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ABSTRACT

Viklund, A. 2016. Den praktiska geografiundervisningen, i waldorfskolan respektive kommunala

skolan. Kulturgeografiska institutionen, arbetsrapportserie, Uppsala universitet.

Syftet med uppsatsen är att undersöka didaktiska strategier i geografiämnet, med fokus på praktiska moment, utifrån en 

jämförande studie mellan waldorfskolan och den kommunala skolan. Anledningen till att de två skolformerna valts ut är

att waldorfskolan, till skillnad mot den kommunala skolan, har en stark estetisk- praktisk utbildningstradition. Påverkar 

denna utbildningstraditionella skillnad geografiundervisningen, och i sådana fall, hur? Relationen mellan teori och 

praktik i klassrummet, samt effekten av olika undervisningsmetoder för elevernas ämnesförståelse, har också studerats. 

För undersökningen utgör kvalitativa intervjuer den huvudsakliga metoden. Sammanlagt har sex semistrukturerade 

intervjuer genomförts med högstadie- och gymnasielärare, tre från respektive skolform. Resultatet visar på skillnader, 

men också likheter, i relation till praktiska moment i geografiundervisningen mellan de olika skolformerna. Alla lärare 

uttrycker didaktiska strategier gällande teori och praktik men lägger olika tyngd på det ena respektive det andra. Dessa 

strategiska skillnader går att härleda till  utbildningsfilosofi och styrdokument. Alla lärarna har ett elevcentrerat fokus, 

men de kommunala lärarnas undervisningsmål utgörs i högre grad av teoretiska samband och waldorflärarnas av 

erfarenhetsbaserade helhetsperspektiv.

Nyckelord:  geografididaktik, praktiska moment, undervisningsstrategier, waldorfskolan, kommunala skolan
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Förord
Jag vill tacka alla inspirerande lärare som ställt upp i den här studien och samtidigt säga förlåt för 

att era uttrycksfulla berättelser inte i sin helhet fick plats på dessa sidor. Jag kommer dock att bära 

med mig dem vidare in i yrkeslivet.

1. INLEDNING
Pedagogiska  magasinet har  i  sitt  senaste  nummer,  2016(2),  ett  huvudtema  de  kallar  Bortom

skärmen. Inom ramen för det temat skriver Lundborg, professor emeritus vid Lunds universitet, om

handens roll i hjärnan vid inlärning. Han liknar handen, med sina rörelser, vid ett sinnesorgan och

beskriver dess funktion lika viktig som hörseln och synen. Hjärnan och handen har ett nära och

unikt samspel och ibland kallas handen för hjärnans förlängning mot yttervärlden (Lundborg, 2016,

s. 26). En kreativ och motorisk process förbättrar memorering, skapar djupare minnesspår i hjärnan

och  påverkar  inlärningen  (ibid.).  I  samma  nummer  av  magasinet  dyker  också  en  artikel  om

waldorfskolan upp, vars pedagogik och alla dess ämnen, från dans till matematik, präglas av ett

konstnärligt perspektiv. Att skapa, arbeta med händerna och lära sig ett hantverk är centrala delar av

waldorfpedagogiken (Palm, 2016, s. 33- 36). I dagens skola, där teknik och datorer har en stor plats,

kan man fråga sig vilken roll handens och kroppens arbete spelar vid inlärning. Hur stort utrymme

får det motoriska i undervisningen och vilken betydelse har det för elever och lärare? Lundborg

(2016) skriver att det är samhällets och skolans uppgift att finna en rimlig balans mellan handens

och teknikens möjligheter så att handens förmåga, kunskap och samlade erfarenheter får fortsätta

att spela en huvudroll i våra liv som biologiska varelser (Lundborg, 2016, s. 31). Med utgångspunkt

i Lundborgs (2016) resonemang skulle man kunna hävda att; i skenet av datorskärmen ligger det

praktiska i tiden!

Eleverna går i skolan för att inhämta kunskap och lärarnas uppgift är att hjälpa dem med det.

Vad kunskap är och hur den på bästa sätt förvärvas har diskuterats sedan Platons dagar (Gustavsson,

2002, s. 13). Under lång tid har vetenskap varit likställt med kunskap och det avspeglas även i

skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. §5)  utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

erfarenhet.  Men  att  vetenskap  är  detsamma  som  kunskap  håller  på  att  förändras  och  andra

kunskapsformer vinner mark (Gustavsson, 2002, s. 74). Detta avspeglas bland annat i artikelserien

ovan. Tillsammans med kunskapsbegreppet dyker ofta teori och praktik upp, där teori traditionellt

sett brukar förknippas med tänkande och praktik med handlande. Vetenskaplig kunskap betecknas

vanligen som teoretisk men den kan också innebära något som i praktisk verksamhet övas upp och

införskaffas. Att skilja teori  och praktik åt kan vara mycket svårt när det kommer till  inlärning

(Gustavsson, 2002, s. 78ff). Precis som Lundborg (2016) betonar också Boström (1998) kroppens

funktion vid inlärning och tänkande. Att eleverna använder sina kroppar och händer när de lär in har

betydelse (Boström, 1998, s. 84f).  Våra aktiva händer är viktiga för våra hjärnor när vi inhämtar

kunskap och de praktiska aktiviteterna verkar därför kunna spela en viktig roll i undervisningen. 
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1.1 Syfte och frågeställning
Utifrån  diskussionen  ovan  har  syftet  för  den  här  uppsatsen  formulerats.  Det  i  skolan

tvärvetenskapliga  geografiämnet,  med  möjlighet  till  både  inom-  och  utomhusaktiviteter,  är  en

spännande och intressant kontext att undersöka praktiska moment i. Än mer intressant blir det om

det också undersöks inom waldorfskolan som, traditionellt sett, har en hög frekvens av praktiska

moment i klassrummet. Ser relationen annorlunda ut mellan geografiämnet och praktiska moment i

waldorfskolan i jämförelse med den kommunala skolan? Går det att urskilja likheter och skillnader?

I och med att det är lärarna som sätter ton för undervisningen i klassrummet får de huvudrollen i

den här studien. Syftet med denna uppsats är att undersöka didaktiska strategier i ämnet geografi,

med  fokus  på  praktiska  moment,  utifrån  en  jämförande  studie  mellan  waldorfskolan  och  den

kommunala skolan. För att uppfylla syftet har följande forskningsfrågor formulerats;

• Hur  omsätter  waldorflärare  respektive  kommunala  lärare  de  praktiska  delarna  i

styrdokumenten i geografiundervisningen? 

• Vilken relation har de praktiska momenten till de teoretiska? Omfattning, struktur.

• Hur upplever lärarna att ett praktisk- didaktiskt tillvägagångssätt påverkar elevernas relation

till geografiämnet?

1.2 Avgränsning
Denna studie har avgränsats utifrån formuleringen av forskningsfrågorna. Således har waldorflärare

och kommunala lärare intervjuats, samt aktuella styrdokument analyserats, och inga elever eller

annan skolpersonal.

1.3 Definition av begrepp
I uppsatsen används skolform för att beskriva waldorfskolan respektive kommunala skolan. Det är

således inte en enskild skola som åsyftas när waldorfskolan eller kommunala skolan nämns, utan en

pedagogisk verksamhet.

Begreppet  praktiskt-  används i olika varianter och betyder här att konkret tillämpa något i

det  verkliga  livet  alternativt  omsätta,  pröva  eller  erfara  något  genom en  fysisk  handling  eller

upplevelse.  Exempel på praktiska moment är exkursioner,  observationer,  experiment,  fältstudier,

orientering eller att skriva, måla och skulptera handgripligen med en penna alternativt pensel.

Att kunskapa- är ett verb som kan likställas med att inhämta eller förvärva kunskap genom

en aktiv handling. Det är kopplat till en medveten aktivitet eller erfarenhet.

Utbildningsfilosofi och undervisningsfilosofi används synonymt i uppsatsen för att beskriva

en  filosofisk  bas  eller  utgångspunkt  för  en  skolform.  I  någon  mån  vill  jag  säga  att

undervisningsfilosofi oftare beror på utbildningsfilosofi, än tvärtom.

Respondentjakt innebär aktiva försök att få tag på relevanta respondenter för intervju.

5



2. TIDIGARE FORSKNING

2.1 Geografididaktik 
Geografididaktiken är  ett relativt outvecklat  forskningsområde i Sverige, det finns enbart ett fåtal

forskningsrapporter,  böcker  och  avhandlingar  i  ämnet  (Bladh,  Molin,  2012,  s.  59).  Än mindre

forskning går det att hitta gällande praktiska moment i geografiundervisningen. En av de senaste

geografididaktiska avhandlingarna är Lena Molins (2006)  Rum, frirum och moral som behandlar

skolgeografins innehållsval. Molin (2006) skriver att moment som exkursioner och studiebesök har

förekommit i de svenska läroplanerna sedan 1880- talet och redan då betonades vikten av att sätta

in geografiska kunskaper i sitt naturliga sammanhang /.../  (Molin, 2006, s. 96, 171). Idag är dock

sådana utomhusmoment ovanliga i geografiundervisningen och istället är det mer vanligt att naturen

lyfts  in  i  klassrummet,  exempelvis  stensamlingar  (ibid.).  Mårtensson  och  Wennberg  (1996)

presenterar  i  sin  geografididaktiska  bok  en  profil  av  fem  inre  och  yttre undervisningsmål,  där

betoningen  på  olika  mål  i  geografin  kan  placeras  in.  De  innersta  allmänbildande och  yttersta

nyttomålen kontrasterar  varandra  i  profilen  och  löper  från  inre  mål  som begreppsbildning  (1),

faktakunskap och baskunskap om jorden (2),  problem och bakgrund för större sammanhang (3), till

yttre mål som bakgrund för resor och massmediaintryck (4) samt färdigheter inför andra ämnen och

yrken  (5).  Var  tyngdpunkten  läggs  i  geografiundervisningen  beror  bland  annat  på  vilken

undervisningsfilosofi läraren företräder (Mårtensson, Wennberg, 1996, s. 10f). Sammanhanget som

kunskapen  presenteras  i  och  undervisningens  angivna  syfte  påverkar  starkt  elevernas

kunskapsbyggande process (Molin, 2006, s. 170). Detta blir särskilt intressant i denna jämförande

studie mellan de olika skolformerna waldorfskolan och den kommunala skolan.

2.2 Skolornas utbildningsfilosofi
I  Sverige  finns  det  idag  cirka  40  waldorfskolor.  Den första  12-  åriga  waldorfskolan  i  Sverige,

Kristofferskolan, grundades 1949 i Bromma i Stockholm (Antroposofi.info, 2016). Waldorfskolan

och waldorfpedagogiken grundades av Rudolf Steiner i Tyskland i början av 1900- talet och bygger

utbildningsfilosofiskt på hans antroposofiska kunskapsväg. Antroposofins grundtanke är att försöka

sammanlänka den fysiskt,  materiella  verkligheten med den själsligt,  andliga världen och denna

kunskapssyn präglar waldorfpedagogiken. Utöver den antroposofiska byggstenen hämtade Steiner

inspiration från Goethe (1749- 1832) och Schiller (1759- 1805) när han utvecklade pedagogiken för

waldorfskolan (Ritter, 1997, s. 11, 20ff). Steiner ansåg det viktigt att waldorfskolan skulle vara till

för alla samhällsklasser, pojkar och flickor samt att klasserna skulle vara sammanhållna från ettan

till tolvan. Dessutom var det för honom mycket centralt att skolan skulle väva samman det praktiska

arbetet med det intellektuella och kulturella arbetet (Ritter, 1997, s. 12). Steiner menade att de som

aldrig har arbetat med händerna inte kan få ett riktigt förhållande till sanningen eller det kulturella

livet  (Ritter, 1997, s. 13). Det praktiska arbetet och att utveckla det kreativa tänkandet är mycket
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viktigt inom antroposofin och waldorfskolan. För att kunna göra det måste eleverna få möjlighet att

fördjupa sina upplevelser av andlighet och identitet. En annan betydande del är att eleverna ska lära

sig att forma tänkandet till ett disciplinerat, rörligt och fördomsfritt verktyg med vilket en kan förstå

verkligheten ur ett helhetsperspektiv (Vidarkliniken, 2016). Antroposofins människosyn och barnets

utvecklingsfaser är också centrala för waldorfpedagogiken. Man anser att människan består av tre

väsen; den fysiska kroppen,  det andliga och det själsliga,  vilka alla  bör beaktas i  skolan.  I  det

andliga finns jaget, medvetandet om sig själv, och pedagogens roll är att hjälpa elevens jag att kliva

in i kropp och själ. I det själsliga väsendet finns viljan, känslan och tanken, vilka utvecklas under tre

olika perioder under uppväxten och påverkar därför hur undervisningen ser ut (Ritter, 1997, s. 30-

36). Under den första perioden, 0- 7 år, utvecklas viljan och barnet lever genom sina sinnen, lek och

aktivitet är det primära. Under nästa period, 7- 14 år, utvecklar eleven känslan och behöver se saker

i sitt sammanhang, hur saker hänger ihop. Därför spelar det konstnärliga, som påverkar känslolivet,

en stor roll i undervisningen under denna period. Under den sista perioden, 14- 21 år, utvecklar

eleven  tänkandet  och  undervisningen  präglas  därför  av  moment  som  lär  eleven  att  tänka

självständigt, granska kritiskt, dra egna slutsatser och utveckla omdömesförmågan (Ritter, 1997, s.

