi samt själavårdare och lärare vid Teologiska 

högskolan i Stockholm. 

 

3.2  Datainsamlingsmetoder 

Min forskning blev till en fallstudie om en lärares vardag. Den baseras dels på en 

observationsstudie, dels en kvalitativ intervju och dels litteraturstudier. De frågeområden som 
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har berörts i den kvalitativa intervjun är vilka arbetssätt eller metoder läraren använder i sin 

undervisning, hur han upplever att dialogen med sina elever är, hur han upplever 

styrdokumenten och hur det är att välja material och metod. De intervjufrågor jag har ställt 

finns längst bak som en intervjuguide i bilaga 1. Under observationstillfället har frågeområdet 

gällande dialog och diskussion lärare/elev och elev/elev emellan varit det centrala. I 

litteraturstudierna har frågeställningarna undersökts på så sätt att jag har velat finna tidigare 

forskning på det resultat jag fått fram genom intervju och observationer för att se vad dessa 

skriver om det läraren beskriver. Detta har gjorts utifrån områdena: Lärarens dialog med 

eleverna, hans metoder och arbetssätt, om de gällande styrdokumenten och om skolan som 

institution.  

 

3.3  Procedur 

Mitt första steg var att skicka ett presentationsbrev till skolans rektor för att få hans 

godkännande att komma till skolan. Eftersom jag trodde att det skulle ta lite tid att få svar 

besökte jag skolan, och pratade lite kort med rektorn. Det tog ändå lite tid innan jag fick svar 

efter det, men sedan jag fick hans godkännande. Sedan skickade jag ett liknande 

presentationsbrev till de tre lärarna vars namn jag hade fått av skolans syokonsulent. Två 

tackade nej och en ja. Vi kom överens om dag för observation.  

 

En måndag förmiddag gick jag upp till skolan, träffade läraren och vi gick tillsammans med 

eleverna in i ett rum som mer liknade ett sällskapsrum med soffor och fåtöljer. Det var 

halvklass, ca tio elever, och bara flickor. Vi hjälptes åt att samla ihop möbler och satte oss 

runt ett bord, så gott det gick. Jag presenterade mig som lärarstuderande och att jag var där för 

att observera deras lektion för en uppsats. Eleverna fick pocketböcker utdelade av läraren, 

som de först skulle plasta in och sedan läsa en sida ur. Det var olika pocketböcker som 

delades ut. Själva läsandet var jag inte ute efter, däremot den efterföljande diskussionen. Jag 

gick inte in på några detaljer med eleverna om orsaken till min observation, och jag var aktivt 

deltagande i min observation.  

 

Det jag främst observerade var elevernas interaktion sinsemellan likväl som jag var ute efter 

dialogen mellan elev och lärare. Jag satt i en av fåtöljerna vid bordet och förde korta 

anteckningar med penna och papper. Lektionen varade i ca en timme och en kvart. Efter 

lektionens slut följde jag med läraren till hans arbetsrum där jag fick ta del av lite 
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bakgrundsinformation om honom och skolans egen kursplan för religion, sedan åt vi lunch 

med andra lärare. Direkt efter lunchen satte jag mig vid en dator och skrev ner mina 

observationer. Några veckor senare tog jag kontakt med läraren för att boka tid för intervju. 

Några dagar senare gick jag åter upp till skolan som för övrigt var ganska tom eftersom 

eleverna gått hem för jullov. Intervjun genomfördes i ett tomt klassrum där vi satt runt ett 

bord, inte mitt emot varandra utan snett mot varandra. Intervjun tog ca två timmar och jag 

dokumenterade lite med papper och penna men släppte det ganska snart eftersom det är svårt 

att koncentrera sig på dialogen då. Jag dokumenterade ändå det mesta genom bandinspelning 

och det fungerade bra. Efter intervjun gav jag honom en liten paket med kaffeljus som tack, 

och vi sa hejdå. 

  

3.4  Metodkritik 

Inför den här undersökningen ville jag intervjua tre olika religionslärare som arbetade i tre 

olika lärarlag på skolan. Eftersom två inte hade religionskunskap nu så föll de bort. I 

efterhand kan jag känna att jag ändå skulle ha velat observera och intervjua även dem för det 

hade givit ett ännu intressantare resultat att jämföra.  Jag skulle också kunna observera fler 

lektioner med samme lärare för att få ett rikare material. I övrigt så tycker jag att de metoder 

jag har valt kompletterar varandra bra för att få en korrekt bild av just den här lärarens 

situation. 
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4. Resultat 

4.1 Resultat av intervjun 

Den intervjuade läraren uttrycker att de traditionella läroböckerna ofta är utomordentligt 

torftiga. Han säger att de är så faktaspäckade och kortfattade att de nästan är omöjliga att läsa, 

även för vuxna. Han anser att författarna ofta är kompetenta men att han också är det, och 

dessutom känner sin klass. Läroböckerna blir också ganska snart inaktuella, säger han. Han 

hämtar idéer ur läroböckerna men säger att det vore konstigt att följa en annan lärares, ofta 

konstiga frågor. Vidare säger han att: Om man är lärare”light” gör man sådär men jag tror 

inte någon klass lyfter på det där. 

 

I sin undervisning går han mer på intuition, säger han. Han berättar att håller det ganska öppet 

hur han går vidare från en punkt till en annan, beroende på hur eleverna klarar en sak. Som 

Waldorflärare skapar man sitt eget material, så det känns naturligt för mig, säger han. Vidare 

säger han att han skulle vilja lägga om so-undervisningen så att han börjar med fem veckors 

grundkurs och avslutar med en skrivning för godkänt. För de elever som klarar godkänt vill 

han ha tre veckor fördjupning där han kan kräva mer i form av reflektion och komma bort från 

memorerandet. För de elever som inte klarat godkänt ges dessa tre veckor till det. 

 

Han säger att kunskapen, den är som ballonger som flyger omkring i ett ingenting och 

försvinner bort om vi inte tar tillvara den. Vi måste hitta ett sätt att knyta an till något inom 

oss och bygga upp ett mönster och på så sätt vidga vårt medvetande. Han säger att skolan ofta 

är dålig på detta. Vidare berättar han lite om sina erfarenheter och sin bakgrund bl.a. så är 

hans mor finska och växte upp under andra världskriget. Själv har han varit i Finland mycket 

och säger att en stor skillnad mot här i Sverige är att finnarna har gått igenom mer historiskt 

och han ifrågasätter även den svenska s.k. hjälplösheten och säger att i Finland gör man 

istället något åt saken.  I Sverige har vi det materiellt bra, men känslomässigt är vi ett U-land, 

säger han. 

