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Abstrakt 
 
Kan svarta tavlan stå sig i konkurrens med whiteboard , smartboard och andra digitala medier? 

Den är så gott som nedplockad i kommunala skolor, men i Waldorfskolan är den kvar, eftersom den 

ingår i denna skolforms pedagogiska koncept. Tavlan har en central roll som pedagogiskt verktyg, den 

fungerar som elevernas lärobok, även om det förekommer andra läroböcker i senare årskurser. 

I min undersökning vill jag se vilka möjligheter jag har att uttrycka mig visuellt genom att använda 

krita på tavlan med min hand. 

Jag undersöker sättet att förhålla sig till eget skapande inom ramarna för waldorfskolans kursplan. 

När läraren står vid svarta tavlan och tecknar och målar är det ett konstnärligt arbete och kräver 

skicklighet och vana. Det är dock ingen fri konst utan en medveten pedagogisk uppgift. Både till 

eleverna men också lika mycket för läraren. På ett sätt kan det vara skönt med en begränsning eller en 

fast ram men det är inte helt klart hur stor denna begränsning egentligen är. Läraren har en stor frihet i 

gestaltningen eftersom det inte används läroböcker med färdigtryckta bilder i Waldorfskolan och 

läraren ska själv leta efter lämpliga förlagor eller inspirationsbilder. Det är en stor frihet men också ett 

stort ansvar att axla. 

I småklasserna ska läraren visualisera alla ämnen på tavlan, göra bilder för varje bokstav och siffra, 

illustrera sagor, teckna bilder föreställande växter och djur, teckna av naturen. Med landskapsdetaljer, 

rita kartor, teckna geometriska former och mönster på fri hand samt visualisera historiska händelser. I 

de högre klasserna tillkommer naturvetenskapliga studier och skisser av processer, tankekartor mm. 

Parallellt skrivs också ganska mycket text på tavlan, ofta i anslutning till teckningarna som en 

förklarande text eller fristående litterär text som ramas in estetiskt och illustreras. 

Genom samtal med lärare kring svarta tavlans användning baserade på deras erfarenheter och genom 

egna experiment på tavlan vill jag ge  griffeltavlan den självklara plats som den förtjänar i 

klassrummet utan att behöva tränga ut eller trängas ut av andra medier. 

 

 

Nyckelord 
Svarta tavlan, teckning, förebilder, estetik, waldorfpedagogik. 
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1 Inledning 

1.1. Det ska vara svart botten. 
 
Skoltavlan har sedan folkskolans uppkomst varit en självklar inredning i varje klassrum. Den hängde 

bakom lärarens kateder och blev vid sidan av boken en mäktig symbol för kunskap och lärande. 

Till en början när det var dyrt med pappersböcker använde sig eleverna av små griffeltavlor istället för 

skolhäften för att träna skrivning, räkning och teckning. Stora tavlan med kritan och svampen  var 

lärarens viktiga verktyg och användes till undervisning i alla ämnen. Så fortgick många år genom mer 

än ett sekel. 

Från min egen skolgång i 70-talets Polen minns jag den högtidliga stämningen när fröken skulle skriva 

eller rita på tavlan, kritans skrapande ljud mot tavlans sträva yta och hur lugnet spred sig i den 

barnrika klassen när vi skrev efter frökens snygga handstil där bokstäverna avtecknade sig stiligt och 

rakt på den blanka ytan utan stödlinjer. Vi plitade på i våra linjerade häften med bläckpenna och 

försökte hålla bokstäverna jämna och undvika plumpar. Det var en svår konst som tog tid att bemästra. 

Jag ville hellre hålla kritan i hand och stå vid tavlan. Denna önskan infriades ibland, på rasten, när 

tavlan fick rengöras och då kunde man passa på att dra några streck med stora svepande rörelser eller 

försöka göra lika fint som fröken. Själva materialet hade något tilltalande över sig, ytans motstånd, 

kritans vita trubbighet, lukten av krita och fuktigt trä. Det var också en känsla av frihet över att lätt ta 

bort något med en enda rörelse med svampen, att teckna eller skriva över och förvandla. Tavlan stod 

sig stark mot alla angrepp och på ett sätt signalerades en trygg, fast punkt. 

 Bokstäver och teckningar som stod lysande vita på svart bakgrund gav aldrig intryck av att vara 

nedsmutsade eller grumliga, tekniken tillät inte det. I all sin enkelhet var tekniken oersättlig. 

Kritan är dessutom både billig och miljövänlig och tavlan hållbar i många år. I konsten användes 

liknande grepp i både temperamåleri, oljemåleri och framför allt torrpastell. Den mörka bakgrunden 

gjorde att färgerna visade sig i ett särskilt lyster. 

Ändå har de flesta skoltavlorna  idag ersatts av whiteboard eller smartboard. Griffeltavlan med sina 

kritor har vandrat ut ur skolsalen till konstens värld, till gatan och de urbana ytorna samt till 

restauranger och barer som menytavla och även våra hem som en inredningsdetalj. 

Ett visst estetiskt förhållningssätt försvann ur skolans värld. Detta konstaterade jag överraskad och 

samtidigt besviken och oförstående inför omfånget av denna plötsliga förändring. Jag undrade vart vi 

var på väg och om besluten inte blev lite väl hastigt fattade.  Plötsligt blir något omodernt för 

ledningen och saker ändras utan att de berörda har rätt att ingripa eller protestera. Nya metoder och 

redskap ska ersätta de gamla och i viss mån hänger det ihop med tiden, samhället och dess 

förändringar. Om det blev vinst eller förlust är omöjligt att konstatera idag på så kort sikt och ändå kan 

jag inte låta bli att undra. Vad missade eller vann eleverna och vad missade eller vann läraren ? 
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Min överraskning kom sig delvis av att jag själv växte upp med den gamla traditionen, delvis på grund 

av mina egna barns skolgång i en waldorfskola, som i flera avseenden inte följer den kommunala 

skolans program för förnyelse eller dess beroende av partipolitik. 

Waldorfskolan har en egen läroplan och kursplan, dess pedagogik och inredning samt även den 

arkitektoniska utformning, inklusive utomhusmiljö skapar en egen oberoende kultur. 

När det gäller svarta tavlan så hänger den kvar där på sin vanliga plats, fylld med allehanda motiv, 

texter, former, siffror, skisser och illustrationer. Dess innehåll växlar och förvandlas varje dag. 

Information om vad klassen ska göra i veckan blandas med dikter, dekorativa mönster och 

föreställande teckningar. Det som försiggår i ett klassrum sker mellan läraren och eleverna och i de 

flesta fall har andra vuxna inte tillgång till det i vardagen. I samband med möten eller fester släpptes vi 

föräldrar in i klassrummet och såg tavlan. Söker man övriga källor t ex på internet så finns det väldigt 

många dokumenterade målningar och teckningar från svarta tavlor i många waldorfskolor i världen, 

upplagda på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller Pinterest och pedagogiska bloggar, 

hemsidor samt flera digitala plattformar.  

De lätt tillgängliga digitala medierna och även lärarnas egna digitala gallerier och arkiv har dock inte 

fått lärarna att sluta utföra egna teckningar på tavlan för att istället använda digitala projektioner. 

Den flitiga användningen av tavlan som didaktiskt verktyg i waldorfskolan är ett medvetet koncept 

från skolans sida. Det följs med en självklar konsekvens och lärarna gör sitt bästa, även de som inte är 

helt säkra i mediet. Andra lärare blommar ut där i sina konstnärliga ambitioner och uttryck. Jag ser där 

i alla fall något som fungerar och har mening och inte i första hand kommer att plockas bort.  

Waldorfskolans kursplan förklarar följande: 

Den stora griffeltavlan i varje klassrum är central då pedagogen medvetet arbetar med 

bildframställning som understöd till sin undervisning, även i teoretiska ämnen. Med hjälp av 

bilden fördjupas den teoretiska kunskapen och eleverna får en visuell stimulans som hjälper dem 

att minnas ny kunskap. I de högre årskurserna får den svarta tavlan allt större betydelse inom 

teoretiska och naturvetenskapliga ämnen, där processer, modeller och tekniska ritningar 

förtydligas på tavlan.1   

 

1.2. Bakgrund 
 

1.2.1. Waldorfskolans bakgrund 

 
För att situera waldorfpedagogiken i historien så grundades den första waldorfskolan i Stuttgart 1919 

av filosofen och grundaren för den antroposofiska rörelsen Rudolf Steiner. 

                                                           
1 : http://waldorf.se/wp-content/uploads/2014/10/Waldorfskolans-Kursplan-upplaga-1.pdf 

http://waldorf.se/wp-content/uploads/2014/10/Waldorfskolans-Kursplan-upplaga-1.pdf
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Waldorfskolans teoretiska bakgrund vilar således på Steiner som filosof och mångfacetterad forskare, 

föredragshållare och författare till böcker som ligger till grund för hela waldorfrörelsen, såsom ” 

Barnets uppfostran från andevetenskapens synpunkt”, ” Allmän människokunskap” och ” Frihetens 

filosofi” med flera. Hans pedagogiska föredrag, över 200, hållna på skilda platser och stenograferade 

blev utgivna efteråt och samlade i flera pedagogiska kursböcker, som idag studeras av waldorflärare i 

alla länder. Waldorfskolan, trots sin uppkomst i Tyskland, har intagit en internationell karaktär och 

kan anpassas till vilken plats som helst i världen med respekt för den lokala kulturen och naturen. 

Själv var Steiner motståndare till positivistisk erfarenhetskunskap  baserad på sinnesintryck och kalla 

fakta. Som mångårig Goetheforskare och kännare av Goethes filosofiska hållning gentemot den 

samtida vetenskapen under upplysningstiden upptäckte Steiner det banbrytande hos Goethe i hans 

naturstudier av färglära och växternas metamorfos. Goethe intar konstnärens position och kritiserar 

dissekering av död materia, istället utvecklar han forskning om det levande i förvandling, ett 

kunskapande som inspirerade waldorfpedagogiken till att genom konstnärliga övningar komma fram 

till kunskap.  

Inte utan betydelse för Steiner var också Schiller, en filosof ur den romantiska traditionen, som hade 

mycket gemensamt med Goethe angående den empiriska vetenskapens kritik. Schillers filosofi, liksom 

Goethes, sökte vägar att  ta upp tingens verkliga väsen, genom tanken och genom vår lyhördhet. Här 

rör det sig om dolda ting, som vi idag fortfarande skulle kalla för mystiska och som majoriteten av 

modern vetenskap fortfarande inte betraktar som vetenskap. Schiller har formulerat i en rad brev 

kallade” De estetiska breven” en ny syn på uppfostran – genom estetisk fostran. Genom att leva sig in 

i konsten och leken frigör människan en ytterst mänsklig förmåga: att kunna skapa och få en 

helhetsupplevelse av tillvaron.2 

Den estetiska processen genom det egna konstnärliga skapandet är central i waldorfskolans kunskaps 

inhämtning. Här matas inte eleverna med vetenskapsbaserade texter utan kommer genom egen 

konstnärlig bearbetning fram till kunskap om omvärlden. 

 Ofta i samband med studier i waldorfpedagogik används detta citat av Rudolf Steiner: 

Barnet vill ha allt på ett kreativt, konstnärligt sätt. Lärarna som möter barnet måste lägga fram 

stoffet ur ett konstnärligt perspektiv. Allt som lever i våra tankar om naturen måste flyga till    

dem på den konstnärliga inspirationens vingar och förvandlas till bilder.3 

Det är komplicerat och otacksamt att försöka beskriva waldorfpedagogiska grundsatser i en enda 

rubrik. Det finns en omfattande litteratur om ämnet, inte endast av Steiner utan också av många 

forskare och pedagoger, bland annat Frans Carlgren, Arne Klingborg, Dan Lindholm och Agnes 

Nobel. 

Till viktiga punkter hör läran om människans fyra väsensled och hur detta påverkar barnets utveckling, 

man talar här om olika organisationer: den fysiska kroppen, den livskraft som kroppen har, själslivet   

                                                           
2 Nobel, Agnes (1991), Filosofens knapp, Stockholm: Carlssons, s. 176. 
3 https://pavagwaldorf.files.wordpress.com/2014/06/20151216_pavag_waldorf_4_15_s28_37.pdf  

https://pavagwaldorf.files.wordpress.com/2014/06/20151216_pavag_waldorf_4_15_s28_37.pdf
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( förnimmelser och känslor ) och slutligen människans jag. Läraren borde känna till dessa fyra 

väsensled i barns utveckling för att kunna ge bra undervisning. 

En annan punkt är kännedom om hur tanken, känslan och viljan utvecklas hos barnen i olika 

åldersstadier. Enligt dessa riktlinjer orienteras undervisningen på ett sådant sätt att varje åldersgrupp 

har saker att arbeta med i skolan som motsvarar deras behov av att utvecklas vidare. 

 Hela människan, enligt waldorfpedagogiken, ska gå i skolan och barnens utvecklingsstadier speglar 

hela den mänskliga kulturens utvecklingssteg vilket uppmärksammas genom att anpassa berättelser till 

olika kulturepoker i olika klasser. 

Om Waldorfskolan inte betraktas som direkt normbrytande så ställer den sig kritisk till den kognitiva 

kunskapsinhämtningen och för tidig intellektualisering av undervisningen samt till ett analytiskt 

sönderdelande och erbjuder istället ett helhetstänkande. Om det börjas för tidigt med delarna har man 

aldrig greppet om helheten. Man utgår helt enkelt aldrig från delarna och använder ett beskrivande sätt 

att studera växter och djur, inte ett atomiserande sätt. Först omkring puberteten är barnen mogna att ta 

in kunskap på ett intellektuellt sätt och lära sig analysera, jämföra och dela upp.  

 

1.2.2. Pedagogens roll 

 
Lärostoffet är också något dynamiskt som bearbetas av läraren och förmedlas till barnen via läraren 

och inte via läroböcker. 

Genom att själv handskas med stoffet också på ett konstnärligt och 

lekfullt sätt kommer det närmare personen och berör på ett mer spänningsfyllt, dynamiskt 

och stimulerande sätt. Kunskapen får liv och lärandet kan upplevas som mera verkligt, 

autentiskt, som motvikt mot ett mer fjärmat, alienerat lärande.4 

Pedagogen ska förmedla kunskap genom liknelser och symboler snarare än genom förståndsmässiga 

begrepp. Det är viktigt, påpekar Steiner i sin bok om barnets uppfostran, att tala i bilder och genom 

dessa bildliga liknelser komma fram till lagar, fenomen och en uppfattning om världen. Som exempel 

anges en förvandling av en fjäril från en puppa, som också kan stå för mycket annat, t ex i frågan om 

döden och en själ som lämnar kroppen.5  

I dagens skolundervisning kunde ett sådant infall verka både bisarrt och skrämmande med tanke på att 

döden fortfarande utgör tabu i vår sekulariserade skolkultur såsom påståenden om själen. 