43- 54). Easton (1997) lokaliserar sammanlagt sex nyckelelement i waldorfutbildningen; teorin om

barnets utveckling, teorin om lärarens självutvärdering, en läroplan med en artistisk och akademisk

kärna,  undervisning  som  anpassas  till  elevernas  kapacitet,  integrerad  undervisning  och

administration,  samt  ett  starkt  nätverk  mellan  elever,  lärare  och  föräldrar  i  skolan  och  i

waldorfsamhället  (Easton,  1997, s.  88).  Dessa nyckelelement kommer att  beröras  längre fram i

uppsatsen.

När  det  gäller  den  kommunala  skolan  går  det  inte  att  uttyda  ett  lika  tydligt

utbildningsfilosofiskt  perspektiv  som  i  waldorfskolan.  Fritzell  (2011)  skriver  att

rekommendationerna till skolan har varierat beroende på dess popularitet i samhället och präglats av

dualism.  Katederundervisning  har  ställts  mot  dialogpedagogik,  grupparbete  mot  enskilt  arbete,

undervisning mot inlärning samt fostran mot kunskapsförmedling.  Innehållet  i  pedagogiken har

skiftat beroende på läroplanens ideologiska utformning, frihetsidéer eller utifrån enskilda ämnen.

Kunskapsuppfattningar och innehållshantering i undervisningen har dock under lång tid präglats av

synen på att läraren både har skyldighet och rätt att strategiskt påverka eleverna utifrån samhälleligt

fastställda  mål.  Kort  sagt  har  social  makt  och  kontroll  kommit  att  definiera  den  pedagogiska

principrelationen /.../ (Fritzell,  2011, s. 216).  Molin (2006) å sin sida redogör för Englunds tre

utbildningskonceptioner,  utbildningsfilosofier, där skolan beskrivs ha präglats av en, från 60- talet

fram till  idag,  rekonstruktivistisk konception.  Rekonstruktivismen växte fram som en kritik mot

progressivismen vars  företrädare,  bland andra,  var  John Dewey med sitt  learning by  doing  (se

avsnittet  nedan).  Enligt en rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi  är  skolans roll  att  fungera som

kritiskt medborgaraktiverande, demokrati är ledordet och den huvudsaklig aktiviteten är samtal och

lärande (Molin, 2006, s. 63). Den förespråkade undervisningsmetoden för rekonstruktivismen är att

eleverna  ska  lära  sig  att  kritiskt  granska  det  omgivande  samhället.  Samtalets  roll  med  skilda
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perspektiv  betonas,  där  eleven  kan  få  möjlighet  att  välja  sina  egna  ställningstaganden  genom

argumentation (Molin, 2006, s. 65). Även om rekonstruktivismens idéer återfinns i läroplanerna

(SKOLFS 2010:37) (SKOLFS 2011:144) och i skollagen (SFS 2010:800) så är det inte utifrån min

granskning utbildningsfilosofiskt, explicit, uttryckt. Skolverket uttrycker inte heller någon specifik

utbildningsfilosofi  men  förklarar  att  ett  forskningsbaserat  arbetssätt, byggt  på en  vetenskaplig

grund och beprövad erfarenhet ska säkra kvaliteten på undervisningen (Skolverket, 2016). 

2.2.1 Dewey

Proggressivismens  Dewey  anser  också  att  språket  skapar  förutsättningar,  i  skolan,  för

problemlösning, högre former av lärande och förvärvande av olika färdigheter. Därför bör elevernas

egna  sociala  aktiviteter  vara  knutpunkten  i  skolan  (Phillips,  Soltis,  2010,  s.  93)  (Hartman,

Lundgren, Hartman, 2007, s. 48). Även om Deweys tankar om språket är intressanta så är det hans

resonemang  kring  erfarenhet  och  tänkande  som har  störst  relevans  för  den  här  studien.  Enligt

learning by doing metoden kunskapar elever bäst när de får reflektera över en erfarenhet de gjort

efter att de aktivt har prövat och experimenterat något (Lindström, 1996, s. 462). Det praktiska

arbetet  med  kroppen  står  i  fokus  och  Dewey  lägger  tonvikten  vid  handlingen,  åtgärden,  det

praktiska för att inte säga det handgripliga (Liedman i, Wahlström, 2007, s. 52). Den erfarenhet

eleven gör består inte  enbart av en  aktiv  handling utan uppstår i en kombination av både aktiva

(vad, handling) och passiva (hur, tanke) element. Tanke och handling går inte att skilja åt eftersom

erfarenhetens värde ligger i dess förmåga att skapa sammanhang. Denna symbios kallar Dewey för

intelligent  action.  I  undervisningen  innebär  detta  en  strävan  efter  interaktion  mellan  praktisk

handling och intellektuell analys (Hartman, Lundgren, Hartman, 2007, s. 17, 23). Därför tycker

Dewey att  praktisk-estetiska  ämnen  i  skolan  är  en  bra  ingång  till  mer  teoretiska  (Hartman,

Lundgren, Hartman, 2007, s. 48, 51). 

/.../ den aktiva sidan kommer före den passiva i barnets utveckling. Uttryck kommer före medvetna intryck.

Muskelutveckling  föregår  sinnesutveckling.  Rörelser  kommer  före  medvetna  sinnesintryck.  Jag  tror  att

medvetenhet i huvudsak är en kraftkälla, eller en impuls, och att medvetna tillstånd har en tendens att ta sig

uttryck i handlingar. (Dewey i, Hartman, Lundgren, Hartman, 2007, s. 53)

Hur  tänkandet  betraktas, antingen  som  en  produkt  eller  en  process,  kan  också  påverka

undervisningens utformning enligt Dewey. Som produkt är tänkandet kontextuellt oberoende medan

processtänkandet är subjektivt och beroende av vem och var någon tänker. Om tänkandet betraktas

som  en  produkt  präglas  undervisningen  av  logik  och  ordning,  den  blir  disciplinerad  och

kontrollerad.  Om det  istället  betraktas  som en  process  präglar  impulsmöjligheter  och  aktivitet

undervisningen,  den blir  spontan  och individualistisk.  Dessa  olika  utgångspunkter  för  tänkande

utgör olika steg i samma process. Det logiska blir en förutsättning för det reflekterande tänkandet

och reflektionen skapar möjlighet till utveckling av konsekvensanalys samt argumentationsteknik

(Wahlström,  2007,  s.  58-  60).  Enligt  Dewey  ska  kunskapsstoffet  som  lärarna  väljer  ut  för
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undervisningen grundas på vilken nytta det har för eleverna (Hartman, Lundgren, Hartman, 2007, s.

22,  50,  54).  I  detta  avseendet  placerar  sig  den  Dewey-  inspirerade  pedagogen  ytterst  bland

nyttomålen på Mårtenssons och Wennbergs målprofil (Mårtensson, Wennberg, 1996, s. 11).

2.3 Tidigare studier
Efter litteraturgenomgången visade det sig att  jämförande studier mellan waldorfskolan och den

kommunala skolan inte var särskilt många. Speciellt inte när det rörde jämförande studier gällande

ämnesspecifika pedagogiska strategier i högre årskurser. En upplevelse av forskningsglapp infann

sig.  Wright  (2013)  konstaterar  att  varken  waldorfsamfundet  eller  den  akademiska  världen  har

studerat konsekvenserna av Steiners syn på geografiämnet, som moderämnet och förenande av alla

ämnen, för eleverna och geografiundervisningen i waldorfskolan (Wright, 2013, s. 55). Synen på

kunskapande  inom  geografiämnet  är  starkt  polariserat  i  waldorfskolan  respektive  kommunala

skolan  menar  Wright  (2013).  Ämnet  har  i  den  kommunala  skolan  följt  akademiska

kunskapsformuleringar, med inlärningsmål som främst rör elevernas tänkande. Inom waldorfskolan

har  istället  fokus legat  på  eleven, dennes  förmåga att  fantisera  och känna har  varit  de  främsta

inlärningsmålen (Wright, 2013, s. 65). I och med waldorfpedagogikens varierande fokus på vilja,

känsla  och  tanke  i  olika  uppväxtperioder  och  den  vetenskapliga  kunskapssyn  som präglat  den

kommunala skolan, känns ovanstående resultat inte oväntat (se avsnitt 2.2).

2.3.1 Praktiska moment, kunskapssyn och inlärningsmål

Både  Nicholson  (2000),  Easton  (1997)  och  Liebendörfer  (2014)  beskriver,  i  sina  studier  om

waldorfskolan, liknande kunskapsformuleringar och inlärningsmål som Wright (2013). Samtidigt

går det också att i Schmidingers (2015), Jonassons (2011) och Krakowkas (2012) studier, som alla

rör  utomhuspraktiska  moment  i  geografiundervisningen,  urskilja  en  mer  teorifokuserad

kunskapssyn inom den kommunala skolan. Inlärningsmålen verkar främst handla om att kunna se

samband och förstärka kopplingen mellan teori och verklighet (se vidare). Dock är denna koppling

till Wrights (2013) resultat inte lika tydlig i studierna för den kommunala skolan, då de specifikt

fokuserar på det praktiska, dess förutsättningar och effekter. 

Waldorfskolestudierna,  förutom  Liebendörfer  (2014),  är  ämnesgenerella  och  alltså  inte

specifika för geografiämnet. Genom att studera lärares olika praktisk- estetiska presentationsformer

i waldorfskolan kommer Nicholson (2000) fram till att de påverkar elevernas upplevelse av och

förståelse  för  ämnesinnehåll,  samt  deras  perception  och meningsskapande (Nicholson,  2000,  s.

586). Gällande inlärningsmål och presentationsformer förklarar waldorfläraren i studien att hon;

/.../ represented content in ways she hoped would convey experiences, reveal feelings, and inspire imagination.

Story-telling, visual arts, writing, music, singing, and reciting are some of the forms she used to accentuate the

feeling and imagination qualities of the learning experience. (Nicholson, 2000, s. 580)
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Undervisningsinnehållet  presenterades  alltså  genom olika  estetisk-  praktiska  moment  för  att  ge

eleverna möjlighet att erfara, uppleva, uttrycka känslor och för att uppmuntra till fantasi. Berättelsen

och dialogen med klassen är också centrala delar i lärarens undervisningen och dessutom relateras

de återkommande till elevernas egna erfarenheter och aktuella kunskaper (Nicholson, 2000, s. 580).

Easton  (1997)  beskriver  liknande  artistiska  och  estetiska  element  (se  föregående  citat)  som

waldorflärare använder sig av i sin undervisning samt att de är menade att låta eleverna utveckla sitt

kreativa tänkande, sin fantasi, förståelse, perception och sitt uttryckssätt. Det finns en strävan efter

att utveckla elevernas spirituella, estetiska och interpersonella känslighet som i sin tur kan stärka

och införliva det  intellektuella  vetandet.  Dessa estetiska moment gör det  möjligt  för läraren att

skapa en mer levande kontext för ämnesinnehållet och inlärning (Easton, 1997, s. 87, 93). Eleven

utgör startpunkten för lärarens undervisning och utifrån elevens erfarenheter och position utvidgas

sedan  cirklarna  (Liebendörfer,  2014,  s.  90).  Waldorfeleverna  använder  också  olika  former  av

praktiskt- estetiska presentationsformer och waldorfskolan lägger större vikt vid artistiska, estetiska

och  gruppredovisningar  än  vid  enskilda  examinationer  (Nicholson,  2000,  s.  580-  584).  Vid

inlärningsprocessen i waldorfskolan ska både elevernas hjärta, huvud och händer involveras. Under

en skoldag ska de få möjlighet att förhålla sig till kunskap genom sitt viljeliv, känsloliv och tankeliv.

Därför  bör  läraren  lägga  samma  vikt  vid  teoretisk,  praktisk  och  estetisk  kunskap  i

waldorfpedagogisk  undervisning  (Easton,  1997,  s.  87)  (Liebendörfer,  2014,  s.  71,  92).  Både

Nicholson  (2000,  s.  586),  Easton  (1997,  s.  94)  och  Liebendörfer  (2014,  s.  97f)  beskriver  en

waldorfpedagogisk strävan efter att  uppnå ett  helhetsperspektiv i undervisningen.  Wright (2013)

menar att just denna helhetssyn i undervisningen och geografiämnets bredd kompletterar varandra

väl,  men  att  undervisningen  i  ämnet  behöver  förnyas  i  fråga  om  konceptuellt  ramverk  och

epistemologi (Wright, 2013, s. 55). Waldorfskolan måste alltså arbeta med att inom geografiämnet

besluta om vad man kan veta och hur denna kunskap ska nås. Samtidigt kommer Dahlin, Liljeroth

och Nobel  (2006) fram till  att  denna allomfattande helhetssyn kan utgöra  en negativ effekt  av

waldorfpedagogiken. Den kan följas av slutenhet och dogmatism hos eleverna. Även om de i sin

undersökning inte fann bevis på detta, påpekade representanter från Stockholms lärarhögskola detta

och även Rudolf Steiner en gång i tiden. Dessutom fann Dahlin, Liljeroth och Nobel (2006) en

egensinnighet hos  waldorfskolans  elever  som  resulterade  i  svårigheter  att  anpassa  sig  och

kompromissa  (uttolkat  från  destruerande enkätsvar).  Waldorfskolans  starka  betoningen  på

individen,  dess  unika  karaktär  och  behov,  samt  självkänslan  misstänktes  vara  bakomliggande

faktorer (Dahlin, Liljeroth, Nobel, 2006, s. 49- 51).

