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Of course you can draw a triangle on the blackboard. But is that a triangle, in
reality? What you have on the blackboard is not a triangle but a vast number of
tiny particles of chalk which stick to the board and could actually be counted if
one had a sufficiently powerful microscope. That is no triangle! To think that the
triangle is there on the blackboard is nonsense. You can have the triangle only in
your mind, in the thought you form with the aid of these bits of chalk on the
blackboard. But without the use of chalk and blackboard, when simply sitting or
standing quietly without even moving a finger, when you have merely the idea,
the thought of the triangle fixed in your mind, then you can picture to yourself —
but always only in your thoughts — how you begin to draw a line here, then a
second, then a third. Then you can live in this inner activity without doing
anything externally. You can do more and more exercises of this kind, especially
more complicated ones. For instance (it is being drawn on the blackboard): you
have here a patch of red chalk and here one of green chalk. I draw it once again.
(Steiner, 1923, s.1)
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Innledning
Som barn gikk jeg på Steinerskolen. Et av mine absolutt sterkeste minner fra skoletiden er
tilstedeværelsen av den svarte tavlen som en mørk, alltid nærværende fondvegg i
klasserommet bak læreren. På denne mørke veggen, i dette svarte kosmos, utspilte seg et
skiftende drama som bestod av tegn, tekst, farger og bilder. Vår lærer stod der som en dirigent
med kritt og svamp i hånden. Vi elever var som musikanter, med våre ulike muligheter og
begavelser. Jeg husker godt den skrapende lyden av krittet som danset over tavlen, rytmisk,
rituelt hamrende. Eller den skjærende, uutholdelige lyden av lærerens negl som traff
underlaget! Den våte svampen som visket ut tegnene, figurene, og malerisk beveget seg over
det svarte feltet og gjorde det svarte enda svartere.
Jeg har selv en svært begrenset erfaring av å utøve tavleundervisning, mitt utgangspunkt er
knyttet til mine egne erfaringer og opplevelser som elev på en Steinerskole i Norge på 1970
og 80-tallet. Mitt store interesse for den svarte tavlen kommer fra billedkunsten og min egen
praksis innenfor billedkunst og undervisning i dette, primært maleri. Interessant i
sammenhengen er at interessen for tavlebruk innenfor billedkunsten er større nå enn
noensinne. Her tenker jeg blant annet på den for noen år store eksponeringen av Steiners
tavletegninger på Venezia Biennalen, kritt tegningene var selve kjernepunktet i den store
utstillingen. Nylig ble det også vist en stor utstilling på kunstmuseet Artipelag i Stockholm:
Svarta Tavlan. Om konst och lärande. På denne utstillingen var også Steiners tavletegninger
det sentrale knutepunktet i utstillingen. Et interessant utgangspunkt for meg er hvordan det
utenfra sett kan se ut som om mye av tavleundervisningen som bedrives innenfor
steinerskolene skjer ut i fra en didaktisk tradisjon. Mitt utgangspunkt er at det er viktig og
basere pedagogikk og undervisning på mer enn tradisjon, derfor håper jeg at min studie kan
være et lite bidrag til hvorfor tavlebruk fortsatt er et aktuelt pedagogisk instrument i
undervisningen på steinerskoler. I et nummer av tidsskriftet: ”Steinerskolen, tidsskrift for
pedagogikk, samfunn og kultur” fra 2013, lyder det:
Ved alle verdens steinerskoler utgjør tavlen, krittet og lærerens tavletegninger et
sentralt formidlingsmedium. Her visualiseres og utdypes nytt undervisningsstoff.
Likevel eksisterer det lite (eller ingen) forskning på denne praksisen, til tross for
dens lange historie og verdensomspennende utbredelse. Heller ikke hos Steiner
finner vi mye informasjon om tavleillustrasjoner. (Tronsmo, 2013, s.11)
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Da forskning om bruk og erfaringer knyttet til den svarte tavlen på Steinerskolen er svært
begrenset ble det nødvendig for meg å bygge et rammeverk med idestrukturer hentet fra andre
fagområder enn pedagogikk.
Teorier knyttet til undersøkelsen

Jeg har brukt tre teoretiske kategorier, eller idéstrukturer som utgangspunkt for
undersøkelsen. Den første kategorien er lærerens tavleaktivitet som en form av forestilling.
Læreren er her en performer som utfører tavleaktivitet i øyeblikket. Tavleaktiviteten
kategoriserer jeg her under samlingsbegrepet: ”kunsthendelse” (Benschnitt, 2007).
Kunsthendelse innebærer at det oppstår en interaksjon mellom kunstverket, eller den som
utfører et verk, som en forestilling i form av dans, sang, maleri eller lignende, og et publikum
og hvordan grensen mellom kunstverket eller utfører og tilskuere blir opphevet. Gjennom at
grensen oppheves blir publikum delaktige i kunstverket. Det som kjennetegner en
kunsthendelse, er at det er unike engangshendelser og at den retter sin oppmerksomhet mot
her og nå og involverer det virkelige livet gjennom tilstedeværelsen av mennesker.
I den andre kategorien ser jeg tavlen som en overflate der læreren utfører stedsspesifikke
bilder og tekster. Jeg valgte her å bruke samlingsbegrepet: ”det unike” (Benjamin, 2013) som
utgangspunkt. Med bakgrunn i Benjamins billedforståelse ser jeg her lærerens tavlebilder
utført for hånd med kritt på tavlen som unike i sitt pedagogiske sammenheng. Benjamin
sammenfatter det unike med bildets ”her og nå” (2013). Det unike forsvinner og er ikke
tilstede i det fototeknisk fremstilte bildet, som er tenkt som reproduksjon.
I den tredje kategorien tar jeg utgangspunkt i aspekter på tavlen som egen materialitet og
menneskets relasjoner til tavlen i pedagogiske sammenhenger. Det vil si egenskaper som
tavlen har i seg selv som tavle og materialene knyttet til dette, som svamp og kritt. Her valgte
jeg begrepet: ”focusing feature” (Sørensen, 2009) som jeg her fritt oversetter til
samlingspunkt. Tavlen er i denne sammenheng et samlingspunkt i rommet, med en egen
stemme. Tavlens egenskaper, materialer og relasjoner mellom tavle, lærer og elever blir
derfor sentrale i denne sammenheng. Undervisningsmaterialer som tavler blir ofte usynlige
medspillere i undervisningssammenheng, her forstått det slik at deres rolle og påvirkning ikke
er så lett å legge merke til da de så selvfølgelig alltid har inngått som pedagogiske
instrumenter og hjelpemidler i undervisningen.
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Presentasjon av forskningsspørsmålet

Den svarte tavlen har i dag, mange år etter at jeg selv sluttet skolen og på tross av den digitale
revolusjonen i mange skoler i dag, fortsatt en sentral og tradisjonell plass i klasserommene på
mange steinerskoler rundt omkring i verden. Jeg synes det derfor faller seg naturlig å spørre:
Hvilken rolle spiller den og hva formidler den i undervisningen? Dette er problemstillinger
jeg har undersøkt nærmere i masteroppgaven. Fokuset i undersøkelsen er lærernes perspektiv
på bruk av tavlen i undervisningen. Jeg ønsket derfor å oppsøke lærerne i klasserom på skoler
der de daglig praktiserer tavlebruk. Mine forskningsspørsmål som relaterer til undersøkelsen
lyder:
Hvordan blir den svarte tavlen brukt av tre lærere i undervisningen på steinerskolen? Hvilke
erfaringer og refleksjoner har de gjort i arbeidet med den svarte tavlen?
Gjennom denne avgrensning valgte jeg å ta utgangspunkt i lærerens praksis og erfaringer med
tavlebruk. Elevers perspektiv og opplevelser er utelatt her, de er berørte, men da er det sett ut
fra lærerens perspektiv og erfaringer.
Hvordan undersøkelsen er gjennomført

Undersøkelsen er utført innom rammen for kvalitativ forskning. Da forskningsspørsmålene er
knyttet opp mot hvordan tre lærere arbeider og praktiserer tavlebruk i undervisningen på
steinerskolen, valgte jeg videoobservasjon som en av metodene for studien. Jeg var ute etter å
få samlet inn visuelt datamateriale som utgangspunkt for videre analyse og få et fundament
for å kunne gjennomføre intervjuer med de tre lærerne som ble observert via
videoinnspillinger. Jeg kontaktet tre forskjellige Steinerskoler og fikk tilslutt positiv respons
fra tre lærere fra to ulike skoler. Lærerne underviste tre forskjellige aldersgrupper av elever.
Det som var viktig for meg i videoobservasjonene var at det skulle være stor tavleaktivitet fra
lærerens side i undervisningssituasjonene. Utover dette var det også avgjørende at jeg kunne
filme hver lærer ved to tilfeller, helst to dager etter hverandre samt at de underviste i samme
fag ved begge tilfellene. Fordelen med videoobservasjoner er at man får tilgang til mye data.
Videosekvenser gir forskeren mulighet til å studere detaljer i hendelser som man ellers ikke
ville la lagt merke til. Begrensningen ligger i at et for sterkt detaljfokus som kan føre til at
man mister helheten og sammenhengen av syne. På bakgrunn av sekvenser fra
videoobservasjonene ble enkle intervjuguider med få spørsmål utformet. Spørsmålene ble
utformet slik at de relaterte til de tre kategoriene fra litteraturen. Før intervjuene begynte fikk
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hver av lærerne se små sekvenser fra sine respektive filmer i stillhet.
Oppgavens oppbygning

I kapittel 2 redegjør jeg for det teoretiske grunnlaget i undersøkelsen, som jeg støtter meg til i
diskusjonen av mine forskningsspørsmål. Jeg forklarer mitt utvalg av teori og redegjør for
relevant forskning som oppgaven støtter seg på.
I kapittel 3 gir jeg en beskrivelse av metodologiske overveielser i forbindelse med studien.
Jeg beskriver den kvalitative metoden og belyser mine valg og utvalg i prosessen, etiske
vurderinger samt min egen rolle som forsker. Det beskrives også hvordan arbeidet med
transkripsjon og analyse av det empiriske materialet ble utført.
I kapittel 4 presenterer jeg min analyse og funn. Empirien ble analysert ut i fra tre kategorier
som jeg har kommet frem til gjennom teoretiske og metodologiske refleksjoner.
Datagrunnlaget blir presentert gjennom tre forestillinger: Tavleaktivitet som øyeblikkets
handlinger – Tavlen som bilde - Tavlen som medspiller. Disse tre gjør jeg en nærmere analyse
av, de presenteres som tre forestillinger med to akter hver, deretter presenteres de tre
kategorienes tilsynekomst i intervjuene.
I kapittel 5 diskuterer jeg funnene fra studien opp mot mine forskningsspørsmål. I dette
kapittelet settes begrepene fra teoridelen i kapittel 2 i dialog med min empiri, for sammen å
svare på problemstillingene som ble definert i innledningskapittelet.
I kapittel 6 oppsummerer jeg mitt arbeid, viser på hva som er bidraget til fagområdet, og
peker på mulige oppgaver for videre forskning innenfor området.
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Teoretisk bakgrunn
innledning
Det finnes lite forskning om bruken av den svarte tavlen i steiner pedagogikken i dag. Dette
har både overrasket og drevet meg fremover på jakt i arbeidet med material til dette kapittel.
Litteraturkapitelet har jeg valgt å dele opp i fire underkapitler med temaer, jeg presenter her
kort hovedtrekkene i de fire underkapitlene: I det første underkapittelet ser jeg lærerens
tavleaktivitet som en kunsthendelse, der jeg forstår læreren som performer som utfører
tavleaktivitet som er unik i øyeblikket. I det andre underkapittel behandlers tavlen som
billedflate og aspekter av tavlen i klasserommet som et sted for unike bilder i pedagogiske
sammenheng. I det tredje underkapittelet ser jeg nærmere på hvilke egenskaper tavlen har i
rommet i relasjoner lærer, tavle og elev. I det siste underkapittelet undersøker jeg hvordan
tavlen er omtalt i to undervisningsplaner for steinerskolen fra Norge og Sverige i dag. Av
tekstutvalg har jeg gjennomgått ulike tekster på engelsk, svensk og norsk som sier noe om
tavlebruken i Steiner pedagogikken. Jeg har gjennomgått tekster om tavlebruk generelt, kilder
fra Steiners foredrag om tavlepedagogikk og jeg har sett på hva som skrives om tavlebruk i to
av steinerskolens undervisningsplaner. Videre har jeg brukt enkelte kilder fra kunstteoretiske
sammenheng, da min innfallsvinkel til lærerens tavleaktivitet er som en form for kunstnerisk
aktivitet. Dette arbeidet har vært en kunstnerisk og kreativ prosess som passer til beskrivelsen
gitt av Bloomberg & Volpe (2012) : ”We see the literature review as somewhat of a sculpture
– a work of art that, in its moulding requires dedication , creativity, and flexibility” (s.84).

Performativitet og øyeblikkets handling
Om det performative og performance

Jeg har valgt å se lærerens tavleaktivitet som en forestilling, eller en bestemt handling som
skjer her og nå på tavlen. På denne måten fremstår handlingen som unik i øyeblikket. Det er
altså selve handlingen, at det skjer noe på tavlen som er aktuelt. Jeg har valgt å forstå dette
som en type performance, utført av læreren. Begrepene performativitet og performance kan
tolkes på ulike måter. Performativitet har som begrep sin historiske forankring hos
språkfilosofen Austin og hans tanker om språket som handling. I nyere tid er begrepet aktuelt
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hos bland annet Butler med teorier knyttet til kjønn, seksualitet og subjektivitet som diskursivt
avgjørende. I begge tilfeller handler det om hva språket konstituerer ifølge Hermanson &
Rudeke (2007). Det finnes også en annen tilnærming til begrepet performativitet, som har en
tydeligere kobling til kunsten og er mer aktuell for meg i denne sammenheng. Hermanson &
Rudeke beskriver performativitets slik:
ett utvidgat konstnärligt fält en ”performativ vändning”, som på̊ allvar tog fart i
och med action- och performancekonstens framväxt under 1960-talet.
Uppluckringen av tidigare genregränser innebar även att gränsen mellan verk och
åskådare förändrades; att publiken i högre grad än tidigare blev deltagare”
(Hermanson & Rudeke, 2007, s. 20)
Her handler det om interaksjon mellom et kunstverk, eller den som utfører et verk, og en
forestilling i form av dans, sang, maleri eller lignende, og et publikum og grensen mellom
kunstverket eller utfører og tilskuere. Dette forandres gjennom at publikum blir delaktige i
kunstverket. Her kalles dette for action eller performancekunst. Man kan forstå performance
som en spesifikk hendelse, da det er en aktivitet som pågår eller utspiller seg mellom de ulike
aktørene. Benschnitt (2007) karakteriser performance slik:
Att betrakta litteratur (eller musik, konst) som handling i en bestämd situation
innebär att man talar såväl om engångsföreteelser som om händelser. Detta leder
bland annat till en problematisering av det klassiska konstverkets subjekt-objektrelation: i stället för att uppfatta läsaren/lyssnaren/betraktaren och konstverket
som två̊ väsentligt skilda instanser, ser performativitetsforskningen ett
handlingssammanhang, en konsthändelse som uppstår genom en interaktion av
flera deltagare. Deltagarna är inte passiva och utanförstående recipienter av konst
utan delaktiga i konsten” (Benschnitt, 2007, s. 37)
Benschnitt beskriver bestemte kunstsituasjoner som unike engangshendelser hvor både
betraktere og utøvere er delaktige i en egenartet ”kunsthendelse” (2007). Performativitetsforskningen er her interessert i selve interaksjonen mellom partene. Deltagerne er ikke
passive, men delaktige og likeverdige aktører i selve kunsthendelsen. Her innebærer dette at
den klassiske subjekt - objekt relasjonen i selve kunsthendelsen blir problematisert, også
Schechner (2013) hevder at mange av hverdagens hendelser kan betegnes innom rammen for
performance eller forestilling. Schechners utgangspunkt er at selve handlingen har en
spesifikk innramming eller er fremhevet på en bestemt måte og at den har en viss sosial
setting, for eksempel en undervisningssituasjon.
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Det unike øyeblikket

Et viktig aspekt av performance som er aktuelt for meg her, er at det pågår noe spesielt i et
unikt øyeblikk. Phelan (2008) kaller dette for representasjon uten reproduksjon. Det vil si at
det som skjer i nuet alltid er forutsetningen for performance. Performance kan således ikke
spilles inn på film, da er det kun en dokumentasjon av den utførte handlingen. Performance
skjer på denne måten i en tid som ikke kan repeteres hevder Phelan. Performance retter sin
oppmerksomhet mot her og nå og performance involverer det virkelige alltid gjennom
tilstedeværelsen av menneskekroppen hevder Phelan. Det kreves at tilskuerne tar inn alt som
skjer med blikket, at de følger med i det som utspiller seg. Phelan kaller dette en: ”manisk
ladet tilstedeværelse” (2008). Det unike for Performance, er i følge Phelan, idéen om at et
begrenset antall mennesker på en gitt tid eller sted kan ha en opplevelse av verdi som ikke
etterlater noen spor etter seg.
Joseph Beuys, performancekunstner og pedagog

Joseph Beuys var en av etterkrigstidens viktigste og mest omtalte kunstner og pedagog. Hans
kunstneriske virke var å anse som performance kunst. Selv kalte han disse forestillingene eller
ritualene som blant annet ble utført for tavle for: ”demonstrasjoner” (Weimarck 1995, s. 37).
Weimarck hevder at hans ritualer eller demonstrasjoner verken handlet om teater eller
skuespill, men at de var sosiale og pedagogiske handlinger. Det som karakteriserte dem var at
de ofte ikke ble utført innom rammene av kunstinstitusjonene. Beuys ønsket ikke å henvende
seg til en eksklusiv gruppe kunstelskere i følge Weimarck. Kunsten var for Beuys noe han
kalte sosial skulptur. Kunsten skulle være tilstede i samfunnet, i sosiale sammenhenger og i de
nettverk menneskene befant seg i, for eksempel på skoler. Beuys var i mange år tilknyttet
kunstakademiet i Düsseldorf som professor og pedagog. Koblingen til Steiner og
pedagogikken i sin kunstgjerning beskrev han slik:
I know that from him [Rudolf Steiner] a mission was given to me to gradually
remove people’s alienation and mistrust toward the supersensible through my
means. In political thinking―the field I have to be working on daily- it is a matter
of realizing the Social Order as quickly as possible. (Brüderlin & Gross, 2010, s.
67)
Beuys beskriver her hvilket politisk og sosialt virkemiddel kunsten var for ham. Kunsten
skulle redusere menneskets fremmedgjøring i verden gjennom og realisere den sosiale
grunnlov. Det vil si å transformere samfunnet i politisk bemerkelse. Den sosiale grunnlov er
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et tregrensingskonsept fra Steiner (1919, s.1) og er en sentral bærebjelke i antroposofien og i
steiner pedagogikken, som jeg ikke går inn på i denne sammenhengen.
Tavleundervisning som performance, eksempel fra Steiner.