I denna waldorf- kontext talar man om själen som något självklart och som kräver hänsyn. 

Det tillhör dagens paradox: när det gäller den slags forskning som Goethe och Steiner representerade 

så är dagens ramar lika snäva i den vedertagna vetenskapen som den forskningsmetodik som Goethe 

på sin tid kritiserade. 

                                                           
4 Dahlin, Liljeroth, Nobel (2006), Waldorfskolan- en skola för människobildning? Karlstad University Press, 

s.149. 
5 Nobel, Agnes (1991), Filosofens knapp, Stockholm: Carlsson, s.226. 
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1.2.3 När och vad? Hur målar man och tecknar i waldorfskolan? 

 
I waldorfskolan tecknas alla ämnen framme på tavlan, vilket syftar på ämnenas integrering med det 

estetiska och bild. Barnen gör bilder till den text de lyssnar på eller till något fenomen som omtalas, de 

gör naturstudier av växter och djur samt miljöskildringar ( se bilagan för teman från klass 1 till 12 ). I 

bilaga 1 ges en översikt över vad som vanligtvis ritas framme på tavlan och som i någon form av egen 

tolkning landar i elevers egna skolhäften. 

Ämnet bild i sig kommer i de högre klasserna och riktlinjerna finns i waldorfskolans kursplan.6  

1.2.4 Vad är formteckning? 

 
Ett särskilt ämne ägnat åt tecknande kallas formteckning, ett ämne bland flera specifika endast för 

waldorfskolan. 

Eleverna får öva upp sin känsla för den rena formen och utforska linjens former och rörelser. Redan 

den första dagen i skolan får eleverna undersöka de möjligheter den raka och den böjda linjen 

erbjuder, genom att rita ett böjt och ett rakt streck. I samband med formteckning upptäcks vilka 

former, tecken och avgränsade rum som uppstår när det raka och det böjda kombineras. Pedagogen 

ritar före på den stora griffeltavlan och eleverna kan rita på små griffeltavlor. De kan också rita sina 

former på stora papper med stiftkritor.    

Ämnet anknyter också till andra ämnen såsom matematik, geometri samt även historia och  eurytmi, 

ett annat waldorfspecifikt ämne som handlar om rörelser i rummet.  Man övar och utvecklar elevernas 

känsla för form och förmågan att uppfatta den. De tecknade rörelserna på tavlan kan också utvecklas 

och översättas till rörelser i rummet, särskilt rörelser utförda i grupp. Både formteckning och eurytmi 

ger en orientering i rummet, menar de lärarna som har varit med om det. 

Syftet är att utveckla finmotorik, koncentration och koordination. Att lära sig använda ytan på pappret 

på ett bra sätt dvs fördela motivet så det ryms på ytan. Att koordinera rörelsen bättre och röra kritan/ 

pennan friare och lättare – få finare och tydligare handskrift. ( jfr tidigare kalligrafi som idag är en 

hobbyverkstad). Att lära sig känna jämvikt och uppfatta balans i bilden och formen, behärska ytan. 

Exempel på övningar : linjer – raka och böjda, tjocklekar på linjer, enkla former som cirkel, kvadrat, 

triangel. Spegelbilder . Ornament, främst de med historisk anknytning, knopar, asymetri och 

metamorfoser. Spiraler. Mandalas. 

Spegelformer är en teckning där läraren ritar en form och eleven ska rita av formen från tavlan och sen 

på egen hand göra en spegelbild av den, den andra halvan av formen. Då förvandlas formen till en 

annan form. Om eleven då gör flera sådana teckningar bredvid varandra och skapar ett mönster så 

träder ännu en annan form fram. I skolor dominerar keltiska och nordiska flätmönster som exempel, 

även om det inte är påtvingat och med fördel kan ersättas med andra traditionella mönster. 

                                                           
6 waldorf.se/om-waldorf/kursplan-malbeskrivningar.                                                                             

http://waldorf.se/wp-content/uploads/2014/10/Waldorfskolans-Kursplan-upplaga-1.pdf 
 

http://waldorf.se/wp-content/uploads/2014/10/Waldorfskolans-Kursplan-upplaga-1.pdf
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Dessa övningar utgör en introduktion till geometri undervisningen som börjar först i klass 5 och 6 med 

formerna ritade till att börja med på fri hand. Först i högstadiet tar eleverna fram passare. Kolorering 

av motiven fortsätter även i de högre klasserna. Alla exempel ritas före på tavlan. 

 

1.3. Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur svarta tavlan fortfarande kan användas i praktiken idag och 

vad som berättigar dess existens. 

Jag vill gå in närmare på lärarnas egna erfarenheter – det som tavlan underlättar i kommunikationen 

och det som kan upplevas som svårt. Jag vill veta om de anser att tavlan är ett bra redskap och 

hjälpmedel. Jag vill komma fram till om de har en egen övertygelse om detta eller om de plikttroget 

följer en konvention som tillåter vissa sätt och exkluderar andra sätt. 

Genom att besöka fem skolor och deras klassrum vill jag se på vilket sätt tavlan är central och 

påverkar klassrums design och förmedlar en viss ordning.  

Det konstnärliga uttrycket som kan främjas av materialet i kombination med tekniken och temat var 

också en viktig punkt. Det intressanta var att finna en gemensam nämnare för waldorfskolans rätt 

speciella och utifrån sett igenkännbara estetik. Kunde de involverade lärarna upptäcka den 

gemensamma stilen och hur medvetna var de om detta, jobbade de medvetet mot att skapa en viss stil? 

Är det möjligt att definiera en waldorf-stil? I samband med detta undersöker jag lärarnas eget 

förhållande till det konstnärliga fältet och deras uppfattning om skillnader mellan en pedagogisk bild 

och en fri konstnärlig bild. 

Vilka representationer av världen väljs av lärarna och hur stort spelrum har waldorflärare som inte 

behöver använda läroböcker och där tavlan är den lärobok som läraren skapar ?  Hur konstrueras 

innehållet på tavlan? Vilka kategorier av bilder har vi här att göra med?   

Förutom lärarnas berättelser och reflektioner från skolans vardag är mitt syfte att problematisera 

frågan om tavlans vara eller icke-vara och varför skolornas olika pedagogiska diskurser har tagit 

motsatta positioner i frågan.  Det kan vara intressant att få veta om svarta tavlans möjligheter och 

begränsningar i själva verket  handlar om lärarnas eller rentav olika pedagogiska möjligheter eller 

begränsningar. Min önskan är att bevisa ett berättigande för tavlan, utan att för den skull totalt förkasta 

andra medel, inte att bedriva en kampanj där tavlan ska bli en vinnare. 

Syftet med min gestaltning var att själv bekanta mig med tavlan från ett lärarperspektiv och undersöka 

de konstnärliga kvaliteterna som tavlan kan erbjuda mig. Jag var nyfiken på hur jag själv skulle ta mig 

an uppgifter som t ex öva formteckning med en klass genom att teckna före. Jag undersökte hur lång 

tid det skulle ta för mig att utföra formerna på rätt sätt och vad jag skulle upptäcka på vägen. Det var 

också viktigt att erfara vad tecknandet på tavlan tillför mig som lärare. Skulle det bli lättare att 

undervisa på detta sätt, mer kreativt? Skulle jag bli bättre på att snabbt fånga motiven? Skulle jag bli 

bättre på att våga gå upp i storlek med mina bilder? Skulle det hjälpa mig att utveckla mitt 
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bildberättande ? Jag gav mig själv en uppgift att gestalta ett landskapsmotiv med krita på en 

egentillverkad svart tavla. Motivet skulle kunna användas som bakgrund till en berättelse eller som en 

årstidsbild eller en annan illustrativ bild. Genom att måla flera sådana bilder ville jag undersöka om 

själva materialet påverkar estetiken i waldorfskolan och vilken typ av teknik är vanligast att använda i 

pedagogiskt syfte i waldorfskolan. Jag var också nyfiken på hur bekväm jag kände mig med denna 

estetik. Att på denna målade bakgrundsbild projicera en film där jag tecknar inövade former på en 

tavla var ett försök att upptäcka nya möjligheter och presentera de estetiska värdena på ett nytt sätt och 

samtidigt polarisera digital rörlig bild och målad bild. 

 

1.4. Frågeställningar 
 

På vilket sätt används svarta tavlan i en undervisningssituation i en waldorfskola? 

Varför är tavlan så central i undervisningen? 

Vilka förlagor används och vilken estetik reproduceras?  

Hur lär man sig skriva och räkna genom teckning och bild? 

Hur fria är lärarna och vilka ramar har de?  

2 Empiri 
 
Till en början studerade jag bilder som olika waldorflärare från hela världen lade upp på sociala 

medier: hemsidor, bloggar, pinterest, facebook och instagram. Jag letade efter olika kreativa sätt att 

använda tavlan på och också efter gemensamma nämnare för det som används i undervisningen. 

Jag försökte att finna gemensamma trådar för hur man visualiserar och bearbetar lärostoffet i en 

waldorfskola, till skillnad från andra pedagogiska metoder. 

Vid sidan av detta tittade jag också på hur griffeltavlor används utanför waldorfskolans sammanhang 

och vilka uttryck kommer fram.  

Till undersökningen samlade jag in material från mina intervjuer med olika lärare. Alla de intervjuade 

lärarna hade anknytning till waldorfskolan. Av de 7 lärarna som jag träffade hade 5 gått  på 

waldorflärarutbildning.  Andra hade annan utbildning, en bildlärare utbildad på Konstfack och en från 

Konsthögskolan. Även om jag hade en uppsättning frågor att förhålla mig till blev intervjuerna till dels 

spontana och intog en informell karaktär. Jag insåg att de som mest var insatta i hur tavlan används 

och med vilka konsekvenser för undervisningen är själva lärarna. Det är lärarna som observerar vad 

som händer och reflekterar över sitt arbete varje dag. Förutom samtalet och reflektionerna ville jag se 

lärarnas olika teckningar, målningar, skisser och anteckningar från tavlan. En del har dokumenterat sitt 

material, andra var mer sparsamma med det och föredrog förgängligheten och att göra om på nytt för 
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att inte fastna i gamla mönster. Från fyra av lärarna fick jag en fotodokumentation på deras arbeten på 

tavlan. 

De lärarna som jag intervjuade undervisade på waldorfskolor i Gnesta, Umeå, Järna, Stockholm och 

Bromma. 6 av dem var aktiva lärare och en jobbade numera som lärarutbildare. En av lärarna har 

slutat att undervisa och gick tillbaka till sitt ursprungliga konstnärsyrke. De flesta var i åldern över 50, 

men två av lärarna var yngre, omkring 30 och nyutexaminerade.  

 

3 Urval och avgränsning 
 
I gestaltningsdelen har jag valt att fokusera på 2 saker parallellt : den pedagogiska bilden på tavlan  

samt formteckningar, som filmas under utförandet. Presentationsfilmen ” Vitt på svart” innehåller 23 

sekvenser där 15 olika former presenteras. I vissa sekvenser upprepas formerna. Formerna valde jag 

utifrån eget tycke och svårighetsgraden varierar. På svarta tavlan, som samtidigt är en projektionsyta 

valde jag att visa en bild, som är en egen tolkning av flera lärares arbeten. 

Jag har intervjuat 7 lärare, i en form av samtal om deras erfarenheter, tankar och synpunkter. 

För att få tag på informanter skrev jag brev till olika waldorfskolor : tre skolor i Järna, tre skolor i 

Stockholm, en skola i Gnesta, en skola i Umeå och en skola som utbildar lärare. Det var bara tre skolor 

som gav respons på förfrågan. Jag använde mig då också av mina kontakter med lärare som jag kände 

från min bekantskapskrets och lärare som har undervisat mina barn.  

I mina intervjuplaner ingick först även intervju med eleverna, men jag ändrade det till att endast 

intervjua lärare och inte elever, eftersom min undersökning fokuserade på lärarperspektivet. 

Jag har inte intervjuat andra pedagoger än de från waldorfskolorna eftersom en situation utan svarta 

tavlan skulle falla utanför ramen för undersökningen, även om jämförelser skulle kunna vara 

intressanta. 

4 Metod 
 

4.1. Gestaltning 
 
Det som ska utgöra min gestaltning är ett eget prövande genom praxis. Efter att ha skaffat en tavla och 

flerfärgade kritor samt samlat på förebilder från olika håll : nätsidor, böcker och  genom kontakter med 

informanter är jag redo att på egen hand tränga in i allt det som är lärarnas vardag vid tavlan på skolan. 

Jag målar och tecknar, efter förlaga, olika motiv, både föreställande bilder och abstrakta mönster. De 

moment som brukar ritas före med klassen närvarande är framför allt formteckning, en linjär 

frihandsteckning av abstrakta geometriska former och mönster, ibland med inslag av mönsterbildning. 

Jag filmar mig själv tecknande olika figurer på tavlan. Nyckelordet här är rörelse. Det kräver övning 
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att komma in i rätt rörelse. Man ska också vara både säker och lätt på handen samt tänka på att ha 

överblick över den stora figuren på tavlan. Det är ett fysiskt arbete och rörelsemönstren framträder 

tydligt. I skolan har formtecknings- ämnet koppling till eurytmi-ämnet där det övas rörelser i grupp, 

liknande dem som tecknas på tavlan. Eleverna får uppgifter att t ex gå eller springa i rummet i en 

flödig rörelse och bilda en figur, som också kan ändra sig och övergå i en annan figur. Denna 

förvandling kallad metamorfos kan man också visa i en teckning på tavlan, men då genom att rita 

figurer på rad. Jag filmar alla rörelser, från klumpig och osäker till flödande lätt och en värld av hittills 

oupptäckta, eller snarare, förbisedda former öppnar sig. Jag frågar mig vad händer med min 

formkänsla eller med min förståelse av sammanhang mellan olika former. När jag har samlat ihop 

flera sekvenser sätter jag ihop dem till en film som  projiceras på en svart tavla och som utgör en del 

av min gestaltning. 