 

Vidare berättar han om en ny kubansk musiklärare som skolan anställt, och säger: Hon står 

för en helt annan slags energi som behövs här, säger han.  
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För övrigt är vår skola väldigt fattig på mångkultur och vi har nästan inga invandrare, säger 

han. Många fördomar har barnen med sig hemifrån och främst är det hos arbetarklassens barn 

som en underström av rasism visar sig, säger han. Vidare säger han att det kan bli våldsamma 

diskussioner mellan rasistiska och andra elever. Det verkar som att de som har högre 

utbildade föräldrar också har en högre tolerans för sånt här, säger han. Han har själv läst 

mycket litteratur och anser att, förutom att man blir intelligent av att läsa, så ger det också ett 

vidgat medvetande. 

 

Däremot säger han att det är svårt att hitta aktuella intressanta böcker men att han tittar 

mycket på Nobelpristagare. Han säger att våra liv är för begränsade till ett liv, ett land etc. och 

tror absolut att vi kan vidga detta perspektiv tiofalt genom att läsa skönlitteratur. Han är 

övertygad om att skönlitteratur kan ge en helt annan förståelse för andra människor. 

Han säger att det är viktigt att variera sig själv så mycket som möjligt men att arbetssätt och 

material också beror på klassen. Han säger vidare att den halv klass jag observerade är en 

oerhört duktig klass och därför fungerade det lite friare arbetssättet. Finns det i klassen en 

klick stökiga killar så begränsar det tyvärr variationsmöjligheterna, säger han. Skolan saknar 

alternativ där dessa killar får komma till sin rätt, fortsätter han. 

 

Han säger att detta är ett problem i skolan, att väldigt lite görs för att hjälpa dessa elever. 

Vidare säger han att skolan som institution är ganska intellektuell och att inget alternativ till 

det ännu finns. Själv gav han förslaget att skolan borde bygga ett teknikrum som alternativ. 

Han säger att planeringen är ineffektiv och att skolans aktörer verkar förvånade över 

uppkomna problem som han menar inte är speciellt förvånande. Han blir ursinnig över att 

jobba i verkligheten, när ingen gör något handlingskraftigt. 

 

Vidare säger han att skolan precis har fått igång ett eget bibliotek och när jag frågar om det 

finns lättlästa böcker till dem som vill så säger han att de lässvaga killarna hellre går fram och 

tar en tjock bok, vilket han tror beror på att de tycker LL (lättläst) är skämmigt eller att de 

undviker svårigheterna. Han säger att man får tvinga varje sida. Efter lite eftertanke säger han 

att han kanske borde läsa högt mer som man gör tidigare i grundskolan. 

 

När det gäller att ge läxor i form av läsning så säger han att det inte är någon idé därför att 

minst en tredjedel inte har läst, och då måste han ändå ta den tiden på lektionen. Han minns 



 17  

att det var så även bland vuxna när han läste litteraturvetenskap. Det står faktiskt i Lpo-94 att 

lektionerna ska vara varierade och att eleven ska trivas, säger han. 

 

På frågan om variationssätt tycker han att många saker är idealiskt i halvklass, såsom att sitta i 

en soffgrupp, i en ring o.s.v. där man umgås på lika villkor. Problemet är att det inte låter sig 

göras i helklass, säger han, och berättar att han ibland gjort drastiska saker som att frigöra 

halva klassen. Han låter ena halvan gå hem helt enkelt för att ge killarna och tjejerna en chans 

att vara själva. Han säger att hans strategi må inverka på timmar, men den tid som är blir mer 

effektiv. Tyvärr säger han att hans kollegor inte alltid uppskattar detta. Fria uppgifter ger 

magra resultat, säger han. För att råda bot på detta så ger han eleverna ramar att arbeta inom. 

En uppgift han gav eleverna var: 

Nu när du går på stan, ta tre människor som du ser eller stöter på under den närmaste 
veckan. Tänk att du är dem, som att det är du som går där. Försök beskriva hur han 
tänker, vilket liv han lever och såvidare. 

 

Resultatet blev jättebra, säger han. När han sedan sa till eleverna att sätta ihop detta till en 

berättelse så blev det lite fantasilöst igen. Då gjorde han så att han tog med dem på en resa i 

fantasin. Han sa till dem att gå in i skogen, sa att där ligger ett hus och uppmanade dem att gå 

in i huset och beskriva vad de ser framför sig. Han säger att genom att göra såhär så sätter han 

upp lite ramar och perspektiv som eleverna sedan kan fylla ut. De gjorde detta på ett 

överraskande bra sätt, säger han. Vidare säger han att det ska vara en dialog och ett samspel, 

mellan oss vuxna och eleverna, inte ett: ”Gör vad du vill, alltså.” 

 

I so-undervisningen har han läroboken som en slags ryggrad i alla ämnen utom religion. 

Jag brukar släppa boken här för att den är så fruktansvärt tråkig, säger han. I nian har han 

tagit fram eget material i livsåskådning som handlar mycket om att svara på moralfrågor. 

Hans syfte är att aktivera eleverna att tänka själva och de har lämnat in uppgiften i form av ett 

häfte. Han säger att eleverna verkligen går igång på detta. Han säger att världsreligionerna 

ofta upplevs som intressanta i sig själva, men att undervisa i kristendom är desto svårare 

eftersom eleverna lätt upplever det som tradigt och tråkigt. Här måste man göra något med 

stoffet för att det ska bli intressant, säger han. 

 

Gällande skönlitteratur i religionsundervisningen så säger han att han inte har använt en bok i 

ett specifikt syfte, utan när det gäller läsning tycker han bara att det är viktigt att dem läser. 

Han berättar att han gav en tjej i klassen en bok att läsa om en homosexuell man, eftersom 
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hon hade stora fördomar. Han säger vidare att hon läste lite ur den men vet inte om den gav 

något ur förståelseaspekten. Vidare säger han att ofta så planterar man ett frö hos eleverna till 

något som mognar senare. När jag pratar om förståelseaspekten, så säger han: Frågan är hur 

långt vi skulle kunna gå innan skolverket skulle reagera om vi bara gick på förståelse-

aspekten? 

 

Läraren säger att eleverna har liten vilja för att läsa det som går utanför deras värld, texterna 

måste vara ”up to date”. Han säger att det är svårt att tvinga eleverna att läsa men om en elev 

har läst en bra bok försöker han få denne att presentera boken för klassen. Tyvärr säger han att 

minsta gemensamma nämnare gör att mycket faller bort, och menar att svårare böcker och 

filmer är svårt att använda eftersom inte alla kan tillgodogöra sig det. 

 

Angående film så säger han att fler kan tillgodogöra sig detta. Han berättar att han använt sig 

av tio niominuters långa avsnitt om Franska revolutionen, i so-undervisningen. Detta 

fungerade mycket bra, då avsnitten var dramatiserade, sa han. Vidare fick eleverna också in 

engelskan på köpet, även om jag fick förklara en del ord, säger han. 