I foredragsserien om det metodiskdidaktiske i pedagogikken utdyper Steiner i Pedagogisk
kunst, (2011) beskrivelsen av hva læreren kan gjøre første skoledag, sammen med elevene på
tavlen. Her skal elevene få et forhold til de krumme og rette formprinsipper i verden.
Beskrivelsen av hendelsen i foredraget er som en kunsthendelse. Den blir beskrevet som et
seremonielt, møysommelig og sanselig ritual. Nedenfor har jeg valgt å sitere Steiner for å
tydeliggjøre at det er et tenkt unikt hendelsesforløp som pågår med lærer, tavle og elever. Her
handler det om at elevene skal få en relasjon til at de har hender å arbeide med, elevene ikke
bare skal vite at de har hender, de skal også bli seg bevisst det gjennom selve handlingen:
Nå gjør jeg dette (tegning av en rett strek). Altså, ta nå og gjør det samme med
hånden din! Man kan nå la barna gjøre det samme, så langsomt så mulig. Det vil
jo uansett gå langsomt for seg når man roper opp barna enkeltvis og lar dem gjøre
det på tavlen og så lar dem gå til plassen sin igjen. Riktig fordøyelse av
undervisningen er her av største betydning. Deretter kan man si til barna: Nå gjør
jeg dette (tegning av en krum linje) – og nå gjør dere det samme med hånden
deres – Nå gjør hvert barn dette også. Etter at dette er tilbakelagt, sier man til
dem: Dette er en rett linje og det andre er en krum linje; dere har altså nå laget en
rett og en krum linje med hånden deres – De barna som strever, hjelper man, men
man passer på at hvert av barna fra begynnelsen av utfører det med en viss
fullkommenhet (Steiner, 2011, s. 44).
Her beskriver Steiner en interaksjon hvor tavlen, elever og lærer er involverte. Hver og en av
elevene går fram til tavlen og tegner en krum og en rett linje. Det går langsomt og
møysommelig da alla elever skal utføre handlingen så fullkomment som mulig. Opplevelsen
skal fordøyes sies det, og gjennom selve handlingen og ritualet skal elevene bli bevisst og
erkjenne at de kan tegne to formprinsipper med sine egne hender. Alle elever er involverte i
tavleprosessen, selv de av elevene som har vanskeligheter å utføre handlingen med kritt på
tavlen.
Tavleperformance fra pedagogikkens historie

I Teaching manuals and the blackboard beskriver Wylie (2011) hvordan tavleundervisningen
foregikk praktisk gjennom å ha studert lærerhåndbøker fra 1800-tallet. Om det for eksempel
ble undervist i naturfag, skulle elevene lære av naturen selv gjennom observasjoner av en
frosk eller plante på kateteret. Ved siden av planten eller frosken kunne læreren gjøre enkle,
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spontane og raske skisser på tavla av detaljer som illustrerte deler av frosken eller planten
som ikke var tilgjengelig for observasjon:
The goal of blackboard drawings was not necessarily to be realistic, but rather to
catch the eye and to illustrate what the teacher says and what the children observe.
Drawings should be done quickly and on the spot, to hold students’ attention with
a sense of dynamic performance (Wylie, 2011, s. 269).
Man anså at selve tavleaktivteten som viktig for selve innlæringen hos elevene. Det sentrale
var ikke at læreren gjorde eksakte tegninger, det var selve tavleaktiviteten i seg selv som var
viktig. Wylie kaller dette for en: “dynamic performance” ( s. 269). Det innebar raskt utførte
tegninger på tavlen som læreren gjorde framfor elevene. Elevene skulle ikke bare skrive av
det som stod i lærebøkene, men observere det som læreren gjorde her og nå på tavlen foran
dem: ”they attempt to write letters or words made in their presence on the board much more
readily than they attempt to copy letters from the printed page” ( s. 269). Når ordene ble
nedskrevet på tavlen av læreren foran elevene, der og da, virket det som om elevene lærte seg
bedre enn om de bare skrev av fra en bok hevder Wylie.
Drilling gjennom tavleperformance

Et annet sted hvor tavlen hadde en viktig rolle som performativt instrument var på militærakademiet West Point i USA på 1800-tallet. Kadettene ble trenet på en bestemt måte med
utgangspunkt i tavlebruk. I teksten An officer and a Scholar, beskriver Phillips (2015)
hvordan kadettene skulle kunne fremstille vanskelige geometriske former og
problemstillinger på tavlen med publikum tilstede. Kadettene ble grundig drillet ved at de fikk
ulike spørsmål fra instruktører relatert til geometriske problem. Dette var i følge Phillips en
del av den mentale treningen. Kadettene skulle mestre en stresset situasjon gjennom denne
måten å bruke tavlen på. Her gjaldt det å ha indre ro og styrke, for å mestre dette på en
behersket måte foran publikum. Gjennom kunsten i tavlebruk skulle kadettenes hoder og
hender kultiveres hevder Phillips: ”In the pure Matematicks (sic) the evidence of their
advances are derivable from the accuracy and rapidity pf their operations upon the black
board” ( s. 93). Siden alt som skjedde på tavla var synlig for publikum, ble man avslørt
dersom man ikke klarte oppgaven:
the eye is trained to accurate measurement of distances and proportions; the hand
is rendered skilful in executing all the varied motions necessary to drawn lines,
straight and curved . . . The mind itself, by this exercise, gains a new power over
its thoughts, and becomes disciplined and strengthened for every practical work.
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(s. 93)
Det handlet om og bli drillet til og lære seg omgangen med tavlen på en overbevisende måte.
Her måtte kadettene tegne både buende og rette linjer på tavlen på en god og nøyaktig måte.
Det sentrale var å øve opp bevisstheten, det indre forholdet mellom hånden, øyet og tanken.
Gjennom denne drillingen i tavleaktivitet ble kadettene disiplinerte, og forbrett for fremtidige
arbeidsoppgaver i det militære skriver Phillips.
Tavleperformance i pedagogiske sammenheng

I studien Chalk: Materials and Concepts in Mathematics Research av Barany & MacKenzie
(2014), beskrives tavle og kritt aktiviteten som viktige instrument i matematikk undervisning.
Begrepene: ”inscription” og ”rendering” (s. 4) er sentrale her. Det vil si ”inskripsjon” og
”gjengivelse”. Jeg forstår dette som at gjennom selve fremstillingen av de matematiske
formlene er den visuelle krittskriften og gjengivelsen sentral for elvene for å kunne følge
lærerens argumentasjon i undervisningen. Den fysiske visualiseringen med krittet er sentral da
skjer her og nå, i form av framførelsen av matematiske utregninger. Dette blir karakterisert
som to viktige pedagogiske egenskaper for forståelsen hos elevene: ”following the argument”
og ”unfolding” (s.14), det vil si å kunne følge argumentasjonen og på den måten vekkes
forståelsen hos elevene da de kan følge med i det som utfolder seg på tavlen. Gjennom selve
fremførelsen åpenbarer tallene seg og elevene blir delaktige i prosessen, da læreren viser
tallene på tavlen og argumentene blir på denne måten gyldige og transparente gjennom selve
fremstillingen: “Arguments are enacted and validated through their performative unfolding.
(…) Like the proofs it conveys, blackboard writing travels only through rewriting. Unlike the
marks in books, papers, or slides, blackboard inscriptions can only ever unfold at the pace of
chalk sliding against slate” (Barany & MacKenzie, 2014, s. 14). Tallene fremstilles på nytt
hver gang av læreren, og gjennom dennes framføring fremstår tallene som gyldige, sett i
motsetning til tall eller tekst som allerede er ferdig trykt i bøker eller vises opp via en
projektor. Det handler om kunne disponere tavlen som en visuell overfalte og være oversiktlig
og tydelig i komposisjonen av det som blir fremført på tavlen. Professor i matematikk på
universitet i Manchester, Borovik (2010) beskriver hvilken relasjon han har til tavlen og
krittet i sin undervisning. Det er en kunsthendelse, eller en form av dans i aktivitet med tavlen
og krittet i hånden:
I want to be able to do it quickly: as quick as I think; as quick as I talk. I want to
be able to teach with my whole body, use gesture, employ pause to illustrate
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nuance, become as one with the board; become, in those rare moments of flow,
both dancer and dance. Now the board dictates that, rather than pirouette, twist
and enthuse, I click a frigid button (Burovik, 2010, s.1)
Borovik skriver at han ikke lenger kan utføre performance eller dans i undervisningen, der
hele kroppen er involvert, og han kan komme i en ”flow” hvor han blir i ett med tavlen. I
dagens undervisningssituasjoner benyttes mer projektoren, og da trykker han på en kald
knapp på en apparat. Borovik forklarer hvorfor projektor er uegnet for
matematikkundervisning, da en matematikklærer ikke bare skal formidle informasjon, man
han skal lære studentene å tenke matematisk. Det er derfor helt avgjørende å ha full kontroll
over timing og tempo i formidlingen. Hvis et foredrag inneholder beregninger, som er
uunngåelig i de fleste matematiske fag, er det helt avgjørende å la elevene oppleve det subtile
spill av rytmer og forgreningspunktene i selve prosessen hevder Borovik. I selve
matematikkundervisningen om han arbeider med tavlen, må han kunne snakke og skrive
samtidig. Borovik skriver at han passer på å aldri snakke til publikum når han har ansiktet
snudd mot tavlen, han snur seg mot publikum hver gang han skal si noe. Tavleundervisning er
performancekunst, som drama eller ballett, hevder Borovik, derfor må tavleoverflaten være av
høy kvalitet, som om det var et scenegulv for en danser.
Oppsummering

Jeg har beskrevet hvordan man kan undervisning som kunsthendelse, da det oppstår en
interaksjon mellom kunstverket, eller den som utfører et verk, som en forestilling i form av
dans, maleri eller lignende, og et publikum og hvordan grensen mellom kunstverket eller
utfører (lærer) og tilskuere (elever) blir opphevet. Gjennom at grensen oppheves blir
publikum (elevene) delaktige i kunstverket. Benschnitt (2007) karakteriserer dette som
kunsthendelse som unike engangshendelser hvor både betraktere og utøvere er delaktige. Et
viktig aspekt av kunsthendelsen, er at den pågår i et unikt øyeblikk. Kunsthendelsen retter sin
oppmerksomhet mot her og nå (selve undervisningen) og involverer det virkelige alltid
gjennom tilstedeværelsen av mennesker (elever og lærer), der tilskuerne: ”tar inn alt som skjer
med sitt blikk” (Phelan, 2008), de følger med i det som utspiller seg som: ”manisk ladet
tilstedeværelse.” Steiner (2011) beskriver en undervisningssituasjon hvor tavlen, alla elever
og læreren er involverte i en kunsthendelse. Elevene går en og en fram til tavlen og tegner.
Det går langsomt og møysommelig da alla elever skal utføre handlingen, gjennom selve
handlingen skal elevene erkjenne at de kan tegne to formprinsipper med sine egne hender.
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Wylie (2011) kaller tavleundervisningen en dynamisk forestilling. Det innebar raskt utførte
tegninger på tavlen framfor elevene som observerte det som læreren gjorde på tavlen. Barany
& MacKenzie ( 2014) fremhever den fysiske visualiseringen med kritt på tavle som:
”inskripsjon” og ”gjengivelse”, som sentrale da det skjer her og nå i form av nedskrivning av
matematiske utregninger. Det ble også karakterisert to viktige pedagogiske egenskaper for
elevenes forståelse: ”following the argument” og ”unfolding” Tallene blir her fremstilt på nytt
hver gang av læreren gjennom dennes: ”performative unfolding” og gjennom framføringen
fremstår tallene som gyldige, sett i motsetning til tall eller tekst som allerede er ferdig trykt i
bøker eller vises opp via en projektor. Borovik (2010) kaller tavleundervisning for
performance eller dans, der hele kroppen er involvert, og han kan komme i ”flow” hvor han
blir i ett med tavlen. I dagens undervisningssituasjoner benyttes en projektor, og da trykker
han på en knapp. Borovik forklarer hvorfor projektor er uegnet for matematikkundervisning,
da en matematikklærer ikke bare skal formidle informasjon, man han skal lære studentene å
tenke matematisk. Det er derfor helt avgjørende å ha full kontroll over det rytmiske i
formidlingen.

Tavlen som bilde i klasserommet
Jeg har i denne sammenheng valgt en billedforståelse hvor jeg ser på tavlen som en plattform,
eller som en overflate der det med kritt skapes unike bilder eller tekster av læreren. Disse
bildene eller tekstene på tavlen, er unike i sitt slag fordi de kun står der til de blir vasket bort
med svamp og vann. Tavlebilder kan være alt fra bilder som læreren har gjort mens elevene
ikke er tilstede i klasserommet, til raskere utførte skisser eller bilder som utføres i forbindelse
med selve undervisningen.
Det unike bilde

Tavlebilder utført for hånd, er unike i pedagogiske sammenheng. Med dette som
utgangspunkt skal jeg bruke en billedforståelse fra Benjamin. I essayet ”Kunstverket i
reproduksjonsalderen” (2013) belyses aspekter av det unike bilde. Essayet som ble skrevet i
siste halvdel av 30-tallet handlet blant annet om forholdet mellom våre sanser og
perseptionsteknologier, med særlig tanke på fotografiet, filmen og deres forvandlinger i
masseproduksjonens tid. Essayet tar også opp kunstens rolle i et samfunn som fokuserer på
varen, produktet og forholdet mellom høy- og massekultur. Relasjonen mellom kunst,
teknologi og politikk berøres også hos Benjamin. De politiske og samfunnsmessige aspektene
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er ikke aktuelle for for meg i denne sammenheng. Jeg velger denne teksten for og tydeliggjøre
en bestemt type billedforståelse som illustrerer hvordan jeg forstår tavle bildets estetikk som
sier noe om det merkbare og unike tavlebilde i klasserommet. I følge Benjamin har mennesket
helt siden antikken, kanskje enda lengre tilbake, kunnet reprodusere artefakter. Det som er
nytt etter den industrielle revolusjon er at vi teknisk, ved hjelp av maskiner, kan reprodusere
artefakter. Grekerne behersket støpning og preging i bland annet bronse og terrakotta. Andre
verk som skulpturer og malerier var alltid unike i antikken. Etterhvert oppstod det metoder
innom trykkekunst i Kina. Gjennom trykkekunsten kunne bilder og tekster mangfoldiggjøres.
Benjamin skriver i teksten at i og med oppfinnelsen av fotografiet var plutselig den
menneskelige hånd befridd som verktøy for selve billedproduksjonen. Det menneskelige øyet
ser fra nå av inn i ett kameraobjektiv i stedet og øyet arbeider i stedet for hånden. Benjamin
siterer Valéry som gir en profetisk beskrivelse av vår virtuelle samtid. Jeg har valgt å sitere
her da det beskrives en tid preget av teknisk bilde produksjon og formidling:
Liksom vann, gass og elektrisk strøm ved et nesten umerkelig håndgrep ledes inn i
våre leiligheter langt borte fra for å betjene oss, så kommer vi til å bli forsynt med
bilder eller toneserier som innfinner seg ved et grep, nesten bare et tegn, og som
deretter blir borte for oss på samme måte (2013, s. 216).
Det beskrives her en tid hvor bildet, teksten eller musikken oppstår gjennom et enkelt
håndgrep gjennom og via teknikken. Denne informasjons og bildestrømmen kan forsvinne
like raskt igjen med et nytt håndgrep, som et klikk på en mus.
Bildets aura

Benjamin hevder at det oppstår en brist i forbindelse med den tekniske reproduksjonen.
Tingets unike eksistens og selve originalen, det vil si ”her og nå” (s. 216) danner
ekthetsbegrepet for Benjamin. Samtidig gir den tekniske reproduksjonen nye muligheter
gjennom utviklingen av fotografiet og filmen. Gjennom de tekniske nyvinningene blir
informasjonen tilgjengelig for folk flest med alt hva det innebærer av muligheter for
opplysning, informasjon og manipulasjon skriver Benjamin. Han sammenfatter det som
forsvinner via den tekniske billedfremstillingen med begrepet ”Aura” (s. 218). Auraen finnes
bare hos det unike bildet i følge Benjamin. Auraens forfall innebærer for Benjamin at ”det
unike” (s. 216) forsvinner. Tingene blir likartede. Han forklarer det på denne måten: ”Å ta
sløret vekk fra gjenstanden dvs. å slå i stykker auraen, kjennetegner en persepsjon hvis sans
for det likeartede i verden har vokst så sterkt at den med reproduksjonens hjelp trenger inn i
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det unike” (s. 219). Dette forklarer han med at den tekniske bildereproduksjonen ikke lenger
har den unike aura tilstede i bildet. Auraen viser seg ikke bare i kunstverk eller i historiske
gjenstander som malerier, skulpturer eller andre kunstobjekt, skriver Benjamin, Det kan også
gjelde for fenomen og sanseopplevelser i naturen:
Det sistnevnte definerer vi som en unik åpenbarelse av noe fjernt, så nær det enn
måtte være. Å ligge en sommerettermiddag og følge konturen av en bergkjede
mot horisonten eller å betrakte en tre- gren som kaster sin skygge på den som
ligger behagelig utstrakt – det er å innånde disse fjellenes, denne grenens aura (s.
219).
Benjamin beskriver her det ekstraordinære i naturopplevelser som alltid er forskjellige og
unike i sin åpenbaring og hvordan dette gir selve opplevelsen dets aura. Det som kjennetegnet
kunsten var at den hadde sin opprinnelse i det kultiske. Den fikk en salgs bruksverdi gjennom
ritualet og det magiske, skriver Benjamin. Denne bruksverdien ble senere overført til religiøse
sammenhenger og institusjoner, som kirken og lignende. Under renessansen fikk kunsten
gradvis en mer profan posisjon og trehundre år senere oppstod fotografiet. Den tekniske
reproduserbarheten er det som kjennetegner fotografiet, og senere filmen som medium.
Fotografiet og filmen er i sin form skapt for å kunne reproduseres. Det er meningsløst å spørre
etter en ekte kopi hevder Benjamin. Med fotografiets og senere filmens opprinnelse behøvde
man ikke lenger dokumentere historiske eller politiske hendelser. Fra da var maleriets
forutsetninger nye, de var ikke lenger bundet av representasjonens tradisjon. Dette var
impresjonismen og ekspresjonismen tydelige eksempler på. I denne sammenheng er det ikke
naturlig å gå inn på hvordan Benjamin i sin analyse beskriver hvordan auraen blir gjeninnført
i filmkunsten gjennom filmstjernen. Det han kaller en kunstig ”personality” (s. 228). Her
karakteriserer Benjamin det som gjelder for vare- produksjon som varemerker som for
eksempel Apple og Coca-Cola. Oppsummerende avslutter jeg med å sitere Benjamin der han
beskriver persepsjonen av det unike stedspesifikke bilde kontra det masseproduserte bilde på
denne måten: ”Den som konsentrerer seg foran kunstverket, fordyper seg i det; han trer inn i
verket, slik legenden forteller at en kinesisk maler gjorde da han så på sitt fullendte bilde. Den
adspredte massen derimot lar kunstverket synke ned i seg” (s. 236).
Om Steiners unike tavlebilder og aura i dag

Rudolf Steiners tavletegninger har i de siste tiår fått stor oppmerksomhet som kunstverk, og
de stilles til stadighet ut på de mest anerkjente museer rundt omkring i verden. Nilsson (2013)
beskriver hvordan tavletegningene kom til, og ble bevart for ettertiden. Steiner gjorde
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tavleillustrasjoner når han holdt sine foredrag og underviste. Hans kollega, Emma Stolle, tok
initiativet til å bevare disse tegninger ved å spenne opp svart papir på tavlene i forkant av
hvert foredrag som Steiner skulle holde. Ofte stod det to til tre preparerte tavler til Steiners
disposisjon når han skulle forelese. Etter foredraget ble krittegningene fikserte og merket med
dato og årstall På denne måten ble ca. ellevehundre av Steiners tavletegninger bevart for
ettertiden. Senere har tegningene blitt brukt som en visuell støtte for å kunne fordype
lesningen av Steiners foredrag når de senere ble trykt i bøker sammen med de stenograferte
tekstene, i følge Nilsson. Nilsson karakteriserer Steiners tavlebilder som merkelige
bildekonstellasjoner som består av et flertall forskjellige ingredienser med en blanding av
bilder, tekster og diagram. Bildene kan være vanskelig å tolke for den som ikke er kjenner til
konteksten, men bildene har en estetisk fri form som minner om samtidens kunstneriske
uttrykk og radikalitet. Nilsson hevder at Steiner har blitt et pedagogisk forbilde for kunstnere
og vitenskapsmenn i hvordan man formidler komplekse innsikter. Selve bruken av den svarte
tavlen i kunsten har sin opprinnelse hos Steiner mener Nilsson: ”Steiners inflytande inom
pedagogiken når långt in i vår tid och har kommit att utvecklas till ett bildningsideal som inte
bara har fått genomslag inom de estetiska disciplinerna. Steiners förhållningssätt skulle också
få ett genomslag på den konstnärliga undervisningens område” (2013, s. 6). Nilsson beskriver
hvordan tavletegningene blir sett på som et pedagogisk dannelsesmaterial som har fått en
innflytelse som strekker seg lang ut over det estetiske området. Nilsson referer blant annet til
Bauhaus-skolen, Black mountain College og performance kunstneren Joseph Beuys som
eksempler.
Steiner som tavlekunstner og pedagog

Hauck (1993) gir en stemningsbeskrivelse av hvordan Steiner arbeidet som tavlekunstner;
Steiner er i et klasserom med elever og en lærer. En elev har forberedt tavlen og Steiner er i
gang med en tegneprosess av madonna og barnet. Elevene og læreren følger med i det som
utspiller seg på tavlen. Det finnes en lang beskrivelse av hele forløpet i teksten, her følger et
lite utdrag:
Han sa: ’ser ni, här är nu två helt olika färger, den blå och den gula, men de passar
väldigt bra ihop, det är angenämt att se på dem. Vad skulle passa nu mellan dem?
Och han sökte en bestämd färg bland färgkritorna (bilden målades i krita) men
fann den inte. Istället blandade han till den, genom att gå över ljusrosa med vitt,
ljusviolett och lite gult och sedan gnida ihop färgerna med fingret. Han sa jag
letade efter en fin syrenfärg’ (s. 269)
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Det beskrives som en kunstnerisk maleprosess på tavlen. Farger blandes og Steiner spør
elevene om hva som kan passe sammen av farger. Når han ikke finner det fargekrittet han
leter etter, blander han flere farger sammen, og bruker fingeren for å få frem den fargen han
ønsker. Det er en aktivitet av farge improvisasjon som skildres, den oppstår når man maler et
bilde for å oppnå en ønsket fargeblanding. Han beskriver fargens kvaliteter og nyanser som er
en syrenefarge. Det finnes også en annen beskrivelse av Steiner (2011) hvor tavlen er
involvert, den er i pedagogisk kunst. Her handler det om hvordan elevene kan lære seg å
skrive og lese. Her behandles sammenhengen mellom tavlebildet av fisken og bokstaven F.
Steiner beskriver her hvordan det som elevene ser med sine øynene også kan gå over til deres
hender og blir praktisk forankret kunnskap:
Her ser dere det som de voksne har foran seg når de har lært seg alt det vi har
snakket om da vi hadde om f’ en hos fisken og så videre. - så lærer vi barna og
skrive av. Vi er nøye med at det de ser, også går over i hendene, slik at de ikke
bare leser med øynene, men gjør formene etter med hendene, og at de vet: alt det
de har på tavlen, kan de også selv forme slik og slik. (s. 12)
Her beskrives forholdet mellom det elvene ser på tavlen og det som elevene skal skrive selv
med sine hender. Det skildres en mulig erkjennelsesprosess som elevene kan få via herming
av tavlebildet og hvordan dette kan bli til praktisk skrive- og lese kunnskap hos elevene.
Tavlen som billedflate i pedagogikken