Bredvid tavlan som filmen ska projiceras på placerar en mindre svart tavla, kritor i olika färger och en 

svamp. Alla förbipasserande får lov att teckna  fritt på tavlan. Med denna installation vill jag 

undersöka om tavlan fortfarande går att använda i kommunikativa och estetiska syften. 

Samtidigt arbetar jag med bilder som lärare skapar till barnen på tavlan och som visualiserar sagor, 

myter eller bara visar årstider. Här är frågan hur man ska uppnå det önskade resultatet av en 

pedagogisk bild. Ju fler lärare jag intervjuar desto djupare förståelse får jag för dessa processer.  

Bilderna skapade av lärare vittnar ofta om en avancerad konstnärlig erfarenhet, men denna 

konstnärlighet används i didaktiskt syfte. Den konstnärliga kvaliteten ligger i att kunna avbilda, men 

på ett sådant sätt att det inte ska låsa fantasin till en given föreställning. Det är en påfallande 

sammanlikning med äldre tiders roll av konsten som genom konstnärens skickliga hantering av 

material och teknik kunde beröra och gripa publiken och man använde sig också av givna teman, t ex 

att gestalta berättelser. Jag undersöker vilka slags avbildningar som används ofta och finner där bland 

annat berglandskap med alptoppar och bilder av skogen med växter och djur eller också byggnader 

placerade i ett varierande landskap. Det finns en enorm bildrikedom och detaljerade miljöskildringar. 

Bilderna är färgrika och hela ytan täcks med motivet, det finns förgrund, mellanskikt och bakgrund, ett 

rätt klassiskt sätt att greppa bild, använt av gamla mästare. Det är inte lätt att få rätt effekt av djupet i 

bilden och det går åt mycket krita, men för det mesta är det spännande att kliva in i dessa bilder. 

Förutom motiven undersöker jag färgens användning, hur man tillämpar färgsymbolik och färglära. 

 

4.2. Intervjuer 
 
Intervjuer med 7 waldorflärare, om möjligt i skolans miljö i ett klassrum där svarta tavlan visar spår av 

dagens skolarbete ( för intervjufrågor se bilaga 2). 

Alla frågor ställs inte till alla intervjuade lärare i exakt följd. Det ska vara ett samtal så frågorna ändras 

beroende på var samtalet vänder och vilka intressanta frågor som dyker upp. Jag vill uppmuntra 

lärarna att berätta det de vet och upplever och de ska utgå från sig själva och sin klass. Jag har kommit 
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på mig själv att avbryta den intervjuade för att komma fram med en kommentar eller bara gå vidare 

med nästa fråga. När jag ställer frågor spontant i anknytning till det nyss sagda så finns det ett bra 

flöde i samtalet och då kommer det fram intressanta saker.  

 

5 Teori och tolkningsram 
 
 

5.1. Det sociokulturella perspektivet 
 
Inom det sociokulturella perspektivet ses lärandet som starkt förankrat i kontext och syfte. 

Denna teori bygger på en konstruktivistisk syn på lärande. 

Lärande är situerat, socialt, distribuerat och medierat. Betoningen läggs på språket som grundläggande 

element och att lära sig genom at t utöva praktik i gemenskap och lära av varandra genom denna 

praktik. 

Med inlärningskontexten menas alla de aktiviteter som görs i skolan och interaktion, samspel med 

andra. 

Enligt Putnam och Borko spelar andra personer som lärare eller kamrater en avgörande roll för 

inlärningen. Personerna använder sig av redskap som bär med sig en hel lärokultur och varje gång ett 

nytt redskap introduceras förändras denna lärokultur, de kan även ändra själva läroprocessen och sättet 

att tänka. Enligt de sociokulturella teorierna anses språket som det viktigaste medierande redskapet. 

En omfattande forskning såsom Säljö och Linell (Linköpings Universitet) har ägnats åt sambandet 

mellan att lära sig skriva och hur detta påverkar förståelse och tänkande.  

I en annan sociokulturell studie tas inte bara läraren eller mediet i anspråk utan att hela situationen 

med alla aktiviteter och kontexter skapar mening i lärandet. 

Enligt kulturpsykologen Jerome Bruner kan skolan aldrig betraktas som kulturellt fristående. 

 

Vad den undervisar i, vilka tankesätt den odlar hos sina elever kan inte isoleras från hur skolan 

situerat sig i elevernas liv och kulturer. För en skolas läroplaner rör sig inte endast om ämnen. 7 

Jean Leaves studier av lärande visade på en annan princip. Eftersom lärande handlar om att 

reproducera kunskap så är det själva lärandet, oavsett kulturtillhörighet, som står i centrum och i 

samband med det ett identitetsskapande. Så det viktigaste verkar mening, praxis, gemenskap och 

identitet och det hela är mindre beroende av den kulturella kontexten. 

 

 Man ska dock inte glömma att skolan och världen utanför skolan kan ha skilda diskurser och eleverna 

kastas mellan olika diskursiva kontexter samtidigt. 

                                                           
7 Dysthe, Olga (2003), Dialog, samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur, s.57. 
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5.2 Det designteoretiska och multimodala perspektivet 
 
 Förhållandet till bilden som kommunikativt uttryck har ändrats och man fick upp ögonen för hur 

viktig bilden kan vara. Det har öppnat nya vägar för förståelse av lärande processer. Nya perspektiv på 

lärande  hade utgångspunkt i olika sorters kommunikation. Man har börjat studera kommunikations 

vägar och möjligheter ( Selander& Rostvall, Lindstrand & Leijon,  Kress m flera) och kommit fram till 

att kommunikationsvägarna är mer komplexa än bara tal och skrift. Och att all kommunikation har 

genomgripande betydelse för lärande. Det finns en påtaglig mångtydighet i kommunikationen, som 

avspeglar sig starkt i lärandeprocesser. Vi påverkas ju av allt som gör intryck på oss genom sinnena.  

Så det vore bristfälligt att begränsas till tal och skrift, när det finns så många fler vägar att 

kommunicera på, såsom gester, mimik, musik och ljud, bilder, färger, former, material och miljöer. 

Genom att studera  arkitektur och inredning kan man läsa av vilken slags aktivitet som ska pågå i 

rummet, så även själva rummet kommunicerar.  

"  Skolans materiella förutsättningar påverkar vårt sätt att tänka om undervisning och uttrycker 

föreställningar om vad ett ämne är." 8 

  Vi använder våra kroppar, kläder och har även rörelsemönster, utom gester och mimik, som  t ex 

dans eller gång eller övrig kroppshållning. Vi förväntas sitta på stolar vid bord, vilket i sig är en viss 

kulturyttring. Eller varför inte dofter eller fysisk beröring ? Människan kommunicerar med hjälp av 

alla möjliga tecken som bildar olika semiotiska teckensystem. Varje teckensystem är meningsfullt i sig 

och uppbyggd enligt speciella regler. När vi använder oss av flera olika teckensystem för att 

kommunicera är denna kommunikation multimodal. När kommunikationen sker i flera teckensystem 

samtidigt kan de skilda budskapen stödja och förstärka varandra, men ibland kan de motsäga varandra, 

vilket kan antingen vara förvirrande eller ge fler intressanta synvinklar.  

 

Med hjälp av de båda perspektiven kan man definiera svarta tavlan i relation till lärande och i relation 

till skolsituationen i stort. Genom användning av den multimodala teorin kan det bli lättare att i detalj 

undersöka hur dess användning påverkar hela undervisningen och vilka moment blir särskilt 

framträdande och vilka moment som kommer i skymundan och vad det kan få för konsekvenser för 

eleverna. 

Alla teckensystem som utgör det kommunikativa i klassrummet får betydelse. 

En viss utjämning sker, då andra vägar än språket kommer till sin rätt för meningsskapande. 

Bilden på tavlan kan likställas med lärarens berättelse.  

Det designteoretiska perspektivet  undersöker hur vi bygger upp representationer av världen genom 

tecken och medier. 

                                                           
8 Rostvall, Anna- Lena & Selander, Staffan ( 2008), Design för lärande, Nordstedts, s.14. 
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" Lär man sig i skolan samma sak i geografi om ämnet presenteras i en lärobok eller visas på 

datorskärmen", frågar forskarna kring design och meningsskapande.9 

Här vill jag utvidga frågan om man lär sig samma sak ifall innehållet tecknas upp konstnärligt på 

tavlan av läraren. . Där kan även svarta tavlan ta sin plats som ett medium och lärarens eget perspektiv 

och individuella typ av gestaltning utifrån egna personliga erfarenheter och kulturella uttryck.    

På detta sätt kan vi dyka djupare in i vissa formella meningsskapande processer för att förstå meningen 

med dem. Det handlar ju alltid om människor och kunskap som ska föras vidare och utvecklas, 

förvandlas. 

 

Innehållet som ska förmedlas svävar aldrig fritt utan måste landa i en form för att bli mottaglig. 

Formen blir således en del av innehållet.  

Det finns en annan viktig fråga när det gäller utformningen av innehållet : är det bra att dela upp ett 

större område i mindre delar och portionera ut dessa i undervisningen? Kan eleverna skapa en 

helhetsupplevelse utifrån dessa delar ?  Hur formar vi en större mening utav enskilda moment? 

Det är ett epistemologiskt problem som jag inte kan utveckla i detta arbete, men som har intresserat 

den designpedagogiska forskningen. Jag kommer att beröra vissa punkter som har att göra med 

mediering via tavlan. Särskilt intressant är här hur barnen lär sig skriva bokstäver och räkna. 

 

I skolan förklaras och benämns fenomen och världen genom tecken för kommunikation, på olika 

nivåer och i olika system. Tavlan spelar här en förmedlande roll och ett illustrativt medium både 

genom text och bild, något mindre genom sin materiella kvalitet. Men det som tavlan ska visa är inte 

tredimensionellt, så t ex formen och det taktila har betydelse endast för läraren men inte för eleverna. 

 För mig personligen var det centralt att begrepp och fenomen förklarades visuellt, annars var det svårt 

att förstå sig på något som endast beskrevs med ord i en ström av fakta eller text, det verkade alldeles 

för abstrakt och komplicerat att ta till sig. Men en enda bild kunde lösa många knutar och om det 

dessutom var en levande lärare och inte en mekanisk apparat som förmedlade informationen så 

skapade detta en trygghet som underlättade processen betydligt, en känsla av att någon följer en och 

bemödar sig om att visa vägen, även om eleven själv ska gå denna väg. 

Men det förutsätter också att det inte uppstår några störningar i kommunikationen mellan lärare och 

elev eller elevgrupp, att eleven inte stör sig på lärarens beteende, utseende eller på materialet att t ex 

kritan skrapar mot tavlan på ett obehagligt sätt eller andra upplevelser. Det kan nämligen ha betydelse 

även om vi helst vill fokusera på innehållet i lärostoffet. Men olika sätt att förmedla innehållet kan ge 

olika resultat. Det finns inte bara ett sätt, men många, ganska skilda sätt, beroende av de sociala 

konstruktioner som omger skolmiljöerna. 

                                                           
9 Ibid, s.16. 
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I många undervisningsmoment förekommer olika sorters lek och lärande främjas genom lek. Men det 

vilar på olika inställningar. 

Det kan bli till en fråga huruvida vi betraktar kunskap som något fast eller som något i ständig 

förvandling och vilka kunskaper och omdömen vi tror oss kunna vara aktuella i framtiden. Kunskap är 

aldrig något slutet utan skiftar över tid beroende av sociala och kulturella sammanhang. 

Selander & Rosvall menar att  " mycket av det vi idag kallar kunskap inte kommer att vara 

meningsfullt  eller ens räknas som kunskap för dem som lever och lär om 100 år."10 

Lite annorlunda låter Steiners kurs från 1919 för blivande lärare. 

" därför gjör man i fortsettelsen /.../betraktningar sammen med barna, uten å bekymre seg over att man 

dermed kanske går litt ut over barnas horisont." 11 

 

6 Tidigare forskning 
 
 
Det har gjorts studier om Sjöholm och Goes12 som i början av 1900 talet formulerade egna 

pedagogiska teorier. Tiden före och omkring första världskriget var en tid med ett tydligt 

paradigmskifte och många nya idéer kom till på många områden. I samband med psykologins framfart 

börjar många intressanta pedagogiska idéer uppstå parallellt på flera håll. Den traditionella skolan 

började spela ut sin roll och de nya pedagogerna vill göra upp med det gamla systemet.  

Intressant är att samtidigt som Steiner stiftar sin nya skola i Stuttgart kommer en ny undervisningsplan 

för svenska folkskolan 1919. I undervisningsplanens efterföljd gör lärarna Sjöholm och Goes en 

insats. 

Det som fanns att utgå ifrån var ett föråldrat skolsystem baserat på mekanisk upprepning, stelhet, 

tvång och bestraffning av olydiga elever som inte hängde med. Många lärare på landsbygden saknade 

pedagogisk utbildning och praktisk kunskap samt förståelse för hur barnen lär sig. Det fanns olika 

böcker för lärare från 1800 talet, bland annat av Pestalozzi, som undervisade genom att teckna före på 

tavlan och klassen ska teckna direkt efter läraren. Liknande upprepningar, långt senare presenteras av 

Sandberg under senare delen av 1800 talet. Några konkreta lärartips om teckning började ges ut 

omkring sekelskiftet av Zimmerdahl då läraren behövde göra teckningar på tavlan i samband med nya 

ämnet hembygdskunskap. Bildernas motiv är här djur, natur, jordbruksredskap samt årstider och 

högtider.  Zimmerdahl inför minnesteckning och ett berättande värde av en tecknad bild istället för att 

berätta med ord eller beskriva. Om läraren vill berätta något med bild borde denne teckna före  och 

                                                           
10 Selander & Rostvall ( 2008), Design för lärande, Norstedts, s.24. 
11 Steiner, Rudolf (1919/2011), Pedagogisk kunst, Oslo: Antropos forlag, s.42. 
12 Hansson, Hasse, ( 1994-95)  Teckning i den övriga undervisningens tjänst. Konstfack. BI. 
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låta eleverna se hur den tecknade bilden växer fram   Uppmaningar ges till lärarna att inte bestraffa 

barnen för att inte hämma deras förmåga att teckna. 

 Några år senare gavs konkreta arbetsövningar ut av teckningsläraren Hugo Segerborg år 1914.  Ämnet 

var fortfarande hembygdskunskap. Inspirerad av den amerikanske pedagogen Tadd gav Segerborg 

instruktioner om hur en minnesteckning, en så kallad friarmstecning och stavläggning skulle gå till. 

