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Det här är waldorf 
– övergripande motiv  
i waldorfskolans kursplan
Anna Ljungkvist

Eva Lazar är waldorfförskollärare  
på Idungården i Nacka 

Det är snart hundra år sedan den första  
waldorfskolan startades. Då 1919 arbetades en  
läroplan fram och togs i bruk med en stark  
uppmaning till alla dåvarande och kommande  
waldorflärare; att leva i sin samtid och att göra  
pedagogiken till sin, sina barns och sin kulturs. 
Trots det finns i kursplanen tydliga anvisningar om 
vad eleverna bör möta i form av undervisningsstoff i 
en viss ålder, en progression som bygger på Rudolf 
Steiners tankar kring det växande barnets utveckling. 
Oberoende av nationella läroplaner och pedagogiska 
styrdokument, finns i waldorfpedagogiken en kärna 
som är signifikativ för just en waldorfskola; både 
undervisningsinnehåll och metoder svarar mot de  
existentiella frågor som barnen lever med i sin res-
pektive ålder. Varje årskurs hålls därför samman på 
ett ämnesövergripande vis genom s.k.  
årsmotiv, teman som är specifikt utformade för att 
passa eleverna i en viss ålder. På så vis vinner  
kunskaperna genklang hos eleverna och  
förutsättningar för ett meningsfullt lärande skapas 
där undervisningens innehåll ger varje elev en mer 
fördjupad bildning utöver de kunskapskrav som 
samhället ställer, och verktyg för ett livslångt lärande. 
Men för att ett årsmotiven skall fortsätta att vara 
levande krävs att pedagogerna känner till och förstår 
orsaken bakom och syftet med det ena eller andra, 
och att föräldrar som väljer att sätta sina barn i  
waldorfskolan presenteras för det unika i  
waldorfskolans kursplan. I fyra nummer framöver 
kommer På Väg att ge en inblick i waldorfskolans 
kursplan med fokus på denna årstematik, från  
årskurs ett till årskurs tolv. I detta nummer tittar vi 
närmare på de tre första årskurserna.

Vi kan slå sönder barnets entusiasm i all 
välmening om vi intellektualiserar lekens 
betydelse. Exempelvis då vi fokuserar på 
hur barnet erövrar matematisk kunskap i 
leken. Leken är allvar för barnet! Det leker 
för lekens skull!! 
 

Fria, kärleksfulla, goda vuxna före-
bilder behövs, sådana som utstrålar en 
inre säkerhet och som vågar stå emot 
samhällets givna strukturer. Dessa pedago-
ger kan kanske ta hand om några hundra 
individer på sikt, men det är kvalitén som 
kommer att vara avgörande inte kvan-
titeten av utfört arbete. Att ha en nära, 
kärleksfull relation till några barn kan kanske 
rädda vår framtid på jorden! Hur hämtar 
man framtidstro, om man inte mött  vuxna 
förebilder som utstrålar det? 
 
Miljöns betydelse behöver uppmärksam-
mas mer i barnets dagliga upplevelsesfär. 

Det är ur enkla, förvandlingsbara natur-
material som barnen kan skapa en fri oas, 
som de kommer att söka efter även då de 
blir vuxna. 

Färgerna i omgivningen kan sätta prägel 
och ger ro i barnens inre, vilket kan hjälpa 
dem att söka efter samma upplevelser 
senare i livet.

Framtidens samhällen kommer förmod-
ligen att attackera harmoni och balans i 
jakt efter effektivitetsprincipen. Då krävs 
de individer som kan tänka nytt och vill 
bevara miljön hälsosamt.

Rytmen på waldorfförskolan klingar in 
som gyllene toner i barnens inre, samtidigt 
som det vardagliga livet utanför präglas av 
ständiga stressmoment, mobiltoner och 
kaotiska händelser.

Framtiden är redan här och vi behöver 
möta den med ro och med ett bevarat 
sinne för ordning. Dagens förskolebarn 
kommer att sättas på prov och kan klara av 

det om de kan längta efter en tillvaro som 
de har upplevt i sin barndom!