Krause (2000) beskriver hvordan de svarte tavlene gjorde sitt inntog i klasserommene for
snart 200 år siden. Tavlene kunne for første gang fremstilles industrielt og dette innebar en
teknisk og pedagogisk revolusjon for undervisningen. Læreren kunne for første gang formidle
bilder og tekst gjort med kritt, til mange elever samtidig med hjelp av tavlen i klasserommet.
Alle elever kunne se samtidig hva som foregikk der framme på tavlen. Dette skapte helt nye
rammer for undervisningen, og læreren kunne formidle tanker direkte ut fra seg selv, på en
visuell måte: ”the MIRROR reflecting the workings, character and quality of the individual
mind” (2000, s. 11). Tavlen ble sett som et speil i sin samtid, en arena hvor det som fantes i
lærerens bevissthet av tanker og ideer kunne fremstilles i stor format framfor elevene i
klasserommet. Tavlen fremstår her som en overflate hvor læreren kunne visualisere stoffet
med hjelp av tegn, bokstaver og bilder det som var aktuelt av undervisningsstoff. Wylie
(2011) beskriver hvordan læreren med tavlens og krittets hjelp kunne gjøre beskrivninger og
bilder lett og med enkle håndgrep forklare, demonstrere og korrigere med krittet i hånden:
“With a large surface that allowed spontaneous writing and drawing, teachers could make
16

their explanations and corrections clear and engaging for several students at once” (2011, s.
261). Tavlen og krittet som medium for formidlingen muliggjorde en mer spontan og direkte
undervisningsform for mange elever på engang hevder Wylie. Tavlen ble derfor sett på som
en arena som formidlet det korrekte og sanne i for eksempel matematikk og
språkundervisningen gjennom læreren. I naturfag hadde det som ble fremstilt på tavlen mer en
rolle av å være et interaktivt kompliment til det elevene kunne lære av naturen selv gjennom
og observere den. Dette er beskrevet i forrige kapittel med eksemplet med frosken og planten.
Tavlen som billedflate i et steinerpedagogisk sammenheng

Johsons studie Chalkboard Drawing in the Waldorf Classroom, (2011) har en uformell og
muntlig form som preger noe av den steiner pedagogiske litteraturen. Johnson legger frem
egne refleksjoner og erfaringer av å arbeide med den svarte tavlen. Teksten har aspekter fra
praksis som er relevante i denne sammenheng. Johnsons tekst er skrevet ut fra en lærers
perspektiv. Teksten er både en gjennomgang og en håndbok som gjennom bilder gir
eksempler på hvordan tavlen brukes praktisk på forskjellige steinerskoler i dag. Hun bidrar
med en kunstnerisk tilnærming til undervisningen med utgangspunkt i Steiners pedagogiske
foredrag. Johnsen peker på at tavlen er et kjennetegn eller en indikator for det spesifikke i
steinerpedagogiken, slik at hvor man enn befinner seg i verden kan man: ”have the same
sense of ‘home’ that is distinctly a Waldorf classroom” (s. 5). Klasserommet fremstår her som
et hjem, som noe er trygt og kjent. Johnson observerte hvordan barna viste nysgjerrighet og
glede når de kom inn i klasserommet på morgenen og gløttet på den stengte tavlen for å se om
det fantes nye bilder der. Den kunstneriske tilnærmingen på tavlen kan vekke glede og
engasjement hos eleven, om læreren gjør det ut i fra en indre overbevisning i seg selv hevder
Johnsen. Lærens tavleaktivitet gir denne en naturlig og ekte autoritet som lærer:
The child demands everything in a creative artistic way. The teachers and
educators who encounter the child must present everything from the perspective
of an artist… Whatever lives in our thoughts about nature must fly on the wings
of artistic inspiration and transform into images (s. 10).
Johnsen poengterer her med utgangspunkt i Steiner, hvor viktig læreres kunstneriske
tilnærming er i selve undervisningen og i utformingen av det som skjer i klasserommet.
Lærerens tavlekunst kan vekke og kultivere følelsen og intellektet hos eleven. Gjennom dette
kan elevene knytes nærmere til undervisningsstoffet og læreren, hevder hun. Johnsen peker
også på hvordan tavlebildet kan bli en gave og en kjærlighetsfull overraskelse fra læreren til
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elevene fra dag til dag, uavhengig av lærerens kunstneriske begavelse. Visse lærere velger å
tegne på tavlen mens elevene sitter i klasserommet, andre å gjøre det når barna ikke er
tilstede. Det er den indre gestus, bevegelsen og dynamikken som er viktig hevder Johnson,
ikke at bildene er helt perfekte eller detaljerte. Brist på begavelse får ikke bli et hinder for
læreren. Gjennom øvelse blir man en mester på sin egne unike måte skriver hun.
Tavlen en romspesifikk billedflate på steinerskolen

Bjørnholt (2014) undersøkte i en studie arkitekturen og det visuelle miljøet på steinerskolen.
Studien handler om hvordan det fysiske estetiske miljøet på skolene og klasserommene er en
del av pedagogikken. I Room for Thinking - The spatial Dimension of Waldorf Education
(2014) hevder Bjørnholt at tavletegningene er et eget kjennetegn i klasserommet gjennom at
den enkelte læreren skaper, og gir med det klasserommet et unikt og personlig identitet
gjennom bildet. På denne måten oppstår det som Bjørnholt kaller ”the character of a home”(s.
120). Et annet nøkkelord her er det som Bjørnholt kaller: ”Creating a sense of belonging” (s.
121), det vil si at det rommets egenskaper skaper tilhørighet og identitet i det
mellommenneskelige. Tavlen tilhører her det spesifikke klasserommet og brukes av den
enkelte lærer selv: ”It feels like it`s mine” (s. 121). Tavlen er den visuelle plattformen for
læreren og blir estetisk farget av læreren, det som skjer på tavlen eies og forvaltes på denne
måte av læreren. Bildene blir en del av rommet og gir dets visuelle identitet. Det som finnes
på tavlen er rettet til elevene, men utover det er det også et utrykk for lærerens kreativitet og
profesjonelle stolthet som pedagog. Tavlen gir læreren mulighet til å skape det personlige
rommet hevder Bjørnholt. Tavlen skjenker rommet noe som Bjørnholt kaller ”schoolhomeliness” (s. 121). Det er her ikke ment om et privat hjem men et klasseromhjem som
elever og lærer føler seg hjemme i. Bjørnholt beskriver også tavlebildene som står på tavlen
over en lengere periode og bakgrunnen til dette:
the idea of having the same image on the blackboard, evolving and being refined
over several days or weeks as a visual support for the education, as well as a
decorative, artistic element in the room, has connections to the idea of effects
through “mere exposure” (s. 121).
Gjennom bilder og tekst som finnes på tavlen over en lengere periode hevder Bjørnholt her at
det kan oppstå en eksponeringseffekt på elevene. Det vil si at elevene forholder seg ubevisst
til en illustrasjon eller tegning på tavlen over tid. Tavle bildet kan på denne måte understøtte
læringen visuelt på en sansemessig og emosjonell måte hos elevene, konkluderer Bjørnholt.
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Oppsummering

Med bakgrunn i Benjamins (2013) billedforståelse har jeg her beskrevet lærerens tavlebilder
utført for hånd med kritt på tavlen som unike i pedagogiske sammenheng. Benjamin
sammenfatter det unike som bildets: ”her og nå” (2013). Det unike forsvinner i den
fototekniske billedfremstillingen. Bildets: ”Aura” (2013) finnes bare hos det unike bildet i
følge Benjamin og auraens forfall innebærer for Benjamin at det unike forsvinner som
egenskap i likartede reproduksjoner: ” Å slå i stykker auraen, kjennetegner en persepsjon hvis
sans for det likeartede i verden har vokst så sterkt at den med reproduksjonens hjelp trenger
inn i det unike” (s. 219). I beskrivelsen av Steiner (1993) som tavlekunstner, der han
fremstilte romspesifikke bilder på tavlen, var det en aktivitet av fri farge improvisasjon med
kritt som utspilte seg. En annen beskrivelse av Steiner (2011) ble sammenhengen mellom
tavlebildet av fisken og bokstaven F beskrevet, og hvordan forholdet mellom bildet som
elevene så visuelt fremstilt på tavlen, kunne bli til praktisk forankret skrive og lesekunnskap.
Når den store tavlen gjorde sitt inntog i klasserommene, kunne alle elever samtidig se hva
som foregikk framme på tavlen. Dette skapte helt nye rammer for undervisningen, og læreren
kunne formidle visualisere tanker direkte ut fra seg selv. Tavlen ble sett som ”et speil” (2000)
i sin samtid, og en arena hvor det som fantes i lærerens bevissthet av tanker og ideer kunne
fremstilles umiddelbart framfor elevene i klasserommet. Tavlen og krittet som medium i
formidlingen muliggjorde en mer spontan og direkte undervisningsform for mange elever
samtidig. Tavlen ble også sett på som en arena som formidlet det korrekte og sanne i for
eksempel matematikk og språkundervisningen. Tavlen i klasserommet på steinerskolen kan
skape: ”the character of a home” (2014). Et annet nøkkelord her var at tavlen muliggjorde:
”Creating a sense of belonging” (2014), det vil si at tavlen i klasserommet skapte tilhørighet
og identitet i det mellommenneskelige. Tavlen tilhører her det spesifikke klasserommet og
brukes av den enkelte klasselærer selv: ”It feels like it`s mine” (2014). Tavlen er her den
visuelle plattform for læreren og blir estetisk farget av læreren, der det som skjer på tavlen
forbindes med den enkelte læreren. Tavlen gav på denne måten rommet noe som Bjørnholt
kalte: ”school- homeliness” (2014). Det er i denne sammenheng ikke et privat hjem men et
klasseromhjem som elever og lærer føler seg hjemme i og kan identifisere seg med.
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Tavlens rolle
Tavlen som medspiller

I dette underkapittel skal jeg belyse aspekter av tavlens posisjon som materialitet og fysisk
objekt i klasserommet. Jeg vil også ta opp noen aspekter av tavleinteraktivitet. Tavlen er i seg
selv en selvstendig aktør og objekt i rommet som har en viss posisjon og status hevder
Kalthoff & Roehl (2011). I studien Interobjectivity and Interactivity: Material Objects and
Discourse in Class, er tavlen et objekt i rommet, med en egen stemme. Tavlens egenskaper,
materialer og relasjoner mellom tavle lærer og elever blir derfor sentrale i denne
sammenheng. Jeg vil først illustrere den teoretiske bakgrunnen. Kalthoff & Roehl (2011)
beskriver hvordan undervisnings materialer, selve tingene ofte er usynlige medspillere i
undervisningssammenheng, her forstått det som at slike gjenstander er usynlige medspillere
og ikke er lett å legge merke til da de så selvfølgelige inngår som pedagogiske instrument og
hjelpemidler i undervisningen. Den allestedsnærværende store tavlen usynlighet, da den
inngår som en så selvfølgelig del av klasserommets artefakter er også et poeng her. Ser man
på selve undervisingssitasjonen på denne måten blir alle parter medspillere, det oppstår et
fellesskap av lærer, elever og undervisningsobjektene, som i denne sammenheng er tavle, kritt
og svamp. Et slikt teoretisk utgangspunkt handler således om de ulike roller og relasjoner
mellom partene som er likeverdige medspillere i undervisningssammenhengen. Det oppstår et
fellesskap og en hybrid av lærer, elever og tavle beskrevet på denne måten: ”For instance, a
blackboard in a classroom requires teachers to competently use chalk in order to write and
draw something on it, and at the same time directs the students’ attention to its surface.
(Kalthoff & Roehl, 2011 s. 454). Om man tar utgangspunkt i tavlens posisjon i klasserommet
på en slik måte, så fremstår det at den har ulike oppgaver og står i ulike relasjoner avhengig
av om det er læreren eller eleven som relaterer til den; tavlen skal både fylle funksjonen og
beherskes av læreren til å skrive eller tegne på samtidig som den har funksjonen og trekke til
seg studentenes oppmerksomhet. Kalthoff & Roehl setter her fingeren på at
undervisningsobjekter fyller en funksjon eller spiller en rolle som er ulik for læreren og
eleven i selve undervisningssituasjonen. Jeg tar her utgangspunkt i et eksempel der tavlen er
et objekt som trekker til seg oppmerksomhet fra elevene når læreren tegner på den og elevene
lengst bak reiser seg for å kunne se bedre:
‘what’s on the blackboard’ or ‘it’s on the blackboard’. Students tend to copy the
representation on the blackboard into their notepads, because ‘what’s on the
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blackboard is official’ (teacher). This attitude mirrors the significance that the
teachers attribute to the visualised ‘facts’. Students realize how important these
are and want to secure the ‘facts’. In contrast to the fluidity and partial vagueness
of oral classroom teaching, they seem to be ‘hard facts’. (2011 s. 461)
Det som står skrevet på tavlen er fakta og blir skrevet ned av studentene i deres bøker, da det
blir synliggjort der. Elevene blir oppmerksomme, da det er nedskrevet på tavlen av læreren,
det som derimot bare sies av læreren, blir ikke nedskrevet og tatt hensyn til av elevene i
samme utstrekning. Kalthoff & Roehl kaller denne egenskap hos tavlen i forhold til elevene:
”eyes being ’glued’ to the blackboard” ( s. 462), fenomenet oppstår når læreren har skrevet på
tavlen og dette refereres til i etterkant av elevene og de husker det lettere. Kalthoff & Roehl
kaller denne egenskapen hos tavlen for : ”a performative effect” ( s. 462). Den performative
effekten som egenskap hos tavlen kan beskrives på denne måten: ”the knowledge on the
blackboard is public and shared knowledge because it was presented in front of an audience;
it is short-lived and in progress because it can be corrected and erased persistently” ( s. 466).
Det som står skrevet på tavlen er offentlig og delt kunnskap da det presenteres i en sosial
sammenheng med et publikum tilstede. Det som står på tavlen har kortvarighet og flyktighet
over seg, da det lett kan viskes ut eller skrives om. På denne måten bekrefter tavlen sin
posisjon som en materiell medspiller med en egen stemme i klasserommet.
Tavlen som visuell materialitet og territorium

Sørensen (2007): Spatial imaginaries of technology, undersøkte lærer- tavle- elever relasjonen
gjennom feltstudier. Hun observerte relasjonen hvor tavle og lærer er en enhet og tavle og
elever en annen enhet. Dette kaller hun et: ”one- to-many relationship” (s. 22). Det vil si et:
”Et- til mange forhold” til tavlen og hvordan det som skrives på tavlen blir assosiert med
læreren direkte. Da elevene fremførte en sang sammen, observerte hun hvordan barna
sammen dannet en homogen gruppe. Hun så hvordan elevene fulgte med i de små
håndbevegelsene med krittet som læreren gjorde på tavlen. Sørensen beskriver dette som om
elevene var dukker i et dukketeater hvor tavlen var en styrende og stor visuell flate i rommet.
Sørensen kaller fenomenet: ”authority vis-a´-vis the pupils” (s. 22). Klasserommet ble som
inndelt i to områder, hvor elevområdet med pultene var et område, og lærertavle området et
annet. Tavlen representerte og var selve grenseområdet for det hun beskriver som: ”Her” og
”der” (s. 22) i klasserommet: ” ’here’ and ’there’ was created by way of the blackboard and
the children attending the letters were ’there’ [or vice verse, depending on the perspective]
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(…) the geographical distance was also emphasised by the wording ‘come up to the
blackboard’ and ‘you can go back down to your seat (s. 22). De ulike områder i rommet blir
tydelige når læreren sier: ”kom opp til tavlen” eller ”du kan gå ned til din plass”. Tavlen
representer her en type materialitet som skaper et grenseområde mellom to
mellommenneskelige soner i rommet. Det finnes en parallell til det territoriale hos Nilsen
(2005). Nilsen observerte i feltstudier at visse spesifikke arkitektoniske områder i en
barnehage, eller plasser på uteområdet dannet grunnlag for konflikter eller konfrontasjon,
mellom grupper av barn, eller mellom barna og de voksne. Noen barn fikk et eieforhold til en
jordhaug og andre barn fikk ikke for innpass til denne. Slike områder var det også i
innemiljøet, som for eksempel ribbeveggene som barna klatret på, slik at de voksne ikke
kunne få tak i dem. Nilsen velger å bruke begrepet territoriell for å spesifikt beskrive disse
plassene og viser her til hvordan hun bruker begrepet gjennom å avgrense det til
mellommenneskelig interaksjoner:
Sack sees territoriality as socially constructed and any resemblance to animal
behaviour and instincts, which surrounds some of the early thinking about
territory (…) is far from relevant here (…) Sack defines territoriality as´…the
attempt by an individual or group to affect, influence, or control people,
phenomena, and relationships, by delimiting and asserting control over a
geographic area. (Nilson, 2005, s. 127).
Jeg forstår tavleområde i denne sammenheng som et visuelt og territorielt område i rommet
som tilhører læreren og forstås av barna som en sone som forbindes med lærerens aktiviteter
på tavlen og dennes integritet. Elvene kan inviteres inn i dette området ved spesielle tilfeller
av læreren. Om en av elevene fikk vise noe på tavlen applauderte de andre elevene. Dette
skjedde aldri om en elev satt på sin plass og gjorde noe tilsvarende. Eleven fikk en opphøyd
status av de andre elevene, som klappet i hendene. Tavleområdet her en status som et område
som er forbundet med naturlig lærer autoritet, men også utsatthet.
Tavlen synliggjort som materiell medspiller i sangen

Sørensen (2009) beskriver i The Materiality of Learning, hvordan alfabetsangen skapte et
felleskap bland elevene i forbindelse med tavleundervisning, hun beskriver det som at
elevene: ”performed a collective” (s. 142) det vil si at gjennom sangen skaptes en homogen
gruppe av elevene: ” With her body facing the blackboard, she turns her face toward the class
and asks, ’Are you ready’? (…) Everyone apparently knows what is going to happen” (s.
140). Læreren snudde seg mot tavlen og skrev alfabetsangen på tavlen mens elevene sammen
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sang bokstavene. Alle elever visste hva som skulel skje på tavlen. Gjennom sangen oppstod
det som Sørensen kaller ’here and now’ (s. 143). Tavlen var medskapende til det som skjedde
som visuell plattform, elevenes blikk var rettet mot det som skjedde på tavlen som er et
eksternt sted: ”The visual materiality of the letters appearing on the blackboard constituted a
geographic place to which each child’s gaze was fixed. (s. 140). Tavlen er i denne
sammenheng noe Sørensen kaller en: “focusing feature.” (s. 140) Det vil si at tavlen har en
egenskap i seg selv, og innehar en materiell fokusfunksjon og den ble synliggjort gjennom
sangen.
Interaksjon med tingene. Gibsons ”affordances” begrep

Begrepet affordance bruker Gibson i The theory of affordances (2015) når han beskriver det
som skjer mellom en gjenstand i naturen, eller en ting når det inviterer mennesker eller dyr til
bestemte former for interaksjon. En svart tavle kan gjennom dette begrepet forstås som en
invitasjon som tilrettelegger for bestemte handlinger med krittet eller svampen. Gibson
bruker et eksempel fra arkitekturen om nisjens formfunksjon på en bygning i forhold til en
skulptur: ”In architecture a niche is a place that is suitable for a piece of statuary, a place into
which the object fits”. (s. 121). Det vil si at nisjens funksjon i dette tilfelle er gjort for
skulpturen som fordrer skulpturen. Gibson beskriver naturlige objekt i verden på denne
måten, objekter som inngår i sin naturlige sammenheng og som ikke kan flyttes uten å måtte
ødelegges: ”but with the furniture of the earth, some items of which are attached to it and
cannot be moved without breakage” (s. 124). Dette forstås at som tingene, eller møblene har
sin naturlige plass i et spesifikt og naturlig sammenheng og når de flyttes må ødelegges i sin
opprinnelige funksjon. Gibson beskrives også en type objekter som interagerer med hverandre
og som etterlater spor på en bestemt måte:
A hand-held tool of enormous importance is one that, when applied to a surface,
leaves traces and thus affords trace-making. The tool may be a stylus, brush,
crayon, pen, or pencil, but if it marks the surface it can be used to depict and to
write, to represent scenes and to specify words. (s. 125)
Krittets oppgave er å skape spor på en underliggende overflate, det vil si at krittet fordrer
tavlen, og gjennom dette oppfyller krittet sin funksjon og naturlige mening: Dette kaller
Gibson her for: ”Trace- making” (s. 125) som en mulighet for krittet. Gibson gir eksempel på
forholdet mellom tingene på denne måten: “Each thing says what it is . . . . a fruit says ‘Eat
me’; water says ‘Drink me’; thunder says ‘Fear me’; and woman says ‘Love me”’ (…) The
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postbox “invites” the mailing of a letter, the handle “wants to be grasped,” and things “tell us
what to do with them” (s. 130). Her beskriver Gibson den naturlige sammenheng mellom
tingene og hvordan for eksempel postboksen inviterer til å poste et brev i den. Han
karakteriserer hvordan tingen står i en: ”a dynamic relationship with the ego” (s. 131) Det vil
si hvordan det viser seg naturlig i tingens form og sammenheng, hvordan de skal brukes av
oss mennesker. Gjennom sin form inviterer tavlen til å bli tegnet på med kritt, eller til å bli
vasket med en fuktig svamp, og den inviterer til å bli betraktet av lærer og elever.
Tavlematerialitet og relasjon i et steinerpedagogisk sammenheng