I  studierna  för  den  kommunala  skolan  skriver  Schmidinger  (2015)  att  det  är  viktigt  att

eleverna får sådana kunskaper om naturen som hjälper dem att hitta orsakssamband mellan det som

är svårt att tolka i klassrummet och det de ser i naturen. Exkursionsplatsen, rutten eller fenomenet

måste därför väljas ut med en tydlig anknytning till inomhusundervisningen för att stärka elevernas

ämnesförståelse och motivation. Ämnesförståelsen stimulerar motivationen som i sin tur stimulerar

inlärningen  (Schmidinger,  2015,  s.  20,  37).  Det  är  främst  den  personliga  upplevelsen och
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erfarenheten av den verkliga världen vid utomhuspraktiska moment som bidrar till denna förståelse

(Jonasson,  2011, s.  21).  Exkursioner  innehåller  dock mycket  mer än bara ett  utpekat  intressant

område i landskapet. I dem ingår också gruppdynamik, estetik, akustik, politik, känslor, symbolik

samt samtal och rörelse som också är viktiga för inlärningen (Jonasson, 2011, s. 21). En stor fördel

med exkursioner och fältstudier,  i  jämförelse med inomhusmoment,  är att  de gör det lättare för

eleven att upptäcka och se kopplingen mellan människan och dennes miljö.  De är också speciellt

bra  på  att  forma  lärandesituationer  som  skapar  sammanhang  mellan  samhället  och  individen,

historia  och  nutid,  det  synliga  och  osynliga  och  det  materiella  och  symboliska  genom hur  de

sammanför fakta, processer och koncept (Jonasson, 2011, s. 27).  Läraren kan under exkursioner

lättare  vidarebefordra  ett  ämnesspecifikt  innehåll  som gör  att  eleverna  också  tydligare  kan  se

sambandet mellan till  exempel kartan och verkligheten. De kan också öka förståelsen för ämnet

geografi,  geografibegrepp  och  fältstudietekniker  (Schmidinger,  2015,  s.  20).  Både  Schmidinger

(2015) och Jonasson (2011) är överens om att exkursioner är viktiga för utformningen av elevernas

inlärningsmöjligheter, genom hur de infogar eller möter kunskap. Geografi utan fältstudier är som

vetenskap utan experiment.  Fältstudierna har  en direkt  koppling till  den  upplevda verkligheten

(Gerber i  Schmidinger,  2015, s.  21). Krakowka (2012) som i sin undersökning även inkluderar

studiet av kortare närområdesexkursioner och virtuella fältstudier med google earth, kommer också

fram till att exkursioner bidrar till meningsfulla lärandeupplevelser för elever och ett aktivt lärande.

Men resultatet från Krakowkas studie är avgjort på om de korta alternativt virtuella exkursionerna

utformas efter Kolbs upplevelsebaserade lärandeteori. Denna lärandeteori går i korta drag ut på att

elever lär sig när kunskap uppstår genom erfarenhet. Vid ett exkursionstillfälle innebär detta att

eleven först planerar resan genom att se på kartor, undersöker området och planerar rutten. Därefter

gör hen själva exkursionen för att sedan observera och reflektera kring sina upptäckter. Slutligen

placerar  hen in  erfarenheterna  i  en  geografisk  kontext  och ställer  sina  erfarenheter  till  tidigare

inlärda kunskaper. Eleverna får då möjlighet att tänka kritiskt kring geografisk teori och förstärka

kopplingen mellan teorin och verkligheten, genom dessa praktiska moment. Samtidigt motiverar

exkursioner eleverna till vidare inlärning (Krakowka, 2012, s. 237, 242). Tiden som tas i anspråk

både  vid  planering  och  genomförande  av  exkursioner  beskrivs  som  de  utomhuspraktiska

momentens största problem. De konkurrerar dessutom ofta med andra delmoment i undervisningen,

som prov och andra aktiviteter, vilket gör att lärare måste väga inomhus- och utomhusmoment mot

varandra (Schmidinger, 2015, s. 20, 37).
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3. METOD OCH METODOLOGI 

3.1 Forskningsdesign
Denna uppsats är designad som en kvalitativ, jämförande studie mellan waldorfskolan respektive

den kommunala skolan. Dessa skolformer har valts ut på grund av det fokus denna studie har på

praktik och praktiska moment. Inom waldorfpedagogiken finns en uttalad strävan efter att i alla

åldrar,  all  undervisning  och  allt  lärande,  integrera  ett  aktivt  skapande  och  ett  konstnärligt

helhetsperspektiv (Dahlin et al., 2006, s. 139). Även om den kommunala skolan har liknande inslag

så är det inte uttryckt på samma sätt. Till en början var denna studie tänkt att ha designen av en

fallstudie, med enbart waldorfskolan i fokus. Men i och med att en jämförande studie möjliggör en

bättre förståelse för en viss företeelse när den jämförs utifrån två olikartade fall, omformulerades

forskningsdesignen. Därmed kan studien resultera i en slutsats med högre relevans. Dock behöver

inte skillnaderna mellan de olika fallen enbart bero på det som särskiljer dem (Bryman, 2011, s.

80f). En undersökning med denna design kan också i högre grad generera ett bidrag av intresse för

vidare forskning då den enligt Bryman (2011) underlättar teoriutveckling (Bryman, 2011, s. 82).

Slutligen, den pragmatiska orsaken till att det blev en jämförande studie berodde på de svårigheter

som uppstod gällande att få tag på responderande waldorflärare. 

Jämförande studier kan utformas både kvantitativt och kvalitativt men denna undersökning

har  antagit  ett  kvalitativt  angreppssätt,  med  semistrukturerade  kvalitativa  intervjuer  som

forskningsmetod (Bryman, 2011, s. 80).

3.2 Urval
Efter litteraturgenomgång och formulering av syfte och frågeställning var tanken att urvalsramen

enbart  skulle  bestå  av,  nu  aktiva,  geografilärare  på  gymnasiet  i  waldorfskolan  respektive

kommunala skolan. Den planen havererade dock under tiden eftersökningen av respondenter pågick

och övergick till att inräkna geografilärare verksamma både på högstadienivå och gymnasienivå.

Trots  upprepade  försök  att  få  tag  på  aktiva  gymnasielärare  i  waldorfskolan  genererade

respondentjakten enbart en lärare som i perioder varit verksam på gymnasiet. Av denna anledning är

urvalsramen inte optimal (Bryman, 2011, s. 179). Svårigheterna med att ha både högstadielärare och

gymnasielärare som respondenter är att de förhåller sig till olika styrdokument. Denna skillnad kan

orsaka variationer i undervisningsstrategier och relationen mellan praktik - teori som är oberoende

av att de kanske undervisar utifrån olika utbildningsfilosofiska perspektiv. För att stärka den interna

validiteten kommer dessa urvalsfel tas med i uppsatsens avslutande delar (Bryman, 2011, s. 50,

181f, 354). Om man bortser från urvalsramens konstruktion har valet av respondenter skett utifrån

en målinriktad eller målstyrd urvalsteknik. Eftersom forskningsfrågorna behandlar strategier hos

waldorflärare och kommunala lärare har således sådana valts ut. Målinriktad urvalsteknik är också

rekommenderad vid intervjubaserad, kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 350, 434). Sammanlagt
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har sex lärare som aktivt undervisar i geografi, intervjuats. Fem lärare lokaliserades efter kontakt

med  uppskattningsvis  30  skolor  och  en  hittades  via  personliga  kontakter.  Tre  respondenter  är

waldorflärare (verksamma i waldorfskolan), varav två är klasslärare, där den ena undervisar i klass

1-9 och den andra i perioder också undervisat på gymnasiet, och den sista är lärarutbildare (men har

tidigare  arbetat  som  klasslärare).  Tre  respondenter  är  kommunala  lärare  (verksamma  i  den

kommunala skolan), varav två är gymnasielärare och en är högstadielärare. Tre av de intervjuade är

kvinnor och tre är män, alla är mellan 44 och 62 år och har varit verksamma som geografilärare i

minst 15 år. Resultattexten har gjorts könsneutral och lärarnas namn är maskerade av integritetsskäl

och etiska ställningstaganden (se Kvale, 1997, s. 113). Urvalsstorleken är helt avgjord på hur många

som  gick  att  få  tag  på  inom  den  tid  som  var  möjlig  att  avsätta  för  respondentjakt,  intervju,

transkribering och analys, i relation till resten av uppsatsen (Bryman, 2011, s. 191). Fler intervjuer

hade dock varit att föredra för att kunna göra en slutsats med högre validitet.

3.3 Kvalitativa intervjuer
Syftet med en kvalitativ intervju är att få (analyserbara) kvalitativa beskrivningar av den livsvärld

som  den  intervjuade  befinner  sig  i.  Vid  en  kvalitativ  intervju  är  det  intervjuaren  som  är

forskningsverktyget (Kvale, 1997, s. 117, 136). Hur dessa intervjuer ser ut och struktureras kan se

väldigt  olika  ut.  För  denna  undersökning  har  semistrukturerade  intervjuer  genomförts.  Det

specifika  för  dessa  är  att  de  utgår  ifrån  teman  med  eventuella  tillhörande  frågor,  vilka  brukar

placeras i en intervjuguide (se bilaga 1). Dessa frågor kan sedan kastas om eller bytas ut under tiden

intervjun pågår. Samtidigt finns det möjligheter att ställa ytterligare frågor som knyter an till något

som respondenten sagt i intervjun. Denna flexibilitet är karaktäriserande för den semistrukturerade

kvalitativa intervjun (Kvale, 1997, s. 117) (Bryman, 2011, s. 415). Intervjuguiden i det här fallet

formulerades med utgångspunkt i uppsatsens teori,  syfte och frågeställning.  Anledningen till  att

semistrukturerade intervjuer valdes, och inte ostrukturerade eller  strukturerade,  är att de i  högre

grad  fokuserar  på  den  intervjuades  ståndpunkter  istället  för  på  intervjuarens  intresse.  Den

intervjuade kan röra sig i olika riktningar under intervjun samtidigt som intervjuaren kan styra den

(Bryman, 2011, s. 413f). Hade frågor ställts mer strukturerat gällande praktik ansåg jag att det fanns

en risk att svaren antingen hade blivit för fåordiga alternativt utsvävande. Varje intervju utgick ifrån

samma  intervjuguide  men  varierade  gällande  uppföljningsfrågor,  sonderingsfrågor,  preciserande

och tolkande frågor (se Kvale, 1997, s. 124f) (Bryman, 2011, s. 422f). 

3.3.1 Genomförande

Alla intervjuer för den här undersökningen var 40- 55 minuter långa och spelades in. Inspelningen

adresserades  och  godkändes  av  respondenterna  innan  intervjuerna  började  (se  forskningsetik  i

Kvale,  1997, s.  120).  Samtliga intervjuer gjordes mellan den 21 april  och 2 maj  2016. Två av

intervjuerna är gjorda i respektive lärares klassrum, två är genomförda i gemensamt lärarrum och

två är genomförda över telefon. Responsen vid en telefonintervju skiljer  sig inte nämnvärt  från
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responsen vid en direktintervju men det blir omöjligt för intervjuaren att registrera kroppsspråk och

miner. Dessutom befinner sig kanske respondenten i en annan kontext än på sin arbetsplats, vilket

kan färga svaren (Kvale, 1997, s. 47f) (Bryman, 2011, s. 432). Vid svarsanalys har därför frågan om

hur någonting sagts inte tagits med, utan istället har fokus legat på  vad som sagts. Detta för att

försöka minimera de eventuella  skillnader  som uppstått.  Varje lärare intervjuades enskilt.  Innan

intervjuerna  startade  tydliggjordes  syftet  och  målet  för  undersökningen.  Alla  lärare  fick  under

intervjuerna  samma  frågor  men  inte  nödvändigtvis  i  samma  ordningsföljd,  det  berodde  på  hur

intervjun rörde sig.  För  att  förtydliga  eventuella  oklarheter  ställdes  olika  frågor  som anslöt  till

svaren (se Kvale, 1997, s. 124f) (Bryman, 2011, s. 430). I slutet av intervjun fick varje respondent

chans att lägga till något de tyckte var viktigt att få fram. När de haft begränsat med tid har mindre

viktiga  frågor  inte  ställts  (handledarrekommendation).  Därefter  stängdes  bandspelaren  av  och

intervjun var slut.

3.3.2 Transkribering

Det vanliga är att de inspelade intervjuerna analyseras först efter att de transkriberats och skrivits ut.

Så  har  det  också  gått  till  här.  Datamaterialet  för  undersökningen  blir  därför  konstruerat,  talet

omvandlas till text. Forskaren måste tolka och analysera materialet på ett så korrekt sätt som möjligt

och häri finns en av de stora svårigheterna med kvalitativa intervjuer och intervjuforskning. För att

motverka problem med validitet och reliabilitet bör därför metodavsnittet vara transparent (Kvale,

1997, s. 147ff, s. 190ff). Transkriberingen av intervjuerna påbörjades efter att alla var genomförda.