Vår värld styrs av maktstrukturer som vill 
få ut mest valuta för det investerade kapitalet, 
vilket innebär att dagens arbetsförhållanden 
förmodligen kommer att försämras om vi 
inte ger akt på vår frihetssfär. Då krävs det 
modiga individer med förmåga att styra ut-
vecklingen åt rätt håll. De kommer att bidra 
till att ge balans i livet. 

Biodynamisk, ekologisk mat erbjuds 
dagligen på waldorfförskolan, förmånen 
att äta nyttiga och näringsrika maträtter 
är en framtidsinvestering, eftersom vi då 
kan hoppas på att framtidens vuxna som 
har haft dessa matupplevelser kommer 
att söka efter samma kvalité och försöka 
utveckla nya möjligheter att ändra dagens 
utarmande jordbrukshållning, samtidigt 
som jordens befolkning kommer att öka 
exponentiellt. 

Naturupplevelser som vi erbjuder våra 
förskolebarn kommer att stimulera den till 
att försöka söka efter dessa på nytt, då de 
blir vuxna.

Beröringen och pedagogens närhet kan 
bidra med, att barnet kan finna en inre 
säkerhet, självinsikt även som vuxen. 

Rörelseglädje, sång och musik som 
är dagliga inslag på förskolan möjliggör att 
den vuxna kommer att sträva efter samma 
kvalité. Utan rörelse, musik och sång 
förtvinar själens harpa. 
 
Sist men inte minst behövs det dag-
liga, muntliga sagoberättandet. Det 
kan ge barnen en inblick i människans 
mångfacetterade tillvaro, och förhoppning 
om att svårigheter kan övervinnas, att den 
mänskliga kvalitén alltid kommer att vinna 
till slut!! 
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ÅRskuRs 1 
– tRygghet, helhet,  
geMeNskap, iNRe BildväRld 
och koNstNäRliga uttRyck
Hösten är här och runt om i landet gör sig 
förväntansfulla sjuåringar redo för att börja 
skolan. Den första skoldagen är något all-
deles speciellt, något man kommer att bära 
med sin genom hela livet. Det är stort och 
spännande och det kanske allra mest spän-

nande är att få möta sin klasslärare. I wal-
dorfskolan är förhållandet mellan klasslära-
ren och barnen extra viktigt. Klassläraren 
följer klassen från de första åren i skolan till 
högstadiet, ja i vissa fall även genom hela 
grundskolan. Under de första åren undervi-
sar klassläraren i de allra flesta ämnen, men 
i de högre årskurserna kommer succesivt 
fler och fler ämneslärare in. I första klass 
byggs relationen upp, klassläraren blir nå-

gon som barnen vill följa, känna tillit till och 
förtroende för. Man kan uttrycka det som 
att läraren är någon som barnen på ett vis 
vill kunna betrakta världen genom. Tillsam-
mans med sin lärare och i gemenskap med 
klassen ges barnen möjlighet att utforska 
skillnaden mellan sitt egna jag och tingen 
i deras närhet och naturen runt omkring 
dem. Genom lärarens berättelser förklaras 
världen, ges form och gestalt och barnet får 
själslig näring, och kan bejaka läraren som 
en god ledare och förebild. Världen som 
gestaltas för barnen beskrivs som en helhet, 
den förklaras och kläs i ord och bild, där 
sanningar hela tiden utgår från det hela för 
att sakta upp genom i årskurserna beskrivas 
som mer komplext och fragmenterad. Det 
skapar en trygghet och känsla hos barnen 
att världen är god och begriplig och det i sin 
tur skapar samhörighet och vilja och för-
måga att gripa in i världen, och skapa och 
verka. Genom läraren förmedlas kunskap 
och erfarenheter och det muntliga berät-
tandet är centralt i waldorfskolan. Ämnets 
uppbyggnad, röda tråd, finns inte i någon 
enstaka lärobok, den utarbetas av läraren 
själv, som hämtar sitt stoff  ur olika källor. 
En levande muntlig framställning gör det 
också möjligt för elever med de mest skilda 
förutsättningar att engagera sig i arbetet. 