I et pedagogisk sammenheng er tavlen ved sin visuelle overflate og sitt materie noe som
inviterer til en potensiell handling av lærer og elever på ulike måter. Jeg skal i det følgende gi
noen eksempler. Johnson (2011) beskriver tavlen som et felles visuelt samlingspunkt i
klasserommet for lærer og elev: ” a focal point: a beautiful drawing done in chalk at the front
of the room” (s. 5). Her er tavlen et brennpunkt eller et samlingspunkt lengst fram i
klasserommet. Der fremme på tavlen, fra elevens posisjon, kan lærerens vakre tegninger i kritt
vise seg. Johnson belyser forhold rundt lærerens praktiske omgang med tavlen. Tavlen bør
være godt rengjort før den tegnes og skrives på, og pedagogen bør ha orden på fargekrittene
sine. Viktig her er også at læreren er klar over likheten mellom sine egne fargekritt og barnas
egne bivokskritt. Johnson hevder att det kan være en visuell hjelp for elevene at læreren
tegner en visuell innramning rundt selve bildet på tavlen. På denne måten kan elevene forstå
sammenhengen mellom avgrensningen på tavlen og arkets avgrensning i deres egne
arbeidsbøker. Således skapes det en naturlig forbindelse mellom det som skjer på tavlen og
det elevene gjør i sine arbeidsbøker hevder Johnson.
Tavlematerialitet i andre pedagogiske sammenheng

Barany & MacKenzie (2014), beskriver de svarte tavlene som allestedsnærværende materielle
rekvisitter i rommet. Tavlene innehar en bestemt status eller utstrålning i kraft av at de er
tavler. En tavle uten tekst har også en funksjon: ”Even as blank slates, blackboards are laden
with meaning. As topical surfaces of potential inscription” (s. 11). Tavlen er en stor svart flate
i rommet, en robust rekvisita og alltid tilgjengelig. Tavlen finnes der og venter på interaksjon.
Tavlen fordrer på denne måten oppmerksomhet, og man kan høre den karakteristiske lyd når
noen skriver på den med kritt. Det viser seg ofte at når lærere deler arbeidsrom, da bruker de
tavlen på en annen måte når kolleger er tilstede i rommet, da de befinner seg på en scene.
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Barany & MacKenzie (2014) sammenligner læreren og tavlen med en scene og en rekvisita.
For læreren er tavlen en fysisk medspiller: “As a semiotic technology, the blackboard is as
much as a stage as a writing surface. (…) Speakers frequently dramatized particular
mathematical phenomena, using the board as a prop, setting or backdrop” (s. 12). Tavlen er
ikke bare en flate som skrives på, men også et bakteppe for den som underviser, ved at man
bruker kritt på den. Det blir som en scene foran elevene, der det skjer. Krause (2000)
beskriver tavlen som en naturlig og selvfølgelig rekvisita i rommet og i undervisningen at
man ikke tenker på det som et teknisk hjelpemiddel. Tavlene er integrerte i selve
undervisningen hevder han og på denne måten blir de en forlengelse av oss selv og de er
enkle: “Chalkboard are simple devices, ones that can even be replicated reasonably
successfully in nature with a patch of dirt and a stick” (s. 7). Krause (2000) beskriver hvordan
tavlen som naturlig overflate for skrivning kan erstattes av en haug med jord og en pinne.
Oppsummering

I dette underkapittelet har jeg belyst aspekter av tavlens posisjon som materialitet og fysisk
objekt i klasserommet. Jeg har også berørt noen aspekter av tavleinteraktivitet. Tavlen er et
objekt i rommet, med en egen stemme. Tavlens egenskaper, materialer og relasjoner mellom
tavle lærer og elever blir derfor sentrale i denne sammenheng. Jeg har illustrert den teoretiske
bakgrunnen med hvordan Kalthoff & Roehl (2011) beskriver undervisnings materialer, som
tavlen ofte fremstår som usynlige medspillere i undervisningssammenheng, her forstått at
deres usynlighet ikke er så lett å legge merke til da de så selvfølgelige inngår som
pedagogiske instrument og hjelpemidler i undervisningen. Det som står skrevet på tavlen har
større gjennomslagskraft og blir skrevet ned av studentene i deres bøker, da det er offisielt og
faktaorientert. Elevene blir oppmerksomme, da det er nedskrevet på tavlen av læreren, det
som derimot bare sies av læreren, blir ikke nedskrevet og tatt hensyn til av elevene i samme
utstrekning. Dette fenomen synliggjøres når læreren har skrevet på tavlen og det refereres til i
etterkant av elevene og de husker det lettere. Kalthoff & Roehl kaller denne egenskapen hos
tavlen for : ”a performative effect.” Jeg har også vist at klasserommet var inndelt i ulike
soner, eller områder hvor elevområdet med pultene er et område, og lærertavle området et
annet. Tavlen representerte og var selve grenseområdet for det som Sørensen (2007) beskriv
som de to områder i klasserommet. Disse ulike områder i rommet ble tydelige når læreren sa
til elevene: ”kom opp til tavlen” eller ”du kan gå ned til din plass”. Jeg har beskrevet
tavleområde som et visuelt og territorielt område i rommet som tilhører læreren og forstås av
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barna som en sone som forbindes med lærerens aktiviteter og dennes integritet. Elvene
inviteres inn i dette området ved spesielle tilfeller av læreren. Begrepet ”affordance” blir
brukt av Gibson (2015) han beskrev det som skjer mellom en gjenstand i naturen, eller en
ting når det inviterer mennesker til bestemte former for interaksjon. En svart tavle eller et
umalt lerret kan gjennom dette begrep forstås som en invitasjon som tilrettelegger for
bestemte handlinger med krittet eller penselen. Krittets oppgave er å skape spor på en
underliggende overflate, det vil si at krittet fordrer tavlen, og gjennom dette oppfyller krittet
sin funksjon og naturlige mening. Dette kaller Gibson muligheten og egenskapen hos krittet
til å gi avtrykk. Tingene står på denne måten i en: ”a dynamic relationship with the ego” ( s.
131). Det vil si hvordan det viser seg naturlig i tingens form, hvordan de skal brukes og
interageres med av oss mennesker.

Om tavlebruk i to lærerplaner fra steinerskolen
I de to lære- og undervisningsplanene som jeg har sett på fra Steinerskolen i Norge og
Sverige, nevnes lærerens tavlebruk kort enkelte steder som en selvfølgelig og sentral del av
klasseromsundervisningen. Jeg har valgt å ta med alle steder som omtaler tavlen i plantekstene, selv de som er veldig like hverandre. Jeg søkte gjennom filene med søkeordet
”tavle”. På denne måten fikk jeg fire treff i den svenske læreplanen, Waldorfskolans
Kursplan, (2014) og i den den norske læreplanen: Ide og innhold (2004), fikk jeg sammenlagt
åtte treff på ordet ”tavle.” Jeg presenterer funnene her i rekkefølge, og kommenterer det opp
mot begreper jeg har funnet og beskrevet tidligere i litteraturkapittelet.
Den svenske læreplanen

I den svenske læreplanen (2014), finnes det et kort avsnitt helt i begynnelsen av teksten som
beskriver lærerens egne tilnærming til bruk av bilder og tavlepraksis på en overgripende måte.
Her handler det om bruk av tavlen generelt i hovedfagsundervisningen:
Den stora griffeltavlan i varje klassrum är central då pedagogen medvetet arbetar
med bildframställning som understöd till sin undervisning, även i teoretiska
ämnen. Med hjälp av bilden fördjupas den teoretiska kunskapen och eleverna får
en visuell stimulans som hjälper dem att minnas ny kunskap. I de högre
årskurserna får den svarta tavlan allt större betydelse inom teoretiska och
naturvetenskapliga ämnen, där processer, modeller och tekniska ritningar
förtydligas på tavlan. (Waldorfskolans Kursplan, 2014, s. 1)
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Det beskrives her at tavlen er sentral og at læreren bruker tavlen bevist visuelt. Dette gjøres
for å fremstille egne bilder på tavlen i undervisningen og gjennom billedfremstillingen på
tavlen fordypes kunnskapen hos elevene. I den svenske planen blir tavlen fremstilt som en
felles tekst og billedplattform i klasserommet for både lærer og elev gjennom alle årstrinnene.
Det er en ganske generell beskrivning av tavlen som formuleres her, men den har en posisjon
i sin materialitet da den inviterer til det som Kalthoff & Roehl (2011) kaller en ”performative
effect” (s. 462) det vil si en egenskap hos tavlen at den drar oppmerksomhet til seg fra
elevene. Eller at den oppnår en: ”attention to it´s surface” (s. 454), det vil at det gis mulighet
til å kan bli oppmerksom på tavlens overflate. Sørensen (2009) kaller denne egenskapen hos
tavlen for: ”focusing feature” (s. 140). Det vil si fokuseringsfunksjon som egenskap hos
tavlen. Johnson (2011) kaller denne egenskap hos tavlen for: ”a focal point” (s. 5) Her forstått
som et samlingspunkt eller brennpunkt i klasserommet. I neste avsnitt i planen fremgår det at
læreren tegner eller skriver først på tavlen for de minste elevene. Her et eksempel fra
formtegningsundervisningen fra første klasse som beskriver tavlen:
Redan den första dagen i skolan får eleverna undersöka de möjligheter den raka
och den böjda linjen erbjuder, och vilka former, tecken och avgränsade rum som
uppstår när det raka och det böjda kombineras. Pedagogen ritar före på den stora
griffeltavlan och eleverna kan rita på små griffeltavlor. De kan också rita sina
former på stora papper med stiftkritor. (s. 3)
Elevene skriver av, eller tegner det som læreren har gjort på tavlen, enten i sine bøker, eller på
små griffeltavler. I eksempelet fra Steiner i Pedagogisk kunst (2011, s. 44), som jeg beskrev
tidligere, det rituelle sterkere som i en kunsthendelse, Der alle får gå fram til den store tavlen
og utføre tegneakten. Lengere ned i planen står det et avsnitt som har hentet inspirasjon fra
pedagogisk kunst (2011), som jeg skrev om tidligere: Etterhvert som elevene blir litt eldre og
mer selvstendige i forhold til det læreren gjør på tavlen skal de fullføre det som læreren bare
antyder på tavlen: “Pedagogen ritar den ena sidan i en geometrisk form på tavlan och eleverna
uppmuntras att färdigställa hela formen genom att dels rita det som finns på tavlan och dels
göra en spegling och på så vis ”göra formen hel” (s. 3). Eleven oppmuntres her til selvstendig
forstå og sluttføre formen som læreren bare har påbegynt på tavlen. Elevene skal selv kunne
”gjøre formen hel”. Her kan jeg se paralleller til Phillips (2015), uten sammenligning til den
militære treningen forøvrig, hvor han beskriver hva tegnekunsten kan lede til: ” the eye is
trained to accurate measurement of distances and proportions; the hand is rendered skilful in
executing all the varied motions necessary to drawn lines, straight and curved” (s. 93). Det vil
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si at øyet blir opplært til nøyaktig måling av avstander og proporsjoner, og hånden blir dyktig
til å utføre alle de varierte bevegelser som er nødvendige for å kunne tegne rette og buede
linjer. Det finnes også en parallell til Barany & MacKenzie (2014) med begrepet ”Following
the argument” (s. 6) det vil si at gjennom det læreren tegner på tavlen kan elevene forstå det
de skal utføre gjennom hvordan læreren tegner og viser frem formen på tavlen. Det finns også
et lite avsnitt i læreplanen : ”från bild til bokstav, de texter eleverna själva har skrivit och de
verser, sångtexter och faktatexter som läraren skrivit på tavlan blir utgångspunkt för
lästräning. Läsandet utvecklas alltså genom det egna skrivandet”. (s. 171) Her fremgår det av
læreplanen at det som læreren har skrevet på tavlen og det elevene selv har skrevet blir
utgangspunkt for lesetrening og at elevene lærer seg lese av det de selv har skrevet. Jeg
kommenter ikke dette da det i teksten beskrives hvordan eleven lærer seg å lese og det ligger
ikke innom rammen for denne studien.
Den norske lærerplanen

I den Norske læreplanen: Ide og innhold, (2004) har jeg funnet åtte steder i teksten om
praktisering av tavlebruk. Slik står det i planen med hensyn til trening av skrivning og lesning
i 3 klasse: ”Det kan også̊ gjøres ved å skrive og bearbeide setning for setning på̊ tavlen” (s.
37). Her beskriver planen hvordan man bearbeider med setning for setning på tavlen som en
type av lese og skrivetrening. Wylie (2011) beskriver dette som: ”Words made in their
presence” (s. 269) Det vil si at elevene har oppmerksomheten rettet mot det som skjer på
tavlen i stedet for å lese i sine bøker. Barany & Mackenzie (2014) kaller dette for:
”performative unfolding” (s. 6). Her forstått som at teksten blir forståelig hos elevene
gjennom at læreren skriver på tavlen og at teksten da: ”travels through re-writing” (s. 6) Det
vil si at faget repeteres og tydeliggjøres visuelt på tavlen. I neste avsnitt handler det om
språklære i 4. klasse: ”En større driv i lesingen blir mulig, og lesingen av en ny tekst på̊ tavlen
kan nærme seg lesing som møtet med ukjent tekst. Elevene leser også tekstene fra bøkene sine
i kor, eventuelt i grupper og bare unntaksvis enkeltvis”. (s. 41). Her finnes det en parallell til
forrige avsnittet der elevene leser en ukjent tekst som står på tavlen sammen. Det finnes også
et element av materialitet her som Sørensen (2009) kaller ”performed a collective” (s. 142),
det vil si at elevene danner en homogen gruppe gjennom en aktivitet som er relatert til noe
som finnes på tavla, her representert gjennom at elever leser opp tekst i kor.
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Neste sted i læreplanen beskrives det slik med hensyn til skriving og lesning i 5 klasse:
”Tekstene som skrives av fra tavlen, gir anledning til å bli kjent med rettskrivningsfenomener som skal øves etterhvert”. (s. 43). Jeg kommenter ikke dette og de neste avsnitt da
det påminner mye om det det som stod i første avsnittet i læreplanen. Om fremmedspråk i
andre klasse står det slik: ”når elevene skriver tekster fra tavlen eller fra ark/bok” (s. 37) eller
”Et lite utvalg av kjente, innøvde tekster kopieres fra tavlen” (s. 37) og ”Nye ord og uttrykk
fra tavletekster øves til neste dag” (s. 138). Disse sitat fra lærerplanen (2004) handler alle om
språkundervisning og er relativt like da de handler om tavletekster som elevene kan øve inn
eller skrive av fra tavlen. Det finnes et litt lengere avsnitt som generelt beskriver
tegneundervisningen og hvordan lærerens tavletegninger kan være en støtte for elevenes egne
kreative tegneaktivitet og hvordan tavletegningene kan inspirere elevene til å komme i
aktivitet med det egne arbeidet:
Til å begynne med bør ikke læreren gripe for meget inn i den frie tegningen, men
nøye seg med gode råd, oppmuntrende ord og inspirerende tavletegninger som
barn får lyst til å gjøre etter. For å unngå for sterk kopiering, bør tegningene på
tavlen bare være antydende slik at barnas fantasi har noe å arbeide videre med. (s.
171).
. Elevenes egne tegninger er tenkt å være unike og selvstendige og ikke kopier av det som
læreren har gjort på tavlen. Derfor bør ikke lærerens tegninger være for detaljerte, men mer gi
elevene inspirasjon til selv å ville tegne egne bilder. Jeg ser det som Wylie (2011) beskriver
med hensyn til at lærerens tavleaktivitet kan være en: ”dynamic performance” (s. 269). Denne
dynamiske forestilling på tavlen skulle ikke være eksakt eller for detaljert, men sette i gang et
eget engasjement hos elevene. Angående saktegningen i fjerde klasse står det i lærerplanen
(2004):
Læreren må̊ i denne forbindelse hjelpe elevene til ikke å bli pedantiske
naturalister, og saktegningen gjøres på̊ frihånd, uten linjal og passer. Klare og
enkle eksempler på̊ tavlen kan danne forbilder. Det arbeides også̊ bevisst med
fargebruken, fargene kan legges over hverandre i flere lag, og nye og spennende
virkninger kan oppstå. (s. 173)
Læreren oppfordres her til å arbeide på kunstnerisk på frihånd med klare og enkle bilder på
tavlen som danner et forbilde for elevenes egne arbeider. Det er her viktig at læreren er
bevisst sin egne fargebruk for gjennom dette kan det oppstå interessante og spennende
fargeblandinger på tavlen, fremhever teksten. Den beskriver et kunstnerisk element hos
læreren som påminner om skildringen fra Hauck (1993) av hvordan Steiner arbeidet som
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tavlekunster da han lagvis med fargekritt arbeidet med fargeblandinger på tavlen: ”Istället
blandade han till den, genom att gå över ljusrosa med vitt, ljusviolett och lite gult och sedan
gnida ihop färgerna med fingret. (s. 269) Jeg har her i eksemplene fra de to læreplanene fra
Sverige og Norge sett på hvordan tavlen blir omtalt i lærerplanene. Tavlen er en felles visuell
bildeplattform i klasserommet. Alle beskrivninger i lærerplanene her ulike aspekter på tavlen
som materialitet, performativt instrument og en visuell billedplattform i undervisningen, selv
om det ikke er spesielt veldig eksplisitt uttrykt.
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Metode og metodologi
Innledning

Med dette kapittelet vil jeg vise valg av og med hvilke metoder jeg har gjennomført selve
forskningsprosessen. Siden forskningsspørsmålene er knyttet opp mot hvordan tre lærere
arbeider og praktiserer tavlebruk i undervisningen på steinerskolen valgte jeg videoobservasjon som utgangspunkt for studien. Jeg var ute etter å få samlet inn visuelt
datamateriale som utgangspunkt for videre analyse og få et fundament for å kunne
gjennomføre intervjuer med de tre lærerne som ble observert via videoinnspillinger.
Problemstillingen var formulert med forskningsspørsmålet: Hvordan blir den svarte tavlen
brukt av lærere i undervisningen på steinerskolen? Jeg valgte videoobservasjon til denne
delen av forskningsprosessen da det her handler om noe som læreren gjør og praktiserer på en
viss tid og sted på en svart tavle i et klasserom. Den andre delen av forskningsprosessen var
gjennomføring av intervjuer med respektive observerte lærere basert på det visuelle
videomaterialet jeg hadde samlet inn, transkribert og analysert. Ved hjelp av Intervjuer
undersøkte jeg den andre delen av forskningsspørsmålet: Hvilke erfaringer og refleksjoner
har du som lærer gjort i arbeidet med den svarte tavlen? På bakgrunn av disse
forskningsspørsmål har jeg valgt en kvalitativ forskningsmetode for undersøkelsen. Denne
metoden har gitt meg muligheter til å forholde meg prøvende og utforskende til ulike
forskningsmetoder og metodologier. Jeg vil i det følgende redegjøre for mine valg, men først
vil jeg skrive litt generelt om den kvalitative metoden som rammen for prosjektet går under.
Kvalitativ metode

Det finnes ingen enkle definisjoner på kvalitativ forskning og jeg vil heller ikke forsøke å
gjøre en her, men jeg vil ta opp noen aspekter som karakteriserer selve metoden. Merriam
(2002) beskriver hvordan bakgrunnen til en kvalitativ forståelse i forskningen bygger på ideen
om at: ”meaning is socially constructed by individuals in interaction with their world” (s.3)
Her forstått som at vår relasjon til verden som vi opplever og lever i er bygd på hvordan vi
som individer interagerer med og tolker den. Vår opplevelse av verden er ikke statisk og noe
vi er enige om skriver Merriam. Kvalitativ forskning er interessert i hvordan de ulike
forståelseshorisonter vi som mennesker har av verden er avhengig av hvilke kontekster og
sammenheng verden viser seg for oss. Hvordan vi tolker verden er avhengig av hvem vi er og
hvor vi befinner oss til en hver tid. Det handler således som kvalitativ forsker om å forstå og
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interessere seg for hvordan individer opplever og interagerer i en sosial kontekst og hvilken
mening den har for dem til en hver tid skriver Merriam. Den kvalitative forskeren interesser
seg derfor for hvordan verden viser seg for det enkelte menneske på sin helt unike måte. Et
annet viktig aspekt av kvalitativ forskning er det som Marriam beskriver slik: ”the researcher
is the primary instrument for data collection” (s.5). Det er altså forskeren selv som samler in
data og tolker disse. Oppsummerende kan man beskrive en kvalitativ tilnærming slik:
In conducting a basic qualitative study, you seek to discover and understand a
phenomenon, a process, the perspectives and worldviews of people involved, or a
combination of these. Data are collected through interviews, observations, or
document analysis. These data are inductively analysed to identify the recurring
patterns or common themes that cut across the data. A rich, descriptive account of
findings is presented and discussed, using references to the literature that framed
the study in the first place (2002, s.7).
Forskeren ønsker med sin tilnærmingen å oppdage sammenheng og fenomen i ulike
menneskets forståelseshorisonter. Det vil si å utgå fra det erfaringsbaserte i ansatsen, en
induktiv strategi, for å ende opp med et rikt beskrivende resultatet hvor man benytter seg av
referanser fra litteraturen som formet studien i begynnelsen.
Forskningsdesign