 

När jag frågar honom om styrdokumenten så säger han att han tycker de är helt fantastiska 

eftersom de betonar just det här med utveckling, självständighet, kritiskt tänkande, mognad, 

förståelse och tolerans. Jag känner att man har alla möjligheter att utifrån dem göra bra, 

Lpo-94 harmonierar med min syn, säger han. 

 

När jag sedan frågar honom om skolan som institution så säger han att den är trög, inte alls 

där läroplanerna är och han tror dessvärre att det kommer att ta många år till. Vidare säger han 

att pluggskolan är meningslös. De elever som har bra betyg har lätt att falla för den 

bekräftelsen, medan det är tufft för den som anstränger sig och ändå inte får bra, det sätter ärr 

hos en individ menar han. När han ställer sig frågan om en lärare skulle välja två timmar mer 

undervisning i väldigt trevliga klasser eller två timmar mindre i tröga klasser så tror han 

tyvärr att många skulle välja det sistnämnda. De räknar bara timmar, ören och kronor, säger 

han och tycker att perspektiven är trånga. 

 

Han upplever en tröghet hos dessa kollegor, eller en möjlig osäkerhet, människor som han för 

övrigt anser vara varma människor. Han säger vidare att de inte inser att de går miste om så 

mycket, därför att om eleverna gillar dig så får du så himla mycket tillbaka. Du får en värme 
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och entusiasm runt dig hela dagen, säger han. En del lärare tycker att eleverna ska hållas kvar 

på en lektion fastän de är klara och han tror inte dem inser att alla skulle kunna bli mycket 

effektivare. Istället tröttar vi ut våra elever, säger han. 

 

Varje år åker eleverna på en resa till Auschwitz, en resa som han gärna vill förnya därför att 

han mest tycker att det handlar om att sitta och åka på dåliga vägar i Polen. Hans förslag är att 

de ska åka till Berlin eftersom det skulle ge både kultur och historia. Han har försökt att värva 

sina kollegor genom att prata varmt för det här, men hör dem säga att: det blir nog Polen ändå. 

Han säger att det finns en ovilja och svårighet att ändra på något eller så tror han att det 

kanske är det att man inte ska komma och tro att man är något d.v.s. jantelagen. Han säger att 

det överhuvudtaget verkar svårt att se vad verksamheten är, och hur den med dess aktörer kan 

förnyas. 

 

Han säger också att man inte ska underskatta den s.k. mysighetsfaktorn och menar att man 

faktiskt då och då kan umgås med eleverna precis som man umgås med sina egna barn . Han 

säger att man tillfälligt kan frångå den tråkiga rollfördelningen, men att det finns kollegor som 

blir provocerade av att andra lärare umgås med sina elever. Han säger att det handlar om att 

ha klart för sig vilka olika funktioner man har för att inte hamna på en kompisnivå med 

eleverna. Han tycker det är viktigt att skratta och nojsa med eleverna, säger han. 

 

Han berättar om ett tv-program där en lärare snubblade på en tröskel och det tog henne sex 

månader att återfå respekt. Jag bara häpnade, säger han. Om jag tappar något i klassen, ska 

det ta mig ett halvår, nej nej nej, den typen av relation har inte jag med mina elever alls. Han 

menar att har du bara klassen med dig så förlåter dem allt och är oerhört överseende. 

 

Däremot säger han att det är svårt att veta hur han i egenskap av lärare påverkar en viss elev 

med det han säger och gör. Han är här hänvisad till sin intuition och sitt engagemang, säger 

han. I bästa fall förser jag eleverna med ingredienserna, säger han, men baka kakan får de 

nog göra själva, va! Slutligen så tror han att en lärare som har läst mycket själv, indirekt kan 

förmedla intresse till eleverna och få igång diskussioner. Om olika existentiella frågor såsom 

människans villkor på jorden, vad livet går ut på o.s.v. är levande för läraren själv så blir det 

intressant, menar han. 
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4.2 Sammanfattning av intervju 

- Läroböcker är ofta utomordentligt torftiga. 

- Man blir intelligent av att läsa skönlitteratur. 

- Kunskapen blir fruktbar först när vi kan knyta an till något inom oss. 

- Vi måste bort från memorerandet och få eleverna att reflektera. 

- Skönlitteratur kan ge en helt annan förståelse för andra människor och kulturer. 

- Vilka arbetsmetoder som är möjliga beror på klassen och elevsammansättningen. 

- Att ge läxor i form av läsning är oftast ingen idé eftersom de endast läses av ett fåtal. 

- Vi måste vidga elevernas medvetande. 

- Fria uppgifter ger magra resultat. 

- Ramar är nödvändiga för att elevernas fantasi ska kunna släppas loss. 

- Världsreligionerna är roliga, kristendomen däremot måste man göra något extra med för 

att det ska bli intressant. 

- Eleverna är känsliga för det som inte är ”up to date”. 

- Svårt att tvinga eleverna till något. 

- Kollegor går mer på det formella. 

- Film i undervisningen passar fler elever. 

- Vi har helt fantastiska styrdokument. 

- Skolan som institution är trög och inte alls där läroplanerna är.  

- Pluggskolan är meningslös. 
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 4.3 Resultat av observation 

Lektionen är i halvklass med enbart tjejer, från årskurs nio. Läraren börjar lektionen med att ta 

fram nya pocketböcker som han ger till eleverna att plasta in. Vidare demonstrerar han hur 

man kan göra för att göra det lättare och snyggare, han gör det med förbehåll om att många 

säkert är duktigare än honom. 

 

– Du är en händig man du!, uttrycker en av eleverna med humor och värme i tonen. 

 

Andra uttryck är som förekommer under inplastningen är: 

 

”Det ser mycket roligare ut om de är lite bubbliga.” 

 

– Alla är vi lite bubbliga nånstans, uttrycker då en annan elev. 

 

 

Under tiden som dessa böcker plastas in får eleverna läsa valda eller slumpmässiga stycken ur 

böckerna, det var valfritt. Innan lektionen säger läraren till mig att han har en 

diskussionstanke med upplägget av lektionen och även att eleverna ska få en inblick i olika 

böcker inför eget val. Inplastningen pågår under största delen av lektionen men det verkar 

varken störa andra elever eller läraren själv utan bokpresentationerna rullar på. 

 

Första boken som diskuteras är ”Häxa” av Celia Rees. Den handlar om ca 300 år gamla 

anteckningar skrivna av en kvinna som var anklagad för häxeri.  