Det berättelsestoff  som främst präglar det 
första året i skolan är folksagor. Sagorna bär 
på stora allmängiltiga bilder, de beskriver en 
utveckling där aktörerna ställs inför svåra val 
och uppgifter och mognar under vägen. Det 
finns gott och det finns ont, både inom varje 
människa och i världen i stort. Genom sagan 
får eleverna möta dessa djupa psykologiska 
urbilder som ger barnen kunskap om livet 
och världen. De inre bilderna som uppstår i 
barnet under lärarens berättande får de sedan 
bearbeta genom eget skapande av bilder, 
målningar och genom andra konstnärliga 

uttryck och på så vis göra kunskapen till 
sin egen. Dessutom vårdas barnens sinne 
för det levande ordet genom ett rikt och 
varierat språk. Förmågan att kunna göra sig 
inre bilder är avgörande för att barnen ska 
lyckas i det man kallar för läsförståelse. Att 
själv uttrycka sig i tal övas dagligen redan i 
årskurs ett genom att eleverna på olika vis får 
återberätta det de hört och beskriva vad som 
har gjort intryck på dem.

Från bild till bokstav
Att ge förstaklassarna möjlighet att på 
olika sätt erövra det svenska språket, att 
lära sig läsa och skriva, kommunicera och 
uttrycka sig i tal och skrift, är avgörande för 
alla barns fortsatta kunskapande. Ramsor 
och olika språklekar är ett dagligt inslag i 
årskurs ett och en naturlig del av barnens 
skolvardag, från den allra första skoldagen. 
Waldorfskolan har sedan starten arbetat 
fram en läsinlärningsmetod, där bokstä-
verna växer fram succesivt på ett sätt som 
tar flera av barnens sinnen i anspråk. Först 
via en ramberättelse i form av en sagoberät-
telse, som blir till en bild som till slut landar 
i den stiliserade bokstaven. Konsonanterna 
presenteras med hjälp av en ramberättelse, 
medan vokalerna får beskriva en känsla eller 
rörelse. Bilderna och rörelser smalnar och 
blir till konturer som till slut stelnar i en 
bokstav. På detta vis blir barnen själva aktiva 
medskapare när bokstäverna växer fram. 
För elever som redan kan läsa ger denna 
metod en möjlighet att på ett kreativt vis 
fördjupa upplevelsen av de olika språklju-
den och för elever som har det svårare med 
sin läsinlärning, erbjuder metoden konkreta 
bilder att hänga upp den de abstrakta bok-
stäverna på. De första läsövningarna utgår 
från det som barnen själv skrivit i sina egna 
böcker, ord och texter som de redan är väl 
förbundna med. Processen som leder fram 
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till att ett eget skrivande börjar med kom-
mentarer, meningar och beskrivningar av de 
bilder som barnen skapat. 

Formteckning och akvarell
Bokstäverna består av linjer, och linjer 
representerar ett av de mest grundläggande 
av alla uttryck. En linje avgränsar världen 
och ger den kontur och precision. Ett fram-
för och ett bakom uppstår, ett inre rum och 
ett yttre. Genom ämnet formteckning, där 
de raka linjerna får möta de böjda får bar-
nen möta något de redan är bekanta med, 
fast nu i abstrakt och avskalad form. Dessa 
urformer utvecklas sedan vidare till cirklar, 
spiraler och olika formmetamorfoser där 
barnens sinnen skärps och övas. Skicklighe-
ten i handen övas också inför formandet av 
bokstäver och ord. Temat med det raka och 
det böjda kan kopplas till geometri, bild, 
eurytmi och musikens rytmer.