Jeg har i forskningsprosjektet valgt et utgangspunkt til kvalitativ metode som Merriam (2002)
kaller: ”Basic interpretive qualitative study” (s.6) dette innebærer i denne sammenheng og
undersøke hvordan lærerne relaterer og reflekter til sin egne tavlebruk i undervisningen i
klasserommet. Jeg ønsket å observere via video lærerne i deres naturlige arbeidsmiljø.
Creswell (2013) beskriver en slik innfallsvinkel til forskningen med det han kaller: ”natural
setting” (s.45). Det vil si at selve datainnsamlingen blir gjort i den sammenhengen som den
menneskelige aktiviteten utspiller seg. I dette tilfelle er det klasserommet som er stedet som
læreren befinner seg når den interagerer med og bruker den svarte tavlen: ”qualitative
researchers gather up-close information by actually talking directly to people and seeing them
behave and act within their context” (s.45). Jeg har i ansatsen tatt utgangspunkt i det som
Creswell kaller ”multiple methods” (s.45). Det vil si at jeg ikke bare har hentet inn data via
en type datakilde, videoobservasjoner er brukt som utgangspunkt og på bakgrunn av
videoobservasjonene har så spørsmål blitt utformet for å kunne gjennomføre individuelle
intervjuer med de tre lærerne.
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Om videoobservasjon

Å observere som metode i forskningstradisjon har røtter langt tilbake i historien skriver
Major & Savin- Baden (2013). Konteksten og sammenhengen som feltet blir observert under
er meningsbærende for selve forskningen: ”it in volves The systematic description of events,
behaviours and artefacts in the social setting chosen for study” ( s. 391). På denne måten har
forskeren med observasjonsmetoden mulighet til å legge merke til det visuelle og sansebaserte
i forskningskonteksten på en unik måte som en del av selve forskningen.
Videobaserte forskningsmetoder har blitt vanligere i dag i og med at utstyr for innspilling har
blitt billigere på senere år og i takt med dette har det også kommet en del ny litteratur innom
videoobservasjon som forskningsmetodikk. Det finnes klare fordeler med metoden når det
gjelder audiovisuell datainnsamling: “Compared to observations made by the naked human
eye, video recordings appear more detailed, more complete and more accurate. In a technical
sense, they are more reliable since they allow data analysis independent of the person who
collected the data. (Knoblauch el al., 2009, s.10). Det som utmerker metoden er at alt som blir
fanget på film kommer med og på denne måten kan det visuelle videomaterialet brukes av
flere forskere da det finns som innspilt material. Detaljer og gjenstander som kan være
vanskelig å legge merke til kommer med på film, om det finnes innom rammen for kameras
fokusområde: “Video captures a version of an event as it happens. It provides opportunities to
record aspects of social activities in real-time: talk, visible conduct, and the use of tools,
technologies, objects and artefacts”. (Heath, Hindmarsch & Luff, 2010, s. 6) Interaksjonen
mellom mennesker og tingene der og da blir dokumentert i større utstrekning med hjelp av
video, dette var et særlig viktig aspekt her, da jeg var ute etter å observere lærerens
interaksjoner med tavle, kritt og svamp i klasserommet der selve handlingen og aktiviteten
pågikk. Innholdet i en videoobservasjon gir store mengder audiovisuell data, derfor er det
viktig å tenke på følgende når man samler inn videodata:
- Hvilke instrument, verktøy eller andre ting brukes og interageres med av de som blir filmet?
Dette kan være alt fra papirark til svamp eller tavlekritt.
- Man kan legge merke til om det brukes spesielle ord, terminologi, sjargong eller andre
faguttrykk av den eller de som blir filmet og hva betyr det i den sammenhengen som er
utgangpunktet for selve for observasjonen.
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- Det kan også observeres hva det er som er selve aktiviteten og hva settingen handler om
under innspillingen og hvordan den sosiale aktiviteten ser ut bland partene.
- Hvilke roller i sammenhengen har de ulike aktørene som blir filmet og hva er det som
foregår mellom disse. Hvem har ansvar for hva og er disse roller organisatorisk foreskrevet på
forhånd?
- Finnes det mønstre eller rutiner som viser seg hos personene som behøver tas hensyn til i
selve analyseprosessen eller finnes det innarbeide sosiale problemstillinger som behøver tas
hensyn til?
- Skjer det noe uventet under selve innspillingen som det er viktig å legge spesielt merke til
og som behøver tas hensyn til under selve analysen av data? (2010, s. 50)
Det gis her seks aktuelle forslag, som jeg her har fritt oversatt, til hva man skal se etter og ta
hensyn til når man skal utføre selve videoobservasjonen. på denne måten kan man bli
oppmerksom på kontekstens betydelse i større grad. Jeg har brukt boken: Video in Qualitative
Research (Heath, Hindmarsch & Luff, 2010) som hovedlitteratur i gjennomføringen av video
observasjon og analyse:
Mitt utvalg basert på rollen som forskende billedkunstner

Det er her på sin plass og tydeliggjøre mitt utgangspunkt og innfallsvinkel i forskningen; da
jeg selv har kunstfaglig bakgrunn som maler og billedkunstner er min tilnærming og
nysgjerrighet til tavleaktivitet farget av en forforståelse hvor jeg leter etter de kunstneriske og
maleriske kvalitetene i det observerte. I prosjektet hadde jeg valgt å se klasserommene som
scenerom, eller som atelier der jeg satt blant publikum (elevene) og observerte via video og
tok del av det som skjedde på de svarte tavler, der de tre lærerne skapte og visualiserte med
kritt og svamp på store svarte billedflater på veggene i rommene foran oss. Med
videoinnspillingene observeres det som lærerne fremførte på tavlen. Med dette
utgangspunktet vil jeg tydeliggjøre at jeg karakteriserte videoobservasjonene som tre
forskjellige forestillinger med to akter og dette preget min analyse og tolkning av materialet.

34

Gjennomføring av videoobservasjonen

Jeg ønsket med videoobservasjonen å få et empirisk material i form av videoinnspillinger av
undervisningssituasjoner på steinerskolen. Mitt utgangspunkt til videometoden er det som blir
benevnt som ”Video-based fieldwork” ( Jewitt, 2012, s. 4). Dette innebærer videoobservasjon
av mennesker og deres interaksjoner i en spesifikk kontekst. Jeg kontaktet tre forskjellige
steinerskoler og fikk tilslutt positiv respons fra tre lærere fra to ulike skoler. Lærerne
underviste tre forskjellige aldersgrupper av elever. Anne, klasselærer i 2. Klasse, Sverre, lærer
i naturfag på gymnasienivå og Marte, klasselærer i 8 klasse. Navnene er i denne sammenheng
anonymiserte. Det som var viktig for meg i videoobservasjonene var at det skulle være stor
tavleaktivitet fra lærerens side i undervisningssituasjonene. Utover dette var det også sentralt
at jeg kunne filme hver lærer ved to tilfeller, helst to dager etter hverandre, samt at de
underviste i samme fag ved begge tilfellene.
Alle videoinnspillinger ble gjennomført med et lite fastmontert Lumix kamera på stativ på en
av pultene i klasserommet med fokus på tavlen og læreren. Jeg ville visuelt avgrense og
fokusere kameravinkelen på læreren alene og det som foregikk av interaksjon og aktivitet på
tavlen. Health at el,. (2010) beskriver tre faktorer ved gjelder avgrensning og innramming
under videoinnspillingen når man er på feltet. Dette er faktorer som at: “finding the action” (s.
43) det vil si at man avgrenser og fokuserer kameravinkelen til det området man vil filme og
gjennom det unngås det som kalles: “avoid the action” (s.44), det vil si at jeg som forsker og
andre i rommet ikke virker audiovisuelt forstyrrende inn på selve videoobservasjonen under
selve innspillingen. Gjennom å ha kamera nærme tavlen kunne jeg oppnå det som kalles
”framing the action” (s.45) Det vil si og skape en visuell avgrensing og innramming av
billedrommet i kameraobjektivet. Selv satt jeg ved siden av elevene uten og behøve se inn i
kameraobjektivet (Se illustrasjonen under). Jeg ønsket på denne måten å oppnå det som Major
& Savin- Baden (2013) kaller: ”Balanced partcipation” (s. 396) det vil si at jeg fremstod som
en fullt synlig og tilstedeværerede person i rommet men jeg inngikk ikke naturlig i nettverket
av elever eller lærer, jeg var en gjest som samtidig var både en insider og outsider i
sammenhengen. Ambisjonen var at alle seks observasjoner ble gjort så likeverdig som mulig.
For at elevene i så liten grad som mulig ikke skulle komme med på film under selve
videoobservasjonene ble videokamera plassert så nærme tavlen som mulig uten å begrense
sikten for de som satt i rommet. Kamera var på denne måten helt stille og hadde bare sitt
fokus på selve læreren og tavlen. Elevene skulle ikke filmes, derfor valgte jeg bare et
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fastmontert kamera. På denne måten fikk jeg mer en rolle som observatør snarere enn en
kameramann: “An alternative approach is to place the camera in a fixed position using a
single viewpoint. In this approach the researcher adopts the role of observer rather than
Cameraperson.” (Heath, Hindmarsch & Luff, 2010, s. 40). Det er den tavleaktive læreren og
dennes interaksjon med kritt, svamp og tavle under selve undervisningen som er utgangspunkt
for denne studien derfor ville jeg ha så likeverdige utgangspunkter som mulig under de seks
videoobservasjonene. Jeg tok enkle minnesnotater fra hver innspilling med beskrivelser av
selve settingen og sammenhengen. Om noe overraskende eller uventet skjedde under
innspillinen ble dette nedskrevet som en støtte for transkriberingen i ettertid. I og med at jeg
gjorde to innspillinger av hver lærer, fikk jeg et rikere material og utgå ifra når jeg senere
skulle gjennomføre intervjuer med hver av lærerne. Det som var felles for alle
videoobservasjoner var at alle innspillingstilfeller ble gjort under hovedfagsperioder. Det vill
si en dobbel undervisningstime på en og en halv time. Fra vært av innspillingstilfellene
bestemte jeg meg for å begrense innspillingen til tjue minutter med innspilt videomateriale av
tavleaktivitet, dette var en viktig avgrensning for ikke sitte igjen med for mye data under
transkribering og analyse. På denne måten kan man unngå at det blir: ”sensory overload”
(Jewitt, 2012, s. 6) det vil si at man sitter igjen med for mye videodata som blir vanskelig og
håndtere under transkribering og analyse.
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Videoanalyse

Ved å innta et mikroanalytisk utgangspunkt ved dataanalysen kan man legge merke til små
aspekter, frekvenser, fragmenter og aktiviteter i filmen som sier veldig mye: ”take a brief
episode or ‘fragment’ of interaction found in the data which lasts no more than ten seconds or
so, and simply spend time repeatedly viewing the fragment, transcribing the action and
developing observations.” (Heath, Hindmarsch & Luff, 2010, s. 66). De kan ha et rikt innhold
av informasjon som er verdifulle og bør tas hensyn til ved tolkning av videomaterialet. Som
beskrevet tidligere inneholder videosekvenser en rik mengde audiovisuelt material og derfor
må man gjøre et utvalg og en begrensing under selve analysen, dette er svært krevende og en
stor utfordring i gjennomgangen av filmmaterialet. Heath et al., (2010) anbefaler en prosess i
tre steg som hjelp her, det kalles: “Preliminary, substantive & analytical review” (s. 61).
”Preliminary review”, er en grovere og første gjennomgang av filmene for å kunne
kategorisere videomaterialet man har. Neste fase: ”Substantive review” er en mer fokusert
gjennomgang der det handler om å finne hendelser og situasjoner som er relevante til ens
tema. I denne fasen av analyseprosessen kan man også finne hendelser i materialet som
sammenfaller med hverandre og er likartede. Tredje steg i prosessen: ”Analytical review”
innebærer å gå igjennom de utvalgte fokussekvensene man har fra ”substantive review” og
her observerer man momentene for å oppnå en dypere analytisk forståelse av de
sammenlignbare kategorier materialet har. I denne sluttfase av prosessen kan man eventuelt
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gjøre helt nye funn i videosekvensene. Man sitter tilslutt igjen med korte sekvenser, ved å ta
utgangspunkt i mikrosekvenser i filmene kan observatøren bruke det som utgangspunkt for
videre analyse. Her bør man også være oppmerksom på hvilke aktiviteter og interaksjoner
som sammenfaller med hverandre og hvilke som står i kontrast. Forskeren har på denne måten
mulighet til å strukturere datamengden og fokusere dypere. Heath et al., anbefaler at man
under analyse av videodata noterer og organiserer via en horisontal tidslinje, ved og
organisere materialet på denne måten er det lettere å ha oversikt under transkribering og
analyse.
Gjennomføring av videoanalysen

Videoene ble overførte til en Mac og et videoprogram, der kunne filmene spilles av i ønsket
tempo og fokus holdes på tidsbestemte filmsekvenser. Jeg startet med å se gjennom
frekvensene et flertall ganger etter hverandre for å se hva materialet bestod av. Stikkord ble
nedskrevet når noe stakk ut eller noe uventet eller overraskende skjedde på filmene. Jeg
beskrev også de ulike kontekstene tydelig for meg selv. Videofilmene inneholdt mange
hendelser jeg ikke hadde lagt merke når jeg satt i klasserommene. Etterhvert ble selve
analysen mer og mer fokusert ved at jeg tok hjelp av forskningsspørsmålet som et holdepunkt.
Jeg valgte ut stadig kortere mikrofrekvenser og nye detaljer ble lagt merke til. Utgangspunktet
her var Heath el al., (2010) trefoldige modell som jeg beskrev tidligere. Jeg har her valgt en
egen oversettelse av begrepene i modellen: “Preliminary, substantive & analytical review” da
det fremstår tydelige for meg på denne måten: Forberedende gjennomgang: I denne delen av
analyseprosessen ble videoene avspilt mange ganger. Det viste seg at filmene inneholdt veldig
omfattende informasjon. Det var her nødvendig å gjøre valg og avgrensinger. Gjennomgang
av utvalget: Her valgte jeg og foreta utvalg av hendelser til det som var mest relevant i
forhold til forskningsspørsmålet: Hvordan blir den svarte tavlen brukt av lærere i
undervisningen på steinerskolen? På grunnlag av spørsmålet så jeg etter hva som var
karakteristisk for tavleinteraksjon og situasjonene i filmsekvensene og laget en tematisk
oversikt over disse. Denne innfallsvinkel er farget av min forforståelse som en kunstner som
står framfor sitt staffeli: ”oppmerksomhet mot tavlen”,” det oppstår på tavlen”, ”det finnes på
tavlen” og ”det forsvinner fra tavlen.” Dette var begrep som oppstod i møte med materialet i
analyseprosessen. Som begrepsrammeverk brukte jeg tre kategorier fra litteraturen:
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Den første kategorien er lærerens tavleaktivitet som en form av forestilling. Læreren som en
performer som utfører en type tavleaktivitet i øyeblikket. Dette kategoriserer jeg her under
samlingsbegrepet: ”kunsthendelse” (Benschnitt, 2007). Den andre kategorien er tavlen som en
overflate der læreren utfører stedsspesifikke bilder og tekster. Her er tavlen i klasserommet et
sted for unike bilder i sine ulike pedagogiske sammenheng. Jeg valgte her å bruke
samlingsbegrepet: ”det unike” (Benjamin, 2013) som utgangspunkt. Den tredje kategorien er
aspekter på tavlen som egen materialitet og menneskets relasjoner til den i pedagogiske
sammenhenger. Det vil si egenskaper som tavlen har i seg selv som egenskap av tavle og
materialene knyttet til dette som svamp og kritt. Her valgte jeg et samlingsbegrep: ”focusing
feature” (Sørensen, 2009) som jeg her fritt oversetter til ”samlingspunkt”. Etter å ha valgt ut
tre hovedkategorier på denne måte, så jeg etter hva som kjennetegnet de forskjellige
situasjonene, og laget en tematisk oversikt over disse. Den tredje og siste fase av analysen er
her fritt oversatt til: ”Analytisk gjennomgang”: (Heath el al., 2010, s. 61), der tegnet jeg en
horisontallinje og organiserte de utvalgte videoutsnittene. Hendelsene ble notert ned i en
tidslinje som gjorde det mulig å ha en god oversikt over materialet. På bakgrunn av
videosekvensene kunne jeg så klippe ut et sammenhengende filmmateriale fra hver og en av
lærerne. Med bakgrunn i dette kunne neste steg i forskningsprosessen utføres; intervjuer.
Intervju som metode

Major & Savin- Baden (2013) beskriver at intervjuer som metode innom kvalitativ forskning i
dag ofte er gjort i kombinasjon med annen type datainnsamling i form av dokument analyse
eller ulike observasjonsmetoder. (s.357). I innledningen til dette kapitelet beskrev jeg det som
Creswell (2013) kaller ”multiple methods” (s.45) som metoden som denne studien faller inn
under. Jeg valgte å benytte meg av en intervjuform som Major & Savin- Baden (2013) kaller
halvstrukturert (s. 359) som innebærer at intervjuguiden inneholder spørsmål som er åpne nok
til at det kan oppstå en form av samtale hvor spørsmålene utdypes ut i fra en felles forståelse
av selve konteksten. Jeg hadde en inngang og inspirasjon til selve intervjumetoden som Kvale
(1996) beskriver poetisk på denne måten:
I want to understand the world from your point of view. I want to know what you
know in the way you know it. I want to understand the meaning of your
experience, to walk in your shoes, to feel things as you feel them, to explain
things as you explain them. Will you become my teacher and help me understand?
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( Kvale,1996, s.125).
Planlegning og gjennomføring av Intervjuer

Intervjuguider be utformet og de var relativt likt utformet til de tre lærerne, men det fantes
små individuelle forskjeller (se vedlegg i appendix). Forskjellene var her basert på min
tolkning av og utvalget i videosekvensene. Spørsmålene i guidene relaterte til de tre
kategoriene fra litteraturen på ulike måter. De relaterte til min tolkning av tavleaktiviteten:
Hvordan interagerer læreren med tavle, kritt og svamp? Spørsmålene ble utformet slik at de
relaterte til den andre delen av forskningsspørsmålet i undersøkelsen: Hvilke erfaringer og
refleksjoner har du som lærer gjort i arbeidet med den svarte tavlen? Valget ble gjort på en
halvstrukturert form i intervjuene. Dette valg ble gjort da selve konteksten og
problemstillingen var farget av min forforståelse som jeg beskrev i underkapittelet ”Mitt
utvalg” og resultatene av videoanalysen. Det var derfor viktig at lærerne selv fikk beskrive
med egne ord sine ulike erfaringer og praksis. Intervjuene begynte med at hver av lærere fikk
se små sekvenser fra sine respektive filmer i stillhet. Etter dette startet selve intervjuet ved
hjelp av innspillings appen i Iphone. Først takket jeg for at de hadde stilt opp på
filminnspilling og første spørsmålet handlet om hvordan de hadde opplevd å bli filmet. hvert
av intervjuene var på førti minutter og foregikk på respektive læreres arbeidsplass i et eget
avskilt stille rom. I det siste intervjutilfellet ble selve intervjuet utført i læreres egne
klasserom.
Analyse av intervjuer

Hovedformålet med dataanalysen er å sammenligne likheter og forskjeller. Jeg foretok en
helhetsanalyse for å få oversikt og struktur i datamaterialet. Det gjorde det enklere å danne
seg et helhetsinntrykk ved gjennomlesning, og svarene lot seg tematisere. En ulempe har kan
likevel være at jeg har gått glipp av noe av kompleksiteten. Etter at intervjuene er blitt
transkriberte foreslår Kvale & Brinkman (2012) at man kan bruke såkalt ”begrepsstyrt
kodning” (s.209), det vil si at analysen utgår fra begreper som forskeren har utviklet i
forveien. Jeg brukte her kategoriene som rammebegreper fra litteraturen som jeg beskrev
tidligere i underkapittelet: ”gjennomføring av videoanalysen.” Dette var begrepene:
”kunsthendelse”, ”det unike” og ”samlingspunkt.” Ved hjelp av disse begrep var det lettere og
gruppere. Bearbeidelsen av transkripsjonene startet med at jeg delte opp teksten etter de ulike
temaene som intervjuguiden var inndelt i. Deretter plasserte jeg de ulike lærer uttalelsene der
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de tematisk hørte til. Gjennom intervjuene hadde de tre kategoriene på denne måten blitt mer
nyanserte og ikke i like stor utstrekning farget av min egen forforståelse.
Etiske overveielser i forskningen