Läraren frågar först eleven som läst ur boken: 

 

– Varför skriver man om flickan för 300 år sedan? Vad vet ni om kvinnor som avrättades 

som häxor? Vad var det för kvinnor? 

 

Eleven berättar vidare att kvinnan i boken först hjälpte folk och sedan blev anklagad för att 

vara häxa. Läraren försöker dra paralleller med vår tid och säger att man ofta använde barn 

som vitte p.g.a. deras livliga fantasi. Nästa bok heter Det ihåliga trädet som handlar om 

invandrarkvinnor och flykt från N.Y. om jag förstod rätt. 
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Då säger en elev, och många instämmer, att utseendet på bokens framsida är avgörande för 

om de väljer att läsa boken. Även bokens baksida är viktig, säger dem. Läraren säger då att de 

inte får någon inblick i hur författaren skriver, eftersom andra har recenserat på baksidan. 

Helt plötsligt kommer vi in på vapenförsvar och läraren säger: 

 

– Tror ni att mänskligheten har en framtid när vi löser allt med vapen?  

 

Vidare säger han att om man förhandlar sig fram så blir det ett mer varaktigt resultat. Vi 

kommer in på en diskussion om människovärde och läraren frågar;  

 

– Skulle ni lägga 20-30 kr mer på ett par byxor om ni visste att fabriksarbetarna arbetade 

under bra förhållanden?  

 

Eleverna diskuterar och säger först ja, sedan säger de lite eftertänksamt att det beror på. En 

elev säger att människan alltid är egoistisk. Denna elev är också den som framträder mest i 

diskussionerna. Hon diskuterar gärna men verkar fortfarande inte mogen att ta in andras 

perspektiv. Flertalet andra sitter tysta, men jag upplever ändå att de skulle våga prata om de 

ville. Klimatet verkar vara bra mellan eleverna, även om vissa satt närmare varandra än andra. 

  

Nästa diskussionsämne är miljön och läraren säger att om vi fortsätter att vara lika egoistiska 

som hans generation så går jorden under. Han talar om ”ketchupeffekten” och att det då är 

försent när alla väl är villiga att göra något. Eleverna menar att alla vet om problemet med 

miljön, och när vi pratar om skolans förmedlande roll så säger en elev att hon har fått lära sig 

pappersåtervinning i skolan. 

 

En elev läser ur boken Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö, och läraren frågar vad de 

tycker om att läsa gamla böcker kontra de som utspelar sig i nutid. De säger att de föredrar 

riktigt gamla fantasy och fiction, eller nutid. 

Plötsligt frågar en elev en annan elev: 

 

 – Vad tycker du om för böcker då?  

 

När vi talar om åldrar så är de mer intresserade om att läsa om äldre åldrar, och om tjejer, 

säger dem. Vi diskuterar vidare om utseenden på ex. försäljare som förutsättning för att lättare 
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få jobb och då säger en elev att ingen kille kortare än en själv var tänkbart, nästan alla var 

överens om detta. 

Efter lektionen berättar läraren för mig att detta är en mycket duktig klass som det går att ha 

detta upplägg med.  

 

Efter lektionen säger läraren att eleverna läser en halv termin religion per läsår. Han berättar 

att han skulle vilja arbeta mer ämnesövergripande, bl.a. ta in språk, och ev. även arbeta mer 

kring tema för en större meningsfullhet. Han menar att många sökmotorer är på engelska och 

då är det bra om eleverna får lära sig detta. Han säger också att det finns en policy på skolan 

och det är att göra lika. Göra bra harmonierar mer med hans syn säger han och menar att 

göra bra är viktigare p.g.a. att alla har olika bakgrund.  
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5. Diskussion och analys 

För att få en bättre inblick inför min analys föreslår jag att ni först läser bilaga två.  

 

Min intervjuperson säger redan i början av intervjun att han tycker att de traditionella 

läroböckerna är utomordentligt torftiga och liksom Härenstam kritiserar han läromedlens 

hållbarhet. Härenstam anser att eftersom forskare och informatörer inte är värderingsneutrala 

utan har en bakgrund i en ideologi som påverkar, så präglar detta på ett eller annat sätt 

utformandet av läroböckerna. Därför menar han också att lärarens val är förarbetat. Wiedel 

skriver att ett didaktiskt problem är just när läraren oreflekterat tar över tidigare 

undervisningstraditioner eftersom denne då riskerar att fastna i samma gamla tankemönster 

som alla andra.  

 

I skolans lokala kursplan står det som övergripande mål för so-undervisningen att olika 

informationskällor ska användas: Läroboken innehåller grundkunskaperna men utöver det ska 

eleven självständigt hämta information från t.ex. film, litteratur, Internet o.s.v. I Lpo-94 och 

Lpf-94 står det just att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, 

undervisningen får heller inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen samt 

står det att läraren ska låta eleverna få prova olika arbetssätt och arbetsformer. 18 Inom 

Waldorfpedagogiken används inte läroböcker på ex. lågstadiet utan eleverna får göra egna 

läroböcker eller s.k. periodhäften även innehållande bilder. (Bilaga 2, s.1) I enlighet med detta 

så säger läraren att som Waldorflärare skapar man sitt eget material, och att det känns 

naturligt för honom att göra så. Han kan använda läroboken för att hämta idéer men säger att 

det vore konstigt att följa en annan lärares ”ofta konstiga frågor”.  I nian har han som han 

säger i intervjun, plockat fram eget material som handlar mycket om moralfrågor.  

 

Jag kan gott och väl förstå det här resonemanget med läroboken. Mina egna erfarenheter säger 

mig att den ofta ganska tjock och tråkig till sin utformning, absolut faktaspäckad och föga 

aktuell. Jag har faktiskt inte riktigt tänkt på hur styrd boken kan vara av bakgrundsgestalter 

men det torde ju egentligen te sig självklart. Jag anser i enlighet med läraren att det är en god 

idé att skapa sitt eget material så långt det går, och då utifrån läroplanen. Jag ser ett ytterligare 
                                                 
18 Lpo-94, Lpf-94, s. 4 och 6 samt Lpf-94 s.14. 



 25  

problem med äldre läroböcker, ang. det Härenstam nämnde om att författarna delvis är 

påverkade av dåvarande läroplan, och det är att vi måste ha läroböcker knutna till rådande 

läroplan. Enligt läraren är det inte nuvarande läroplan som är problemet för skolans 

utveckling utan de aktörer som har stagnerat i den gamla, och ett steg i rätt led måste ju vara 

aktuella böcker och information.  