Med friarmsteckning menas här att eleverna ska teckna fria geometriska former på svarta tavlan 

stående med kritan i hand.  

Tadd poängterar vikten av att lärarna kunde teckna och undervisa i teckning. 

För lärare var det viktigt att " kunna ge uttryck för sina tankar och /.../med teckningar på svarta tavlan 

kunna åskådliggöra undervisningen i olika ämnen”.13 

På den tiden var tavlan nästan det enda - förutom planschen- visuella mediet att använda sig av. 

Planschen var färdigställd och oföränderlig och kunde tappa aktualitet, medan tavelbilderna hade en 

dynamik och alltid var aktuella för lektionens innehåll. 

En annan teckningslärare, Seinig, verksam i Berlin, motiverade vikten av att teckna med att vad som 

formas genom den egna handen lägger sig bättre på minnet. Handen och huvudet har en viktig 

koppling i en läroprocess. 

Seinig har också formulerat begreppet typteckning, som går ut på att uppmärksamma det avbildade 

motivets geometriska grundformer. Handen ska också kunna upprepa rörelsen flera gånger för att 

minnas, vilket betyder att vi kan minnas med handen. Man kan också använda minneshjälpmedel för 

att lära sig att avbilda rätt och jämföra den tecknade konturen med en annan känd form.  Det var 

många områden och fördelar med typteckningen. I typteckningen gäller det att utgå från en abstrakt 

geometrisk form för att sedan kunna få rätt proportioner och perspektiv till objektet som bilden visar 

för att göra det så realistiskt som möjligt. Linjeteckning, där allt dras i en linje är också ett sätt att öva 

sig på att bli säker på handen. 

Sjöholm och Goes lyfte fram hur viktig roll teckningen spelade i undervisningen. I folkskolans nya 

undervisningsplan 1919 framstår tavlan som ett oumbärligt läromedel. Man ritade allting för hand, 

även kartor på 20- talet. Så småningom blev flera läroböcker med teckningsövningar utgivna samt 

underläggskartor att rita av för att spara tid. Det som  fanns på tavlan utgjorde ändå grunden.  I ämnen 

som hembygdskunskap, geografi, historia och naturkunskap förekom tecknandet flitigt ända fram till 

50- talet. Allt som tecknades var föreställande och inga abstrakta målningar förekom. Man kunde utgå 

från en geometrisk form, men målet blev alltid att det skulle resultera i en avbildning av ett konkret 

föremål. 

Tecknandet av geometriska former finns fortfarande idag i Waldorfskolan under namnet 

formteckning.14 

                                                           
13 Ibid, s.20. 
14 waldorf.se/skola ,årsteman i waldorfskolan,  http://waldorf.se/arsteman/ 
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Argumenten för varför man ska använda vissa övningar i teckning skiljer sig dock från folkskolans 

metod och är mer invecklade i Waldorfskolan. De abstrakta flätmönstren, som används i 

Waldorfskolan var inte vanliga hos Sjöholm/Goes, men däremot allt det som var kopplat till 

geometrin, som ett ämne mellan konst och vetenskap och vars lagar avslöjar naturens lagar, t ex 

gyllene snittet. 

Sjöholm gick själv i lära hos Seinig men strävade efter en mer radikal förnyelse av metoderna. Det 

skulle handla mindre om system och mer om inlevelse. Den nya synen på eleven utgick från större 

förståelse för barnets behov och nödvändigheten av att locka, skapa motivation och backa upp istället 

för att kritisera. 

Grundinställningen blev att " ha eleven i centrum, att lära genom att göra samt omväxling och 

arbetsglädje"15 

Det var också en stor skillnad mellan att teckna pedagogiskt och att teckna som konstnär eller som 

teckningslärare på en konstskola. Bilderna  i skolan måste ha enklare och mer begriplig form och 

stödja barnets fostran. 

Både Sjöholm och Goes hade gedigna kunskaper i teckning. Teckning blev vanlig i skolan under 

mellankrigstiden och mycket av undervisningen skedde via tavlan som varje dag kunde ändra innehåll, 

vid sidan av böcker och planscher. Eleverna gjorde egna arbetsböcker och ritade i dem. Undervisning i 

historia och hembygdskunskap innehöll många teckningar. Att visualisera en situation eller händelse 

genom teckning var både lättare att göra och bättre att komma ihåg.  

Dagens pedagogiska diskurs har genomgått ett grundläggande paradigmskifte där lärarens roll och de 

olika mediernas användning i skolan har förskjutits i relation till varandra. Läraren är inte längre en 

ensam förmedlare av kunskapsstoffet utan har tagit steget tillbaka till förmån för medier och deras 

utbud av etablerad vetenskaplig expertis. Det är av stor vikt vilka redskap som medierar lärande, 

förutom läraren. " Redskapen är uttryck för och bär med sig ideologier från specifika kulturer där de 

har uppstått".16 Införande av ett nytt redskap kan förändra själva kognitiva processen så att minnet kan 

fungera annorlunda. Läraren tar på sig rollen som ledsagare, mentor eller lots och har då ingen 

självklar auktoritet. Kunskapen blir också mer fragmentarisk och helhetsupplevelsen uteblir. 

Den offentliga skolan utgår alltid ifrån de normer som gäller i det offentliga systemet. 

1995 kom Skolverket ut med en omfattande rapport om undervisningen i waldorfskolor där 9 skolor 

från hela landet deltog. 

 Ur studien som Skolverket gjorde framgår att lärarna förmedlar undervisningsmaterialet och gör 

förebilder men också vill väcka egna föreställningar och inre bilder hos eleverna för att främja balans 

mellan känslan och viljan. I rapporten nämns att det finns en speciell bildkod och bildestetik i 

                                                           
15 Hansson, Hasse, ( 1994-95)  Teckning i den övriga undervisningens tjänst. Konstfack. BI, s.28. 

 
16 Dysthe, Olga (2003), Dialog, samspel och lärande. Lund :Studentlitteratur, s.20. 
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waldorfskolor. Detta beror på bildmetodiken och en ”waldorfkod” har skapats igenom det.17 Bilder 

beskrivs som färgrika, utan konturer och med drömmande karaktär. 

 Därför tecknar lärarna alltid  som exempel hela djur på ett naturtroget sätt och placerar dem i sin 

naturliga och rätta miljö, t ex en sjöelefant på en havsstrand med klippor  på zoologi lektionen i fjärde 

klass eller en ko i bondens hage  tillsammans med andra djur, under morgonperioden om hem och 

hembygd i tredje klass. Allt omsorgsfullt och fantasifullt tecknat med mycket färg och helst utan 

konturlinjer, såsom man målar med pasteller. 

Läroplanen med all sin mångfald riktar sig efter tre motton baserade på upplevelser skolan ska 

förmedla i de olika stadierna. Klass 1-3: världen är god. Klass1-6 världen är skön. Klass 7 och uppåt: 

världen är sann. 

Paradoxalt nog är waldorfskolans egna strukturer och undervisningsmetoder något som står emot 

större omdaningar. 

Agnes Nobel, psykolog och docent i pedagogik skrev en omfattande bok18 om waldorfpedagogikens 

kärna där hon studerar framför allt bakgrunden, de ursprungliga tankarna som formade pedagogiken 

till den som den ser ut idag och upptäckte en annorlunda vetenskaplig metod, som redan från början 

motsatte sig den övriga vetenskapen. När det gäller bild går författaren närmare in på Goethes färglära 

och hur färger påverkar människan samt Kandinskys tankar om det andliga i konsten samt Steiners 

antroposofiska idé och hur dessa tankar påverkade waldorfskolans kunskapande via färg, form och 

betoning av iakttagelseförmågan.   

” Det är en fråga om att ställa sig konstnärligt in i livet, att få en metodisk grundkänsla för vad detta 

handlar om/…/ man måste förvandla lärdomen med konstens hjälp – förvandla allt till bild” , skriver 

Agnes Nobel.19 Hon betonar också att synen på barns utveckling i förhållande till undervisningens 

innehåll skiljer sig från vetenskapens mätbarhet och bevis. Motsättningarna i metoderna kan skapa en 

diskussion som behövs. Hon redogör för hur det lärs ut bokstäver genom att först skapa en bild  där 

bokstaven ska uppstå ur bilden genom en förvandling. Dessa anvisningar är hämtade ur pedagogiska 

föredrag, hållna av Steiner 1919 som en fortbildning för lärare som skulle undervisa i den första 

waldorfskolan i Stuttgart.20 

Ett alldeles nytt och ännu inte utgivet forskningsarbete skrivs av Marius Gran som masteruppsats i 

pedagogik vid Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo.21 Marius undersöker hur mycket är det traditionen som 

styr vad som görs på tavlan och hur mycket nyskapande det inbjuder för eleverna. Han menar att allt 

som läraren skapar är unikt och beror mycket på läraren själv. Det är inte den konstnärliga 

begåvningen som är viktigast för läraren utan det konstnärliga förhållningssättet till lärostoffet. Han 

hänvisar till filosofen Walter Benjamin som skrev om äkthet och aura i bildframställningen. Lärarens 

                                                           
17 Skolverket( 1995), Undervisningen i Waldorfskolor, sammanfattande version. Stockholm: Skolverket, s.6. 
18 Nobel, Agnes ( 1991) Filosofens knapp ,Stockholm: Carlsson. 
19 Ibid, s.249. 
20 Steiner, Rudolf (1919/ 2011) Pedagogisk kunst, Oslo: Antropos forlag. 
21 Fant, Göran (2015)” Lovtal till svarta tavlan”, i På väg – tidskrift för Waldorfpedagogik 4/2015. 
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strävan och bemödanden räknas som mer pedagogiska än den perfekta eller detaljerade bilden som 

resultat. 

7 Bearbetning, analys och tolkning 
 

Mina intervjuade lärare kallar jag Lärare  A ,B, C, D, E, F, och G. 

 

7.1. När, vad och hur på tavlan – en praktisk inblick 
 

7.1.1 Lärarnas erfarenheter och hur de kommunicerar i olika situationer 

 
Svaren på första frågan om lärarnas erfarenheter var varierande och det berodde på hur länge de har 

jobbat som lärare. Lärare E, som ännu inte hade så mycket erfarenhet förutom det första året med sin 

första klass, kände sig lite osäker ibland och fick lita på sin uppfinningsförmåga. Lärare A, med 

konstnärlig bakgrund, som hoppade in som vikarie fokuserade mycket med projekt i rummet, såsom 

husbygge, rörelsekonst och scenkonst. De andra lärarna har arbetat mycket på tavlan, använt den varje 

dag för olika ändamål. Lärare B och D har vuxit ihop så mycket med sin tavla att de har svårt att 

föreställa sig ett skolarbete utan den.  

Att använda mycket extra tid och  jobba övertid för att skapa färgrika, nyanserade bilder på tavlan 

hörde ihop med yrket, även om det inte var varje dag som läraren levererade avancerade målningar, 

men det var tidskrävande. Ändå ville lärarna inte avstå från att sitta över en kväll och måla, eftersom 

det var både roligt och kreativt. Det var att släppa loss sin kreativa energi och de givna tematiska och 

didaktiska ramarna hjälpte lärarna att fokusera på elevernas behov, bilderna var en gåva till eleverna. 

Både lärarna och eleverna kan minnas tavelbilderna som har gett dem en upplevelse, på varsitt vis. 

Lärare D har gjort en bild av medeltida Assisi i samband med perioden legender, som i detta fall skulle 

handla om helgonet Franciskus i klass 2.22 

     /…/Då hade jag tecknat upp hela Assisi med husen som stod framför och bakom varandra och 

växter, man såg muren och berget. Jag har varit i Assisi så jag gick i en speciell känsla i det. Det var då 

också de fick ett perspektiv. Det blir ett djup i bilden. /…/ Att måla upp en sådan bild som Assisi eller- 

jag målade också upp en hel tavla med en medeltida gata med försäljningsstånd och husen hur de var 

byggda och folk- och det tog ju sin tid.23 

Lärare A berättar hur denne tillbringade en hel natt med att måla en bild åt klass 5, som skulle handla 

om Indien.24 

                                                           
22 Se bild 1 i bilagan, s.45. 
23 Lärare D, Umeå. 
24 Se bild 2 i bilagan, s.46. 
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Jag har arbetat mycket som konstnär med att kopiera och ändra verk och då hittade jag ett foto på en 

stenrelief med ett vattenfall i mitten och ett paradisiskt landskap med växter och djur. Då fick jag 

översätta den från svartvitt till färg.25 

Denne lärare var annars van att arbeta konceptuellt genom en tankeverksamhet och tavlan var en 

möjlighet att visualisera tankar. Här dras en skiljelinje mellan teckning och målning på tavlan. 

 Teckning, form, är för mig tänkande./…/ Göra tankar synliga och arbeta med sitt tänkande. Utom 

Indien bilden där det var mer en känsla.26 

För en stor del av lärarna var det viktigt vad de själva mindes från sina egna skolår vad läraren gjorde 

på tavlan. Det egna yrkesvalet  kunde öppna flera minnen. Nästan alla lärarna kunde minnas tavlor 

från sin skola, ju längre bakåt i tiden desto bättre. Uppmärksamheten var fokuserat mycket på tavlan 

som kunskapsförmedlare i äldre skolformer och med äldre traditionella lärare och detta präglade 

dåtidens skolbarn. 

    Jag har otroliga barndomsminnen, ända från första klass. Speciellt när fröken kom fram och 

använde…en kolkrita.   Och ritade på tavlan. Och då var det för att hon gjorde svalor som satt på 

en tråd, telefontrådar som det var på den  tiden när jag växte upp. Och sen fick vi räkna./…/ Och 

detta gjorde ett jättestort intryck och jag har själv i ettan  och tvåan använt mig av att rita 

svalor.27 

Lärare G tyckte att det viktiga var att bli vän med tavlan, det vill säga att kunna få fram det man vill 

och hade en viss upparbetad trygghet av sin egen skolgång  i  en waldorfskola. 