Jeg har i det kvalitative forskningsprosjektet valgt og undersøke hvordan tre lærere ved
steinerskolen bruker den svarte tavlen i og under sin undervisning. Datainnsamlingen er
basert på seks videoobservasjoner i klasserom samt tre intervjuer i etterkant med respektive
lærere. Forespørsel om videoobservasjoner av lærerne i undervisningssituasjoner med fokus
på tavleaktivitet ble sendt ut til skolene via rektorene ved tre ulike steinerskoler, hvorav tre
lærere ved to av skolene takket ja til å delta i prosjektet (se vedlegg appendix). Informert
samtykke betyr at de involverte får informasjon om undersøkelsens formål og hovedtrekkene i
studien før de svarer på om de ønsker å delta. I tillegg gis det informasjon som sikrer at de
involverte deltar frivillig, og at de gis mulighet til å trekke seg fra undersøkelsen. I mitt tilfelle
sendte jeg ut en e-post til aktuelle rektorer hvor jeg presenterte forskningsprosjektet og la
frem problemstillingene De berørte parter som elever, forelder, omsorgspersoner og lærere ble
således orienterte om omfatningen av prosjektet og de ble skriftlig informerte om å ta kontakt
med meg om de hadde innvendinger mot prosjektet. I brevet beskrev jeg tydelig at elever ikke
skulle utsettes for og bli filmet. Heath, Hindmarsch & Luff (2010) gir forslag på utkast til
Informert samtykke som jeg tok utgangspunkt i mitt eget brev til skolene, det tar hensyn til
alle parter som på en eller annen måte blir berørte av forskningsprosjektet:
information sheets and consent forms written in appropriate styles for teachers,
parents and pupils. Note that teaching professionals may be more interested in the
methods you are using, whereas parents may be concerned about the potential
disruption to teaching and how the data will be disseminated. (Heath,
Hindfmarsch & Luff, 2010, s. 22).
Min integritet som forsker er viktig. Jeg bruker meg selv om redskap til å skaffe
informasjonen jeg ønsker, og i mitt tilfelle hvor jeg kjenner til noen av de jeg filmer og
intervjuer er det svært viktig å være bevisst og reflektere over dette. Det kan være
utenforliggende faktorer som påvirker gjennomføringen av intervjuene som kan ha med min
relasjon til den jeg intervjuer å gjøre. Det var viktig for meg å unngå at jeg påvirker lærerne,
og det er viktig å være klar over at jeg kan la meg påvirkes av lærerne. Jeg opplevde ikke
dette som problematisk i dette forskningsprosjektet, kanskje fordi temaene som ble tatt opp i
undersøkelsen i hovedsak ikke var av sensitiv karakter. Vi snakket ikke om private ting, og
lærerne uttalte seg på vegne av institusjonen og lærerfunksjonen de representerte og ikke som
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privatpersoner. Intervjuene hadde en fortellende og faktaorientert form. Ambisjonen i
prosjektet har vært å opprettholde et høy kvalitativt nivå på forskningen og gjennom det være
bevisst på mitt ansvar forbundet med dette. I dette underkapittelet har jeg redegjort for
hvordan jeg har forholdt meg etisk til forskningsprosjektet. Jag anser at jeg gjennom dette har
ivaretatt de etiske retningslinjene for kvalitativ forskning.
Refleksjon over egen rolle

Det er både fordeler og ulemper med å forske i et fagfelt som ligger så nærme en egen praksis.
Det positive er at man har en nærhet til feltet man studerer og det kan være med på å skape
engasjement. I tillegg har man gjennom egne erfaringer ideer og tanker om hva som er mest
relevant å forske på. Dette kan være med på å sikre at den informasjonen man søker er
relevant og gir troverdig kunnskap, noe som styrker forskningens validitet, det vil si dens
gyldighet eller relevans. Jeg er selv nært forbundet med det jeg ville undersøke ut fra mine
egne erfaringer i billedkunstfaget samt mine øvrige billedkunstteoretiske perspektiv på
området. Dette har vært et viktig og sentralt utgangspunkt for og kunne gå i dybden av
forskningsspørsmålene. Ulempen med å forske i eget fagfelt derimot blir at man kan ta ting
for gitt, og derfor ikke ser objektivt på alle elementene ved et fenomen. En annen ulempe er at
man ikke går dypt nok i granskningen fordi man tror at man kjenner svarene på forhånd. Det
kan altså både være en svakhet og en styrke at jeg har god kjennskap til feltet som insider.
Pålitelighet og gyldighet

Jeg har i metodekapittelet redegjort for valg som er gjort i forskningsprosessen. Valgene jeg
har gjort er forbundet med begrensinger og avgreninger i forskningsprosjektet. Kvale &
Brinkman (2012) foreslår at i stedet for og benytte seg av begrepet validitet og reliabilitet
som er hentet fra en kvantitativ forskningstradisjon, så kan man benytte seg av
hverdagsbegrepene pålitelighet og gyldighet i en kvalitativ forskningssammenheng. (s.249)
Pålitelighet og gyldighet handler om å kunne gjøre avgreninger og begrensinger i et
forskingsprosjekt. Når det gjelder mine avgrensninger i prosjektet som handler om læreren og
dennes praksis og erfaringer knyttet til tavlebruk, handler det ikke om oppnå målbare statiske
kvaliteter, men snarere om å ta del av erfaringer og opplevelsesaspekter som er knyttet til
disse tre læreres tavleundervisning på to steinerskoler. En øvrig avgrensning har vært å
begrense meg til å se på tavlen ut ifra et lærerperspektiv. Elevperspektivet omfattes ikke i
dette forskningsprosjektet hva gjelder videoobservasjoner og intervjuer. Et fokus på et
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elevperspektiv i forskningsprosjektet ville ha gitt helt andre innfallsvinkler til tavlebrukens
posisjon i undervisningen. En annen viktig avgrensning har vært å observere bruk av svart
tavle i undervisningen, forskning rundt skriveplattformer som whiteboard og digitale
smartboard er utelatt i studien, likeså erfaringer knyttet til det såkalt haptiske, det vil si
relasjoner forbundet med effektene av læring gjennom berøring, i dette tilfelle skrivning. Her
er altså gjort en avgrensning som ligger tett knyttet opp mot det som har med håndens
berøring som kunnskapsfelt å gjøre. Det å velge begrensninger i et forskningsprosjekt
innebærer at ved å velge nettopp et perspektivet også utelukker andre aspekter.
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Presentasjon av funnene
Innledning
Mine forskningsspørsmål lyder: Hvordan blir den svarte tavlen brukt av tre lærere i
undervisningen på steinerskolen? Den første del av forskningsspørsmålet har jeg tilnærmet
meg empirisk gjennom videoobservasjon. Den andre delen av forskningsspørsmålet: Hvilke
erfaringer og refleksjoner har de gjort i arbeidet med den svarte tavlen? Har jeg undersøkt
gjennom intervjuer med de samme lærere. Jeg skal i dette kapittelet redegjøre for mine funn.
De tre lærerne underviser tre forskjellige aldersgrupper av elever: Anne er klasselærer i 2.
Klasse, Sverre er lærer i naturfag på gymnasienivå og Marte er klasselærer i 8 klasse.
Navnene er her anonymiserte. Det som har vært ledende for funnene i presentasjonen her er
forskningsspørsmålene. Den første delen av presentasjon beskriver utdrag av det som ble
observert i klasserommene under videoobservasjoner. Videoobservasjonene gav et rikt visuelt
material som dannet utgangspunkt for intervjuer. Her fikk jeg visuell tilgang til hvordan de tre
lærere praktiserte under sitt arbeid med den svarte tavlen. Det som var gjennomgående i
observasjonene var at det var tre individuelle måter å praktisere tavlebruk på som presenteres
her. Det som lærere hadde felles var bruken av de samme materialene: Tavle, kritt, svamp og
vann, foran et publikum av elever. Det som også var felles, var en kunstnerisk og visuell
tilnærming under selve undervisningen. Utover dette var det tydelig hvordan de forskjellige
tavlefremførelsene kunne skape fokus i undervisningen. Gjennomgående var den svarte tavlen
som et felles samlingspunkt for lærere og elever i rommet. Gjennom observasjoner viste seg
tre kategorier og disse er beskrevet i kapitelets første del. Den andre delen av
presentasjonskapitelet er basert på intervjuene med lærerne og den viser også på likheter og
ulikheter mellom lærerne, her viste seg også flere nyanser av de tre kategoriene. Disse blir
presentert og der kom det frem i større utstrekning hvordan lærerne ser på sin egen
tavlepraksis og erfaringer knyttet til dette. Avslutningsvis i kapitelet vill jeg gjøre en
oppsummering. Som jeg skrev tidligere har min bakgrunn som billedkunstner farget
tilnærmingen da jeg leter etter de kunstneriske og maleriske kvalitetene i det observerte. Jeg
velger her å forstå klasserommene som scenerom, eller atelier. Jeg selv sitter selv blant
publikum (elevene), observerer og tar del av tavleaktivitet som de tre lærerne skaper og utøver
på en stor svart billedflate i rommet. Jeg velger her å navngi videoobservasjonene som tre
forestillinger med to akter hver. Sekvensene som er beskrevet her er basert på korte
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frekvenser og utdrag av cirka 20 minutter videomateriale per forestilling. Jeg skal i dette
kapittelet redegjøre for mine funn i observasjonene. Jeg har valgt og gi inngående billedsterke
beskrivinger for at innholdet skal komme tydelig frem i observasjonene:
Tre kategorier

1: Tavleaktivitet som øyeblikkets handlinger i form av små kunsthendelser. En tavleaktivitet
som læreren utspiller seg her og nå som en forestilling eller ritual i klasserommet.
2: Tavlen som et unikt bilde i klasserommet. Her fremstår læreren som en billedveileder eller
som en billedkunstner med utgangspunkt i tavlen.
3: Tavlen som aktør og visuell materialitet og tavlen som territorium. Andre materielle og
relasjonelle egenskaper hos tavlen og om materialer knyttet til tavlebruk.

Første kategori: tavleaktivitet som øyeblikkets handlinger
Sverre er lærer i biokjemi i tredje videregående. Utvalget er korte og intensive øyeblikk av
tavleaktivitet. Det er små kunsthendelser hvor tegn, diagram og tekst hurtig blitt fremført på
tavlen. Her er selve fremførelsen og hvordan informasjonen foldes ut, gjennom krittstrukturer
og vask av tavle oppstår nettopp der og da på tavlen. Disse er viktig for forståelsen av det som
undervises og formidles. De abstrakte tegnene og diagrammene skapes for å kunne tenkes
med, de er illustrasjoner og modeller for forståelsen. Under de raske fremførelsene blir det
ikke sagt mye. Det er derimot vært rask tavleaktivitet. Sverre har gitt noen enkle forklaringer
underveis. Når det er en pause i tavleaktiviteten, forteller Sverre hva han har tegnet og skrevet
under selve framførelsen på tavlen:
Første akt:

Den store svarte, avlange tavlen fyller opp nesten hele kortveggen i klasserommet. Tavlen er
fastmontert og innbygd i veggen. Den inngår tydelig som en fast del av interiør og innredning
i rommets design og utforming. Ovenfor tavlen er det montert et overlys som siler lett over
tavlen. Selve lyskilden er usynlig. På sidene av den store tavlen er det to mindre tavler hvor
det finnes timeplaner og informasjon i form av stensiler og planer. Tavlen ser tørr og grå ut,
den har raskt blitt utvisket så det hvite krittet finnes som spor og en reminisens av tidligere
krittaktivitet på den:
”Jaha” sier Sverre og vender seg mot tavlen og setter i gang å skrive oppe i det
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høyre hjørnet med raske og kraftfulle bevegelser: Stivelse… Morgenperioden i
dag er biokjemi, kunnskapen om de forskjellige kjemiske prosesser i kroppen.
Sverre snur seg mot klassen. Han snakker om glykosedannelsen i kroppen, han
har den venstre hånden i lommen, ser seg rundt og går mot kateteret hvor det står
en skål med fargede kritt. Han tar raskt opp et oransjefarget kritt, snur seg mot
tavlen, med ryggen til elevene og tar samtidig svampen med den venstre hånden
på kritthyllen under tavlen, og med raske bevegelser drar han den over tavlen, opp
og ned, som om han maler med den. Han avslutter med en sidebevegelse, en
sløyfe rundt det mørke fuktige feltet. Svampen er ikke gjennomfuktig så noe av
tegningen under synes etter svampens omgang. Svampen legges tilbake på hyllen
og i den mørke våte skyggen skriver Sverre rakst: Amylase – Maltase – Enzymer.
Han peker på tegningen med sin venstre hånds bakside. Med den høyre hånden
gjør han noen raske Z- tegn med det oransje krittet, midt i det hvite diagramfeltet
på tavlen. Han tar så et gult kritt på hyllen under og denne gang oppstår tegn i
diagrammet. Han går til siden, snur seg i profil, hånden hviler under haken. Han
ser mot tavla, mot det tegnene, det som akkurat har oppstått der. Han taler om det
han har gjort på tavlen, halvt vendt mot tavle og elever.
I Sverres første og andre akt utføres det raske og skisseaktige abstrakte tegn som fungerer
som illustrasjoner over kompliserte og gåtefulle prosesser som skjer i kroppen hver dag. Disse
hurtig opptegnede krittbilder blir som tankemodeller og illustrasjoner over det Sverre vil
formidle til elevene. Sekvensen med svampen og vasking av tavlen forsterker den raske og
flyktigheten handlingen og under selve fremførelsen:
Andre akt:

Tavlen gjøres ren og farges svart av vannet. Det pågår stille samtaler i rommet og
et lett behagelig brus høres: ”Jaha,” Sverre snur seg mot klassen ser utover
forsamlingen og søker blikk kontakt og oppmerksomhet hos elevene ”Nå går vi
videre!” Sverre går mot kurven som står på kateteret og finner et kritt. Han vender
seg mot tavlen og i det svarte og våte som langsomt fordamper og gradvis gjør
tavlen lysere og mindre svart. Den høyre håndens pekefinger og tommel danser
med det hvite krittet mellom seg hurtig og lett over den svarte flaten og
krittstrukturen oppstår under stillhet i rommet. Krittet hamrer lett, punkter oppstår
i felt på flaten. Sverre snur seg mot oss: ”Så der, ok, man prater altså om
tarmsystemet” Han gjør en rund bevegelse med begge hendene foran sin egen
mage, halvt vendt mot oss og med den venstre hånds bakside, drar han i luften
over tegningens form, runde, lette bevegelser. Han har tegnet et tarmsystem.
Raskt og lett utførte tegninger danner også denne gang det visuelle grunnlaget for det som
skal formidles og foldes ut av innholdet i undervisningen. Illustrasjonene danner selve
utgangspunkt for den språklige formidlingen i sin innramming og struktur. Krittstrukturene
blir her til visuelle tegn og modeller for forståelsen. Scenen i andre akt er på 30 sekunder og
illustrerer særlig handlingen i øyeblikket som egenskap av pause.
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Andre kategori: tavlen som bilde
De ferdige krittbildene på tavlen brukes som illustrasjoner for Martes biologi undervisning i
åttende klasse. Det er fargestreke og grundig gjennomarbeidede bilder utført i kritt som står
på tavlen under flere dager. De er som plansjer utført i kritt og viktige visuelle hjelpemidler i
undervisningen:
Første akt:

Klasserommet har en stor svart tavle som fyller den ene kortveggen fra hjørne til hjørne.
Tavlen er montert en halvmeter fra gulvet og reiser seg over to meter opp på veggen. Det er
en stor svart fond. Et mildt overlys siler nedover tavlen og i det høye hjørnet av tavla er det
skrevet med kritt; timeplaner og øvrig informasjon. Tavlen er helt ren, virkelig mørk. Den er
full av gjennomarbeidede og fargestreke illustrasjoner; bilder av den menneskelige hjernen,
skjelettet og muskelgrupper. Elevene snakker sammen. Marte venter på oppmerksomhet og
fokus for å gå igjennom de ulike muskelgruppene. Nå er det biologi:
Marte spør elevene om de kan de forskjellige muskelgrupper, hun står halvt vendt
mot elevene og halvt mot den svarte tavlen. Hun peker på tavlen og spør om
oppbygningen av øyet, netthinner og ringmuskler. Marte snur seg og peker på en
halvferdig, enkel illustrasjon på tavlen, en rund hvit sirkel som er tegnet med kritt:
”Hvor sitter den”, spør hun? ”Hvor skal jeg tegne muskelen?” Martes hånd venter
utålmodig på å tegne, fargekrittet ligger i hennes venstre hånd. Marte ser utover
klassen. Hun snur seg med ryggen mot elevene. Venstre hånden er formet som en
skål og høyre hånd tar opp krittet fra den skålformende hånden og tegner en brun
sirkel, på tavlen. ”Se nå, her!”. Hun snur seg mot klassen igjen. En elev spør:
”Skal vi tegne dette i våre bøker nå? Kommer du til å viske ut den?” ”Ikke nå,
men jeg kommer til å gjøre en enda finere tegning til i morgen”, svarer Marte.
”Men dette kommer jeg å ta bort i morgen.” Hun peker på noen av de fargerike og
velgjorte tegningene.
Elevene vet kanskje at bildene kommer og finnes der en kort stund før de viskes ut. Vet de at
det kommer og finnes nye bilder på tavlen i morgen? Gjennomarbeidede bilder som Marte
gjør når elevene ikke er der. De bilder som hun gjør framfor elevene fungerer som enklere
illustrasjoner under selve undervingen og de kommer og tas bort etter at timen er avsluttet. En
illustrasjonen av øyet skal Marte nå i gang med å tegne sammen med elevene. Det er en
enklere tegning. Den er ikke like fullkommen og ferdig som bildene som hun kommer å gjøre
etter dagens morgenundervisning:
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Andre akt:

Marte står med ryggen til og svampen går opp og ned på tavlen der rengjøringen pågår
langsomt og systematisk. Et detaljert utført bilde av hjernen får stå igjen på tavlen.
Skjelettdetaljene må derimot vike plass: ”Oj!” sier en elev; der hvor det hvite krittet
forsvinner fra tavlen, finnes det et svakt mørkt avtrykk. Et lite spøkelsesbilde av to
skjelettarmer. Det våte feltet på tavlen blir svartere og svartere, alt etter som jo renere den blir.
Marte går ut av kamerabildet, vannet renner og svampen skylles ut:
Elevene snakker høyt bakom meg, Marte står tiden med ryggen til. I det svarte og
fuktige feltet som er på tavlen etter svampen, trekker hun med høyre hånd en lett
sirkel. Hånden prøver seg forsiktig og følsomt fram, skisseaktig og lett. Krittet
fester ikke over det hele på det svarte og våte underlaget. Marte tar to skritt
bakover i rommet for å se bedre, hun har ryggen til oss. Hun betrakter det hun har
gjort: ”Så, nå skal vi se her”, hun holder hendene fra hverandre, som om hun holdt
i en usynlig sirkel, eller en kule mellom hendene. Hun ser på tavlen hele tiden og
går mot tavlen igjen, forsiktig fyller hun i linjene. Så, litt kraftigere anslag mot
den svarte flaten med krittet denne gang. En tydelig sirkel fremstår i hvitt kritt på
tavlen. Hun snur seg og ler glad over sirkelens eksakte form. Hun legger krittet
ned på hyllen under tavlen, og med den samme hånden tar hun den våte svampen,
som om det var en våt pensel tar hun forsiktig bort kritt rundt sirkelen. Svampens
ene hjørne holdes lett mellom tommel og pekefinger. En skarp og svart kontur
fremstår på tavlen. Hun tar et skritt mot kateteret og griper en klut, gnir hånden
som er full av kritt og vann. Hun har tegnet en sirkel.

Observasjonen er en kort filmfrekvens på under et minutt. Under frekvensen snakket Marte
hele tiden til elevene, samtidig som hun tegnet og hun sa på spøk at det å kunne utføre den
perfekte sirkelen på tavlen er : ”Proof of Waldorf”, et slags mesterstykke i tegning. Her
forstått i bemerkelsen av å kunne vise hvor godt hun behersker arbeidet og materialene
forbundet med tavletegning. Sirkelen er her bare et utgangspunkt for det videre arbeidet som
Marte nå skal gjøre sammen med elevene, hun skal lede arbeidet med å tegne et bilde av øyet.
Den korte scenen fremstod her som en kunstner som står foran sitt staffeli.