 

Jag kan tänka mig att många lärare och andra i skolan anser att fakta inte ändras, att den är 

beständig, men det tycker jag sällan att den är och jag tycker att våra elever har rätt till aktuell 

och givande information. Enligt den nationella utvärderingen NU03 så visar elevernas svar att 

läroboken fortfarande är det i särklass mest använda läromedlet i SO. Men istället för tidigare 

arbetsböcker är det vanligt att man använder faktaböcker samt Internet. Det är också 

intressant att den intervjuade läraren anser sig vara lika kompetent, som författarna till 

läromedlen, att välja material till sina elever. Det tycker jag är intressant ur den aspekten att 

man så ofta sväljer det forskare och experter har skrivit som sanning, därför att de kanske har 

en högre utbildning eller en snygg titel. Men eftersom varje människa, i detta fall lärare, har 

sin egen kombination av erfarenheter och utbildning så borde ju faktiskt denne kunna vara 

lika kompetent. Läraren lever också i den aktuella tiden, till skillnad från många författare. 

Eftersom det finns ramar så finns det ju ändå en inblick i hur läraren utformar sin 

undervisning. Därför tror jag att det även kan handla om osäkerhet alt. ren bekvämlighet när 

man väljer att kontinuerligt utgå från läroboken. 

 

Det unika med den läraren jag har valt att intervjua tror jag är hans självförtroende i en annan 

form av pedagogik, men även hans ålder och tidigare utbildningar och erfarenhet som lärare 

spelar in. Detta tror jag har bidragit till att han vågar prova saker med eleverna på ett annat 

sätt än kanske övriga kollegor gör. Även hans människosyn som jag tycker liknar den som 

förespråkas inom Waldorfpedagogiken, bidrar till en ömsesidig respekt mellan honom och 

eleverna som ger ett mer tillåtande klimat. Min upplevelse av det han säger och min egen 

erfarenhet av waldorfpedagik är att kollegerna inte alls är med på hans noter, vilket kanske är 

något dem borde eftersom ”göra bra” harmonierar mer med nuvarande läroplan än vad 

skolans policy ”göra lika” gör. Enligt Lpo-94 så innebär likvärdig utbildning inte detsamma 

som att undervisningen ska utformas på samma sätt.  Läraren säger att skolan som institution 

är trög och inte alls där läroplanen är. Nedanstående utdrag skulle ju kunna belysa problemet: 

I den nationella utvärderingen anser så mycket som 2/3 av SO-lärarna ”att varken läroplanen, 
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uppnåendemålen i SO eller lokala kursplaner har särskilt stor betydelse för deras SO-

undervisning. 19 

Utvärderingen visar att styrdokumenten, läroplaner och kursplaner, inte styr 
undervisningen i den riktning som är avsedd. Det kan därför ifrågasättas om 
styrdokumenten har en ändamålsenlig utformning och om de tolkas, bearbetas och 
används på ett likvärdigt sätt. I ett mål- och resultatstyrt skolsystem är det nödvändigt att 
läroplaner och kursplaner innehåller mål och har en sådan uppbyggnad och struktur att 
det med tydlighet framgår vad lärarna ska tillämpa och vad som ska uppnås i 
undervisningen20.  

 

Lpo-94 säger att undervisningen ska vara varierad och att eleverna ska trivas. Detta anser 

även läraren men säger att det även beror på klassen, i båda fallen. I intervjun säger han att 

minsta gemensamma nämnare gör att vissa saker faller bort. Han tycker t.ex. att man blir 

intelligent av att läsa skönlitteratur och jag får intrycket av att han gärna hade gett eleverna 

mer läsning om det hade varit möjligt och om det hade tillgodosett fler. Han menar att läxor i 

form av läsning ofta är bortkastad tid och att eleverna har liten vilja att läsa om det som går 

utanför deras värld. Man kan inte tvinga eleverna, menar han. Han har svårt att se en bok för 

ett specifikt syfte, som t.ex. öka tolerans och förståelse för kulturella olikheter, men tror att 

man kanske kan plantera ett frö hos eleven som mognar senare. Han säger att fler kan 

tillgodogöra sig film och ger som exempel korta historiska avsnitt som han hämtat på Internet. 

Han säger att eleverna också fick in engelskan genom att lyssna på filmen.  

 

Utvärderingen (NU03) visar ändå att tidskrifter, tidningar och TV används sparsamt. Även 

Olivestam förespråkar film som ett sätt att få hjälp att åstadkomma den process som 

kursplanen kräver. Sedan kan samtal om filmen och elevens reaktion utgå från dagsaktuella 

händelser, menar han. Han menar också att eleverna, på grund av sin olikhet, måste få 

religionsundervisning som anpassas till det gensvar den får hos respektive elev. Vidare anser 

han att man kan åskådliggöra det religiösa livet på ett mer verklighetstroget sätt genom att 

integrera dess uttryck i bild, sång, rörelse och musik. Den studieresa som eleverna gör varje år 

är enligt Olivestam ett exempel på autentiskt lärande men som han skriver så krävs mer för en 

optimal lärandesituation.  

 

                                                 
19 NU03 s. 55 
20 NU03 s. 60 (Skolverket 2004, s 131) 
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Det är trist att läraren inte får något gensvar hos sina kollegor, tycker jag men tror även att den 

stelheten och oviljan att förändra alltid kommer att finnas. Liksom läraren tror jag att målen i 

Lpo-94 är långtifrån nådda och man kan hoppas att inte läroplanen byts innan den fått sin 

chans att visa vad den går för. Min undersökning har gett mig en större insikt om 

svårigheterna att arbeta i skolan som institution. Colnerud skriver att läraren är styrd, antingen 

av kollegialt tryck eller av skolan som institution. Intervjuresultaten visar ganska tydligt de 

frustrationer läraren upplever i och med detta. Han la fram resan till Berlin som mer 

innehållsrik än tidigare resa, men fick inte mycket till gensvar och detta tycker jag pekar på 

den tröghet han talar om och som möjligtvis leder till den kompromiss med egna ideal som 

Colnerud talar om, man ger upp helt enkelt. Hon menar att ”lärarens möjlighet att välja 

handlingsalternativ är därmed beroende av dennes medvetenhet om det kraftfält i vilket yrket 

utövas och vilket frirum som är tillgängligt.”21 

 

Min bild av lärarens syn på eleverna är faktiskt väldigt positiv och när han säger att han vill 

att skolan gör något för att alla elever ska känna att de kommer till sin rätt, så tror jag på 

honom. Såhär säger den nationella utvärderingen om ämnet: 

Vi kan liksom1992 konstatera, att en fungerande undervisning störs av elever som inte är 
tillräckligt intresserade och som åstadkommer oro och störningar. Paradoxen är att även 
dessa elever ska rymmas inom Läroplanens mål och kursplanens anvisningar. Inte heller 
2003 tycks lärarna leva upp till den egna ambitionen att involvera och få med sig alla 
elever i undervisningen 22. 