Sammanlagt  rörde  det  sig  om  cirka  5  timmar  bandat  intervjumaterial  som under  30  timmars

transkribering  resulterade  i  28  891  nedskrivna  ord.  Vid  transkriberingen  skrevs  allt  ner  med

undantag för upprepningar, utfyllnadsord,  ehm, och irrelevanta utvikningar,  Alvedon är ej bra vid

febersjukdom.  Om  något  varit  otydligt  eller  om  respondenten  mumlat  har  dessa  delar  inte

transkriberats  alternativt  markerats  som  ohörbart.  Ingen  tolkning  eller  transkribering  av

känslotillstånd har gjorts. Alla transkriberingar är gjorda av uppsatsskribenten med undantag för tio

minuter av en intervju. Denna del kontrollerades i efterhand mot den bandade intervjun. De flesta

meningar har lyssnats på minst två gånger för att säkerhetsställa att de transkriberats korrekt. Ovan

beskrivna  åtgärder  har  vidtagits  för  att  försöka  stärka  reliabiliteten  och  minska  utskriftens

subjektivitet (se Kvale, 1997, s. 150f) (Bryman, 2011, s. 429). 

3.3.3 Analysteknik

Alla transkriberade intervjuer skrevs ut för att kunna analyseras enskilt och med varandra. Under

analysen omvandlades 47 sidor transkribering till  åtta sidor resultatdel.  I huvudsak gick det till

genom meningskoncentrering  och  tematisering.  Meningskoncentrering  innebär  att  intervjutexter

koncentreras  till  kortare  och  mer  koncisa  formuleringar,  det  väsentliga  plockas  ut  ur  långa

uttalanden och omformuleras i ett par meningar (Kvale, 1997, s. 174ff). Denna analysmetod kändes

praktisk  då  det  utskrivna  materialet  var  omfattande.  Fokus  för  undersökningen  låg  inte  på  att
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försöka urskilja någon underliggande innebörd i uttalandena utan de har i sin textuella ord- form

koncentrerats  och  sedan  tematiserats  i  relation  till  forskningsfrågorna  (Kvale,  1997,  s.  190f).

Intervjupersonerna har betraktats som informanter och inte som representanter (se Kvale, 1997, s.

197). Transkriberingstexterna koncentrerades och användes sedan direkt i resultattexten och som

markörer för textens övriga tematisering. Utifrån dessa koncentreringar delades texten in i olika

teman  och  skrevs  ihop  till  en  så  läsvänlig  och  korrekt text  som möjligt.  Det  mesta  av  texten

formulerades så nära informanternas formuleringar som möjligt. Det sorgliga, och problematiska,

med denna analysmetod är att långa, beskrivande historier kvantifieras i korta uttalanden. För att

respondenterna inte skulle försvinna helt valdes strategiska citat ut, både med tanke på läsaren och

respondenten  (se  Kvale,  1997,  s.  229,  240).  Fördelarna  med  den  semistrukturerade  kvalitativa

intervjun är dess flexibilitet, möjligheten att undersöka människors livsvärld på djupet och ge svar

på subjektiva frågor. Nackdelarna är att den är  extremt tidsödande med respondentjakt, intervju,

transkribering och analys, samt svår när det kommer till tolkning, analys, reliabilitet och validitet.

3.4 Innehållsanalys
I och med att en forskningsfråga rör vid styrdokumenten har också deras innehåll analyserats. De

aktuella  styrdokumenten  är  läroplanen  för  waldorfskolan  samt  för  den  kommunala  skolan  och

ämnes-/kursplanen  i  geografi.  Dessa  dokument  har  analyserats  genom  en  så  kallad  kvalitativ

innehållsanalys. Bakomliggande teman gällande praktik, praktiska inslag, estetik och erfarenhet har

eftersökts genom att läsa dokumenten upprepade gånger och försöka lokalisera specifika ord och

formuleringar i texterna. Därefter har en sammanfattning av de olika dokumenten gjorts utifrån

tematiseringen (Bryman, 2011, s. 283, 505).

4. STYRDOKUMENTEN

Eftersom lärare från både grundskolan och gymnasiet har intervjuats kommer samtliga läroplaner

att analyseras och jämföras. För den kommunala skolan är det Lgr11 och Gy11 som är de aktuella

läroplanerna  och  för  waldorfskolan  är  det,  utöver  Lgr11  och  Gy11,  också  En  väg  till  frihet

(Waldorffederationen, 2016). En ny waldorfpedagogisk läroplan ersätter  En väg till frihet hösten

2016, men den analyseras inte här (WL3, 2016). Grundskolans läroplan, Lgr11, innehåller tre delar,

varav två redogör för ”skolans värdegrund och uppdrag” samt ”övergripande mål och riktlinjer för

utbildningen”. Den sista innehåller kursplaner och kunskapskrav. Gymnasieskolans läroplan, Gy11,

innehåller fyra delar, där två fastställer ”skolans värdegrund och uppgifter” samt ”övergripande mål

och riktlinjer” (Skolverket, 2011, s. 3- 4). De andra två delarna är ej aktuella för denna studie. För

geografiämnet finns en egen ämnesplan som ligger vid sidan om läroplanen (se referenslistan).  

Waldorfskolans  läroplan,  En  väg  till  frihet,  innehåller  kapitlet  ”hela  människan  går  i

förskolan och skolan”  som efterföljs  av  kursplaner/målbeskrivningar  för  alla  ämnen i  förskole-

grundskole- och gymnasiestadiet (Waldorfskolefederationen et. al, 2007, s. 6- 7).  Fram till 2011
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hade Waldorfskolan, en egen godkänd kursplan, men måste sedan 2011 även förhålla sig till Lgr11

och Gy11. Geografiämnet i waldorfskolan undervisas som ett block-/ periodämne vilket innebär att

eleverna läser geografi varje morgon i 90- 120 minuter under en tre- fyra veckors period i taget

(WL3, 2016). 

4.1 Grundskolans läroplaner
Lgr11 är gällande för hela grundskolan. Den inledande delen ”skolans värdegrund och uppdrag”

beskriver vad man anser vara skolans och utbildningens, syfte och uppgift. Bland annat står det att

skolväsendet ska /.../främja alla elevers utveckling och lärande /.../ samt  /.../ låta varje enskild elev

finna sin unika egenart /.../  (Skolverket, 2015, s. 7). Olika samhälleliga värderingar beskrivs, en

gemensam referensram man anser viktig att skolan förmedlar. Skolan ska vara tillgänglig för alla

och undervisningen ska anpassas utifrån elevens unika förutsättningar. All undervisning i skolan ska

präglas av ett övergripande perspektiv där särskild vikt ska läggas vid det historiska, miljön, det

internationella och globala sammanhanget (Skolverket, 2015, s. 7). I avsnittet ”skolans uppdrag”  är

flera stycken formulerade så att just det praktiska nämns.  I skolarbetet ska de intellektuella såväl

som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas (Skolverket, 2015, s. 10). Att

eleverna också får  möjlighet att  utveckla sina kommunikativa förmågor är viktigt  för elevernas

identitetsskapande och lärande. I ett aktivt lärande där eleven tillägnar sig kunskaper är skapande

arbete och lek väsentliga inslag. Eleverna ska inspireras till att vilja pröva egna idéer, vara kreativa,

nyfikna och lösa problem samt tränas i att tänka kritiskt (Skolverket, 2015, s. 7- 10). 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och

uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara

inslag  i  skolans  verksamhet.  En  harmonisk  utveckling  och  bildningsgång  omfattar  möjligheter  att  pröva,

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som

eleverna ska tillägna sig (Skolverket, 2015, s. 10).

Waldorfskolans  läroplan  skiljer  sig  från de statliga både till  struktur,  form och melodi  samt är

gemensam för alla årskurser. Den inleds med vad waldorfskolan och waldorfpedagogik är, samt vad

den är baserad på och strävar efter. Steiners idéer och antroposofin syns här;  waldorfskolan /.../

utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska idéer baserade på antroposofi och antroposofins uppfattning

om människans väsen. /---/ undervisningen sker på ett åldersanpassat sätt /.../ och dess grund är att

inspirera eleverna till eget skapande och ett oberoende tänkande (Waldorfskolefederationen et al.,

2007, s. 5). Waldorfskolan strävar efter att vara en tolvårig helhet där varje stadium anknyter till att

eleverna, utifrån ålder, livsfas och för dem aktuella existentiella frågor, inhämtar kunskap på olika

sätt. Vilja, tanke och känsla är centralt. Det spelar en avgörande roll för den waldorfpedagogiska

undervisningen att läraren individuellt bearbetar sitt ämne och genom en levande berättelse/dialog

förmedlar detta.  Kunskapsämnen, som geografi, naturvetenskap och historia är periodämnen som

undervisas under morgonperioderna. Det underlättar fördjupning, engagemang och ger möjlighet till
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överblick. Estetiska ämnen, hantverk (handens arbete) och språk kommer efter morgonperioderna

därför att de stödjer och balanserar upp de teoretiska ämnena. Undervisningen i Waldorfskolan styrs

inte  av  färdiga  läromedel.  Istället  används  metoder  som  lärarens  undervisning,  grupparbeten,

åldersadekvata  självstudieuppgifter  samt  konstnärlig  bearbetning  (se  Nicholson  i  avsnitt  2.3.1).

Eleverna  arbetar  och  redovisar  också  på  olika  estetiska,  muntliga  och  skriftliga  vis

(Waldorfskolefederationen et al., 2007, s. 6). 

4.2 Kursplanerna i geografi
Den kommunala grundskolans kursplan i geografi inleds med att  syftet  för undervisningen anges.

Kort sammanfattat innebär det att låta eleverna utveckla kunskaper inom geografins olika områden

samt analysera, utforska och värdera varierande typer av geografiska skeenden och information. I

detta avsnitt finns inget stycke som berör praktik eller praktiska moment. I högstadiet, 7- 9, ska

undervisningen  innehålla geografiska metoder och arbetssätt som att samla in, bearbeta, värdera

och presentera geografiska data med hjälp av kartor,  GIS (geografiska informationssystem) och

internetbaserade geografiska verktyg (exempelvis satellitbilder). Vidare ska fältstudier av natur och

kulturlandskap ingå,  till  exempel  undersökningar  av närsamhället  och dess samhällsplanering.  I

högstadiet  ska gradnät inkluderas vid arbete med kartan och den ska  behandlas genom att  dess

uppbyggnad med skala, symboler och färger undersöks, samt utifrån ett tematiskt och topografiskt

perspektiv. I kunskapskraven för årskurs 9 står det att elever ska kunna undersöka omvärlden genom

att använda kartor och andra geografiska källor som teorier, tekniker och metoder samt att kartor

och andra geografiska verktyg ska användas vid fältstudier. Eleven ska också kunna resonera kring

användbarheten, relevansen och trovärdigheten hos olika källor (Skolverket, 2015, s. 179- 187).

Waldorfskolans kursplan i geografi gäller för grundskolestadiet, 1- 9. I inledningen ges en

sammanfattning av ämnets syfte samt vilka delar som ingår. Mycket av det som tas upp går att hitta

i den statliga kursplanens syfte, även om det är formulerat något annorlunda och annat är tillagt.

Evolutionen i naturrikena räknas här som en del av geografin och människan och jorden sätts i

relation till planetsystemet och makrokosmos. Det senare delen om astronomi återkommer under

rubriken mål att sträva mot som följer inledningen (Waldorfskolefederationen et al., 2007, s. 28).

Under  ämnets  uppbyggnad  och  karaktär  står  det  att  geografin,  starkt  integrerat,  studeras

tillsammans  med  historia  och  samhällskunskap.  Specifikt  under  morgonperioderna  sker

undervisning i världsdelar och regioner. Genom att integrerar ämnena, samt beröra olika kultur och

naturgeografiska delar av ett område, är målet att skapa en helhetsbild. Syftet är att eleven genom

helhetsbilden ska få tillgång till verktyg vilka de kan lära känna, beskriva och analysera världen

med.  Det  här  målet  går  sedan  igen  i  kursplanen.  Kartan  beskrivs  dels  som en  återgivning  av

verkligheten och som ett verktyg för att eleverna ska kunna vigda sin syn på jordens struktur och

form. 

Genom att avbilda jorden såväl topologiskt som mer konstnärligt erhåller eleven en känsla för jorden som
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sträcker sig utöver politiska gränser. Olika länders eller regioners karaktär kan komma till uttryck även i andra

konstnärliga processer som t ex musik, drama och poesi. (Waldorfskolefederationen et al., 2007, s. 29)

Kursplanen avslutas med mål som eleverna ska ha uppnått. De praktiska momenten återfinns här i

målen för nian. Bland annat står det att eleverna ska kunna söka och bearbeta information inom

området  för  geografi  samt  presentera  detta  i  form av diagram,  kartor,  texter  och  illustrationer.

Dessutom ska eleverna veta hur man genom direkta, egna iakttagelser i fält kan studera landskapets

historia och egenskaper samt sambandet mellan samhälle och miljö (ibid.). 