Tredje kategori: tavlen som medspiller
Under følgende observasjoner er selve tavleaktiviteten koblet til skiveundervisning. Anne
tegner et bilde på tavlen først og disse kombineres med skriving. Utvalget her er
observasjoner som viser hvordan læreren gjør en avgrensning i kritt på tavlen for at elevene
skal kunne orientere seg visuelt med hjelp av denne. Avgrensingen på tavlen står i relasjon til
formatet på elevens egne bøker. Utover dette er sangen med som et tydelig element i tavle
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situasjonene her, særlig i andre akt. Gjennom sangen ble elevene en egen homogen gruppe og
det oppstod arbeidsro og fokus rettet mot det som skjedde på tavlen:
Første akt:

Anne er klasselærer i andre klasse. Hovedfagsperioden er i dag legender og svensk språk. Det
er en del uro i klasserommet denne morgenen. Etter selve morgensamlingen har elevene satt
seg på sine plasser med pultene rettet mot den mørke tavlen. Rommet har på den ene
kortveggen en tredelt tavle med hengsler slik at den kan stenges med hjelp av to mindre side
tavler. Under tavlen er det hyller hvor det ligger esker med kritt og svamp. Elevene skal
sammen med Anne gjenfortelle historien om den hellige Franciskus møte med ulven.
Historien hadde de fått høre under morgenperioden i går. De skal sammen ta fram essensen av
historien og skrive en kort tekst med tilhørende tegning i sine egne bøker og Anne skal lede
og introdusere dette arbeidet på tavlen:
På den svarte tavlen gjør Anne en avgrensning med kritt. Avgrensningen
representerer elevenes arbeidsbok. I den nedre delen av rammen, tegner hun tre
grønne streker på hverandre langsomt og bestemt. Hun legger fra seg krittet på
hyllen under tavlen og gnir hendene mot hverandre for å få bort tavlestøvet fra
fingrene. Hun tar et stort hvit kritt fra kritthyllen under tavlen og holder hendene i
siden. Hun ser utover elevene med et intensivt oppmerksomt blikk: ”Hva skal vi
skrive i dag?” Forslagene strømmer inn. Elevene kjenner historien fra før:
”Franciskus temmer ulven i Gubbio.” Anne trekker opp ermene, plasserer armen i
en nitti graders vinkel mot tavlen og ser avventende utover rommet, venter på å få
oppmerksomhet på det som nå skal skje på tavlen. Det er urolig i rommet, det
prates og tulles. Noen ler. Med krittet hvilende mot tavlen begynner Anne å
synge. Elevene svarer med det samme på sangen og synger med et svar tilbake.
Anne staver: ”Fran-cis-kus” Elevene begynner å skrive i sine bøkene. Lyden fra
elevene som staver og skriver høres vagt i rommet Anne tar en pause fra
skrivingen. Hun holder hendene i siden og ser utover det stille klasserommet. Hun
venter inn elevene som skriver i stillhet.
Det er tydelig hvordan sangen i sammenhengen har en kjent og rituell karakter. Sangen er noe
som læreren og elevene har sammen, noe de kan og kjenner igjen fra situasjoner tidligere.
Krittet som Anne har i sin hånd hvilende mot tavlen blir som en dirigentpinne og et
fokuspunkt og et kjent signal på det som skal skje. Etter at de har stavet ordene sammen og
elevene har skrevet klart, bruker de resten av timen sammen til å tegne ulven og Franciskus.
Anne forteller hva hun skal gjøre og tegner så på tavlen. Det hersker en fin arbeidsro og
konsentrasjon hos elevene.
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Andre akt:

Neste dag kjenner elvene igjen meg når jeg kommer på morgenen, noen smiler til meg. Jeg
monterer kameraet som tidligere på en av pultene etter morgensamlingen. Anne tegner opp
samme ramme på tavlen som forrige gang, en tynn linje i grønt. Det er urolig i rommet og
Anne ser utover rommet med hendene i siden og begynner å synge om en gås. Noen synger
med. Etter hvert som sangen fortsetter er elevene med i sangen. Anne har selv ikke krittet i
hånden eller oppmerksomheten rettet på tavlen. Hun ser utover rommet og rører kroppen opp
og ned mens hun synger. Etter dette tar elevene fram sine arbeidsbøker for å vise hva de har
gjort tidligere, noen leser opp fra sine tekster og Anne spør hva de skal skrive i dag. Elevene
kommer med forskjellige forslag. Det blir: ”Gåsen gallskrek så folket kunne gjøre Martin til
Biskop”:
Læreren holder krittet mellom tommel og pekefinger foran feltet på tavlen som
hun skal til å skrive på. Hun ser utover elevene: ”Ok, er dere med?”, ”Ja!” svarer
elevene i kor. ”Har dere penner?” Anne står med hånden i skriveposisjon,
avventende, men uten å skrive, venter på at elevene skal finne frem sine penner.
Hun begynner sakte å skrive og stave på tavlen: ’Gå-sen’, samtidig som hun
staver høyt. Elevene staver også: Nå blir det litt uro igjen. Anne ser ut i rommet
og begynner å synge: ”One, two, tree”. Elevene svarer med det samme med sang
tilbake. Anne tegner små detaljer og krittet hamrer og trommer mot tavlen; det
grønne gresset vokser frem sammen med gåsen. En elev går opp til tavlen for å
kunne se nærmere. Anne tenner strålekasteren som er rettet mot tavlen og veggen
lyses opp. Tavlen fylles med tegninger. Det er stille i rommet.
I andre akten har jeg valgt å ta med en sekvens som i stor utstrekning viser på kombinasjonen
av sang og tavlebruk og hvordan det gjennom sang og tavle oppstår et sterkt fokus og
orientering hos elevene rettet mot det som skjedde på tavlen. Gjennom sangen ble det
arbeidsro i rommet. Det ble skrevet på tavle og i bøker. Konsentrasjonen og fokus ble holdt
oppe. Anne stavet høyt og de skrev sammen. Det hersket oppmerksomhet og fokus hos
elevene på det som skjedde på tavlen så lenge de skrev og arbeidet sammen med læreren.
Sangen var her sammen med det som skjedde på tavlen viktig for å skape felles fokus og
samling hos elvene på det som utspilte seg på tavlen.
Oppsummering

Jeg har her gitt eksempler på tre kategorier av tavleaktivitet som er relaterte til observasjoner
i filmsekvensene. Jeg har valgt ut seks scener som relaterer til kategoriene på følgende måte:
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1: Tavleaktivitet som øyeblikkets handlinger.

Gjennom eksemplene med Sverre fremstår

tavlen som arena for en kunsthendelse. Det er her en tavleaktivitet som læreren utfører raskt
og intensivt her og nå i form av små intensive illustrasjoner på tavlen. Her var det rytmiske
element sentralt også i form av pauser som oppstod når læreren var rettet med blikket mot
tavlen i stillhet.
2: Tavlen som bilde.

Tavlen er her et sted for unike bilder og en overflate for disse i

klasserommet. Her fremstår læreren som en billedveileder eller som en billedkunstner med
utgangspunkt i tavlen. Her eksemplifisert gjennom Martes gjennomarbeide tavlebilder.
3: Tavlen som medspiller.

Gjennom eksemplene med Anne oppstår oppmerksomhet mot

tavlen hos elevene gjennom sangen. Tavlen framstår som et samlingspunkt og tavlen blir en
medspiller som blir synliggjort gjennom sangen.
Kategoriene beskriver tavlens posisjoner og funksjoner på ulike måter. Tavlen kan være en
overfalte for bilder og tekster som gradvis vokser frem framfor elevene under lærerens
ledelse. Den kan være full av bilder som er på tavlen når elevene kommer på morgenen.
Tavlen har også en status som et sentralt, felles fokuspunkt i klasserommet. I de ulike akter
som er beskrevet her fantes det også blandinger av alle tre kategorier samtidig. Det finnes
andre aspekter og kvaliteter ved tavlebruk og disse behøvde og undersøktes mer inngående
gjennom intervjuer med lærerne. Jeg ønsket etter observasjonene å stille spørsmål som var
relatert til det observerte i videoene og knyte det opp mot tavlepraksis for å komme nærmere
den andre delen av forskningsspørsmålet.
Intervjuer basert på tre kategorier som ble observert

For å få en dypere forståelse av de tre motiv eller kategorier som hadde kommet fram under
videoinnspillingene valgte jeg å gjøre intervjuer med lærerne basert på de tre kategoriene. Det
visuelle materialet hadde gitt en fordypning og et utgangspunkt for å kunne formulere
spørsmål som kunne belyse forskningsspørsmålene mer inngående. Særlig var dette
avgjørende for det som var knyttet til den enkelte lærerens praksis med tavlen. For å kunne
utføre selve intervjuene hadde videoobservasjonene blitt analyserte. Filmklipp på fem
minutter fra hver og en av de tre lærerne som viste sekvenser fra deres respektive
tavleundervisning dannet grunnlaget. Før selve intervjuene ble gjennomført observerte den
enkelte lærer sitt spesifikke filmklipp. Etter dette satt selve intervjuet i gang og var på 40
minutter per lærer. Dette er nærmere beskrevet under metodekapittelet. Jeg har beskrevet
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hvordan motivene viste seg i videoinnspillingene og hvordan de er delt opp i tre
hovedkategorier. Disse tre grunnmotiv, her kalt kategorier dannet selve grunnlaget og
fundamentet for spørsmålene som intervjuene baserte seg på. Jeg presenterer kategoriene her
med sine delaspekter og hvordan disse kom frem under intervjuene. På denne måten blir det
mer oversiktlig.

Tavleaktivitet som øyeblikkets handlinger
Gjennom eksemplene med Sverre fra observasjonene fremstod tavlen som arena for en
kunsthendelse. Det er en tavleaktivitet som læreren utfører raskt og intensivt, her og nå i form
av små intensive forestillinger på tavlen. Tavleaktivitet kan handle om: ”Å ha faget i seg”,
som en lærer uttrykte det. Det vil si å kunne sitt fag og ha forberedt seg godt der det også
handler om å føle seg sårbar og ubekvem med tavlebruk. På denne måten kom disse kvaliteter
av ulike tavleinteraksjoner fram i intervjuene.
Om å være i prosess med det som oppstår på tavlen

Anne beskriver hvor klar hun er over det hun gjør på tavlen. Det er noe nettopp hun som
lærer, som skaper bildene på tavlen framfor elevene her og nå:
Det blir det det blir der, selv om jeg ikke er en kunstner” (Hun ler). Jeg tror det
har med å gjøre at barna oppdager bildet sammen med meg. Det tror jeg gjør at
fokus holdes bedre (...) for jeg tror at når det hender noe nytt i bildet hele tiden, så
kan de følge min tråd og de veiledes hele tiden og da er de heller ikke redde for å
gjøre feil, for de er jo i bildeprosessen hele tiden. Elevene kan jo ikke iaktta det
ferdige materialet heller da de befinner seg i en prosess av oppdagelsen av bildet
hele tiden.
Det er en pågående bildeprosess som læreren gjør på tavla, der bildet oppstår og vokser frem i
en pågående tidsstrøm. Elevene kan følge med og orientere seg i prosessen på tavlen, mens
bildet vokser frem. Elevene er i denne sammenheng ikke klar over bildets slutt destinasjon.
Sverre forteller også om hvorfor det er viktig at bildet vokser fram på tavlen framfor og
sammen med elevene: ”tavlebruken er engasjement ut av prosessen” og elvene blir delaktige i
å: ”gjøre prosessen” selv. Sverre sammenfatter sin interaksjon med tavlen slik: ”Det er å gjøre
selve prosessen som jeg vil vise”
Hva jeg har forstått så er det viktig at bildet vokser frem framfor elevene, så att de
følger med i bildets tilblivelse, ikke minst med tanke på innlæring, en herming
skjer i hver og en som ser på og et slags kroppsminne vokser frem fordi man er
med å ser noe som skjer på tavlen.
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Læreren legger opp til at det kan vokse et engasjement hos elevene gjennom en prosess på
tavlen. Om elevene blir engasjerte gjennom sine henders bevegelser, så er alle muskler i
kroppen delaktige og en innlæringsprosess er mulig hevder Sverre. Dette er også et metodisk
grep for Marte, og snakke og tegne samtidig, da snakker langsommere og det drar ned
tempoet i fremleggelsen. På denne måten kan elevene observere det jeg gjør gjennom at: ”Jeg
sier det jeg tegner”
Tegne og svamp aktiviteter som små pauser

I videoobservasjonen med Sverre blir pausen tydelig når han beskriver hva som foregikk da
han tegnet tarmsystemet på tavla. Han kaller denne forestillingen en liten tegnepause. Elevene
kan hvile i en stille tegnepause som Sverre fremfører på tavlen:
Jeg synes nesten det er deilig! Det kan man si skal skape både for meg og eleven
en lite pustepause i det som ellers er å lære seg om det nå er en masse enzymer,
proteiner og slikt. Da kan det være deilig at man liksom gjør en liten tegnepause.
I Sverres tilfelle blir selve tegneaktiviteten som en liten forestilling han gjør for seg selv og
elevene på tavla. Han har hele tiden ryggen mot elevene. Dynamikken i tegnepausen blir en
aktivitet som skaper en stille tilstedeværelse. Elevene og læreren kan hvile i denne lille
pausen forteller Sverre. Marte har en lignende erfaring av at det å viske ut med svampen kan
ha en effekt på elevenes fokus på tavlen: ”Da venter de ofte ganske snilt og ser, og de synes
det er ganske deilig når jeg visker ut (med svampen), så kikker de på hvordan jeg gjør det, at
jeg ikke slurver med det og ser på hva som forsvinner” (fra tavlen). Også her blir det tydelig
hvordan svampaktiviteten på en bestemt måte skaper pause. En aktivitet læreren kan gjøre for
å skape en stille tilstedeværelse i øyeblikket, lik det som Sverre beskrev som en behagelig
tegnepause.
Om ”å ha emnet i seg” under fremstillingen på tavlen

Her beskriver Sverre hvor viktig det er at han har forberedt billedmaterialet som han skal
fremstille på tavlen:
Det er velgjørende og nesten nødvendig at læreren har emnet i seg for det som
skal presenteres og ikke at nå skal jeg ha lært meg det raskt utenat, eller kanskje
til og med bare leser fra en bok under timen, eller tar hjelp av ferdige plansjer. Det
er død kunnskap.
Det å ha ”emnet i seg” som lærer innebærer muligheten til å kunne improvisere på tavlen ut
fra kunnskap og erfaring som læreren har innenfor faget. Når det for eksempel dukker opp
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spørsmål fra studentene som man ikke er forberedt på, så kan man ut fra erfaring og kunnskap
vinkle og se emnet ut fra nye perspektiv. Dette beskriver Sverre med et bilde:
Jeg må for egen del kunne: ”vende på traktoren med dets sprednings aggregatet”:
Det at tavlen helt enkelt får være stedet der det som henger sammen får være der
samtidig og når man kommer til et nytt kapittel, selv om det finns plass igjen på
tavlen, så visker man ut alt. På denne måten blir det som kapitel etter kapitel. Slik
vil jeg bruke tavla.
Det handler om å kunne disponere tavlen som en visuell billedfalte, at læreren er oversiktlig
og tydelig i komposisjonen av det som blir fremstilt på tavlen. Det som ikke behøver være
der, vaskes bort fra tavlen. Med ”sprednings aggregat”, mener Sverre muligheten til og
problematisere og se på fenomenet fra nye perspektiv. For Marte innebærer det at som lærer
kunne plukke frem bilder ut ifra seg selv i undervisningen. For Marte er dette sentralt i
tavlefremstillingen: ”Når jeg snakker med mine kollegaer at man har varmet faget i seg selv,
det at man kan noe veldig inngående og kan formidle dette (på tavlen) gjennom seg selv. Men
dette må man som lærer jobbe med kjempe mye!” Det å ha: ”varmet faget i seg selv,” handler
om å ha en god oversikt og struktur over det som skal formidles til elevene. Det viser at man
har stor erfaring og kunnskap i tavlebruk og kan fagområdet eller emnet man formidles via
tavlen. Dette krever tavleerfaring.
Om å prestere på tavlen

Det å føle seg usikker og ubekvem med tavlebruk som lærer i aksjon foran elevene beskrev
Anne at kunne innebære prestasjonskrav og ideal som er vanskelig å leve opp til:
Jeg så engang en lærer som er kunstner, som virkelig bygde opp fantastiske bilder
på tavlen og de stod jo der som kunstverk på tavla under en periode. Hun gjorde
ikke dette hver dag, men det var mer som temaer (...) hun sprang rundt i alle
klasserom og gjorde bilder for de andre lærerne og i og med at hun gjorde så
fantastiske bilder våget ikke de lærerne gjøre sine egne bilder! (Hun ler).
Om en lærer kollega er dyktig i tavlebruk kan dette lede til usikkerhet bland de kollegaene.
men elevene vurderer ikke hennes tavlebilder på denne måten. Hun beskrev det slik: De
skulle ikke engang tenke at mitt bilde er stygt. Oj, sier jeg bare: Nå ble det visst feil! Det
hender jo i bland (Hun ler). For Sverre handler det som lærer om å skape seg en relasjon til
tavla for å komme over redselen som han opplever at mange av de nye lærere kan ha i det å
bruke tavlen. For å komme over den må man øve og praktisere tavlebruk:
Selv om jeg synes at læreren bør ha tavlen som redskap og være venn med tavla,
så må man lære seg å anvende den på en ydmyk måte. Altså virkelig kjenne at det
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jeg gjør her, det er av betydelse! Man skal ikke la være å bruke tavla bare fordi
man er dårlig på å tegne! Kanskje har man sett noen som er veldig bra på å bruke
tavla også blir man blyg og vil ikke vise hvor dårlig man er og ikke klarer å oppnå
samme kvalitet som mesteren, da man selv ikke er en mester. Det kan handle om
den egne utilstrekkeligheten. Bli venn med tavlen! Det skulle jeg ville si, bli venn
med tavlen.
Det Sverre karakteriserer her kan kjennes igjen om man skal lære seg noe nytt, som man ikke
kan fra før. Det må øve og praktiseres for å bli en venn med tavlen og materialene knyttet til
dette. Det kreves tid, ydmykhet og øvelse for og bli dyktig. Martes erfaring på dette område
handler om verdien av det kunstneriske innsalget i selve undervingen. Det at læreren også er
øvende i sin holdning til tavlen. Hvor dyktig man er på tavlen spiller mindre rolle mener hun:
Det at læreren øver seg selv på det kunstneriske området, på samme måte som vi
krever at de (elevene) skal gjøre. Det er for meg et viktig aspekt, men det er en
stor øvelse selvfølgelig som lærer. Og det er klart: Man kan føle seg veldig utsatt:
Oj! nå ble det feil! Da gjør jeg det på nytt, da ser elevene at jeg er helt bevist når
jeg gjør det! (…) om man ikke har det så bra, skal man ikke gi seg på å tegne på
tavlen.
Dyktigheten og tryggheten med tavla kommer med erfaring og praksis hevder Marte. Man
kan føle seg usikker og ubekvem i situasjonen på tavlen, har man en vanskelig periode i livet
skal kanskje være litt forsiktig? Når man står ved tavlen skal man være helt bevisst på hva
man holder på med. Gjør man feil, gjør man bare nye forsøk hevdet Marte

Tavlen som bilde
Tavlen er her et sted for unike bilder i klasserommet. Her fremstår læreren som en
billedveileder eller som en billedkunstner med utgangspunkt i tavlen. Dette er eksemplifisert
gjennom Martes forestillinger i videoobservasjonene. Denne kategorien handler om hvordan
læreren veileder elevene og skaper bilder, illustrasjoner eller tekst på tavlen samtidig med
elevene. I denne sammenheng er det aktuelt å se på forskjellen på de ferdige bilder som
læreren har skapt i ensomhet på tavlen før elevene kommer på morgenen. De ferdige
tegninger eller illustrasjoner har læreren ofte brukt lang tid på og de kan fremstå som vakre
kunstverk. Bilder eller tekster får stå som visuelle illustrasjoner, eller tegninger under selve
undervisningstimen. Tavlebilder i kritt kan også stå urørt på tavlen under flere dager.
Det unike bildet på tavlen:

Sverre har erfaring av at: ”Det er mange elever som tar bilder med sin mobiltelefoner.” Han
ser en utfordringen i om elevene bare fotograferer av lærerens ferdige bilder på tavlen med
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sine mobiltelefoner. Marte beskriver hvordan tavlebildet er forgjengelig og elevene
fotograferer av tavlen for å kunne gå tilbake til bilder hun gjorde tidligere: ”Det er fantastisk
att bildet forsvinner fra tavlen! (…) Tavlebildet er ikke ’fikset med’ det er jeg som har gjort
det og elevene er veldig urolig over at saker skal forsvinne fra tavlen.” Her beskrives det
unike bildet på tavlen og hvordan elevene vil bevare bildene gjennom og fotografere tavlen.
Om tavlen som billedflate