 

Lpo-94 och Lpf-94 säger att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Eftersom läraren enligt Lpo-94 även har som uppgift att samarbeta med hemmen i 

elevernas fostran så anser jag att man borde göra mer för att inrymma dessa elever inom 

Läroplanens mål. Det teknikrum läraren vill få till, för de stökiga killarna, låter som ett steg i 

den riktningen, tycker jag. Det är lite ledsamt, men min erfarenhet säger mig att stökiga elever 

ofta är missförstådda och om något behövs så är det att hjälpa dem att se mening med att leva 

och vitsen av att inhämta kunskap. En stärkt självkänsla tror jag är ett steg i den riktningen. 

Eftersom Lpo-94 också säger att varje elev har rätt att få känna växandets glädje och den 

                                                 
21 Colnerud (1995) s.  43 
22 NU03 s. 60 
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tillfredställelse som det innebär att göra framsteg och att övervinna svårigheter23, så är min 

åsikt att alternativ till skolans intellektuella profil måste kompletteras.  

 

Jag tycker att dessa elever ryms in på ett helt annat sätt inom Waldorfpedagogiken, eftersom 

pedagogiken mer utgår från eleven själv och fångas upp av läraren. Läraren ska i sin tur hjälpa 

eleven att komma tillrätta med det som kommer upp. Dessutom har Waldorfpedagogiken en 

helhetssyn på människan som ofta saknas i skolan. När jag tänker på det lite närmare så 

verkar det faktiskt lite absurt att många lärare förväntar sig att eleven är den som ska anpassa 

sig i skolan, när det kanske borde vara lite mer tvärtom. För att förklara lite närmare menar 

jag att skolan kanske måste bistå med rimliga ramar, men sedan kanske den ska anpassas mer 

efter eleverna. Min intervjuperson ansåg att variationsmöjligheterna berodde på 

elevsammansättning och att han lämnar det ganska öppet hur han går vidare från punkt A till 

B, beroende på hur eleverna klarar en sak och att han låter intuitionen ta plats. Detta anser jag 

vara en form av elevanpassning, en sådan som fler borde ta lärdom av. 

 

Läraren säger också att vi måste bort från memorerandet och få eleverna att reflektera mer. 

Detta tror jag är ett arv från Waldorfpedagogiken som också betonar reflekterande, särskilt på 

högstadiet. Även kursplanens övergripande mål säger att eleven ska reflektera över hur 

händelser i nutid, eller dåtid, kan påverka framtiden. Den oservationsstudie jag gjorde visar 

klart och tydligt hur denna reflektion kan se ut. Där var utgångspunkten litteratur som 

handlade om dåtid och nutid, detta skapade en diskussion och reflektion hos eleverna om 

nutid och framtid. Ex. om hur vår jord kommer att påverkas av hur vi har betett oss och av hur 

vi beter oss nu. Det är också ett exempel på den vardagsetik som Olivestam talar om som 

handlar om hur vi är mot varandra och vår miljö. 

 

Enligt NU03 så har religionsämnet en låg placering vad gäller intresse hos eleverna:  

Eleverna önskar mer innehåll som berör, engagerar och är kopplad till deras livsvärld. 
Lärarna gör andra innehållsprioriteringar än eleverna och urvalet av stoff sker i första 
hand utifrån lärarens intressen och idéer. Eleverna har små möjligheter att påverka val av 
innehåll. 24 Den största skillnaden mellan vad eleverna vill ha och vad de får är 
diskussioner med läraren.25 

 

                                                 
23 Lpo-94 s.7 
24 Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003, s. 62 (NU03) 
25 (NU03) s. 32 
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Läraren säger i min intervju att man måste göra något extra med stoffet om det är något som 

inte engagerar eleverna. Som ex. så tar han kristendomen, som eleverna ofta upplever som 

tråkigt, och där har han bl.a. flyttat studiet av Gamla Testamentet från sjuan till nian. I sjuan 

har han tagit in mytologi, vilket verkar ha fått ett bra gensvar.  

 

Edgar Almén anser att religionslärarens väg genom kristendomsundervisningen är fylld av 

olika frestelser och faror. Den första frestelsen är den att begränsas av det egna 

engagemanget. Det skulle vara intressant att veta vad läraren gör ytterligare med stoffet i 

kristendomen och jag undrar vad Almén egentligen menar med det han säger. Kanske menar 

han det bristande engagemanget för kristendomen, det är i alla fall vad jag skulle känna. Jag 

menar att det är på något sätt mindre spännande och exotiskt att undervisa om det som är så 

nära, vårt eget kulturarv, så jag skulle nog först utveckla ett eget intresseområde för att kunna 

förmedla och engagera eleverna. Det går ju alltid att ta något längre bort för att sätta i ett 

sammanhang här d.v.s. rekontextualisera som Olivestam skriver om.  

 

Inom Waldorfpedagogiken lägger man stor vikt vid det kristna kulturarvet, men i övrigt ska 

undervisningen vara konfessionslös. Jag tror att den kommunala skolan har svårt att hitta ett 

sätt att förmedla vårt kulturarv, såsom Lpo-94 förespråkar, som inte stöter sig med föräldrar 

och andra människor i samhället. Därför verkar det nästan som att vi ska försöka lyfta ut oss 

ur historien. Så otroligt naivt och dumt, tycker jag! Vad mycket våra elever i skolan går miste 

om, sådant som kan få dem att känna sig förankrade i historien och vara en grundsten i deras 

identitetsbildning. Det här har Waldorfpedagogiken anammat på ett helt annat sätt genom sina 

månadsfester, och jag tror inte eleverna är negativa till dessa utan snarare tvärtom. 

 

Genom att projicera sitt eget inre subjektiva på det yttre objektiva kan människan via dessa få 

kontakt med sitt eget på ett helt annat sätt, skriver Wiedel. Läraren talar om ballonger som 

metaforer för kunskap och menar istället att kunskapen måste knytas an till något inom oss 

och på så sätt vidga vårt medvetande. För mig låter det som ett oändligt bollande mellan sig 

själv och kunskap och aspekter däremellan, såsom ex. reflektion. Jag upplever att den 

intervjuade läraren använder en frigörande metodik, vilket enligt Wiedel innebär att lärarens 

frågor ställs så att stoffet relateras till den lärande själv och som i sin tur främjar en djupare 

inlärning. På detta sätt kan också mötet mellan deltagare och material generera nytt tankestoff, 

enligt Wiedel. Vidare säger han att bild, drama och kroppsspråk är några av de projektiva 

metoder man kan använda. Själv tänker jag, att det finns faktiskt ingen annan gång man lär sig 
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så lustfyllt och spännande som i leken. Drama är en form av lek, men liksom alla lekar krävs 

ramar och regler för att de ska fungera. Läraren använder drama, berättande o.s.v. i sin 

undervisning, han kan också umgås och ”nojsa” med eleverna, som han uttrycker det, men det 

finns hela tiden en medvetenhet om vilka ramar han måste hålla sig innanför.  