4.3 Gymnasieskolans läroplan
Inledningen i Gy11 är mycket lik den i Lgr11. Somligt har kastats alternativt formulerats om eller

utökats alternativt reviderats. I avsnittet skolans uppdrag har begreppet social kompetens lagts till i

samband  med  de  kommunikativa  förmågorna.  Dessutom har  entreprenörskap,  företagande  och

innovationstänkande  dykt  upp  och  betonats  i  avsnittet  där  skolans  uppgift  om  att  stimulera

elevernas kreativitet, nyfikenhet tas upp (Skolverket, 2011, s. 7). Begrepp som skapande, praktiska,

estetiska som finns i Lgr11, har i Gy11 försvunnit. I avsnittet kunskaper och lärande står det dock

istället, som med lite tankekraft går att härleda till något av praktisk karaktär. Se sista meningen;

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna

möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter

och tillämpa sina kunskaper. (Skolverket, 2011, s. 8)

I avsnittet övergripande mål och riktlinjer utvecklas tillämpande av kunskaper med att eleven ska

kunna använda sina kunskaper som ett redskap för att lösa arbetsuppgifter och praktiska problem. I

undervisningen ska läraren också skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper

som främjar elevernas lärande (Skolverket, 2011, s. 10). 

4.4 Ämnesplanerna i geografi
I  den  kommunala  gymnasieskolan  ges  kurserna  geografi1,  geografi2  samt  kursen  geografiska

informationssystem.  Under  ämnets  syfte står  det  att  lärarna  i  undervisningen  ska  ge  eleverna

möjligheter att  samla in, bearbeta, kritiskt tolka och värdera rumslig data. Eleverna ska också ges

möjlighet att i diagram, tabeller, modeller, texter, bilder och kartor formulera och visualisera sina

resultat. Genom GIS eller andra digitala geografiska verktyg ska eleverna få möjlighet att utveckla

kunskaper kring hur stora informationsmängder hanteras. I undervisningen ska det ingå övningar,

laborationer, fältstudier och exkursioner så att eleverna kan observera, analysera, identifiera och

kategorisera händelser och förändringar i  omvärlden.  Eleverna ska också ges förutsättningar att

utveckla förmågan att vid arbete med geografisk analys använda olika källor, metoder och tekniker

samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information (Geografi, Skolverket,

2011, s. 1). Dessa delar återkommer i det centrala innehållet i punkt sju för geografi1, samt i punkt
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nio  för  geografi2.  För  geografi2  står  också  att  undervisningen  ska  innehålla  framställning  av

tematiska  kartor,  visualisering  av  geografisk  information  i  karta  samt  grunderna  i  GIS.  Bland

kunskapskraven för de båda kurserna återkommer mycket av det som redovisats ovan. Här anges

också  landskapet  som  en  informationskälla;  I  arbetet  använder  eleven  med  viss  säkerhet  det

omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data (Geografi, Skolverket, 2011, s.

4, 7).

Ämnet geografi finns inte som enskilt ämne i waldorfskolans gymnasium. Däremot finns

geografin invävd i de olika naturvetenskapliga ämnesplanerna. Geografiämnet nämns i metoddelen i

de allmänna målsättningarna och metoderna för  de naturvetenskapliga ämnen.  Där står  det  att

eleverna inom undervisningen för biologi och geografiämnet ska studera olika former, processer

och fenomen som sedan kan ligga till grund för kunskap och teoribildning. För att vidga elevernas

förhållande till geografiämnet har konstnärligt övande stor betydelse (Waldorfskolefederationen et

al., 2007, s. 68). Den  allmänna målsättningen för naturvetenskapliga ämnen, där också geografi

ingår, är bland annat att väcka ett omvärldsintresse hos eleverna och att;

/.../ hjälpa eleverna att upptäcka naturens lagbundenheter genom att studera olika fenomen utan att för tidigt

introducera teorier och förklaringsmodeller. Eleverna skall steg för steg få erfarenheter som gör att de själva

kan förstå  och tillämpa de modeller  som idag har  betydelse inom naturvetenskapen. Undervisningen skall

också ge eleverna insikt i  hur de naturvetenskapliga modellerna vuxit fram och utvecklats under historiens

gång samt hur olika praktiska tillämpningar kommit till användning fram till idag. (Waldorfskolefederationen

et al., 2007, s. 68)

Liknande konkreta formuleringar kring relationen mellan teori, erfarenhet, praktisk tillämpning och

vetenskapliga  modeller  går  att  hitta  i  de  specifika  naturvetenskapliga  ämnesplanerna

(Waldorfskolefederationen et al., 2007, s. 68- 71).
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5. RESULTAT FRÅN INTERVJUERNA

Sex lärare har intervjuats för denna studie, varav tre är verksamma inom waldorfskolan och tre

inom kommunala skolan. De kommunala lärarna kallas i texten för KL1 (gymnasielärare), KL2

(gymnasielärare),  KL3  (högstadielärare)  och  waldorflärarna  för  WL1  (lärarutbildare),  WL2

(klasslärare),  WL3  (klasslärare).  I  och  med  att  transkriberingen  analyserats  med  hjälp  av

koncentrering och tematisering har samtliga intervjufrågor tagits bort från resultatdelen och istället

har svaren strukturerats upp utifrån de nya teman som utkristalliserats vid analysen. I och med detta

kommer svaren i resultatet, under respektive tema, från olika frågor under själva intervjun. För att

resultatdelen inte skulle bli för rörig, redovisas konsekvent de kommunala lärarnas svar först och

waldorflärarnas svar sist under varje tema.

5.1 Ämnesstrukturering
KL1 har av erfarenhet upptäckt att samhällselever har svårare för naturgeografiska moment (klimat,

väder,  geologi)  än  kulturgeografiska  (befolkning,  näringar).  Hen  väljer  därför  att  varva

naturgeografiska moment med kulturgeografiska så att eleverna inte ska få känslan av att det enbart

är naturgeografi. Jag vill sätta in ett kulturgeografiskt moment mitt i så att de här samhällseleverna

känner att det inte bara är naturgeografi som de är sådär lite negativt känsliga för.  KL1 benämner

omväxling  och  ordningsföljd  som  två  strategier,  samt  konstaterar  att  det  rimmar  med  den

ordningsföljd som läroboken är uppbyggd kring. KL2 lägger upp innehållet i geografi1 efter att ha

gjort en avstämning av elevernas kunskapsnivå. De får skriva lite om sig själva och vad de har för

uppfattning om geografi och vad de har för bakgrund med sig och sedan brukar vi utifrån det

försöka lägga upp kursen, innehållsmässigt sett. Grundupplägget  är dock liknande varje år. Mycket

tid går åt till att bygga upp en naturgeografisk bas hos eleverna av geologi, jordens uppbyggnad,

väder och klimat då hen upplever att  den ofta saknas från grundskolan.  Hen brukar  börja med

grundläggande  kartografi  för  att  elevernas  sedan  ska  kunna  använda  kartan  som ett  redskap  i

geografikurserna. KL2 beskriver också vikten av att kombinera och variera redovisningsformer för

att kunna tillmötesgå olika elevgruppers behov, önskemål och förmågor. KL3 beskriver ett upplägg

med en långsiktig strategi utifrån vad eleverna har med sig sedan tidigare och vad hen vet att de bör

få med sig till gymnasiet. Hen säger också att geografiämnet någonstans börjar med kartkunskaper

och namngeografi som är en förutsättning för många andra ämnen, till exempel religion, historia

och samhällskunskap. KL3 betonar vikten av ämnesintegrering för att på bästa sätt pussla ihop olika

ämneskunskaper och säger att jag skulle tycka att det var jätte svårt att bara ha geografi och mörsa

på med det utan att ha förståelse för vad eleverna behöver i de andra ämnena. 

WL1 säger att det i waldorfskolan finns en strategi för hur man lägger upp undervisningen

från ettan till tovan men att innehållet anpassas efter vad som nu är nödvändigt för den här klassen

och i tiden. Nutida händelser kombineras med nödvändigt innehåll från kursplanerna, framförallt

från klass sju och uppåt. Vidare säger hen att innehållet också struktureras upp så att det inte bara
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innehåller ett visst pensum utan att det så att säga stödjer elevens utvecklingssituation i den åldern.

Eleverna börjar med att rita en karta över sitt närområde i trean och därefter växer undervisningen

från den egna omgivningen, till Sverige, till de nordiska länderna och vidare. WL2 beskriver också

en strategi ända från ettan till nian som börjar i elevens närhet, verklighet och egna upplevelser,

med rums och kroppsuppfattning. Detta utvidgas sedan mer och mer till att eleven  någonstans i

klass nio lite grann ska känna sig som en världsmedborgare.  Varje geografiperiod präglas också av

denna strategi. Hen säger att oavsett hur gamla barnen är måste en som lärare utgå ifrån eleverna

och deras intressen. WL2 uttrycker att det är svårt att skilja ämnen som samhällskunskap, historia

och geografi från varandra men säger att det också gäller andra ämnen som matematik och bild.

Hen säger därför att en ämnesintegrering bör gälla alla ämnen. WL3 utgår ifrån waldorfskolans

kursplan, Lgr11, samt förbereder en temaperiod genom att läsa på och titta på vad hen tidigare gjort.

Redan i  planeringen försöker hen integrera geografiämnet med andra ämnen. Hen exemplifierar

bland  annat  med  att  eleverna  på  bildlektionen  kan  måla  fjäll  och  på  musiklektionen  sjunga

jämtländsk brudmarsch om de för tillfället läser om landskap i geografin. Så om man bara har lite

fantasi då så kan man låta alla ämnen färgas av geografiämnet som man då har.  WL3 beskriver

precis som WL1 och WL2 att geografiämnet startar där eleven står (och med att rita kartan) och

därefter blir ringarna större och större uppåt i klasserna.

5.2 Praktiska moment i undervisningen
Utanför  klassrummet  beskriver  KL1 att  det  tidigare  gjorts  gps-  vandringar  vid  skolan,  kortare

vandringar i närområdet med observationer och att elever vid något tillfälle ritat en karta. Hen har

också tidigare gjort halvdags/heldags- exkursioner i Stockholms skärgård men har slutat med det

eftersom stoffet blir för tunt i relation till tidsåtgång och arbetsbörda. Tillsammans med de mest

geografiintresserade eleverna åker KL1 upp och studerar Storglaciären samt bestiger Kebnekaise,

men den resan ingår  inte  i  kursen.  Tillsammans med språkintroduktionselever  åker  KL1 på en

halvdagsexkursion till Mälaröarna och säger att det är mer av en ämnesövergripande exkursion med

geografiska, biologiska och historiska ämnesinslag och därmed mer stoff. Jag skulle nog inte åka ut

dit bara för geografins skull, utan det är nog mer biologi skulle jag säga /.../ där får man ut ganska

mycket. Inne klassrummet har KL1 bland annat en erosionsränna, stensamlingar som hen använder i

undervisningen samt ett antal jordglober som både hen och eleverna använder sig av. Jordgloberna

förklaras underlätta elevernas förståelse av kartan som en tredimensionell enhet, vilket de annars

har svårt för. KL2s elever arbetar också med jordglober, google earth och kartböcker i samband med

kartografin. Eleverna har också fått prova på stereogram. Tillsammans med tekniktreor har KL2 en

GIS-  kurs  och  digitalisering  i  samband  med  stadsplanering  och  planerar  att  få  in  mer  GIS  i

geografikurserna nästa år. Genom stensamlingar får eleverna en introduktion till geologi, se, känna,

jämföra och diskutera mineralsammansättningar. Skolan har workshops emellanåt, där eleverna får

träffa och prata med företag och politiker. Naturgeografiska exkursioner går inte bra, säger KL2,

hen  tycker  att  de  tar  mycket  tid  och  är  svåra  att  få  till.  Däremot  gör  geografi1  studenterna
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ämnesövergripande (geografi, samhällskunskap, svenska) kulturgeografiska fältstudier där de är ute

i Stockholms stadsdelar och bland annat intervjuar befolkningen om medborgardemokrati. Men det

är faktiskt första gången de är ute i fält, på hela kursen. Geografi2 studenterna gör en jämförande

stadsstudie mellan Stockholm och Rom, med fältstudier i båda städerna där eleverna undersöker en

kombination  av  kulturgeografiska  och  naturgeografiska  fenomen.  Det  är  också  en

ämnesövergripande  fältstudie  mellan  språk-  och  samhällsämnen.  KL3  placerar  in  mindre

områdeskartor  i  praktiken  i  samband  med  idrotten  och  orienteringen,  världskartan  observeras

genom google  earth.  I  närområdet  görs  exkursioner  upp  på  rullstensåsar  och  observationer  av

isräfflor  samt  besök  på  återvinningscentraler.  Hen  genomför  stadsvandringar  i  Stockholm  där

eleverna får guida runt varandra, klättra upp i stadshustornet och  liksom verkligen får se kartan

uppifrån. I samband med undervisning om väder, hög och lågtryck, går hen ut tillsammans med

eleverna och upplever blåsten. När sjuans elever arbetar med miljö, undersöker och dokumenterar

de fenomen utomhus som rör det. Hen säger att  det är ju lättare med de yngre åren, då om man

pratar om saker som man kan gå ut och titta på. 

I klassrummet säger WL1 att eleverna arbetar praktiskt genom att exempelvis rita kartor,

lägga in kartor digitalt eller göra tredimensionella kartor i papier mache, där de får en upplevelse av

kartan.  I  sexans  geologiundervisningen  går  eleverna  ut  på  skolgården  och  undersöker  stenar.