I årskurs ett målar barnen akvarell på 
vått papper s.k. ”vått-i-vått”-teknik. I bör-
jan undersöks endast en färg och dess ka-
raktär, skiftningar och möjligheter, färgfäl-
ten breder ut sig över papperna, yta möter 
yta och de olika kulörernas kvaliteter stiger 
fram framför ögonen på barnen.

talens egenskaper
När eleverna i första klass skall börja öva 
sig i matematik får de i waldorfskolan gå 
från helheten till delarna, de får leka fram 
en nyfikenhet till talens egenskaper, dels på 
rytmisk väg – genom sånger, ramsor, lekar, 
rörelser, klapp och stamp – och dels genom 
berättelser, samtal, och geometriskt former, 
t.ex. konstruktion av olika stjärnor från 
femstjärnan upp till en tolvuddig figur. Suc-
cessivt genom praktiskt övande får eleverna 
ett personligt förhållande till talsymbolerna. 
Redan i första klass presenteras de fyra 
räknesätten, som fyra delar av en helhet där 

subtraktion och addition hör ihop på samma 
sätt som multiplikation och division. Därför 
blir det också naturligt att i problemlösning 
utgå ifrån konkret och praktisk arbete, frön, 
bönor, pärlor, klossar etc. delas upp, räknas 
samman och multipliceras i fantasieggande 
matematiklekar. Den egna kroppen tas till 
bruk i matematikundervisningen, rytmer 
stampas och klappas, geometriska former 
gestaltas i rummet och fingrar och tår kom-
mer till användning. På så vis får sjuåringen 
inte först och främst lära sig räkneteknik, 
utan ges möjlighet att uppleva rikedomen 
och mångfalden i talens värld. 

hantverk
En viktig förmåga som tränas tidigt i wal-
dorfskolan är den metakognitiva förmågan. 
Det vill säga att kunna värdera något man 
arbetat med, hitta på en fungerande lösning 
på ett problem, pröva och ompröva och 
välja strategi. Det låter kanske alldeles för 
avancerat, men genom att låta eleverna 
hantverka tidigt, får barnen på ett inspi-
rerande och kreativt sätt öva just detta. I 
olika årskurser återfinns olika teman och 
material inom hantverket, i årskurs ett får 
eleverna börja med att lära sig sticka. Vid 
stickning med två stickor används båda 
händerna samtidigt och båda hjärnhalvorna 
aktiveras – teori och praktik knyts samman. 
Stickning främjar koncentration, finmotorik 
och materialkännedom. Barnen får rita en 
skiss, välja färger, värdera och omvärdera 
och jämföra med sin skiss. Självförtroende 
byggs upp när man som barn till sist märker 
att man klarar av sådant som det inte ens är 
säkert att alla vuxna behärskar. Stickning är 
något ”riktigt”.

världen utanför knuten
För att våga möta världen och lära sig saker 
krävs det att man först och främst är trygg 

i elevgruppen, skolan och dess närmiljö. 
Utflykter i närområdet och olika former 
av utelekar är en viktig del av förstaklas-
sarnas skolvardag. Genom utomhuslekar 
övas gruppgemenskap och får fantasin vara 
med; man får frisk luft, hälsosam motion, 
slappnar av och placeras i ett sammanhang. 
Genom utflykter – där barnen får umgås 
med naturen, erfara hur vatten flyter och 
fryser, hur träd svajar, gräva kanaler och 
uppleva årstidens skiftningar – skapas en 
närhet till naturen och en förståelse för 
olika naturtyper och för årsloppet. 

ÅRskuRs 2 
– dualisM, huMoR  
och NyFikeNhet
För eleverna som återvänder från som-
marlovet är skolmiljön välkänd, de är 
redan en del av gemenskapen i klassen 

och de kan nu utveckla sitt sociala sam-
spel på ett mer fördjupat vis. Genom att 
möta världen på ett nytt sätt ges eleverna 
i möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och 
vetgirighet. Världens tillåts vara dualistisk 
och det är dags att som elev få polarisera 
både i det inre och i det yttre. Att få väga 
saker för och emot, vrida och vända, 
jämföra, och att dela och sammanföra, 
blir centrala motiv i årskurs två i waldorf-
skolan. Klurigheter, gåtor och dråpliga 
historier med oväntade slut, utmanar 
och roar, samtidigt som legendberättel-
serna högtidliga bilder slår broar mellan 
verklighetens historiska personer och 
sagomotiven i årskurs ett. Polariteten som 
årskursmotiv är ämnesövergripande och 
blir tex. central i språkundervisningen 
genom små dialoger och i musiken där 
växelsång framträder.