 

Läraren berättar ju om de ramar han måste sätta upp för eleverna, för att de ska kunna släppa 

loss fantasin. Jag tror, som nämnt ovan, att han har satt upp ramar även för sig själv inom 

vilka hans spelrum ligger. Jag märker en stor medvetenhet och trygghet hos honom som gör 

att han vågar prova saker. Däremot har han inte alltid kollegorna med sig. Hans engagemang 

till eleverna verkar kanon, även om han också blir trött ibland. Det som jag tänker blir en stor 

konflikt är att man faktiskt måste samarbeta med övrig personal om skolans policy säger en 

sak, samtidigt som man känner att det föga bidrar till skolans utveckling såsom läroplanen 

säger. 
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6. Slutord 

Syftet med min uppsats var ju att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som påverkar och 

styr en lärares val och varför dessa skulle vara viktiga för undervisningen. Det råder ingen 

tvekan om att lärarens bakgrund som Waldorflärare påverkar honom inom sitt arbete på den 

religiöst obundna friskola han nu undervisar på. Hela hans syn på det som händer inom skolan 

som institution och dess aktörer präglas av hans bakgrund inom Waldorfpedagogiken. Min 

slutsats är också att det verkar som att Waldorfpedagogiken harmonierar bra med våra 

nuvarande läroplaner och skolans egna kursplaner och att det därför inte borde vara några 

problem för utformandet av undervisningen. Men min slutsats är att p.g.a. av att skolan, med 

dess aktörer, är trög och oviljan finns, så påverkar även detta lärarens val av undervisning. 

Direkt påverkan är ju resan till Berlin exempel på, likaså ett teknikrum till de stökigare 

eleverna, men jag tror säkert att kollegiet även ligger bakom många indirekta faktorer som 

präglar hans undervisning vare sig han vill eller inte. Elevsammansättningen påverkar både 

val av metod och material i ganska stor utsträckning, och där skulle man kunna om man var 

överens, göra bättre ifrån sig så att alla elever hade en given plats i skolan.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 

Jag tror att man skulle kunna gå vidare och undersöka elevernas reaktion på, och 

förhållningssätt till den metod och det material läraren ovan har valt, för att se vad dem säger. 

Jag skulle alltså kunna tänka mig att undersöka hur det jag kommit fram till i den här 

undersökningen ser ut ur ett elevperspektiv: Känner dem i sin tur av de bakomliggande 

faktorer som påverkar läraren och skapar det kanske en osäkerhet. Det finns också en 

möjlighet att vidare jämföra Waldorfskolans kursplan med Lpo-94 och Lpf-94, samt intervjua 

lärare som arbetar i en Waldorfskola för att se om de upplever skolan och dess aktörer 

annorlunda än den lärare som intervjuades i den här undersökningen. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Ålder  

Kön 

Arbetad tid lärare/skola 

Bakgrund 

Etnicitet  

Yrke  

Utbildning  

Erfarenhet 

Egen syn på kunskap och inlärning 

Memorerande  

Reflektion 

Engagemang 

Utveckling  
Variation 

Val av metod 

Skönlitteratur 

Film 

Resa 

Lärobok 

Rådande styrdokument 

Positivt/negativt 

Dokumentens giltighet 

Skolan som institution, med dess aktörer 

Fungerar skolan i enlighet med styrdokumenten? 

Får du det stöd och uppmuntran du vill ha från kollegor? 
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Bilaga 2 – Waldorfpedagogik 

 (Valda delar för uppsatsen, artikeln kan läsas i sin helhet på http://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfpedagogik ) 
 
Waldorf- eller Steinerpedagogik är en pedagogik som baseras på en antroposofisk bild och förståelse av 
människan som en kroppslig, själslig och andlig varelse, och tillämpas vid Waldorfskolor, Waldorfförskolor, 
Waldorffritidshem och vid antroposofiskt baserade så kallade "läkepedagogiska hem" för utvecklingsstörda. 
Den utgår från Rudolf Steiners idéer om hur man kan forma en pedagogik, som lägger lika stor vikt på både den 
tankemässiga, som den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn, på ett sätt som motsvarar 
deras grundläggande inre situation och utveckling på varje åldersstadium. 
Fokus för undervisningen är utvecklingen av det hos eleverna som är oberoende av deras yttre, genom att bygga 
en förståelse för deras bakgrund och plats i världen, inte primärt som medlemmar av en speciell nation eller 
etnisk grupp, men som medlemmar av mänskligheten och världsmedborgare. 
Waldorfskolan eftersträvar att vara en 12-årig skola med sammanhållna klasser från ettan till tolvan. Man strävar 
också efter att ha samma klasslärare genom de första sju åren, som följer och utvecklas med barnen som en 
förebild, bl a genom att genom eget studium och fördjupning bygga upp och ansvara för undervisningen i alla 
huvudämnena upp genom klasserna till åttonde klass. 
Waldorfskolans läroplan i Sverige har en egen målbeskrivning som är godkänd av Skolverket. 