Liknande utomhusmoment kan ske i klass nio, men då är bergarternas kretslopp i fokus eller så

genomför de landskapsobservationer.  WL1 beskriver  att  hen tillsammans med en nia  gjorde en

klassresa till Italien där hen passade på att undervisa i geografi genom att använda olika attribut i

landskapet, även om målet med resan var jordbruksarbete. Något liknande hade hen också gjort i

fråga om en stadsvandring i högstadiet,  det är ju den där frågan om tid, så då gäller det att ta

tillvara på de andra tillfällen som ges. WL2 säger att eleverna bland annat är ute och gör kartor av

verkligheten  och  att  det  kan  gå  ihop  med  orienteringen.  Hen  låter  också  eleverna  göra

tredimensionella papier mache- kartor, ibland med riktigt vatten, så att eleverna ska kunna känna

kartan. Studiebesök görs i närområdet, till exempel på vattenverk, reningsverk, industrier, jordbruk,

eller  i  skogen  där  eleverna  får  jämföra  mikroklimat  och  stå  i  forsar  samt  ta  vattenprover.

Astronomiobservationer  görs  i  stad  och  landsbygd.  I  nian  gör  eleverna  en  geologiresa  till

Bergslagen  där  de  undersöker  geologiska  fenomen  samt  mineraler.  I  elvan  gör  de  en

lantmäteriperiod där man åker och gör riktiga kartor med teodoliter och allt. WL3 låter sina elever

rita kartor exempelvis genom att förstora genom rutsystem, eller illustrera sina periodhäften (som de

producerar i samband med periodundervisning). Hen säger att hen är noga med att alla kartor ska

de rita  själva,  upp till  åttan.  På högstadiet  gör  eleverna  också  papier  mache kartor  eller  stora

väggkartor. Hen beskriver vidare att elever på lektionstid kan dansa, sjunga sånger eller laga mat

kopplat  till  olika  landskap,  länder  eller  världsdelar.  I  nian  åker  många elever  på  exkursion  till

Soleggen, där de bland annat tittar på stenar, landskap, historiska saker, naturen och WL3 säger att

det är ju en allresa på det sättet, men det är ju med fokus då kanske på geologin och naturen.
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5.3 Relationen mellan teori och praktik
Innan intervjufrågorna kommer igång, inleder KL1 med att säga vi är inte jätte mycket ute ska jag

säga. Senare säger hen att undervisningen inte innehåller särskilt många praktiska moment och att

de som genomförs följs upp av prov. KL1 beskriver att hen väljer att gå igenom ett ämnesstoff

teoretiskt  först,  för  att  senare  låta  eleverna  genomföra  något  praktiskt.  Hen  illustrerar  med  ett

exempel och säger att eleverna skulle ha svårt att upptäcka det de skulle, till exempel isräfflor och

ändmorän, om det inte var påtalat innan vad det var de skulle se. De skulle tycka att det var en skog

skulle de beskriva det som. En skogsplätt skulle de säga. KL1 hjälper eleverna att förstå teoretiska

saker  de  har  svårt  för  med  hjälp  av  mer  praktiska  hjälpmedel.  Till  exempel  förklaras  den

tredimensionella jorden/kartan med hjälp av jordgloberna och koordinatsystem sätts i relation till

mobilen  och  sociala  medier,  för  att  väcka  intresse.  KL2  säger  att  det  teoretiska  definitivt  är

dominerande. Och det är nog mer än 95% skulle jag säga. Hen beskriver många olika arbetsformer,

som genomgångar, bikupor, mindre fördjupningar, grupparbeten, men förklarar att de fortfarande

ligger på en teoretisk nivå. För KL2s del kommer, framförallt i geografi1, teorin före praktiken.

Anledningen till det är att den tid det tar att åka iväg med eleverna inte bara påverkar KL2s tid utan

även konkurrerar med andra lärares tid. KL2 säger i slutet av intervjun att hen tror att det viktigaste

är att i undervisningssituationer tro på sig själv och förmedla det en tycker är viktigt, oavsett om en

genomför teoretiska eller praktiska moment. KL3 säger att de praktiska momenten inte är i den

omfattningen att eleverna går ut en gång i veckan men att hen försöker få med sådana moment i

varje delmoment i geografin. Trots det upplever hen att det blir mer och mer teori i högstadiet. Hen

beskriver att en börjar med någon slags teori, för att sedan iscensätta saker (som fattigdom) genom

exempelvis  film,  för  att  låta  eleverna  uppleva  eller  se  med egna ögon.  Teorin  förankras  sedan

genom att utmana elevernas tänk och få dem att fundera. Stadsexkursionen i Stockholm förbereds

genom teori så att de sedan  får överföra de där praktiska kartkunskaperna i en verklig situation

eller vad man ska säga.  Sådana praktiska moment göra att teori  omvandlas i  praktiskt,  att  det

liksom landar.  WL1 säger  att  de teoretiska och praktiska delarna,  tidsmässigt  i  klassrummet  är

ungefär 50% vardera.  Det är jätte svårt att säga, för de teoretiska och det praktiska spinner in i

varandra. Hen exemplifierar med att hen under en morgonperiod brukar låta eleverna börja med att

praktiskt bearbeta gårdagens teoretiska innehåll, exempelvis i sina periodhäften där målsättningen

är att eleven så långt som möjligt ska svara på frågan varför, och avslutar lektionen med att arbeta

med morgondagens teori. Periodhäften används från ettan till tolvan och fungerar som ett referat av

det de har varit med om menar WL1. Det är mer teoretiska moment än praktiska säger WL2 men en

måste börja med eleverna och att man alltid måste göra sakerna först och sen kan man gå in på det

teoretiska.  Ju äldre eleverna blir,  desto snabbare kan en som lärare gå in  i  det  teoretiska.  Hen

exemplifierar med jeans, det är svårt att odla bomull, men eleverna har en upplevelse och erfarenhet

av att bära jeans, exempelvis hur fort de slits. Utifrån den upplevelsen kan både läraren och eleverna

spinna  vidare  till  modeindustrin,  jordbruk,  vattenåtgång,  arbetsförhållanden  och så  vidare.  Hen

säger att teori och praktik måste hänga ihop och att en måste förankra teori i verkligheten, annars

23



blir det som det blir, som det är, menar jag. WL3 säger att hen är mycket för teori, att eleverna ska

få kunskaper  med sig hem och har prov från klass fyra.  Hen förklarar att  de praktiska,  roliga,

momenten inte får översvämma själva ämnet så att kunskaperna kommer i bakgrunden. Däremot,

tror  hen,  att  kunskapsinhämtningen  blir  bättre  om  man  på  ett  levande  sätt  kan  gestalta  sin

undervisning så att eleverna får lite både och. Som exempel redovisas geologiresan i klass nio i en

resedagbok  där  eleverna  ritar  och  skriver  om vad  de  gjort,  sett  och  upplevt  varje  dag.  Dessa

resedagböcker, samt periodhäftena, gör lärarna en formativ bedömning av och skriver utifrån den en

feedback- kommentar längst bak i häftet/dagboken. 

5.4 Betydelsen av praktiska moment för eleverna
KL1 tror att praktiska moment är jätteviktigt för eleverna och att de har en positiv påverkan på

elevernas förståelse för geografiämnet. Hen uttrycker en önskan om att göra fler sådana saker med

eleverna men kan inte säga varför så ej sker. KL2 förklarar att de flesta elever tycker att det är skönt

att komma utanför skolan, testa själva, och faktiskt få sätta sina kunskaper i praktiken /.../ att se att

den kommer till nytta. Trots att det är svårt att få tid till praktiska moment så betonar hen värdet av

dem, med motiveringen att eleverna växer mycket. I den jämförande fältstudien mellan Rom och

Stockholm  till  exempel  måste  eleverna  förlita  sig  på  sina  egna  observationer,  förklara  och

argumentera, samt motivera varför argumenten håller och dra en slutsats om varför till  exempel

stadsstrukturen ser ut som den gör. Det är ganska häftigt för då måste de ju faktiskt använda sin

kunskap.  KL3 säger att allt eleven kan göra eller få en upplevelse av, som gör att de teoretiska

kunskaperna landar, är en vinst. Upplevelser blir en mer bestående kunskap än om eleven bara läser,

lyssnar eller ser en film. Hen tror samtidigt att det är bra med en blandning, mellan övningar samt

praktiska/teoretiska moment, det gör undervisningen lite lättare också än om man bara gör samma

sak hela tiden. Det är viktigt att få eleverna att känna intresse för ämnet.

Jag har svårt att se att man kan förstå geografiämnet utan en praktisk upplevelse av det

förklara  WL1.  De praktiska  momenten  hänger  samman med  förståelsen  för  ämnet  och  läraren

strävar mot att eleverna ska komma till en praktisk förståelse av geografin, men att den förstås ska

vara  grundad  på  en  teoretisk  kunskap.  /.../hade  man  geografiundervisning  utan  att  det  hade

koppling  till  det  praktiska  så  skulle  det  vara  totalt  värdelöst.  WL1  säger  att  den  praktiska

förståelsen,  vilket  inte  är  avgjort  på  praktiskt  genomförda  moment,  är  avgörande för  elevernas

förståelse för ämnet. Att de kan koppla att samtalet inne i klassrummet finns på riktigt där ute, i

verkligheten.  WL2 säger  att  genom upplevelser  eller  handling  får  eleverna en  bro  mellan  det

praktiska och det teoretiska och de får den här viktiga uppfattningen, skulle jag säga, att teori,

borde komma ur praktik. Genom att eleverna tillräckligt många gånger, hur mycket nu det är, känt

på att det praktiska livet och det teoretiska hänger ihop kan de upptäcka när det teoretiska inte

hänger ihop med verkligheten. Utan praktik blir teorin död och då finns risken att eleverna blir lite

döda i sitt tänkande, sitt upplevande av världen och i sin relation till andra människor/världen säger

WL2. Hen avslutar intervjun med att betona vikten av att kombinera ihop geografin med alla andra
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ämnen. WL3 tror att det eleverna gör praktiskt fastnar på ett helt annat sätt. Samtidigt tycker hen att

det lättar upp undervisningen. Hen konstaterar samtidigt lättnaden över att inte vara läroboksstyrd.

Genom att känna av klassen kan hen se att ja men här passar det att lägga in lite praktiskt, nu har

vi ju haft teori flera dagar i rad och de kändes hängiga nu igår, nej så idag gör vi något praktiskt

liksom. Det innefattar inte att gå ut och slappa utan snarare att kanske välja lite enklare moment i

geografi. Hen säger att waldorfskolans mål är att ge eleverna meningsfulla uppgifter, gärna använda

ämnet för morgonperioden i uppgifter i andra ämnen under dagen, så att eleverna känner att det blir

en helhet. WL3 menar att man har en holistisk syn på både på undervisningen och på eleverna.

5.5 Lärarnas relation till kursplanen
KL1 beskriver kursplanernas roll som något centralt i hens undervisning. Inför varje moment lägger

hen upp det centrala innehållet och de kunskapskrav som är aktuella, så att eleverna kan ta del av

dem. Hen säger samtidigt att hen inte tycker att de är så bra för jag tycker till exempel att om jag

hittar någonting i centralt innehåll så borde jag hitta det i kunskapskraven också, men det gör jag

inte /.../ det blir ju liksom att trolla lite med det. KL2 säger att kursplanen spelar stor roll i och med

att  det  är  den  hen måste  förhålla  sig  till.  Hen visar  eleverna  vilka  centrala  innehåll  och  vilka

kunskapskrav de testas mot inför varje moment och använder dem när hen planerar lektioner samt

bedömer eleverna. Så de är med mig hela tiden, det går inte annars. Kursplanen för KL3 är det som

talar om vilket centralt innehåll eleverna ska få med sig, samt ser till att hen undervisar på ett sådant

sätt att hen senare kan utvärdera mot kunskapskraven. Hen säger samtidigt att den är tillräckligt fri

för att kunna fokusera mer eller mindre djupt på olika delar samt att den mängdbedömningen står i

relation till vad hen vet att eleverna behöver ha med sig för att lyckas i andra ämnen. Men, jag

måste ju förhålla mig till vad det står, vad jag ska ta med dem på för resa, om man ska säga.

WL1 säger att det Lgr11 gjort för Waldorfskolans geografiundervisning är att den fört in fler

moment,  gjort  ämnet  större  och  viktigare  samt  skapat  en  helhetsbild.  Hen  beskriver  att

waldorfskolan tidigare varit starka i kart och namngeografi, kulturgeografi samt mineralogi och att

deras geografiundervisning varit ganska gammaldags. Lgr11 har hämtat ner olika geografiteman

från gymnasiet till högstadiet samt gett oss en utmaning och samtidigt varit väldigt bra, därför att

den  för  in  alla  de  moment  den  kommer  med och  betonar  dem på  ett  starkare  sätt  /.../.  WL2

beskriver kursplanerna Lgr11 och En väg till frihet som begränsande i positiv bemärkelse. Hen får

en tydligare bild av vart hen ska rikta undervisningsenergin och vad hen behöver vara ajour med. I

och med att  det finns så mycket viktigt att hålla på med inom geografiämnet,  parat  med andra

ämnen är det bra att man får lite styrning så att man inte går vilse i geografin som jag gjorde när

jag gick i skolan /.../. Vidare förklarar hen att både hen och eleverna (speciellt i nian) förstås måste

veta som står i kursplanerna därför att de börjar bli intresserade av betygen eftersom att det tyvärr

tydligen fortfarande finns en idé om att betygen speglar kunskaperna. WL2 försöker ge eleverna en

stor valfrihet när det kommer till redovisningsform så att de kan uttrycka sig på det sätt som passar

dem  bäst  och  exemplifierar  med  bild,  text,  tal  och  film.  WL3  har  varit  med  och  skrivit
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waldorfskolans nya kursplan i geografi och säger att den spelar jättestor roll för hen. Den är gjord

så att om man följer waldorfskolans kursplan /.../ så ska man också få med alla moment i Lgr11.