Tavlan är både kommunikation och innehåll om den används bra. En kontaktyta. Den är ganska envägs, 

det håller jag med om. Det har varit mycket jag som har haft kontroll på tavlan.28 

Hon har genom åren jobbat medvetet med handstilen. Hon hade en ambition om att det hon skrev var 

snyggt och tydligt. Att skriva handlade inte bara om den rent intellektuella processen. ” Det handlar 

om att man formar sig själv genom det man gör med handen.”29 

Lärare C visar mig bilder målade på tavlan för att barnen ska rita av. Som ett påsk tema valde hon att 

måla en påskkäring för klass ett.30 Som nybörjare gör man alla bilderna för första gången och det kan 

ta jättelång tid. Först måste man hitta fram till hur man vill att bilden ska se ut, vad man vill visa och 

varför man ska visa denna bild. Hon ställde sig ofta frågan ” varför visa den här bilden?” Nästa 

problem är själva visualiseringen, var man börjar i bilden så att den blir tydlig och bra. Senare fråga är 

vilken tid man disponerar som lärare. 

När ska jag hinna göra en ny bild? Som lärare i sin planeringstid? För det tar ju ett tag, en ganska lång 

tid att göra en bra bild på tavlan. Det är ingenting man slänger ihop på en rast på en kvart.31 

                                                           
25  Lärare A, Gnesta.  
26 Ibid. 
27  Lärare D, Umeå. 
28  Lärare G, Bromma. 
29 Ibid. 
30 Se bild 5 i bilagan, s.47. 
31  Lärare C, Stockholm. 
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Flera lärare påpekar också detta med materialet : kritorna har inte alltid de färger man önskar och 

pigmentet kan vara för svagt, bäst verkade kritor som liknar torrpastell. Materialet kan styra uttrycket 

ganska rejält och ibland kan det bli svårt med detaljer. 

Det är också vad man har för färger som spelar roll. Och hon ( påskkäringen) blev bara elakare och 

elakare i ansiktet ju mer jag ville få fram en krokig näsa… det var bara att sluta, för hon blev bara fulare 

och fulare.32 

Förutom målade bilder gillar hon att göra improviserade teckningar inför barnen när man skulle 

förklara något eller som stöd för det som det ska talas om.  

I skolans vardag används tavlan till praktiskt taget allt : meddelanden och scheman, påminnelser för 

läraren själv, teckningar, räkneexempel och tankestrukturer, faktatexter, ramsor, poesi, glosor. 

Det är lätt med hjälp av waldorfskolans undervisningsmodell att behålla allt som står på tavlan och ha 

kontroll över det, dels därför att eleverna har sitt hemklassrum under hela skolåret och dels därför att 

de också har samma lärare i de flesta ämnen ända upp till klass 6. 

Om lärarna inte sköter tavlan ordentligt eller om det finns brist på kommunikation mellan olika lärare 

som jobbar med samma klass kan det uppstå kaos, det blir oöverskådligt och otydligt med tavlan. Det 

gäller att synliggöra det viktiga och ta bort överflödig information.  

Min andra fråga handlade om hur  lärare konkret upplevde att tavlan var till hjälp för både dem och 

eleverna och om de själva fann glädje i att använda den. 

Här vällde det fram många tips, praktiska lösningar och berättelser. 

Det intressantaste enligt mig var hur lärarna använde tavlan för att synliggöra processer och själv gå i 

en process tillsammans med eleverna. Tavlan kunde underlätta processen. Man kunde börja med en 

blank yta och komma fram till en fulltecknad yta, det  kunde likna en upptäcksresa där alla var med. 

Jag lär mig samtidigt som jag arbetar, jag lär mig också på vägen. Ritandet, målandet och skrivandet på 

tavlan blir en väg att göra materialet till mitt. 33 

Så hjälpte tavlan i kunskapandet för lärare F, som pekar på situationer där tavlan kan tvinga både 

läraren och eleverna till bättre koncentration och aktivitet. Läraren måste röra på sig, gå till tavlan och 

göra saker där, använda sin kropp och det blir en dynamik i rummet, som kan hjälpa med att få igång 

elever som är sömniga och har fastnat.  ” Då blir tavlan en sådan sak där man inte bara löser uppgifter 

med men någonting som påverkar och ger inspiration till att komma igång.”34 Arbetet gällde här 

matematik i klass 8. 

En annan upplevelse hade lärare G, som skulle vikariera för en klass 8. Det var rörigt och dessutom 

hade de en tavla nerklottrad med otydliga budskap. Hon började med att göra den helt ren. ” Och sen 

byggde vi upp tillsammans hur de ville ha det. Var vill ni ha schemat för dagen?”. Hon uppmuntrade 

                                                           
32 Se bild 5 i bilagan, s.47, Lärare C, Stockholm. 
33 Lärare F, Järna. 
34 Ibid. 
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eleverna till att lära sig använda tavlan rätt och få hjälp av den i sitt lärande, ha bättre koll på vad som 

förväntas av dem. 

 Lärare A är van vid egna problemlösningar och måste tänka i bild. 

I en period med svensk grammatik kämpade lärare A med att förklara begrepp som ordklasser och 

ordförråd. Hon tog tavlan till hjälp och ritade en stor förrådsbyggnad. 

  En jättetråkig, platt lada till lagerbyggnad ritade jag upp och förklarade att det där är ordförrådet. /…/ 

Jag visade dem rum efter rum och vi ritade substantiv, adjektiv och verb.35 

I den typen av teckning behöver det inte se snyggt ut, att tänka på abstrakta begrepp i bild var något 

annat än estetiskt. Från samma lärare kommer ett smart exempel med ett diskschema. Till skolans 

rutin hörde att eleverna satt och åt lunch i sina klassrum och två elever måste alltid vara matvärdar och 

diska efteråt i pentryt som tillhörde klassrummet. Det kunde uppstå gräl om vems tur det var att diska. 

Att jobba fram ett fungerande schema tillsammans med eleverna på tavlan blev ett tydligt avtal som få 

vågade bryta. Det ritades en cirkel och ett mönster visade sig ” Om två personer ska diska och alla ska 

diska med alla under en period så har jag skrivit upp namnen i en cirkel och dragit streck och förband 

dem parvis och sen flyttar sig de där strecken så det blev en slags stjärna…”36 

På frågan om det förekom interaktion med eleverna med hjälp av tavlan eller om eleverna själva var 

aktiva där på egen hand blev svaret att tavlan främst är lärarens redskap. Eleverna fick komma fram 

och rita eller skriva i vissa situationer reglerade av läraren. Från klass ett finns det exempel på 

bokstavslekar liknande korsord på tavlan där barnen fyller i bokstäver i en ruta. Lärare E hade barnen 

sittande i en ring med varsin bokstav på en papperslapp, de var olika bokstäver och fick bilda ord med 

varandra som de också skrev på tavlan.  

I matematik gjorde läraren rutor som de skulle fylla i med rätt tal. Hur många sådana interaktiva lekar 

som bjuds barnen beror på läraren. Vissa lärare försöker att undvika att barnen kommer fram till tavlan 

för då kan det lätt skapa oordning och konkurrens. Andra lärare är mer tillåtande. 

Vid vissa tillfällen, ibland inför ett lov, fick eleverna i klassen göra en gemensam bild med tema 

sommar, jul, påsk eller annat årstidsbundet. En etta fyllde hela tavlan med olika stjärnor inför jullovet. 

Andra tillfällen då tavlan användes av elever var i mellanstadiet när de skulle skriva listor: en städlista 

eller en lista över ordningsregler. Om eleverna i klasser 7-9 gör egna redovisningar får de använda sig 

av tavlan om de vill.  

Oönskat klotter förekommer mycket sällan, eleverna verkar ha respekt för tavlan och dessutom har 

hemklassrums- systemet bidragit till att inga andra elever än de från den egna klassen kommer in och 

använder salen, vilket gör att den blir personlig och lättare att kontrollera. 

Däremot finns det en fast punkt i programmet för varje elevs första dag på en waldorfskola. Detta 

moment finns beskrivet Steiners pedagogiska föredrag från 1919.37 De ska komma fram till tavlan, en 

                                                           
35  Lärare A, Gnesta. 
36 Ibid. 
37 Steiner, Rudolf ( 1919/2011). Pedagogisk kunst. Antropos Forlag. Oslo, s.44. 
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och en, och göra först en rak lodrät linje, sedan en böjd lodrät linje, efter vad läraren har ritat. Efter 

denna gemensamma aktivitet sker ofta en uppdelning : tavlan ritar läraren på, barnen har egna små 

griffeltavlor och pappersark i arbetsböckerna. 

 Egna griffeltavlor nämns endast hos en lärare, som tillverkade dem själv och delade ut dem i klassen 

för att öva bokstäver, siffror och tecknade former.” Det är större än en arbetsbok och man behöver inte 

göra färdigt. I häftet har man inte så mycket utrymme för att ändra, här kan man prova vad som 

helst.”38 

7.1.2 Tavlan i klassrummet 

 
Som jag tidigare nämnde har waldorfskolor hemklassrum. Klassrummet är således en plats där 

eleverna spenderar många av sina skoltimmar. I vissa skolor kan eleverna ha de flesta timmarna, 

inklusive skollunch och målning och keramik eller skulptur, i sitt klassrum, samt sina personliga saker 

i skåp. 

 ” Det är inte helt oproblematiskt.”, medger en lärare.” Det tenderar ibland att bli en ungdomsgård där 

eleverna hänger på rasterna.”39 

 Vad som står på tavlan kan stå så länge som klassen och läraren kommer överens om. Eftersom man 

använder tavlan varje dag står alla bänkarna vända mot den frontalt. Men ibland börjar man med att 

sitta i en ring i ett ommöblerat klassrum eller i en annan ända av rummet. Trots detta bestämmer tavlan 

ganska mycket och man tittar på den varje dag som den stora kunskapsförmedlaren som finns. 

Eftersom det inte används många läroböcker så får man förlita sig på tavlan och den styr, omedvetet, 

stämningen i klassrummet. Ibland vill lärarna avleda uppmärksamheten från tavlan, gömma den, 

genom att dra för en gardin eller ha en tredelad tavla med sidor, som går att stänga och glömma den en 

stund.  

”Ska den vara upphöjd?”, frågar sig en lärare. ” Det är en station där det händer något som är viktigt. 

Men det är ordet, förmedlandet, samarbetet mellan andra saker/…/ Ibland tycker jag inte att den ska 

hänga där framme, man skulle ha den någon annanstans i klassrummet. Då har vi dörrarna, vi kan 

stänga den, men den är ändå där som ett altare, triptyk.”40 

Det finns ingen universal lösning eller indikation om att man måste ha tavlan till allt. När en klass med 

ledning av lärare A arbetade med saker utanför klassrummet, t ex utomhusprojekt såsom husbygge, 

var tavlan överflödig som förmedlare av information.  

”Jag ritade inte upp huset. Det kändes bättre att berätta om huset. Vi hade ingen teckning utan vi 

förklarade direkt på platsen, vi mätte och var ute.”41 

                                                           
38 Lärare G, Bromma. 
39 Ibid. 
40 Lärare F, Järna. 
41  Lärare A, Gnesta. 
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Det handlade om att elever i klass 3 inte skulle kunna översätta teckningen till bygge, det var ännu för 

abstrakt. 

7.1.3. Konstnärligt uttryck, förebilder och estetik 

 
Var och en av de intervjuade lärarna fick frågan om sitt eget konstnärliga intresse eller aktivt 

konstnärskap och om det underlättade användningen av tavlan. Jag ville veta ifall de skulle känna sig 

bortkomna och otillräckliga utan någon konstnärlig förberedelse eller intresse. 

Det är också intressant att relatera lärarnas konstnärliga bakgrund  till deras bildgestaltningar vars 

syfte var pedagogiskt. 

Jag konstaterade att relationen mellan det egna konstnärliga skapandet och den pedagogiska 

inriktningen på bilderna på tavlan kunde vara till hjälp när det gäller tekniker eller allmänbildning i 

konst, men att den också kunde vara problematisk. Det som en vuxen vill uttrycka och jobba med i sitt 

konstnärskap går inte alltid i linje med det pedagogiska syftet eller de målningarna och teckningarna 

som övas i waldorfskolan. 

Kan vi tala om en waldorfkod för bilder som inte alla känner sig lika bekväma med? Eller kan vi tala 

om våra egna inre blockeringar och föreställningar som vi vuxna lärare har inför ett icke uppövat 

konstnärligt fält? Det konstnärliga kan upplevas väldigt personligt, ett eget uttryck och ett seriöst 

sökande, kanhända långt från de illustrativt föreställande skolbilderna och de abstrakt-koloristiska 

färgövningarna. 

Lärare A med konstnärlig erfarenhet kände sig blockerad ett par år. 

Egna målningar inför klassen var ett problem därför att jag har egen identitet och eget uttryck i det 

konstnärliga som jag egentligen inte delar med dem./…/ Den rörde sig på en annan nivå, på andra fält, 

det var inte där de befann sig.42 

En mycket noggrant bearbetad bild på tavlan när läraren hittade en inspirerande förlaga att utgå ifrån 

ändrade på kommunikationen och nivåskillnaderna jämnades ut i denna bild. ” Den bilden älskar jag 

och jag vill översätta den och ge den till klassen och de tog emot den och där fungerade det.”43 

Att ha läst konsthistoria kan däremot vara en stöttepelare, när det gäller att välja bildmaterialet för 

kulturperioderna. Lärare B tycker att det är mycket lättare att hitta bildexempel på grund av sin 

kunskap om konst.  Bland konstnärliga förebilder nämns Kandinsky, Delaunay och Monet. 

Konsthistoria kan också vara användbar i historieundervisningen, på bildlektioner och även  i optik. 

Att genom pedagogiken utveckla sitt bildskapande verkar vara helt rätt för lärare B, det fanns en 

längtan att få göra det. ” Det var ju det här: hur jobbar man med konsten i vardagen som ett 

uttrycksmedel och hur tecknar man sig in i kunskapen?”44  

                                                           
42 Ibid. 
43 Se bild 2 i bilagan, s.46. 
44  Lärare B, Umeå. 
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Konsten används ämnesöverskridande. Det finns inga krav på att lärarna ska vara konstnärligt lagda, 

men i praktiken är det mycket bättre om de har vana med att göra skisser och teckningar, med både kol 

och pastell eller måla akvarell. De ska känna sig bekväma med materialet. På annat sätt förhåller det 

sig med de egna konstnärliga ambitionerna. Lärare F betraktar inte sina bilder på tavlan som något 

konstprojekt. Men synen ändras när bilden avfotograferas och tittas på efter att den har suddats ut från 

tavlan. Anspråkslösheten kan i detta fall även höja bildernas kvalitet. Läraren vill hålla öppet vilken 

ambitionsnivå bilden ska ligga på när det gäller skicklighet i utförandet. 