Husbygge i årskurs 2.
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Fabelberättelser, legender och  
naturberättelser
I årskurs två berättar läraren legendberät-
telser och fabelskildringar för barnen. 
Dessa skildringar genomsyrar hela läsåret 
och motivet ämnesintegrerads.

Legenderna är skildringar som med 
fantasins skimmer omkring sig beskriver 
olika historiska människoöden. Det är 
människor från olika länder och tider, 
som kämpat med sina svagheter och trots 
motgångar klarat av att vara goda mot sina 
medmänniskor på ett nästan overkligt, 
”övermänskligt” sätt. Eleverna ges genom 
legenderna en öppning till historieämnet 
och får samtidigt underlag till existentiella 
och etiska samtal där de kan fundera över 
sin egen roll i världen och hur enskilda 
människors handlingar får konsekvens 
framåt i tiden. 

Kontrasten blir stor när man sedan kom-
mer till fablernas värld. Genom att klä 
berättelsernas karaktärer i djurdräkt kan 
egenheter i människans väsen bli tydliga. 
Djuren drivs av sina egenheter och är 
också fångna i sina karaktärsdrag. Räven 
är och förblir listig, och i likhet med en 
människa som endast drivs av sin list, 
hamnar räven i svåra situationer, blir 
ensam och även föraktad av sina djurvän-
ner. I berättelserna om t ex hunden och 
köttbenet, räven och rönnbären, haren och 
sköldpaddan eller storken och räven får 
vi se hur det kan sluta när vi människor 
blir alltför ensidiga. Det blir dråpliga och 
komiska bilder som inspirerar till samtal 
om individens ansvar och hur vi agerar 
mot varandra. 

Mer detaljerade naturberättelser är också 
något som hör till årskurs två. Genom 
nära och ingående miljöskildringar väcks 
intresset för naturstudier som barnen 

sedan har med sig under de utflykter som 
genomförs under olika årstider i varie-
rande naturtyper. Det är också ett år då det 
när våren kommer är dags för barnen att 
så och plantera, och på så vis förbereda för 
det som skall resultera i skörd och bear-
betning av säd och grönsaker i årskurs tre. 
Att från början ge en helhetsupplevelsen 
av naturen är avgörande och ekologin får 
därför en central roll. Det är viktigt att 
eleverna får uppleva att människan kan 
bidra med något positivt till miljön, inte 
bara skapa problem, utan också med-
verka till deras lösning. Huvudmålet med 
den naturvetenskapliga undervisningen 
i waldorfskolan är att väcka elevernas 
intresse för relationen mellan människan 
och omvärlden, naturen och det samhälle 
människan skapar.

speglingsformer och färgmöten
Dualism är även motivet när det kommer 
till barnens bildskapande. Genom den s.k. 
formteckningen övar eleverna känslan 
för symmetri och att skapa spegelformer 
i vertikala plan. När det gäller att teckna 
spegelformer, tecknar barnens lärare den 
ena sidan av formen på tavlan och sen får 
eleverna teckna av den, men samtidigt fylla 
i i den spegling som fattas. På så vis får det 
utifrån temat dualism skapa en helhet av 
två spegelhalvor. 