Några skillnader mot kommunala skolor 
Periodundervisning  
Skoldagen inleds från ettan till tolvan med en dubbeltimme i ett ämne i perioder på mellan en och fem veckor, på 
ett sätt som ger möjlighet att genom koncentration och fördjupning bygga upp en sammanhållen överblick över 
ett ämne eller tema. 
Periodhäften  
Inga läroböcker används på lågstadiet. Istället gör eleverna sina egna läroböcker, först på bas av vad läraren 
skriver på tavlan, och senare alltmer på bas av sina egna anteckningar från undervisningen och egna studier. 
Dessa periodhäften är ofta illustrerade och innehåller många bilder. 
Främmande språk  
De flesta Waldorfskolor undervisar i två främmande språk från första klass. Undervisningen tar sin utgångspunkt 
i sånger, lekar och ramsor och sker på det främmande språket. I de högre klasserna övas förmågan till 
konversation och skrivning på de främmande språken med utgångspunkt i muntliga skildringar från de olika 
språkkulturerna. 
Religionsundervisning  
Föräldrar och elever kan välja religionsundervisning efter egen bekännelse. För övriga ges en konfessionsfri 
undervisning på kristen grund. 
Rytmisk uppläggning av undervisningen  
Waldorfskolans dagschema utgår från människans naturliga dygnsrytm. Efter morgonens två första timmar av 
periodundervisning följer mitt på dagen språk och konstnärliga ämnen, medan hantverk och gymnastik är 
exempel på aktiviteter man ägnar sig åt på eftermiddagen. Waldorfskolan följer inte bara dygnsrytmen utan 
lägger stor vikt vid årets växlande gång. 
Månadsfest 
Inför större högtider och lov hålls en fest för hela skolan, vilket ofta brukar bli ungefär en gång i månaden. Varje 
klass och grupper av elever framför då inslag från undervisningen med bl a sång, musik, dramatiserade inslag 
och recitation, för de andra klasserna, lärarna och skolans föräldrar. Genom månadsfesterna kan alla vid skolan 
följa vad som sker i alla klasser och återkommande få en bild av utvecklingen genom de tolv åren i en 
Waldorfskola. 
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Utöver månadsfesterna spelar också fester i samband med de fyra årstiderna, Mikaeli om hösten, Julen, Påsken 
och Midsommar en viktig roll i Waldorfskolan. 
Läsårsbrev  
Efter varje läsår får eleverna ett läsårsbrev, som beskriver deras utveckling och prestation i olika ämnen under 
året i förhållande till målet med årskursen och deras egna förutsättningar. Efter årskurs nio och tolv kan 
läsårsbrevet översättas till sifferbetyg om eleverna behöver det för sina fortsatta studier. 
Organisation  
Waldorfskolor brukar oftast ha formen av en stiftelse och ibland ha formen av en ideell förening. 
Lärarkollegiet  
Varje vecka, av tradition ofta om torsdagar, möts alla lärare vid skolan till en kollegiekonferens. 
Kollegiekonferensen brukar omfatta ett pedagogiskt studium, konstnärligt övande, behandling av elevfrågor och 
kollegiets administration. 
Kollegiet är det centrala ansvariga organet vid Waldorfskolor vad gäller anställningar, pedagogik, fortbildning 
och principen för fördelning av tillgängliga lönemedel. 
För bl a elevintagningar, lönefrågor, anställningar och elevvård i olika former brukar man bilda arbetsgrupper, 
som kan ha omfattande, men tidsavgränsade befogenheter. De uppgifter som sammanhänger med rektorns 
pedagogiska ansvar vid kommunala skolor handhas vid Waldorfskolor av kollegiet. 
Administration - ingen rektor  
Waldorfskolor har en icke-hierarkisk organisation som arbetar efter huvudprincipen att den som gör ett arbete 
också i största möjliga utsträckning ska ges ansvar för arbetets uppläggning och utformning. 
Den övergripande administrationen, skolrättsliga frågor och ekonomisk planering handläggs av styrelsen, medan 
extra finansiering av olika behov, genom bl a skolmarknader i samband med årshögtiderna brukar organiseras av 
föräldraföreningen. 
Det innebär återkommande samordnings- och planeringsmöten mellan de olika inblandade grupperna på skolan. 
Skolan företräds i regel av kollegiets eller styrelsens ordförande, som i det avseendet fyller den roll rektorn 
vanligtvis har vid skolor. En del Waldorfskolor har dock under senare år också prövat att ha en rektor. 
Föräldrarna  
Eleverna vid Waldorfskolor går där i första hand för att deras föräldrar valt det, ibland för att de själva som lite 
äldre valt det. Det valet och engagemanget av i första hand föräldrarna är grunden för den viktiga roll de spelar 
vid Waldorfskolor. 
Föräldramöten hålls vanligtvis en gång i månaden i varje klass. Pedagogiken, arbetet och förhållandet i klassen 
brukar stå på dagordningen. Som styrelseledamöter i den förening eller stiftelse som är den juridiska formen för 
skolan ansvarar föräldrarna i samarbete med lärarna för skolan. 
Sociala strävanden  
Med sin medvetna strävan att tillämpa en pedagogik, baserad på barns allmänna utveckling, oberoende av deras 
etniska och religiösa bakgrund, har Waldorfskolor i olika delar av världen också strävat efter överbrygga 
motsättningar mellan olika etniska och religiösa grupper. 
Under apartheidtiden i Sydafrika tillhörde Waldorfskolor de första att tillämpa en gemensam undervisning av 
färgade och vita elever, och en av skolorna (Max Stibbeskolan i Pretoria) förlorade senare sitt statliga stöd när 
den tog in fler färgade elever än myndigheterna tillät. 
På Irland har Holywood Rudolf Steiner School (nära Belfast på Nordirland) tillämpat gemensam undervisning 
för katoliker och protestanter sedan sitt grundande 1975. 
När myndigheter i Israel hotade att dra in det ekonomiska stödet till en Waldorfskola i Harduf, då den försökte 
att också ta in arabiska barn, tog den initiativ till ett gemensamt projekt med det arabiska samhället och 
upprättandet av två parallella skolor i nära samarbete med varandra. 
En gemensam arabisk-judisk Waldorfförskola grundades i september 2005 i Hilf, nära Haifa. 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Waldorfpedagogik#N.C3.A5gra_skillnader_mot_kommunala_skolor 
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Den första Waldorfskolan grundades 1919 i den kaotiska situationen efter första världskriget i Tyskland, som del 
av en rörelse för en social tregrening av samhället, baserad på frihet inom kulturlivet, jämlikhet inom rättslivet 
och global ekonomisk solidaritet inom näringslivet. 
Som villkor för skolan angav Steiner fyra principer: 
 
1. Den skulle vara öppen för alla barn. 
2. Den skulle tillämpa gemensam undervisning för pojkar och flickor. 
3. Den skulle vara en enhetlig 12-årig skola. 
4. Lärarna som undervisade barnen skulle själva bestämma över undervisningen, med minimal inblandning 

från staten och ekonomiska intressen. 
 
På högstadiet upp till klass 12 leder det till en alltmer medveten inriktning på att öva en iakttagande, 
reflekterande och experimentell vetenskaplig hållning, fokuserad på att bygga en förståelse av vad som är sant i 
världen, baserat på personlig erfarenhet, tänkande och omdömesbildning. 
Målet med waldorf- eller steinerpedagogik är att göra det möjligt för eleverna att så fullt som möjligt som vuxna 
i frihet välja och följa sin individuella väg genom livet. 
Medan antroposofin utgör den filosofiska och teoretiska grunden för de undervisningsmetoder som används i 
waldorfskolor och återspeglas i attityden hos många lärare och i den allmänna struktureringen och inriktningen i 
undervisningen på de olika stadierna, så ingår ingen undervisning i antroposofin som sådan i undervisningen. 
Om någon lärare i någon form skulle undervisa i antroposofi på ett sätt som går utöver vad var och en kan iaktta 
och uppleva, så skulle det enligt Rudolf Steiner som grundare av Waldorfpedagogiken strida mot hela 
intentionen med Waldorfpedagogiken. 
 