 Bilder målas ur fantasin eller i vissa fall efter en annan bild. 

Frågan om det finns någon gemensam waldorfkod eller waldorfstil  var en ganska svår fråga för 

lärarna. Några hade inte riktigt uppmärksammat fenomenet. De flesta är dock överens om att man 

strävar efter att få täcka hela den tänkta bildytan med färg, både bakgrund, motiv och förgrund. 

Dessutom gör man bilderna så naturtrogna som möjligt. 

Jag tänker att bilden handlar om att fånga någonting, men ändå inte definiera. En av grundpelarna i 

waldorfpedagogiken är att man karakteriserar med barnen, man definierar inte.45 

Istället för att leta efter en definition vill man först iaktta det karaktäristiska i det som ska visas. 

Ofta utgår man ifrån en upplevelse, en föreställning om någonting. Som exempel visades en övning att 

måla en björk med lärarstudenter. Läraren gjorde en egen föreställning av en björk på tavlan.46 

Studenterna målar sedan varsin björk med akvarell på fuktat papper. Det är en uppgift som ges till 

klass 5 eller 6. Hon har fått frågan  från andra grundskollärare om varför man ger samma uppgift till 

alla elever. För henne är det ingenting konstigt, det är självklart, bilderna blir väldigt individuella. 

”Det är inte ett träd som är det andra likt. Alla har tolkat den här uppgiften utifrån sin egen upplevelse 

av björken. /…/ Ingen av dem hade en björk framför sig. De kunde titta ut, men det var mörkt när vi 

gjorde det.”47 

Lärare F vet inte hur de egna bilderna skulle klassas som, men kan ändå känna igen någon annans 

”waldorfbild”. ” Den är inte en karikatyr av någonting, den är där den är, det är tydligt. Ofta förstärks 

formerna av den miljön som är omkring, luften.”48 Det är ett måleriskt förhållningssätt. Det var också 

viktigt med själva upplevelsen i samband med bildframställningen, inte korrektheten. 

 Tekniken att rita lager på lager med olika färgnyanser och inte avgränsa med konturer är också något 

som ger bilderna en speciell karaktär. De flesta lärarna arbetade sig själv fram till denna teknik, det 

fanns inga instruktioner. Däremot finns det andra lärarnas bilder att inspireras av och speciella böcker 

som ger exempel på temabilder i waldorfskolan. Sådana böcker finns att köpa i handeln och även ges 

ut digitalt.49 Man påverkas av varandra i sökande efter inspiration och enkla tips om hur man ska lösa 

                                                           
45 Lärare G, Bromma. 
46 Se bild 6 i bilagan, s.48. 
47 Ibid. 
48 Lärare F, Järna. 
49 Van Meurs, Paul (2009),  Chalkboard Drawing, förlaget Mercurius International. 
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sina bildproblem. Samtidigt vill man ha bilderna enkla, inte för många detaljer, de ska vara 

kommunikativa och inte bara vara en uppvisning av lärarens skicklighet. 

Estetiken och stilen är något som inte så medvetet reflekteras över när man är inne i en process, så 

ibland var lärarna överraskade genom att tvingas göra en sådan reflektion.  

Jag vet inte vad det är i så fall som kännetecknar dem. Men en sak borde känneteckna dem, /…/ att 

bilden blir hel när den blir heltäckt, så jag försöker också få barnen att täcka hela bilden med färg. Att 

göra bakgrund, det är viktigt, därför gör jag det själv på tavlan också.50 

Vilket motiv som ska komma upp är också en fråga under diskussion. Vissa motiv är fasta och ett 

sådant exempel är Sankt Göran och draken. Lärare C, som är van att jobba med målning, tar 

utmaningen med motivet på sitt eget sätt.  

Jag gjorde en grön drake, mer barnsligt ritad. Jag vet inte om jag tycker om att det blir för lika, att 

bilderna ska se ut på ett visst sätt, jag har svårt för det. Det är bättre om man ställer sig frågan: varför 

ska jag visa den där bilden i så fall?51 

 

 

7.1.4. Från bild till bokstav – att börja skriva och läsa 

 
Att lära sig att läsa och skriva är en process, som enligt waldorfskolans princip ska arbetas med 

konstnärliga metoder för att tillägna sig kunskapen. I samband med föredrag hållna för waldorflärare 

framstår det att läsning och skrivning är det mest teoretiska och abstrakta av alla ämnen i skolan. 

Därför argumenteras det för en konstnärlig bearbetning av dessa, blandat med en historisk resa genom 

kulturutvecklingen. Lärarens uppdrag är att genom att lära om bokstäver ge en bild av skriftens 

utveckling i mänsklighetens historia. I egyptisk kultur och dess äldsta former av skrift finns det tydliga 

paralleller mellan teckning, härmning av ljud och skrift. Denna övergång mellan ordets initiala ljud 

och bilden som visualiserar ordet skapar tecken, som blir till bokstäver.52 

Tydliga anvisningar förklarar detta mycket utförligt med exempel om hur lärarna ska göra. Som ett 

sådant exempel ges bokstaven M : 

Egypterne ble på det rene med at det som ligger i lyden M kunne betegnes ved at man hovedsakelig ser 

på overleppen. Derfor tok de tegnet for M fra bildet av overleppen. Av dette tegnet fremgikk så den 

bokstaven som vi har for begynnelsen av ordet munn.53 

 

Om bokstaven M utgår från bilden av läpparna så kan andra bokstäver också presenteras på liknande 

sätt och det ges ytterligare exempel på hur man ska utgå från en bild av fisken när man talar om 

bokstaven F, eller från björnen vid bokstaven B. Det är dock endast exempel, som läraren inte strikt 

                                                           
50  Lärare E, Gnesta. 
51 Lärare C, Stockholm. 
52 Steiner, Rudolf   ( 1919/2011), Pedagogisk kunst. Oslo,Antropos Forlag.  
53 Ibid, s. 53. 
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måste följa, eftersom det är upp till lärarens fantasi vad man hittar för ett passande exempel till en 

bokstav. Detta beror givetvis också på vilket språk som används. Orden som Mun eller Björn eller 

Fisk råkar sammanfalla  i initialbokstäver på tyska, engelska och nordiska språk, det är också dessa 

exempel som används flitigt enligt det jag har sett i det materialet som är upplagt på nätet och som 

exemplifierar waldorfskolan utåt. Metoden är dock beroende av det egna språkets ljud och bokstaven 

ska följa ett eget bildexempel, som inte är givet och som läraren själv ska finna. I ett samtal med 

Lärare G, som också är lärarutbildare, presenterades skrivande och läsning som en mänsklig 

konvention, som kräver en konstnärlig bearbetning för att fungera flytande. Enligt den 

waldorfpedagogiska idén gör det skillnad för barnet om det får en upplevelse av bilden bakom 

bokstaven och ordet. Bilden är i detta fall ett hjälpmedel att slussa vidare på banan mot den abstrakta 

bokstaven och är inte låst till något givet exempel. De lärarna som jag pratade med  och som har 

undervisat i första klass använde både etablerade exempel och helt egna bilder. Bland etablerade 

exempel kan nämnas D som draken eller T som trädet.54 Bokstaven K framställs gärna som en kung 

och S som en svan.55 Vanligtvis arbetar man bara med konsonanterna på detta sätt. Vokalerna 

bearbetas på annat sätt, huvudsakligen genom rörelse, innan de skrivs som färdiga bokstäver. Det 

viktiga i arbetet med konsonanterna är att bilden ska likna bokstavsformen. Barnen får en bild för varje 

bokstav. En av förstaklasslärarna lade mycket tid och möda på bilderna, som tecknades dagen innan. 

Trots denna ansträngning kom läraren fram till att kopplingen mellan ljudet och bokstaven  var nästan 

viktigare än den visuella framställningen. ” Ljud och bokstav är det som gör att man knäcker koden för 

läsning, att man förstår hur det låter.”56  Samtidigt ska barnen också göra en egen bild i sina böcker 

och då är tavelbilden en bra vägledning, tycker läraren, som ser att den egna  ansträngningen speglar 

sig i barnens arbetsböcker. ”Det blir mycket bättre resultat i deras egna böcker än om de börjar rita 

någonting ur huvudet. /…/ Just i den här åldern så behöver de ju verkligen stöd av bild”57 

Bildexempel som gavs här var en groda, en drake, en svan, ett träd och en riddare. Till varje bokstav 

fanns också en särskild ramsa, kopplad till bilden, där ljudet av bokstaven var flitigt förekommande. 

En annan lärare presenterade först en berättelse och först dagen efter fick barnen se bilden. Som 

exempel gavs vågen, som visade bokstaven V: 

Jag berättar en saga där de viktiga elementen träder fram, dvs där jag berättar om bokstaven V, genom 

att använda flera ord som börjar med : vinden, väver och andra ord, så får barnen den slutliga bilden i 

huvudet. Sen får barnen sova på det och skaffar sig egna bilder över natten /…/ och nästa dag när de 

kommer till skolan då har jag ritat bilden på tavlan, så kommer de in och ser bilden på vågorna där 

bokstaven V syns./…/ Bilden motsvarar bokstavens form. Det är konst. Det ska upplevas konstnärligt.58 

                                                           
54 Se bild 8 i bilagan, s.49. 
55 Se bild 7 i bilagan, s.48. 
56  Lärare C, Stockholm. 
57 Ibid. 
58  Lärare E, Gnesta. 
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Enligt läraren själv var det synligt i barnens teckningar ifall tavelbilden kommunicerade 

bokstavsformen på rätt sätt. Bokstaven skrivs ändå tydligt bredvid bilden och efter att de har ritat ska 

de skriva. 

Man har som lärare frihet i gestaltningen av bilden genom att förlita sig på etablerade böcker med 

färdiga uppslag på bokstavsbilder eller hitta på egna exempel och experimentera, med hjälp av en 

konstnärlig eller fotografisk förebild, eller helt efter egen fantasi. Bilderna kan vara mycket 

avancerade och illustrativa som ur en sagobok, eller mer enkla, mera som antydan och som närmar sig 

barnens nivå och dessa skillnader har inte så stor betydelse när det gäller det pedagogiska uppdraget. 

Det har ingen betydelse ifall barnen som börjar i klass ett redan kan vissa bokstäver eller inte. Den 

gemensamma bokstavsresan ska ge barnen mer än bara teoretiska skrivkunskaper, den sätter dem 

omedelbart i en kulturkontext. 

7.1.5. Räkna med hjälp av tavlan 

 

För att lära sig att räkna används visuella framställningar av tal, som sedan ritas upp i siffror. Den 

användbara metoden utgår ifrån en cirkel, som ritas upp. Cirkeln står för siffran ett, men representerar 

också något som  i sig är en helhet, t ex solen, jordklotet, månen. Sedan delas cirkeln i 2 delar, som 

kan stå för två polariteter: dag och natt, höger-vänster eller liknande.  Nästa steg är att  rita figurer 

innanför cirkeln, triangel och fyrkant. Då har man kommit till siffran 4. Vidare övergår man till att rita 

en femstjärna, sexstjärna och så vidare, ända upp till 12 och varje stjärna ritas i en egen cirkel.59 

7.1.6. Formteckning 

 
Det finns ett specifikt ämne också där man ritar geometriska former och andra former på fri hand och 

som praktiseras i de första klasserna upp till årskurs 6 och som jag har nämnt i kapitel 1: 

formteckning. 

Enligt Skolverkets huvudrapport från 1995 uttalar sig lärarna i waldorfskolan mycket positivt om 

ämnet formteckning och ämnet ses vara till hjälp för elever med läs-och skrivsvårigheter.  Med 

övningar som görs kan bokstävernas former bli tydligare. Men är formteckningens egentliga syfte att 

underbygga svenskämnet? Formteckning är också ett förstadium till  euklidisk geometri, som kommer 

in i årskurs 6. Diskussionen om ämnets nytta går åt två håll. Ämnets berättigande kan också 

argumenteras på annat sätt än att hänvisa till kärnämnen. 

Samtidigt har den något som är viktigt i sig. Formteckningen i början handlar om att få till ett flyt. Att 

inte lyfta kritan eller pennan utan formen får bli färdig innan man lyfter.60 

Det handlar om att vara i görandet, att få till rörelsen, att inte bryta av, sudda eller fastna någonstans, 

låta formen bli som den blir. 

                                                           
59 Se bild 3 och 4 i bilagan, s.46 och 47. 
60  Lärare G, Bromma. 
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Nästa gång de får prova blir den bättre. Det är ett skönt förhållningssätt till det man skapar. Att man inte 

fastnar i det man gör, det är också viktigt i det konstnärliga, eller, ja, allting. Att man släpper 

föreställningen om vad det ska bli, hur det ska vara. Sen jobbar man ganska avancerat, det finns en hel 

bok här./…/ När man jobbar med formteckning…det är någonting de verkligen mår bra av, 

eleverna./…/ Det blir lite meditativt att sitta och arbeta med…61 

Formen är dock given och ska avbildas korrekt, linjen ska följas efter exemplet. Det blir en övning 

inriktad mycket på motorik. Det är inte alltid bara en lätt lek för alla elever och det gäller att inte ge 

upp ifall resultaten inte blir som man önskar. Här är vägen och inte målet som är i fokus. Viktigt är 

också att det inte ska föreställa något konkret så att eleverna inte fastnar i egna föreställningar om vad 

det ska se ut som, det kan se ut som vad som helst, eller som något helt nytt som man inte förut har 

sett. 

Den lärare som uttalade sig mest om ämnet upptäckte på egen hand att rörelseövningarna hade en 

terapeutisk verkan och lugnade stämningen i klassrummet. Detta tillstånd kunde upptäckas också vid 

andra aktiviteter som hade med rytmisk rörelse att göra, t ex handarbete eller rörelseämnet eurytmi. 

Att skriva för hand kunde ha samma positiva effekt och som inte hade lika mycket att göra med 

skrivandets intellektuella och kommunikativa roll utan mera med själva rörelsen som handen utför när 

den formar bokstäver, som ju är abstrakta tecken. ” Det handlar om att man formar sig själv genom det 

man gör med handen. Att det påverkar en hur man utvecklas som människa, att man lär sig arbeta med 

sina händer.”62 

Två andra lärare var mer intresserade av att utvidga formteckningen tredimensionellt och insåg att 

teckningarna inte nödvändigtvis behövde förmedlas via en tavla. De kunde direkt bli till rörelser i 

rummet  eller former i ett material. 