I målningsövningar i ”vått-i-vått”teknik 
– ges eleverna i årskurs två tillfällen att 
arbeta med s.k. karaktäristiska (rött och 
gult, gult och blått, blått och rött, orange 
och grönt, grönt och violett, violett och 
orange), komplementära (rött och grönt, 
gult och violett, orange och blått) och 
karaktärslösa färgklanger (gult och orange, 
orange och rött, rött och violett, violett 
och blått, gult och grönt, blått och grönt) 
som ställs mot varandra. En röd färg mot 

en grön bakgrund upplevs som något helt 
annat än en grön färg mot en röd bak-
grund osv. 

hantverk
I årskurs två är det dags för eleverna att 
ytterligare öva upp sin händighet och klara 
av ett mer komplicerat sätt än tidigare 
att hantera garn på. Det är oftast lite 
svårare att komma underfund med den 
icke-symmetriska virkningen i jämförelse 
med den symmetriska stickningen. Att 
varje år få lära sig nya slöjdtekniker är ett 
sätt att utvecklas och känna att man som 
människa mer och mer förbinder sig med 
omvärlden och dess material. Virkningen 
övar dessutom skrivarhanden då virknålen 
hålls precis som en penna. Fabeltemat 
dyker upp även i hantverksämnet genom 
alla de karaktärstypiska handdockor utfor-
made som olika djur, som barnen virkar. 
Dessa handdjur blir snabbt grunden i olika 
dramaövningar och små skådespel som 
eleverna inspireras till.

ÅRskuRs 3 
– NioÅRsÅldeRN  
FöRäNdRiNgeNs tid
Nioårstiden. Nu stundar det tredje året 
i skolan. Det är en tid av förändring för 
de allra flesta, något som waldorfskolans 
kursplan möter upp, så att eleverna genom 
ämnestematik och metodiken ska få hjälp 
och stöd i den medvetenhetsförändring de 
står inför.

Nioårsåldern är en tid då många barn 
känner sig oroliga, osäkra och ensamma. 
De börjar se på sig själva utifrån, känner 
kanske beslutsångest, rädsla för döden 
eller för att bli övergivna. När nu nioår-
ingar börjar uppleva världen utifrån ett 

mer subjektivt medvetande så är detta en 
grundläggande förutsättning för att kunna 
utveckla en egen individuell personlig-
het. Klyftan mellan den reella, objektiva, 
fysiska yttre världen och det egna sub-
jektiva inre, kan vara smärtsamt, så det 
är ett absolut nödvändigt steg att ta för 
varje barn och ett viktigt steg framåt. För 
att möta och stödja barnet i just denna 
utveckling ges eleverna i årskurs tre flera 
möjligheter att upptäcka världen ”på nytt” 
på ett mer konkret sätt, genom fysiskt 
arbete som att mäta och väga och bygga, 
genom att odla, skörda och bearbeta och 
omforma, och genom stora mytologiska 
bilder där skildringar om hur människan 
tar plats på jorden blir centrala. Eleverna 
ges då möjlighet att uppleva att de faktiskt 
inte är främlingar i världen, utan själva kan 
gripa in och påverka den och göra den till 
sin egen.

yrken som människan  
traditionellt ägnat sig åt
Att eleverna får möta olika traditionella 
arbeten ger barnen möjlighet att får arbeta 
praktiskt, konkret och handfast. Det ger 
också en möjlighet för eleverna att se 
människans unika plats i världen, hur hon 
kultiverat och förädlat de möjligheter som 
jorden ger för hennes överlevnad och 
fortsatta existens. Det är också välgörande 
för barnen i den här åldern att så mycket 
som möjligt få använda sina händer i ett 
meningsfullt sammanhang och förstå vad 
det är de gör, och se hur någonting växer 
fram. Det skapar självtillit då upplevelsen 
av den egna existensen kan kännas svajig.

”Bondens år” är ett moment i under-
visningen i årskurs tre som är viktiga för 
eleverna att ta del av. Genom att följa pro-
cessen från plöjning, via sådd och skörd, 
till det nybakade brödet och få lära känna 
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olika redskap som plog, harv, slåtterma-
skin, kvarn, smörkärna etc. skapar det ett 
sammanhang och en mening, samtidigt 
som det stärker vördnaden inför männis-
kans kraft och uppfinningsrikedom. Det 
knyter också an till året innan då klassen 
kanske planerade och sådde något som 
de nu i årskurs tre får skörda och förädla. 
Andra traditionella sysselsättningar som 
eleverna får möta i årskurs tre är fiskaren 
eller fåraherden. Barnen kan få knyta nät 