WL3 använder bland annat kursplanen när hen gör övergripande planering inför en ämnesperiod.

6. ANALYS OCH DISKUSSION

6.1 Strategier och metoder
Alla  lärare  uttrycker  att  det  är  eleverna  som  är  utgångspunkten  när  de  strukturerar  upp  sin

undervisning och ämnesinnehåll. Däremot skiljer de sig åt gällande vad det är de förhåller sig till

hos eleverna. Alla de kommunala lärarna beskriver att de känner av och undersöker vilka teoretiska

kunskaper  eleverna  bär  med  sig  sedan  tidigare.  De  gör  en  bedömning  av  kunskapsnivån,  vad

eleverna har fått med sig, behöver eller har missat samt vad de tycker är svårt respektive lätt. De

sonderar hur mycket som har fastnat i huvudet hos eleverna när de strukturerar upp ämnesstoffet.

Waldorflärarna  uttrycker  att  det  inom  waldorfskolan  finns  en  gemensam  strategi  för  hur

ämnesinnehållet  ska  struktureras  upp  redan  från  första  klass  och  att  de  förhåller  sig  till  den.

Ämnesinnehållet anpassas så att det synkroniserar med elevernas utvecklingsnivå, baserat på ålder.

Det  här  står  också beskrivet  i  waldorfskolans  läroplan,  att  varje  stadium och ämne är  planerat

utifrån  tanken  att  elever  inhämtar  kunskaper  på  olika  sätt  i  olika  åldrar  och  livsfaser

(Waldorfskolefederationen et al, 2007). Den här uttryckta strategin kan också kopplas till två av de

nyckelelement i waldorfutbildningen som Easton (1997) lokaliserar i sin studie. Teorin om barnets

utveckling och att  undervisningen ska anpassas utifrån elevernas kapacitet. Trots att lärarna i de

båda skolformerna uppvisar många strategiska likheter när det gäller strukturering av ämnesstoff så

tycker  jag  mig  ändå  kunna  se  en,  kanske  för  de  praktiska  delarna,  betydande  skillnad.  Denna

skillnad kopplar jag delvis till skillnaderna i deras respektive läroplaner och hur de förhåller sig till

dem,  men  också  till  mer  djupliggande  utbildningsfilosofiska  faktorer.  Medan  de  statliga

läroplanerna  talar  om  vad och  med  vilket  syfte något  ska  ingå  i  undervisningen  så  talar

waldorfskolans läroplan också om varför, hur och på vilket sätt det ska ingå. Jag skulle alltså säga

att waldorfskolans läroplan innehåller någon form av metodikbeskrivning för lärarna till skillnad

från den kommunala. I likhet med Fritzells (2011) resonemang och Englund (i Molin, 2006), känner

jag att det är svårt att urskilja några explicita pedagogiska principer inom den kommunala skolan.

Varken intervjusvaren, läroplanerna eller skolverket ger några sådana. Waldorfskolan däremot, har

ganska  uttryckliga  (antroposofiska)  waldorfpedagogiska  principer  som de  utgår  ifrån  och  som

påverkar  deras  undervisning.  Speciellt  de delar  som rör  praktik,  estetik,  erfarenhet  och barnets

utvecklingsfaser kopplade till vilja, känsla och tanke. De olika kurs och ämnesplanerna skiljer sig

också åt på det sättet att de statliga beskriver specifika kunskaper som eleverna ska utveckla och hur

de ska utveckla dem, ämnes/kursplanerna för waldorfskolan gör detsamma men de placerar in dessa

kunskaper  i  ett  mer  omfattande sammanhang.  Både när  det  gäller  geografins  relation till  andra

ämnen men också jordens relation till rymden och biologin, i fråga om perspektiv. Med tanke på det
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som beskrivits ovan skulle jag vilja drista mig till  att säga, i likhet med Wright (2013), att den

kommunala  skolan  tycks  följa  mer  akademiska  kunskapsformuleringar  och  inlärningsmål  än

waldorfskolan. Det här lyser också igenom i undervisningen (se vidare i avsnittet). I relation till

detta resonemang blir Deweys olika sätt att betrakta tänkande intressant, antingen som produkt eller

process, vilka båda är nödvändiga för att kunna reflektera och uppnå intellektuell frihet (se avsnitt

2.2.1). Jag skulle säga att de kommunala lärarna och läroplanerna i högre utsträckning ger uttryck

för tanken som produkt och waldorflärarna med kursplaner, tanken som process. Waldorflärarna

beskriver en mer flexibel undervisning men detta skulle kunna bero på att de alla undervisar i lägre

årskurser än de kommunala. De kommunala lärarna beskriver sin relation till ämnesplanerna dels

som något som talar om vilket innehåll de ska få med, men också som något de använder som

bedömningsmall. Ämnesplanerna talar om vad eleverna ska kunna, vilken kunskap de ska förvärva,

samt hur dessa kunskaper ska mätas. Två av de kommunala lärarna, båda gymnasielärare, beskriver

ämnesplanerna som något högst centralt och ständigt närvarande i undervisningen samt något de

presenterar  för  eleverna  och  relaterar  till,  inför  och  efter  varje  moment.  En  av  waldorflärarna

uttrycker att de statliga ämnesplanerna skapat en större helhetsbild av geografiämnet i och med att

de fört in många viktiga moment som tidigare inte fanns. En annan beskriver dem istället som,

positivt, begränsande i den bemärkelsen att de tydligt talar om på vilka delar som undervisningen

ska riktas, samt vilken forskning och stoff hen behöver uppdatera sig kring. Den är också central när

eleverna vill veta hur de ska kunna uppnå ett visst betyg. Den tredje beskriver den som något hen

använder vid planeringen av en ämnesperiod. Det intressanta här, tycker jag, är att de kommunala

lärarna beskriver ämnesplanerna som mer närvarande i klassrummet. För waldorflärarna verkar de

mer  fungera  som en  kompass  för  ämnesinnehåll  och  undervisning.  Självklart  måste  de  också

använda  sig  av  dem  vid  exempelvis  bedömning,  men  det  är  ingen  sådan  uttalad  relation  de

beskriver. Alla waldorflärare förklarar hur de låter geografiämnets innehåll växa ut i världen, från

den enskilda individen och dess närhet, till jorden som helhet. Helhetsperspektivet beskrivs också

av lärarna i Liebendörfers (2014) studie. Två av de kommunala gymnasielärare beskriver istället

naturgeografiska moment som en slags bas de bygger vidare på. Flera av lärarna, både kommunala

och waldorflärare säger att de relaterar ämnesstoffet till elevernas önskemål, behov och intresse,

samt att de förhåller sig till vad som nu är aktuellt i världen. De placerar alltså eleven, och det hen

kommer med, inuti en aktuell världsbild när de planerar sin undervisning. Två lärare från respektive

skola beskriver också vikten av att integrera geografin i andra ämnen. Det som skiljer dem åt är att

waldorflärarna  pratar  om en  ämnesintegrering  med,  förutom de  samhällsvetenskapliga  ämnena,

alternativa ämnen  som  bild,  matematik,  naturvetenskap  och  musik.  De  integrerar  alltså

geografiämnet också med estetiska ämnen. Denna skillnad får också, som jag ser det, en tydlig

effekt rörande praktiska moment både till omfattning och struktur, vilket redovisas i nästkommande

avsnitt.  Något  som  är  slående  är  att  alla  lärare  (förutom  en)  säger  att  de  inleder

geografiundervisningen med kartografi samt att flera av dem beskriver kartan som ett redskap som

används vidare i ämnet. Lärarnas beskrivning av kartan som redskap går också att hitta i respektive
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ämnes-/kursplan.  Jag  upplever  att  kartan  spelar  en  betydande  roll  i  undervisningen,  både  i

klassrummet och utanför, och särskilt vid praktiska moment i geografin. 

6.2 Praktiska moment
Inte bara waldorfläroplanen, som är en kombinerad estetisk- akademisk läroplan (Easton, 1997),

utan  även  grundskolans  läroplan  uttrycker  praktiska  och  estetiska  moment.  Lgr11  beskriver

undervisningsmoment som kommunikation, dans, musik, drama och estetisk verksamhet samt att

eleverna ska tillägna sig förmågor till eget skapande. Eget skapande beskrivs som en viktig del för

att kunna tillägna sig kunskaper och för ett aktivt lärande. Gy11 är snålare på den punkten. Det som

återfinns där är erfarenhetsreflektion, som inte känns omöjlig att placera in i Deweys learning by

doing resonemang, och kunskapstillämpning vid praktiska problem och arbetsuppgifter. Det står

också  att  teoretiska  och  praktiska  kunskaper  som  främjar  elevernas  lärande  ska  balanseras  i

undervisningen.  Hur  den  balansen  ska  se  ut  framgår  inte.  I  ämnes-/kursplanerna  förändras

förhållandet. I waldorfskolans ämnes/kursplaner står det att geografiförståelsen ska vidgas genom

konstnärligt övande och uttryck. Teorier beskrivs ska komma efter elevernas erfarenheter, vilket är

det  alla  waldorflärare  också  ger  uttryck  för.  Det  utomhuspraktiska  där  är  fältobservationer.  I

grundskolans kursplan för geografi hittas fältstudier och olika arbetssätt, tekniker och metoder för

att samla in data vid fältstudier. Detta finns också beskrivet i gymnasieskolans ämnesplan. Utöver

det  ska  eleverna  i  gymnasieskolan  i  geografi  också  ägna  sig  åt  övningar,  laborationer  och

exkursioner för att observera, analysera, identifiera samt kategorisera förändringar och händelser i

världen.

Lärarna beskriver en stor variation av praktiska moment i undervisningen. Det verkar som

att  längre  och  mer  omfattande  exkursioner  genomförs  framförallt  på  gymnasiet,  både  i  den

kommunala skolan och i waldorfskolan. Exkursioner av både kulturgeografisk och naturgeografisk

karaktär genomförs till Rom, Kebnekaise, Italien, Bergslagen, Stockholms skärgård och Soleggen i

Norge. Det är dock några saker som skiljer de olika skolformerna åt vid dessa exkursioner. Dels är

det att waldorflärarna beskriver dem som allresor eller klassresor, och som jag uppfattar det, att

geografin   blir  en  del  av  annat  man  gör  på  dessa  resor.  De  kommunala  lärarna  beskriver

exkursionerna  som att  de  redan vid  ett  inledande skede  är  mer  geografiskt  inriktade,  även om

resorna är ämnesövergripande. Waldorflärarna beskriver dock också rent geografiska exkursioner,

men de rör då mer specifika geografiska moment som geologi eller  lantmäteri.  I  detta finns en

intressant tidsfaktor. Precis som Schmidinger (2015) skriver så beskriver lärarna att det är tiden som

tas  i  anspråk  som  är  den  främsta  faktorn  till  att  fler  exkursioner  inte  blir  av.  En  kommunal

gymnasielärare  beskriver  det  som att  ämnesstoffet  som hanteras  vid  exkursioner  blir  för  tunt  i

förhållande till tidsåtgången. Det här tidsproblemet verkar lösas genom att man tar tillvara på andra

utomhustillfällen att ha geografiundervisning eller kombinerar geografiskt ämnesstoff med annat

ämnesstoff under resor. En annan sak som skiljer skolorna åt är hur sådana här utomhuspraktiska

moment följs  upp. De kommunala lärarna beskriver flera  olika presentationsformer,  men att  de
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ligger  på  en  mer  teoretisk  nivå.  Waldorflärarna  beskriver  mer  estetiskt-  praktiska

presentationsformer, både på högstadiet och gymnasiet. I relation till tidsfaktorn görs det fler, men

kortare  exkursioner  i  högstadiet,  främst  i  närområdet,  i  båda  skolformerna.  Högstadielärarna

beskriver också fler  studiebesök än gymnasielärarna. En av de kommunala högstadielärarna säger

att  det  är  lättare  med  utomhuspraktiska  moment  i  de  lägre  åldrarna  där  geografiinnehållet  i

klassrumsundervisningen stämmer överens med det som finns direkt utanför klassrummet. Och så

tycks  också  andra  resonera.  Waldorflärarna  verkar  dock  även  i  de  högre  klasserna  gå  ut  i

närområdet och observera geografiska fenomen, även om dessa små exkursioner är kombinerade

med moment i andra ämnen. Praktiska moment går ju dock också att göra inomhus och här tycker

jag  mig  kunna  urskilja  en  skillnad  mellan  skolformerna  som  kanske  dels  är  kopplat  till  att

waldorfskolan  integrerar  geografiämnet  med  fler,  alternativa,  ämnen.  Alla  lärare  beskriver

inomhuspraktiska moment, men waldorflärarna verkar praktisera dem i större omfattning och på

mer  estetiska  sätt.  De  kan  till  exempel  laga  mat,  rita  och  sjunga  kopplat  till  geografiskt

ämnesinnehåll. De kommunala gymnasielärarna beskriver bland annat stereogram, erosionsrännor

och stenstudier och också digitalisering i någon form. Något som jag tyckte är intressant är att alla

redovisar praktiska arbetsmetoder när det kommer till  kartan, men på lite olika sätt.  Alla lärare

beskriver kartan som något abstrakt, ett verktyg som måste placeras in i verkligheten för att kunna

relateras  till  eller  förstås,  även  om waldorflärarna  mer  tydligt  poängterar  det.  I  waldorfskolan

behandlas kartan därför praktiskt- estetiskt, även upp i årskurserna. I båda skolformerna används

den på högstadiet i anslutning till exempelvis idrottslektioner och stadsvandringar. De kommunala

gymnasielärarna beskriver ett mer datoriserat aktivt arbete med kartan, även om de också använder

jordglober. Bland de praktiska momenten verkar alltså kartan ha en direkt nödvändig och självklar

plats,  i  båda  skolformerna.  Kanske  beror  det  på  att  den  inte  kräver  en  alltför  tidsödande

utomhuspraktik utan kan arbetas med praktiskt innanför klassrummets väggar.