Jag kan göra samma sak i sand eller med vatten och penslar…För mig är tavlan inte kanske det 

viktigaste redskapet i formteckning precis./…/ Människans relation till formen ska inte bara vara en 

linje…Geometri däremot, då kanske jag tycker bättre om tavlan.63 

Att göra en alldeles rund cirkel kräver övning och då är tavlan perfekt för både visning och övning. 

Det väckte respons hos eleverna när de insåg att läraren kunde lita på sin hand. 

Formteckning kräver en noggrann förberedelse och inövade rörelser av läraren, så det är bra om 

läraren också övar hemma efter en bok och även på tavlan när eleverna inte är i klassrummet. Man kan 

lätt bli förvirrad och göra fel rörelse när man väl står framme vid tavlan. När det ska undervisas i 

formteckning ska läraren känna sig säker utan att behöva vara perfekt, och det är ingen fördel med att 

vara nervös. 

Vid andra framställningar på tavlan inför en klass, t ex i samband med sagoberättandet är inte 

noggrannheten lika viktig och teckningarna kan bli mycket olika från en dag till annan och läraren kan 

även fråga klassen om vissa detaljer i sin teckning. 

                                                           
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Lärare F, Järna. 
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7.2. Tavlan som motsats till andra medier? 
 
 
På frågan varför tavlan är så central på waldorfskolan svarar lärare G: 

Det är läraren som förmedlar det som eleverna ska göra eller arbeta med, läraren är förmedlaren 

och har tavlan som ett verktyg att förmedla. 

Finns det bara positiva svar till frågan om hur tavlan blir till hjälpmedel för lärarna? Krånglar det inte 

någon gång? 

De lärarna som kan uppleva svårigheter med tavlan är främst de som inte är vana vid materialet, inte 

har övat eller inte vuxit upp med detta sätt att kommunicera och uttrycka sig. De är kanske vana vid 

färdiga uppslag i läroböcker eller på en projektion. Att skriva på tavlan kan få några att darra på 

handen av nervositet. Att rita kartor kan vara knepigt om man inte kan metoden att måla färgfält och se 

kartan som en helhetsbild. Det blir lätt så att man fastnar i konturer och inte greppar proportionerna. 

För att kunna våga gå upp i storlek med en bild såsom man gör på en tavla kräver framför allt en vana 

vid materialet, att man känner sig bekväm med tekniken, inte nödvändigtvis någon långvarig 

konstnärlig skolning. Ju enklare bilder desto bättre. 

För de ovana lärarna kunde projektorn vara till hjälp. Det blev lättare att bara rita av en projektion. 

Andra lärare kämpar för att få till saker på tavlan med eleverna närvarande. De kan även fråga 

eleverna om det blev bra och låter sig korrigeras av dem.  Lärare G förklarar att hon brukar utgå från 

helheten, från massan och inte fästa sig vid konturer för att undvika problem. Lärare F tycker om att 

rita kartor i geografi och steg för steg visa eleverna hur kartan blir till. Det kan ta några dagar innan 

kartan blir färdig. Det tycker kanske andra lärare är problematiskt när hela tavlan upptas av en karta 

och det inte finns plats för andra saker. Då skulle man behöva en extra tavla som man kan rulla in vid 

behov. Detta är samtidigt en indikation på att om lärarna är så flitiga med användningen av den att de 

riskerar att tränga ut varandra så fyller den verkligen sin funktion och det är svårt att ersätta  tavlan 

med annat.  

Det kan också vara ett exempel på hur vissa vanor etableras i en viss miljö. Man kan vänja sig vid 

tavlan och se den som en självklarhet eller vara van vid en miljö där den inte har funnits på flera år och 

skaffa andra vanor och kommunikationsvägar. Det ena behöver inte utesluta det andra : 

antingen smartboard eller griffeltavla. Det kan vara en diskursfråga, ett rent principiellt 

förhållningssätt som hämmar båda sidorna att våga gå utöver givna gränser, eftersom gränserna styrs 

av skolans pedagogiska profil, som lärarna måste följa. 

På frågan om whiteboard och digitala medier. Skillnaden mot whiteboard upplevs på det estetiska 

området, men skillnaden mot smartboard mer på det kommunikativa . Svarta tavlan har ett annat 

uttryck än whiteboard, även om kommunikationen sker på ett liknande sätt.  
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Lärarna är ganska överens om hur begränsande whiteboarden är, att tuschpennorna inte erbjuder någon 

målerisk kvalitet, att de är svåra att hantera och glider på ytan. Det upplevs stumt och tråkigt med 

whiteboard jämfört med en riktig griffeltavla. Krita på svart känns som något helt annat, även om det 

inte är så självklart för alla hur man ska angripa materialet och bli vän med tekniken. Det gäller också 

att ha rätt sorts kritor, för en del har dåliga färger och saknar nyanser. I waldorfskolor används kritor 

som beställs via en speciell grossist, kritorna är i 12 färger plus vitt och svart.  En mycket erfaren 

lärare ger ett snabbt svar på frågan  

" den svarta tavlan har möjligheter när det gäller färg och uttryck som jag upplever att whiteboard inte 

har överhuvudtaget".64 

En annan lärare kommenterar att hon inte kunde föreställa sig att jobba med en palett på fem 

tuschpennor. 

Hon berättade också om ett studiebesök av andra lärare från kommunala skolor, som blev nostalgiska 

när de såg tavlan och avundades waldorfläraren möjligheterna att måla" flödiga "bilder. 

Lärarna har glädje av de många färgerna och övervägde fördelar med att använda svart bakgrund. 

"Jag har tänkt på det när jag har tecknat med vitt på svart, skelettet och sådana saker när jag har haft 

biologi eller när man har gjort mörkerövningar i båda riktningar i det svartvita fältet".65 

 Om däremot en smartboardprojektion sätts in blir det en stor skillnad i det perceptiva mottagandet och 

det blir en annan närvaro i lektionen, både för läraren och för eleverna. Läraren visar kanske något 

färdigt och vill fylla på med mer kunskap och information till klassen. Men läraren är samtidigt inte 

med i processen själv och förhåller sig mer passivt till undervisningsmaterialet. Läraren skapar inte 

undervisningen inför eleverna, eftersom stoffet redan finns där, allt är färdigt upplagt och visserligen 

snyggt, men någonting uteblir. 

Jag kan upptäcka något som jag inte har sett förut och då blir läroprocessen på riktigt, den blir 

inte artificiell. Och då kan tavlan hjälpa till att skapa det. På en smartboard då vet man vad man 

visar varje gång. Det händer så snabbt att jag inte måste vara med i processen. 

/.../ ibland skulle det vara skönt med en smartboard, att alla vet allt. Men förstår de? Bara för att 

vi vet behöver vi inte förstå. Har jag ritat så har jag förstått lite mer av vad jag håller på med."66 

Med detta vill läraren betona vikten av att ta med eleverna på en upptäcktsresa, en som liknar den som 

Columbus i sin tid gjorde. Här ifrågasätts om möjligheten att blixtsnabbt dela information eller 

förflytta sig från en plats till en annan verkligen bidrar till att förstå och koppla ihop processer och 

sammanhang såsom det krävs av eleverna i undervisningen. 

Samma lärare fortsätter på resonemanget om varför den långsammare tavlan kan i slutändan bli 

effektivare. 

                                                           
64 Lärare G, Bromma.  
65  Lärare B, Umeå. I klass 6 och 7 börjar man i bild undervisa om ljus och skugga och jobba i svart och vitt, med   

kol och krita. 
66 Lärare F, Järna.  
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Vi ritar och försöker vara noga med att se och uppleva någonting. Då stannar tiden lite. Jag springer inte 

ifrån det jag gör. Om man gör det från tidig ålder då utvecklas förmågan hos eleven att se någonting, 

inte gå förbi.67 

Samtalet svänger in på en annan viktig aspekt nämligen om man genom en statisk ( färdigställd och 

projicerad) text riskerar att låsa fast innehållet  till något för alltid givet och oföränderligt. Det som 

presenteras för eleverna kan upplevas  som ”dött”. Om läraren skapar texten själv så finns det alltid en 

möjlighet att förändra eller gå tillbaka. Det ser inte heller likadant ut varje gång, eftersom bokstäver 

kan se olika ut från gång till gång, liksom ordvalet. Denna dynamik är ett uttryck för något levande, 

man bygger på ett omedelbart möte människa till människa utan mellanhänder. Det blir en skillnad i 

mottagandet och det är många lärare med om. Detta förutsätter elevens närvaro och det är en viktig 

aspekt av pedagogiken att vara närvarande. Men det är också en känslig eller diskutabel fråga. Blir 

allting sämre och mindre intressant genom att visa en färdig projektion? Mycket kan bero på själva 

ämnet. I NO ämnen är det av större vikt att gå in i processer tillsammans. Läraren vill inte göra någon 

värdering vad som är bättre eller sämre. 

Den egna processen kan läraren också uppleva krävande, det finns ingen färdig mall att gå efter, man 

måste arbeta på nytt igen. Lärare B deklarerar efter att ha gjort ett antal tavelmålningar med madonnor 

till perioden medeltidshistoria: 

  Jag skulle kunna ha fotograferat madonnan som jag gjorde för 6 år sedan och sen bara klick klick ta 

upp den och skriva vackert med handskrift på en smartboard /…/ Men det har ett värde när de ser att 

detta har fröken gjort och de förstår det.68 

En sådan erfarenhet pekar på att det finns vissa aspekter av estetiska intryck som inte direkt har med 

det färdiga resultatet att göra utan med processen, som föregår resultatet. Om processen reproduceras 

mekaniskt eller om den bearbetas av en människa för hand är inte utan betydelse. 

Filosofen Walter Benjamin skriver om konstverkens aura och vad som sker när vi börjar reproducera 

dem: 

”What shrinks in an age where the work of art can be reproduced by technological means is its 

aura. The process is symptomatic; its significance points beyond the realm of art.”69 

De intervjuade lärarna betraktade visserligen inte sina kritteckningar som konstverk, men liknande 

princip av direkt kontakt via en handgjord teckning och av en person som barnen kände väl, bidrog till 

en annan sorts kommunikation än den via ett digitalt medium eller en tryckt lärobok. Denna nära 

kommunikation satte lärarna värde på, eftersom det lämnade sina avtryck på eleverna och i 

klassrummet. Därför var det av vikt att teckningarna gjorda i pedagogiskt syfte var tydligt utförda och 

hade en positiv och tilltalande attityd, som är lätt att ta till sig. 

                                                           
67 Ibid. 
68 Lärare B, Umeå. 
69 Benjamin, Walter, 1936, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, London, Penguin Books, 

s.7. 
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8 Resultat  
 
Med hjälp av intervjuer, samlade bilder samt egna bilder och teckningsövningar har jag gjort en studie 

om användningen av svarta tavlan med anknytning till waldorfpedagogik. Jag har letat efter den röda 

tråden som förbinder waldorfpedagogiken med svarta tavlan och även trådar som förbinder de olika 

lärarnas aktivitet på tavlan. 

8.1. Lärarens redskap i praktiken 
 
Lärarnas förhållande till tavlan som medel svajade från mycket entusiastiskt och förtroget till mera 

osäkert, trevande. Alla var dock positiva och ingen verkade direkt tvungen eller besvärad av att ha 

kritan i hand. I många ämnen var tavlan till hjälp. Lärarna visade inte någon saknad efter fler digitala 

framställningar, whiteboard ville de alls inte ha, däremot tyckte de att tavlan var överflödig vid 

rumsliga tredimensionella projekt, som bygge, eller vid rörelser, dans, lekar och drama.  

Kommunikation och lärande skedde inte endast via läraren och mediet, även om detta fortfarande 

dominerade. Däremot var det mycket lite som fokuserade på elevernas interaktion, förutom i ämnen 

som drama eller eurytmi och musik, både på tavlan och sinsemellan. Först i högstadiet och gymnasiet 

hade eleverna grupparbete och egna framställningar. 

Tavlan är ganska central och dominerar gärna klassrummet, genom sin rejäla storlek, ibland i tre delar, 

samt sin  robusta design. Den används också till schema, påminnelser och annan information. Några 

lärare dokumenterar sina tavlor, andra bryr sig mindre om det, eleverna gör det vid behov i sina 

mobiler. Man kan undra varför dokumentationen inte är en rutin med de nya möjligheterna att få 

allting digitalt.  

8.2. Regler, ramar, stiltolkning. 
 

Försöket att objektivt kategorisera bilderna och hitta en waldorf-stil tillsammans med lärarna var ingen 

lätt uppgift. De som var inne i diskursen hade svårt att se utifrån på sin egen verksamhet och några var 

överraskade och undrade om det fanns någon speciell stil. Vissa använde sig av målartips och böcker 

där stilen tydligt kan urskiljas men som är svår att definiera. Stilen har troligtvis uppkommit genom 

flera faktorer. Man påverkas av varandras bilder och de gemensamma böckerna som finns i omlopp 

samt digitala bildmedier. Det finns givna teman och motiv. Bilderna ska vara tydliga, naturalistiska, 

föreställande och färgen ska täcka hela ytan. Det finns en strävan att inte göra konturer utan  istället 

jobba med färgfält. Lärarna anstränger sig att göra bilderna fina och använder mycket färg. Man kan 

notera tre huvudregler, som kommer fram ur samtalen med lärarna : att inte rita konturer, att inte göra 

karikatyrer och att ta hela ytan i anspråk i bilden. 
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8.3.Vilka konventioner har vi att göra med? 
 

Läroböcker används väldigt lite eftersom materialet ska bearbetas av läraren, som måste göra urvalet 

efter eget omdöme. Det innebär ett ansvar som jag uppfattade skulle kunna vara tungt, men lärarna 

delade inte riktigt min uppfattning om ansvarstyngden. De medgav att det var tidskrävande men det 

var inte svårt att hitta källor, förlagor eller inspiration. De utgick från egna intressen, tidigare studier, 

böcker som de hade hemma och resor. Att läsa mycket och förkovra sig var en del av arbetet.  

I kategorin bokstavsbild , räknebild och formtecknings bild finns färdiga uppslag att reproducera. Men 

det ska inte hindra lärarna från att hitta egna kreativa lösningar. 