och få vara med och klippa ett får för att 
därefter karda, spinna, tova, färga och 
fläta. De kan likt en snickare få beräkna 
och mäta och därigenom bli medveten om 
fysikaliska lagbundenheter som tyngd-
punkt, labilt/stabilt läge, göra beräkningar. 
Eleverna får också bekanta sig med sme-
dens arbete och kanske besöka någon gru-
va med fokus på den svenska traditionella 
gruvdriften och dess processer. De olika 
metallerna har skapat liv för människan 

genom historien så till den grad att epoker 
som sten-, brons- och järnåldern har fått 
namn genom de föremål som människor 
under en viss tid använt sig av. 

att mäta och väga 
Ett viktigt tema i årskurs tre är att på ett 
konkret sätt låta barnen bekanta sig med 
gamla mått, enheter som utgår från krop-
pen och de egna erfarenheterna. Genom 
att samtala, mäta, väga, balansera och upp-
skatta med exempelvis aln, fot, tum, steg, 
famn, kaffekopp, tekopp och stenkast får 
mätandet en konkret, fysisk och personlig 
relation till en själv. Temat blir återigen 
en hjälp för nioåringen att erövra världen 
”på nytt”. Till slut genom ett gemensamt 
arbete når klassen fram till vårt moderna 
metersystem, som också ligger till grund 
för våra övriga måttenheter, ett system 
som skapades utifrån de demokratiska 
idealen under franska revolutionen och 
som tar avstamp i något alla kan vara över-
ens om, nämligen jorden som vi lever på. 

att bygga en boning för språket
Vid sidan av textförfattande och läsning 
introducera grammatiken på allvar i års-
kurs tre. Upplevelsen av lagbundenheten 
genom vilken språket är uppbyggt ger en 
trygghet hos barnen. Ordklasserna blir 
viktiga byggstenar i språkets boning, och 
verbets tidsformer skapar hos barnen en 
känsla av att kunna välja, att bli på sätt och 
vis bli ”herre över tiden” genom språket.

Judiska berättelser och  
gamla testamentets skildringar
Ett centralt undervisningsstoff  i denna 
årskurs är berättelsen om skapelsen, om 
hur människan blev utdriven ur paradiset 
och hur hon senare fick lagar och skapade 

sig ett jordiskt liv. Genom att få lyssna till 
gamla judiska berättelser och skildringar i 
Gamla Testamentet, (berättelser om Adam 
och Eva, Noas ark, Abraham och Sara, 
Ismael och Hagar, Josef  och hans bröder, 
David och byggandet av Salomos tempel) 
får barnen inre bilder av de förändringar 
som är kopplade till att gå från barndomens 
mer oskuldsfulla upplevelse av tillvaron till 
den mer oskyddade känslan av att stå naken 
och ensam i världen. 

avancerade speglingsformer
I årskurs två fick eleverna öva sin känsla 
för symmetri genom spegelformer, i 
årskurs tre blir dessa övningar allt mer 
avancerade, både vertikalt, horisontellt, 
diagonalt och med korsningar. Just speg-
lingsövningar kan för många elever i nio-
årsåldern ses mot bakgrund av de föränd-
ringar som genomgås. Att visserligen stå 
ensam i världen, men hitta nya möjligheter 
och djup i sig själv.  

Det tredje skolåret markerar slutet på en 
viktig period i skolan, en tid då eleverna 
fått förankra sig i skolans värld, i den 
sociala klassgemenskapen och i alla de ru-
tiner som här skolan till. De vet nu hur de 
är att vara skolbarn, omedvetet har de lärt 
sig strategier för lärande och utvecklat ett 
språk, muntligt och skriftligt som gör att 
de kan kommunicera på ett nytt och mer 
avancerat vis. De har också genom en allt 
mer avancerad läsförmåga skapat möjlig-
het för sig att ta del av andra människors 
berättande. De lämnar barndomen bakom 
sig och tar nu steget in i en ny fas. De har 
satt fröet för ett livslångt lärande. 
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Formteckning, årskurs 3: Spegelformationer