När det  gäller  relationen mellan och omfattningen av teoretiska och praktiska moment i

geografiundervisningen säger de kommunala lärarna att det teoretiska, i kraftig majoritet, överväger.

Den kommunala högstadieläraren beskriver något fler praktiska moment men säger att det blir mer

och mer teoretiskt. Waldorflärarna uttrycker att teori och praktik hänger ihop, väver in i varandra

hela  tiden  och  att  detta  avspeglas  i  undervisningen.  Undervisningsmetoderna  och  elevernas

arbetssätt  varieras  i  stil  med  och  med  motiveringar  liknande  de  representationsformer  som

presenteras i Nicholsons (2000) studie. Alla de kommunala lärarna säger att teorin kommer före

praktiken och en av gymnasielärarna förklarar det med att eleverna annars inte skulle förstå vad det

var de skulle observera. Möjligt att detta arbetssätt kan liknas vid Kolbs lärandeteori applicerat på

geografiexkursioner,  som Krakowkas  (2012)  studier  rör  vid.  Två  av  waldorflärarna  uttrycker  i

någon mån det omvända förhållandet och en att eleverna måste få både och. Jag uppfattar någon

slags motivering som att en inledande praktisk erfarenhet väcker nyfikenhet och en fråga om varför,

som  sedan  kan  reflekteras  teoretiskt.  Detta  i  likhet  med  Deweys  intelligent  action  (Hartman,

Lundgren, Hartman, 2007) och Steiners tankar om praktik (se avsnitt 2.2). Alla intervjuade lärare,
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utan undantag, tror och tycker att praktik och praktiska moment i geografiundervisningen är viktigt

för eleverna. Samtidigt betonar de alla också att denna praktik bör stå i en nära relation till teorin.

Mycket av det de säger om detta går att relatera till Deweys resonemang, learning by doing och

tänkandets relation till  erfarenhet (se avsnitt 2.2.1 Dewey), men också till Jonassons (2011) och

Schmidingers (2015) undersökningsresultat. Jag skulle dock säga att lärarna uttrycker sig lite olika.

De kommunala lärarna säger att praktiska moment är viktiga på det sätt att att de låter eleverna

befästa sina kunskaper i praktiken, de teoretiska kunskaperna landar. Praktiska moment beskrivs

också leda till en, i högre grad, bestående kunskap. Att eleverna får pröva sina teoretiska kunskaper

mot verkligheten och sedan resonera kring detta, vilket två kommunala lärare uttrycker, är inte långt

ifrån en rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi (se avsnitt 2.2). Waldorflärarna beskriver istället det

praktiska  som  en  direkt  förutsättning  för  elevernas  geografiförståelse,  i  stil  med  hur  Gerber

uttrycker sig,  geografi utan fältstudier är som vetenskap utan experiment  (Gerber i Schmidinger,

2015, s. 21). Utan dessa moment skulle geografiundervisningen bli värdelös samt det skulle finnas

en risk att både elevernas tänkande och teorin blev lite död, säger två av waldorflärarna, vilket går i

linje med Steiners syn på praktisk handling och intellektuellt tänkande. En av waldorflärarna pratar

om en praktisk förståelse för geografiämnet, vilket jag tycker sammanfattar också vad de andra två

säger.  Genom att  uppleva och göra,  formar eleverna en länk mellan praktiken och teorin,  samt

mellan  olika  ämnesområden,  för  att  få  en  holistisk  syn  på  geografiämnet.  I  skenet  av  detta

resonemang skulle  jag säga att  de kommunala lärarna i  högre grad fokuserar  på kunskap, som

akademiska kunskaper, och att waldorflärarna i någon mån har ett mer elevcentrerat down to earth

fokus i sin undervisning. Jag upplever inte, till skillnad från Wright (2013), att känna och fantisera

är de huvudsakliga målen för waldorfskolans geografiundervisning, utan snarare att uppleva och

erfara.  Förutom  de  inlärningsmässiga  och  kunskapsmässiga  fördelarna  med  praktiska

geografimoment så lättar de också upp undervisningen för eleverna,  erbjuder en variation, både

inuti  och  utanför  klassrummet.  Detta  uttrycker  lärare  från  båda  skolformerna.  Waldorflärarna

beskriver dock en mer spontan och frekvent växling, från dag till dag, utifrån vilken temperatur

eller känsla klassen och eleverna har.
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7. SLUTSATS

I  den  här  studien  har  didaktiska  strategier  för  praktiska  moment  i  geografiämnet  undersökts  i

waldorfskolan  respektive  den  kommunala  skolan.  Forskningsfrågorna  med  styrdokumentens

praktiska  delar,  relationen  mellan  praktiska  och  teoretiska  moment  samt  de  praktiska  delarnas

betydelse för elevernas ämnesförståelse har följt uppsatsen från början till  slut.  Alla lärare som

intervjuats för den här studien gav i någon mån uttryck för just didaktiska strategier även om det

inte  uttryckligen  uttalades.  Genom  beskrivningar  av  arbetsmetoder,  ämnesplanering  och

undervisningsmoment  har  de  gläntat  på  dörren  till  sina  ämnesdidaktiska  hemligheter.  För  att

summera  den  här  studien  och  waldorflärarnas  respektive  de  kommunala  lärarnas  didaktiska

strategier i geografi gällande praktiska moment; när man i waldorfskolan lyfter in geografiämnet i

de  praktiska  momenten  så  lyfter  man  i  den  kommunala  skolan  in de  praktiska  momenten  i

geografiämnet. 

Utifrån ett utbildningsfilosofiskt perspektiv resonerade både waldorflärare och kommunala

lärare  kring  den  viktiga  tankemässiga  reflektionen  vid  praktisk  erfarenhet  eller  upplevelse  (se

avsnitt 2.2.1 Dewey). Detta även om de kommunala lärarna beskriver erfarenhet som befästande

eller  prövande av  teoretisk  kunskap  och  waldorflärarna  som  en  förutsättning för  teoretiskt

kunskapsbygge. I waldorfskolan är emellertid den praktiska erfarenheten mer av kroppslig karaktär

och handen spelar oftare en roll vid inlärning. Dessa olika metoder och praktiker anser jag dock går

att  härleda  dels  till  styrdokumentens  innehåll  men  också  till  den  outtalade  samt  uttalade

pedagogiska principen i  skolformerna.  En av nyckelfaktorerna för waldorfskolan är en estetisk-

akademisk utbildning (Easton, 1997) och det speglas i undervisningen. Den kommunala skolans

outtalade rekonstruktivistiska utbildningsfilosofi går att skönja i lärarnas undervisning i form av

olika  samtalsmoment  och kommunikativt  arbetssätt  bland  eleverna,  samt  prövande av  teoretisk

kunskap.  Det  går  också  att  ana  i  styrdokumenten.  Samtalet  betonas  också  i  waldorfskolans

styrdokument, vilket  uttrycks som en dialog- undervisningsstrategi mellan lärare och elever, samt

elever  och elever.  På olika sätt  beskriver  alla  lärare vikten av kopplingen mellan klassrummets

samtal och de genomförda praktiska utomhusmomenten i geografi, precis som Nicholson (2000),

Schmidinger  (2015),  Jonasson  (2011)  också  gör.  Waldorfskolans  stående  fokus  på  helhet  och

kommunala skolans fokus på samband och teoribefästande skulle jag vilja säga placerar in deras

samlade teoretiska och praktiska moment på olika platser i Mårtenssons och Wennbergs (1996)

målprofil.  Den  kommunala  lärarnas  strategier  och  moment  hamnar  närmre  ett  mål  för

allmänbildning och waldorflärarnas närmre nyttomål. Jag upplever att det är hjärnan som i högre

grad studerar i den kommunala skolan och hela kroppen i waldorfskolan. Jag skulle också vilja säga

att  de  waldorfpedagogiska  principerna  ligger  mycket  nära  Deweys  teorier,  med  skillnaden  att

Dewey saknar den andliga aspekten gentemot Antroposofin. Waldorflärarna uttrycker fler praktiska

moment i sin geografiundervisning, också estetiska och främst då kanske inomhus, och jag skulle

hävda  att  också  det  beror  på  utbildningsfilosofi  och  styrdokument  samt  synen  på  teorins  och
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praktikens  relation.  Den  viktiga  relationen  mellan  handen  och  hjärnan,  Lundborg  (2016)  och

Boström  (1998),  Deweys  handling  och  tanke  (Hartman  et  al.,  2007),  Steiners  praktiska-

intellektuella  arbete  (Ritter,  1997),  beskriver  alla  intervjuade  lärare.  De  praktiska  momenten  i

geografiämnet  spelar  en  stor  roll  för  elevernas  förståelse av det.  Precis  som Molin (2006) och

Schmidinger (2015) resonerar, beskrivs den knappa mängden utomhuspraktiska moment bero på

tidsbrist. I slutändan ligger kanske det ansvaret hos myndigheter och skolledare, att i styrdokument

planera in mer tidskrävande moment. För att kunna få in mer sådant måste kanske andra delar tonas

ner. I och med att antalet intervjuade lärare bara är sex, och att de undervisar i olika stadier, gör det

att den här studiens resultat inte har någon hög nivå av generalisering. Jag hade behövt fler lärare

och en bättre urvalsram för att kunna dra några sådana slutsatser (Bryman, 2011, s. 168f). Lärarna

får istället stå som unika representanter med en viss skolform och stadium i ryggen. Efter att alla

intervjuer genomförts önskade jag att jag hade formulerat om frågorna för de olika skolformerna.

Det  var  märkbart  att  waldorflärarna  hade  en  större  vana  av att  tänka  på  praktik  och praktiska

moment i undervisningen än de kommunala lärarna. Hade frågorna anpassats till detta är det möjligt

att jag hade fått mer utvecklade svar om praktiska moment från de kommunala lärarna. Om jag hade

genomfört intervjuerna igen hade jag också ställt mer specifika frågor för att lättare kunna ringa in

det jag ville undersöka. Vad lärarna och eleverna  faktiskt konkret  gjorde på sina utomhusmoment

var väldigt svårt att få fram. Det var bara hälften av lärarna som gav sådana svar och det hade nog

också  kunnat  avhjälpas  med  andra  frågor.  För  att  verkligen  få  reda  på  vilken  effekt  praktiska

moment får för elevernas förståelse för geografiämnet skulle en studie utifrån ett elevperspektiv

behöva  göras.  Genom  till  exempel  en  longitudinell,  jämförande  studie  av  elever  i  de  båda

skolformerna skulle ett sådant resultat kunna uppnås, vilket skulle vara högst intressant med tanke

på Gustavssons (2000) kunskapsresonemang vid inledningen. Andra kunskapsformer vinner mark

och det är möjligt att waldorfskolan har en sådan alternativ kunskapsform som är värd att analysera

närmare. Dels för geografiämnet, i den digitaliserade skolan, men också för utbildningen i sin helhet

och kanske framförallt på gymnasiet.
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BILAGA 1

Intervjuguide
Namn, kön, ålder?

Hur länge och var har du arbetat som geografilärare?

Geografiämnets uppbyggnad

• Har du någon strategi för hur du lägger upp ämnesstoffet i geografi under en termin, 

årskurs?

Teori och praktiska moment

• Hur omsätter du de praktiska delarna i kursplanen, ämnesplanen i och utanför klassrummet? 

(Exkursioner, fältstudier, observationer, experiment)

◦ Vad och hur gör du?

◦ Hur förbereder du och följer upp de praktiska momenten?

• Hur ser relationen ut mellan de teoretiska och de praktiska momenten i undervisningen? 

Omfattning och kronologi.

• Vad innebär de praktiska momenten för eleverna? Vad gör de, hur gör de?

• Hur upplever du att de praktiska momenten i din undervisning påverkar eleverna förståelse 

för och relation till geografiämnet? Före och efter, samt i jämförelse med teoretiska moment.

Läroplaner

• Vilken roll spelar kursplanen, ämnesplanen för dig i din undervisning?
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