  

8.4. Tavlans multimodala funktion 
 
Om det multimodala arbetssättet handlar om att styrka en berättelse med bild eller nå fram till en text 

via bild så är tavlan såsom den används i waldorfskolan ett bra exempel på att förhålla sig 

multimodalt. Den teoretiska delen är likställd med den estetiska. Visualisering av berättelser , 

bokstäver, ord och tal och vidarekoppling till rörelse eller drama och retorik får 

undervisningsmaterialet att nå eleverna genom flera kanaler. Idag talas det mycket om dataanvändning 

och media i samband med multimodalitet, men traditionen att göra en visuell framställning av något 

som skulle kunna framföras enbart med skriven text är mycket gammal, enligt Selander& Kress ända 

från antikens Grekland. Att eleven utifrån en berättad text och en stödjande bild skapar en egen text 

och bild i sin arbetsbok bidrar till att forma lärostoffet på sitt sätt och ökar känslan av att vara 

medskapare i kunskapandet, på samma sätt som läraren är när den bearbetar materialet på egen hand 

innan det presenteras för eleverna. Alla formar sitt lärande själva och läroboken med sin text kan 

användas som stöd men inte som den huvudsakliga förmedlaren. 

 

 

8.5. Resultat av gestaltningen 
 
Den interaktiva tavlan fylldes varje dag med teckningar från förbipasserande. 

Detta tog jag som ett bevis på att många tycker att det är roligt att teckna och skriva på en svart tavla. 

I brist på plats vandrade teckningarna ut till den svarta delen av väggen bredvid installationen, vilket 

 var ganska oväntat. Den svarta väggen tillhörde inte min utställningsdel men blev en förlängning av 

den. 
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9 Slutdiskussion 
 
I läroplanen för grundskolan läser vi om skolans uppdrag: 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion /…/ om kunskapsbegrepp, om 

vad är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter 

på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter. /…/ Kunskap kommer till uttryck i olika 

former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. /…/70 

 Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer. Ur texten framgår också 

väldigt tydligt att skapande verksamhet är viktigt och att en harmonisk utveckling och bildningsgång 

tillåter att pröva, utforska och göra egna gestaltningar. 

                                                           
70 Lärarboken, ( 2011/2012), Lärarnas Riksförbund, s.19. 
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 Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad 

och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.71 

Denna formulering är ganska fri och passar bra när det gäller waldorfskolans metoder. Sedan 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna upphävdes 2012 ska waldorfskolans läroplan anpassas till 

den allmänna läroplanen. Det finns inte några indikationer om att den inte skulle kunna följa 

läroplanen, även om metoder och tillvägagångssätt är olika.  

 Lärare i grundskoleklasser tillåts i övrigt att använda mycket olika metoder, även inom samma klass, 

att pröva sig fram beroende av elevens individuella förutsättning och behov.72 

Enligt vad jag har samlat ihop om waldorfskolan kan man prata om waldorfpedagogik som en lära 

som förutsätter en viss övergripande metod, men lärarna kan även ha individuella tillvägagångssätt 

och lösningar beroende på elevernas individuella behov. 

Tavlan i sig är ingen metod för lärande, endast ett verktyg som möjliggör vissa metoder. Att uppnå 

lärandemålen behöver inte vara avhängigt av ett speciellt verktyg kan man tycka.  Inte heller de 

konstnärliga metoderna är helt avhängiga av svarta tavlan. Men det anses däremot viktigt i 

waldorfpedagogiken att läraren ritar och målar inför klassen. Genom att vara aktiv och öva sig på det 

konstnärliga  hjälper läraren barnen att frigöra deras förmåga och självsäkerhet. Genom att se läraren 

göra saker kommer barnen lättare in i egen aktivitet. Lärarens  konstnärliga aktivitet måste inte, och 

ska heller inte, inskränka sig till tavlan, det kan bli både tredimensionellt formande av ett material, en 

målningsuppvisning med vattenfärg och pensel på papper eller rörelse i rummet samt berättarkonst. 

Tavlan är dock ett flitigt förekommande element när läraren ska berätta om något, allt från en 

bokstavssaga och legend till historiska berättelser, geometriska former eller rent vetenskapliga fakta 

och experiment. Ifall läraren inte skulle ha tavlan till hjälp skulle kunskaperna förmedlas på många 

andra sätt, då har vi att göra med inlärning utan direkta konstnärliga anspråk, såsom det ofta sker i 

andra skolor. Det finns nämligen också krav från Skolverkets sida på det konstnärliga området, samt 

att utveckla kreativitet och problemlösning. Dessa områden tas om hand i specifika ämnen såsom bild, 

musik mm, medan i waldorfskolan är de dessutom integrerade i andra ämnen och mer 

gränsöverskridande. 

Det konstnärliga är inte målet i sig i waldorfskolan och ambitionen ligger inte på att läraren ska vara 

konstnär eller utbilda sina elever till konstnärer. Det konstnärliga förhållningssättet är en kunskapsväg 

att gå som är  annorlunda än den vedertaget vetenskapliga, men som kan visa sig vara en likvärdig väg 

till kunskap. Även om läraren i början inte  tror sig vara konstnär så arbetar läraren på att skapa balans 

mellan det abstrakt teoretiska och det konstnärliga. 

I lärarutbildningen för waldorflärare gör man sig uppmärksam på dessa motsättningar: 

                                                           
71 Ibid, s.20. 
72 Söderberg, Susanne(2007), Att lära barn att skriva, Examensarbete, Mälardalens Högskola, Institutionen för 

Humaniora. 
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Ju mer teoretiskt någonting är desto mer behöver det bearbetas konstnärligt. Läsningen och 

skrivningen är det mest abstrakta, teoretiska, och då ska det bearbetas helt och hållet genom det 

konstnärliga. Det är inte så att det konstnärliga i Waldorfskolan görs för att stötta någonting 

annat. 

Syftet med att gå i skolan är inte bara att pricka av en del färdigheter, förmågor och kunskaper 

för att kunna klara sig i samhället. Det finns också där, men skolan ska också vara till näring för 

barnet och det är jätte anspråksfullt.73 

 Det finns en kvalitet i att när något berättas med hjälp av tavlan så bär det  tydliga spår av konstnärlig 

verksamhet. Detta uppmärksammades  av Rudolf Steiner och vidareutvecklades av konstnären Joseph 

Beuys. 

Det har dock uppstått motsättningar mellan lärarutbildningarna  där waldorfprofilen exkluderades som 

ovetenskaplig och Stockholms Universitet bröt samarbetet med Waldorflärarhögskolan 2008, vilket 

följdes av kommentarer och debatt i pressen och på internet. Stundom kunde diskussionen om 

waldorfskolans grund  blomma ut i affekterade paneldebatter, kommentarer i media och dokumentärer. 

Ärendet blev taget upp på riksdagsnivå. 

Upprörda känslor tenderar till att flera vill ta ställning för eller emot. Från och med januari 2015 

upptogs samarbetet igen under nya former . Waldorflärarutbildningen fick åter inkluderas i det 

svenska utbildningsväsendet. 

Så huvudproblemet ifall man ska tala om problem med undervisningskvalitativ anpassning  ligger inte 

riktigt i själva läroplanen, utan snarare är en motsättning i forskarvärlden mellan å ena sidan 

naturvetenskap och teknik och å andra sidan humaniora och konst. 

Det återstår att se ifall svarta tavlan så småningom blir en symbol för just waldorfskolan. 

I mitt framtida arbete som bildlärare skulle jag uppskatta svarta tavlan som en yta som lätt förvandlas 

och kommunicerar och bjuder in det konstnärliga att vara en del av vardagen. Det enkla och 

anspråkslösa i materialet kan locka fram estetiska värden,  enligt principen ” Less is more”. 

 Om waldorfskolan gör rätt eller fel är i nuläget omöjligt att säga. Det som är signifikant och som 

bekräftas av flera intervjuade lärare samt flera rapporter är det faktum att skolan har egna anspråk på 

barnets utveckling och lärande som visas genom den egna kursplanen. Enligt kursplanen följer barnets 

utveckling med alla ämnen och perioder världens utveckling. Ett motstånd mot produkttänkande 

avtecknade sig tydligt, både mot synen på eleven som produkt för samhällets behov och mot att 

betrakta kunskap som en produkt. Eleven går i skolan för sin egen skull, det viktiga är att bli en del av 

en historisk och kulturell kontext, vilket förmedlas redan i första klass genom sättet att lära sig 

bokstäver och siffror. 

 

                                                           
73 Lärare G, Bromma 
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5. Lärare C, ”Påsk bild”, 2016, klass 1, eget foto,  Stockholm 

6. Lärare G, ”Björk”,2016, målningsövning, lärarutbildning, eget foto, Bromma 

7. Lärare C, ” Bokstaven S”, 2015, svenska, klass 1, foto: Lärare C, Stockholm 

8. Lärare C, ” Bokstaven T”, 2015, svenska, klass1, foto: Lärare C, Stoskholm 

 Bilagor 
 

Bilaga 1. Översikt över vad som vanligtvis ritas på svarta tavlan av läraren 
 
Läroplanen med all sin mångfald riktar sig efter tre motton baserade på upplevelser skolan ska 

förmedla i de olika stadierna. Klass 1-3: världen är god. Klass1-6 världen är skön. Klass 7 och uppåt: 

världen är sann. 

 
Här följer en översikt över vad som vanligtvis ritas framme på tavlan av läraren och som i någon form 

av egen tolkning landar i elevernas egna skolhäften: 

Klass 1 : folksagor, formteckning, från bild till bokstav 

Klass 2 : legensberättelser, fabelskildringar, naturberättelser från närmiljön, formteckning 

Klass 3 : traditionella yrken och boningar, formteckning mer avancerat 

Klass 4 : den nordiska gudasagan, nordens historia från istid till medeltid, nordiska flätmönster och 

ornamentik, människan i förhållande till djuren och djurens specialisering, rita karta över din väg från 

skolan hem eller skolområdet samt formteckning med avancerade mönster. 

Klass 5 : Antika kulturer : Indien, Persien, Mesopotamien, Egypten, Grekland. Grekisk mytologi, 

Illiaden och Odyssén, Gilgamesh eposet, hieroglyfer, Buddha, Egyptiska gudar.  

Frihandsgeometri. Botanik. Kartor över eget land och grannländerna. 

Klass 6 : Antika Rom. Fysik och geologi. Medeltiden. Akustik och optik. Mineraler och organisk 

kemi. Kristaller. Naturgeografi och klimatzoner. Geometri: femtal och sextal, rosblad och liljeblad, 

femstjärna  och snöflingor. 

http://waldorf.se/arsteman/
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Klass 7 : Renässanskultur – konst och vetenskap samt upptäckter. Astronomi. Perspektiv. 

Klass 8 : Industriell revolution, nyttoväxter, uppfinningar, svart-och-vitt teckning, näringskemi. 

Anatomi -skelett, nervsystem, sinnen, muskler. 

Klass 9 : Romantik, konsthistoria – hur idealen har förändrats, en vandring genom konsten från grottan 

till idag. Cellära, encelliga djur. 

Klass 10 : Naturgeografistudier. Fältmätning och egna kartor. Hjärnan och nervsystemet. 

Klass 11 : Parsifal, Shakespeare. Moral och orättvisor. Elektricitet. Cellbiologi. Botanik och Linné. 

Klass 12 : Stilarter och kulturer som jämförs. Arkitektur studier. Evolutionslära. Mycket eget arbete. 

Läraren tecknar inte åt eleverna, mer skriver upp uppgifter och använder tavlan till info och 

instruktioner samt formler och förklaringar.74 

Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

1. Vilka är dina erfarenheter att använda dig av svarta tavlan i din undervisning ? 

2. Hur ofta målar du bilder ? När målar du och när gör du annat på tavlan? 

3. Vad är lätt med tavlan, hur hjälper den dig? Hur hjälper den eleverna? 

4. Vad är eventuellt svårt med tavlan? 

5. .Är barnen själva aktiva på tavlan? När och hur? 

6. Tavlans centrala roll i klassrummet 

7. Har du ett konstnärligt intresse eller eget konstnärligt fält? 

8. Kan det konstnärliga hjälpa dig som lärare? 

9. Dokumenterar du bilderna? Kan du dela med dig av dem? 

10. Hur hjälps ni lärarna åt, har ni utbyte av varandras bilder? 

11. Vilka förlagor använder du? Vilka förebilder ? 

12. Hur känns det att ha ansvaret att forma sin egen gestaltning, hur förhåller man sig som lärare till 

sin gestaltning? 

13. Finns det en särskild estetik i bilder som gör att de kan särskiljas som Waldorf- bilder? Hur 

kännetecknas en pedagogisk bild mot en fri konstnärlig bild? 

14. Fördelen eller nackdelen av att inte använda skolböcker. 

15. Hur arbetar ni med : bokstavsbilder, formteckning, mattetal i bild? 

16. Hur mottagas bilder av barnen? 

17.  Hur upplevs skillnaden mot whiteboard och digitala medier? Vad kan tavlan erbjuda för 

speciellt som material och vilken kvalitet har det? Varför ska tavlan vara just svart? Varför 

prioriteras just denna teknik? 

 

                                                           
74 http://waldorf.se/arsteman/ 
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Jag intervjuade också en lärare som förutom en lång egen erfarenhet som pedagog arbetar som 

lärarutbildare för waldorflärare. I detta sammanhang ställde jag ytterligare några frågor som berör 

själva lärarutbildningen : 

1. Varför är svarta tavlan så central i undervisningen på Waldorfskolan? I kommunala skolor är 

den borta för det mesta, men i Waldorfskolan finns den kvar och fungerar.  

2. Är det enklare eller svårare för lärarna med tavlan, i vilka moment är tavlan överlägsen andra 

media och var finns  det svårigheter ? Vad har lärarna för förhållande till materialet? Vad 

skapar ramen för gestaltningen? 

3. På vilket sätt lär ni lärarna att använda tavlan ? Finns det speciella uppgifter för lärare att öva 

sig på att visualisera saker på tavlan eller skapa bilder? 

 

Bilaga 3. Filmer 
 
 
 

Vitt på svart del 1 : https://youtu.be/UB588QO_RtA 

 

Vitt på svart del 2 : https://youtu.be/miOKlMhIQ-M 

 

 
Filmad projektion på svarta tavlan : https://youtu.be/FPARxQayRYQ 
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Bilaga 4. Bilder tecknade av lärare 
 

 
 
 
 
 

1. 
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2. 

3. 
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4. 

5. 
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6. 

7. 

 

 



49 
 

 
8. 