Om tavlen er stor har elevene lettere for å tegne av det som stå der, Marte: ”Jeg viser elevene
at jeg arbeider, at elevene ser at jeg jobber og at det blir noe, som de er delaktige i. Når jeg
forteller om noe, da er det viktig at bildet får stå der en stund”. Bildene på tavlen er
gjennomarbeidede og Marte viser gjennom det at hun lager bildene selv og at det er mye jobb
nedlagt på å skape dem. Elevene ser her hvordan læreren lar bildet oppstå på tavlen gjennom
seg og dette er et viktig aspekt for Sverre:
De ser jo hvem som skaper bildet nå og de har en relasjon til læreren som gjør det.
Jeg tror at man står som iakttagende elev, står ganske fri i forhold til det som da
vises, ettersom jeg vet hvordan bildet har oppstått.
Sverre beskriver her at det er nettopp han som skaper illustrasjonen og på denne måten kan
man som elev følge med i hvordan det unike bildet har oppstått. Dette muliggjør for eleven å
forstå da den har observert hvordan bildet har oppstått framfor seg. Tavlen er i seg selv et
medium med store begrensninger. Men det er en begrensning og en forenkling som er mulig å
forstå. Billedfremstillingen gir ikke illusoriske fremstillinger av kompliserte kjemiske eller
fysiologiske forhold i verden. Tavlen muliggjør enkle illustrasjoner og bilder av virkeligheten:
Det vil si at man faktisk forholder seg til det som tavlen har å gi, nemlig en veldig
begrensning. Men den begrensningen forstår jeg! Jeg har ikke blitt lurt i min
forståelse av verden. En illustrasjon er nettopp en illustrasjon. En utrolig
forenkling og et bilde som ikke finns i virkeligheten, men vi anvender oss av
bildet for å skape oss en forståelse av verden.
Tavletegningen beskrives her som et pedagogisk verktøy. Bilder på tavlen gjør læreren i
stedet for å bruke ferdige, tegnede modellbilder i undervisningen. De ferdig produserte
illustrasjonene er vakre modeller av virkeligheten, selv om de ser ut som vakre fotografier.
Sverre ser en fare i og lure elevene med disse modellbilder. Det hviler et etisk ansvar på
læreren her mener han. Marte er opptatt av hvordan hun leder selve billedprosessen på tavlen
sammen med elevene. Hun må sette seg inn i hvordan elevene selv praktisk arbeider med
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bilder som de skal utføre. Her nevner hun fenomenet med tegningen av øyet med sirkelen som
ble beskrevet i video observasjonen tidligere som: ”proof of Waldolf”:
Vi begynner med en sirkel, så er man veldig tydelig så att ikke noen ting havner i
ene hjørnet hos noen av elevene, for da blir det en veldig frustrasjon. Jeg bruker
si: Nå er det vanskelig! Det her er vanskelig, nå må jeg konsentrere meg, for de
som har vanskelig for både å se og høre på meg når jeg prater, de kan se på bildet
når jeg samtidig tegner. (...) Jeg forsterker: Her er det veldig tykt i strukturen og
da det blir det veldig tydelig for at man tegner det. I stedet for å bare forsterke
med ord!
Her blir det tydelig hvordan selve tegneprosessen som Marte gjør sammen med elevene
forsterker og tydeliggjør det hun vil formidle. Hun utfordrer også elevene gjennom at hun sier
hvor vanskelig det er og tegne det hun skal fremstille. Gjennom dette vil hun skape et
engasjement hos elevene i deres egne tegneprosess. Dette er spesielt viktig i naturfag, der det
handler om å være nøyaktig i tegningen: ”Det er å øve iakttagelsen og det hjelper jeg dem
(elevene) i å trene opp gjennom og hele tiden prate om hvordan jeg tegner noe.”
Tavlebilder som klasserommets visuelle identitet

Om Anne tegner bilder i ensomhet uten elever tilstede, fremstår da bildet som en
overraskelse, som et ferdig verk for elevene dagen etter. Hun beskriver elevens reaksjon på
denne måten: ”Det gir den der oj- opplevelsen! Det kan man gjøre en eller to ganger per år
Engang når jeg gjorde jeg det og åpnet tavlen, da ble de slik: oj! Men jeg opplever ikke at
dette er noe pedagogisk verktøy”.
Opplevelsen er en overraskelse i rommet på morgenen for elevene, men ikke et pedagogisk
verktøy for Anne. Her har Sverre en lignende erfaring som påminner mye om det som Anne
beskriver ovenfor. Han kaller det en: ”sympatisk erfaring”. Elevene opplever ofte at de ikke
kan gjøre en like bra tegning som den Sverre har gjort for dem på tavlen:
Oj! Hvilket fint bilde du har gjort! (…) så synes han eller hun at så fint kan ikke
jeg gjøre, men det er ikke så viktig (…) selv den eleven som har vanskelig for å
utføre et bilde kan bli begeistret over bildet i seg. (på tavlen)
I begge disse eksempler blir elevene glade og overrasket over lærerens bilder på tavlen. Men
elevene fremstår her mer som mottagere av et ferdig verk. De har her ikke vært delaktige i
billedprosessen. Marte beskriver hvor viktig det er at læreren øver sig for å kunne tegne store
bilder på tavla. Elevene ser at læreren selv har anstrengt seg på tavla for dem:
Jeg tror de liker det veldig godt! Jeg merker at jo eldre de blir, desto mer glad blir
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de over at det er noe på tavlen når de kommer på morgenen. Jeg tror faktisk at det
er viktig at de ser at jeg har gjort det! For jeg krever jo av dem at de skal gjøre en
avbildning. Så det er lettere for meg å kreve at de er nøye, om de ser at jeg selv
også har arbeidet på samme måte.
I tilfellet som er beskrevet her så vil læreren oppmuntre med de gjennomarbeidede bildene,
elevene selv til å anstrenge seg å gjøre fine bilder i sine egne arbeidsbøker. Samtidig ser hun
en risk i at de ikke anstrenger seg i samme utstrekning med de egne bildene om hun selv har
gjort så flotte bilder på tavlen på forhånd:
Jag merker jo at de slurver litt mer med bilder som bare finns på tavla plutselig,
enn de bilder som vi gjør sammen. De er da litt mindre oppmerksomme. Det er
faktisk en ganske stor forskjell! Har man gått igjennom det veldig nøye og sagt
det slik som jeg gjorde med øyet, da blir det ofte bedre bilder.
Her beskriver Marte hvor viktig det er å lede bildeprosessen i alle faser, at elevene ikke får
ferdige bilder servert på tavlen, men at de er delaktige i hvordan bildet oppstår. For Marte er
også bildene på tavlen en visuell ”kvittering” på hva som skjer i undervisningen med klassen
til en hver tid. Når foresatte eller lærere kommer inn i klasserommet og ser hva som finnes på
tavla er det viktig at den er vakker:
Tavlen er også et slags vindu utad til enhver tid for hva som skjer i klasserommet.
Det her er klassens tavle! Min og klassens tavle! Vi har jo våre egne klasserom
her og ikke skolesaler. Om en annen klasse kommer inn i mitt klasserom så spør
de jo meg om de får bruke tavlen! Det er veldig spesielt. Det er veldig viktig at
den er vakker! (Latter).
Tavlen får her en status som et vindu utad til omverden på hva som skjer i det unike
klasserommet og i undervisningen til enhver tid. Derfor er det viktig at det læreren anstrenger
seg på å gjøre den vakker.

Tavlen som medspiller
Gjennom eksemplene med Anne fra videoobservasjonene oppstod oppmerksomhet rettet mot
tavlen gjennom sangen. Tavlen framstod som et samlingspunkt og et territorium i rommet.
Tavlens materielle egenskaper, materialer og relasjoner mellom tavle, lærer og elever er
aspekter her. Dette karakteriserer også at tavlen selv er en spesifikk arena eller et objekt i
klasserommet som fordrer interaksjon av både lærere og elever. Tavlen er i seg selv en
autonom og virksom deltager og et eget objekt i klasserommet, med en egen stemme.
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Gjennom sang eller skrivning blir tavlen synlig som medspiller

Her vil jeg vise hvordan tavlens rolle ble synliggjort i kombinasjon med sangen. Det kom
frem i tavleundervisningen når Anne holdt krittet mot tavlen og ventet inn elevens fokus.
Tavlens ble synliggjort når hun begynte å synge tavlesangen, som i dette tilfelle var et kjent
innarbeidet signal, eller ritual for elevene:
Det er noe som jeg bruker helt bevist. Jeg gjør det ikke når som helst, men jeg
gjør det når jeg vil ha oppmerksomhet og konsentrasjon. Når jeg vil si noe så drar
jeg dem sammen på denne måten. I stedet for å stå og skrike. Om jeg ikke har
slike signaler som er innarbeidet med dem, skulle jeg kunne sette i gang å skrive
på tavlen: ’Nå vil jeg at dere tar fram deres bøker og penner! da hender det noe!’
Her er et tydelig eksempel hvordan selve aktiviteten som Anne gjør på tavlen er noe som hun
gjør for å skape en bestemt reaksjon hos elevene. Hun bruker sang og skriveknepet helt bevist
i spesifikke sitasjoner, for å oppnå fokus mot tavlen hos elevene. Før de større elvene kan
skrivning på tavlen gi lignende effekt som sangen har for de mindre elevene. Marte har en
lignende erfaring når det gjelder å skrive på tavlen for å få oppmerksomheten trukket dit:
ja! Det bruker jeg mye når klassen er trøtt og slikt. Da skriver jeg opp på tavlen
hva som er viktig, så blir de utrolig fokuserte! Spesielt når jeg skriver! Kanskje
ikke like mye når jeg tegner, men når jeg skriver, da blir de (elevene) kjempe
fokuserte! Og for mange er det en måte å huske, de husker tavlen i en periode, hva
vi gjorde på tavlen, men de husker ikke hva jeg sa! De er veldig mye i bildet
mange elever og det er vanskelig for dem å huske en stensil, den husker de
sjelden:’ Åh den den stensilen, den husker jag virkelig!’, men de kan huske et
bilde på tavlen, de kan fortsatt huske bildet fra perioden om Egypt. Det kan de
fortsatt prate om.
Skriving på tavlen skaper større fokus hos elevene enn å tegne på tavlen når elevene er
ukonsentrerte. Et papirark med informasjon har ikke samme gjennomslagskraft som tekst som
nedskrevet på tavlen. Elevene husker det som har blitt tegnet på tavlen i stor utstrekning i
ettertid. Sverre beskriver en slik egenskap hos tavlen med at den er : ”visuelt engasjerende”
Tavlen som lærerens område

Jeg sier til barna: Dere får ikke røre min tavle! Jeg liker ikke når det blir en masse
kluss på den, det er jo en jobb å rengjøre den. ja, faktisk så er det jo slik at barn tar
alt de får om man ikke setter en grense, så hopper de så langt som de kommer til
grensen finnes. Om grensen bare skulle være den fysiske kroppen, skulle det være
veldig anstrengende å være lærer! Det skal være noe spesielt om de (elevene) får
gjøre det (tegne på tavlen), da har lissom sluppet inn dem i mitt område.
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Om elever skal bruke tavlen så er det viktig: ”at rettferdig dele ut til alle.” Her beskriver Anne
hvordan det finnes en usynlig grense, i rommet, som et område som er lærerens eget. Elevene
vil prøve hvor grensen går og i dette tilfelle representerer tavlen dette grenseområde. Av og til
slipper hun inn barna innenfor dette område, men det er bare under spesielle omstendigheter
og da er hun nøye med at det blir rettferdig så at alle barna før prøve seg på tavla. Marte
beskriver at under disse tilfeller opplever barna at det blir spesielt, høytidelig og spennende å
tegne eller skrive på tavla:
Tavla har alltid blitt respektert. De får ikke tegne på tavla om de ikke spør om lov
først (…) og at man som lærer også respekterer tavla når man skriver. (på den)
Det skal jo være noe spesielt. Det er en arena for undervisningen veldig mye og
for det estetiske uttrykket og elevene kan i bland reagere på lærere som ikke
bruker tavla på denne måten.
Marte beskriver hvordan hun ser på tavlens estetiske posisjon og hvordan dette har
konsekvenser både for lærere og elever i deres relasjon og respekt for tavlen. Konsekvensen
blir at elever også reagerer negativt om lærere bruker tavlen på en slurvete måte.
Tavlens visuelle rolle i rommet

Når det foregår annen aktivitet i rommet som ikke er tavlerelatert, som ringleker og lignende
vil ikke Anne at tavlen skal virke forstyrrende inn med sitt nærvær, da kan det være aktuelt og
stenge den med hjelp av de to sidetavlene, så at den ikke tar for mye av oppmerksomheten fra
det som skjer i ringlekene. Her snakker hun om og begrense tavlens mulighet til å fange opp
elevenes oppmerksomhet, men også tavlens mulighet til nettopp å fange oppmerksomhet:
Da vil jeg ikke at de skal være i tavlen. Den der svarte flaten, den suger jo
oppmerksomheten på en måte. Ja, den er som et stort svart hull, men av og til
under lunsjpausen for eksempel, da velger jeg å ha den åpen. Om vi har holdt på
med tabeller eller lignende, for da vet jeg at de i smyg, når de ikke har så mye
annet å gjøre, så sitter de liksom og trener i smyg på det vi har gått igjennom
under timen. (Latter)
Materielle og estetiske aspekter på tavlebruk

Det er viktig å være klar over tavlens rolle og påvirkning når elevene skal ledes i en
tegneprosess. Dette ble observert under videoobservasjonen, og om det sa Anne følgende:
”Hvor skal jeg begynne”? De skulle jobbe fem minutter med bilde, der etter skulle
de oppleve seg ferdige og miste tålmodigheten. Om jeg bare begynner å tegne på
tavla, så setter noen i gang å tegne nede i ett hjørne, så blir de ulykkelige for at
bildet ikke får plass på arket (... ) om jeg tegner først så har de en mulighet og
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orientere seg i bildet på tavlen og på arket.
Anne gjorde en avgrensning eller innramming på tavlen med kritt. Dette gjorde hun for å
skape bedre balanse i bildets komposisjon under tegneprosessen med barna og relasjonen og
forholdet mellom tavlen og elevenes arbeidsbøker blir på denne måten tydeligere. Med farge
og materialveiledningen vil hun gi et grunnlag for en bedre orientering i elevenes prosess.
Materialene knyttet til tavlebruk, tavlen, det vite krittet, fargekrittet, svampen og vannet har
helt unike egenskaper. Anne forteller om hvordan de fargede tavlekrittene kan fungere som
fargekoder. Hvordan barna ganske raskt lærer seg hvordan de forskjellige fargekrittene har
forskjellige betydelser som i et notasjonssystem, når hun for eksempel arbeider med
multiplikasjonstabellene eller med alfabetet på tavlen.
De der tusjpennene, de er jo halvtørre! (Latter) og visker ut seg selv. Det går jo
ikke å male en flate med dem i det hele tatt. Det er jo bare strek! Det er bare
informasjon som kommer fra en slik. Jeg har jo alle farger her (krittene) i
regnbuen og jeg kan lissom male med dem.
Den sanselige aspekten og materialkvaliteten i krittene, beskriver Anne som: ”dynamikken” i
den svarte tavla med alle fargekrittenes muligheter og hvordan hun kan male flater med dem
og gjøre fine og vakre bilder på den svarte tavlen. Tusjpennene som blir brukt på en White
Board, de kan bare gjøre tørre streker. Sverre beskrev også visuelle fordeler med bruk av
forskjellige fargede kritt, når han vil vise på forskjeller i eksempelvis en kjemisk oppbygning.
Det og ikke bruke farger for fargens skyld men at de ulike fargene har en betydelse for
forståelsen. For Sverre er tavlebruken en del av et det pedagogiske konseptet. Om video
observasjonen da han rengjorde tavlen sa han følgende:
Det tror jeg er deilig! For elevene men også for meg. Jeg vil gjerne ha en
Blackboard eller Tabula Rasa, (han ler) for så å kunne fylle den med det som skal
vokse fram der. Jeg elsker å stå ved tavlen! Jeg synes virkelig tavlen i så stor
utstrekning som mulig skal være hygienisk og med hygienisk så mener jeg at den
skal være ordentlig rengjort!
Det er et sanselig aspekt av selve tavlebruken og omgangen med tavlen som Sverre beskriver
her. Han har en relasjon og et kjærlighetsforhold til tavlen. Han beskriver hvor viktig det er at
den er ren, at den muliggjør det han kaller: Tabula Rasa. (lat. Tom tavle). Det er nettopp
sanseligheten i tavlebruken som er avgjørende for det å kunne virke pedagogisk:
La oss si at det ble White Board med svarte, røde, grønne tusjpenner. Jeg tror jeg
skulle slutte som lærer, for og ikke ha muligheten til og vise nyanser. Det skulle
bli mye mer død formidling ut av timens innehold. Det som griffeltavlene
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muliggjør er nettopp det å kunne blande og gjøre nyanser. Det er fantastisk!
For Marte handler det også om materialestetikk. Det er nettopp det at man har individuelle
klasserom som gjør at man kan ha svarte tavler. Tavlebruk krever underhold og pleie av de
enkelte lærerne. Det finns et estetisk uttrykk som ikke er mulig å få til med White Board:
Det viser at man tar noe på alvor, man viser også respekt for de som kommer hit
hver dag, altså for elevene. Det er og respektere deres tid og det de legger ned her
på skolen. Det er en del av pedagogikken hvilke material vi omgir oss med og
hvordan det ser ut. Dette her er vårt rom for læring og de her dype svarte tavlene,
de er helt fantastiske! De er kjempedyre, men kjempefine! (Latter)
Oppsummering

Med utgangspunkt i de tre kategorier skal jeg her kort sammenfatte det som kom frem av
nyanser i intervjuene som delaspekter på de tre kategoriene. De presenteres her i samme
oppdeling som tidligere og er sammen med videoobservasjonene mitt empiriske utgangspunkt
for diskusjonen i neste kapitel:
Kategori 1: tavleaktivitet som øyeblikkets handlinger
Om å være i en prosess med det som oppstår på tavlen

Her ble det beskrevet vekten av å være i en prosess med det som oppstod på tavlen, om at
elevene oppdaget bildet i en prosess i tiden, at selve tavleaktiviteten var her og nå.
Tegne og svamp aktiviteter som små pauser

Her handlet det om stille rituelle pauser som oppstod i rommet gjennom tavleaktivitet som
vasking av tavle, eller at læreren skrev på tavlen.
Om ”å ha emnet i seg” under fremstillingen på tavlen

Her handlet det om hvor viktig det var at læreren er vel forberedt i materialet som skulle
fremstillespå tavlen, og at læreren kunne improvisere i det visuelle.
Om å kunne prestere på tavlen

Her handlet det om å føle seg sårbar og ubekvem med tavlebruk i aksjon foran et publikum.
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Kategori 2: tavlen som bilde
Det unike bildet på tavlen

Har handlet det om erfaringer knyttet til at elever tar bilder av tavlen med sin mobiltelefoner.
Tavlebildets forgjengelighet var også et aspekt her.
Om tavlen som billedflate

Her handlet det om at elevene observerte hvordan læreren la bildet oppstå på tavlen og
elevene har her en relasjon til læreren som leder billedprosessen.
Tavlebilder som klasserommets visuelle identitet

Her handlet det om at tavlen en visuell ”kvittering” på hva som skjer i undervisningen med
klassen til en hver tid og læreren er stolt av sin tavle. Læreren laget bilder i ensomhet uten
elever tilstede og hvordan da bildet fremstod som en overraskelse dagen etter, som et ferdig
kunstverk i klasserommet.
Kategori 3: tavlen som medspiller
Gjennom sang eller skrivning blir tavlen synlig som aktør og visuell materialitet

Her handlet det om sangens rolle i tavleundervisningen. Tavlen ble her synliggjort gjennom
sang eller skrivning.
Tavlen som lærerens område

Her handlet det om aspekter knyttet til lærerens integritet og tavleterritorium i rommet.
Tavlens visuelle rolle i rommet

Her handlet det om når det foregikk annen aktivitet i rommet som ikke var tavlerelatert, som
ringleker og lignende, så skulle ikke tavlen virke visuelt forstyrrende inn på aktiviteten.
Materielle og estetiske aspekter av tavlebruk

Her handlet det om egenskaper i materialene knyttet til tavlebruk. Tavlen, krittet, fargekrittet,
svampen og vannet har unike egenskaper, fordeler og ulemper med de unike materiale kom
fram. Selve material følelsen var et aspekt her og tavlehygiene.
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Diskusjon
I dette kapittelet vil jeg diskutere mine forskningsspørsmål ut fra teori og empiri. Analyse og
funn fra presentasjonskapitelet samtaler med teorier fra litteraturkapittelet. Med diskusjonen
ønsker jeg å fordype mine forskningsspørsmål relatert til hvordan den svarte krittavlen blir
brukt av tre utvalgte lærerne på steinerskolen og deres refleksjoner rundt tavlebruk. For at det
skal være mere oversiktlig har jeg valgt å beholde samme inndeling som i
presentasjonskapitelet med tre kategorier, der spørsmålene er sammensatt av tre temaer som
jeg vil belyse i ulike underkapitler:
1: Øyeblikkets handlinger:

I eksemplene med Sverre fra videoobservasjonene, fremstår

tavlen som arena for en kunsthendelse. Det er en tavleaktivitet som læreren utfører rytmisk,
langsomt, raskt eller intensivt på tavlen, her og nå i form en slags: ’action painting’, små
intensive illustrasjoner, tegninger eller andre aktiviteter som tavlevask med svamp. Ubehag
med tavleaktiviteter er også et aspekt av det å fremføre på tavlen framfor et publikum.
2: Det unike bilde:

Tavlen er her et sted for unike bilder og en overflate for bilder i

klasserommet. Her fremstår læreren som en billedveileder eller som en billedkunstner med
utgangspunkt i tavlen. Her eksemplifisert gjennom observasjoner av Martes gjennomarbeide
tavlebilder. Disse bilder fremstår som unike da de finnes på tavlen under en begrenset periode
i en bestemt undervisningssituasjon. De skaper også en visuell identitet i klasserommet.
3: Tavlen som medspiller:

Gjennom videoobservasjoner av Anne oppstod visuell

oppmerksomhet mot tavlen hos elevene gjennom sangen. Tavlen framstod som et
samlingspunkt. Tavlen har i denne sammenheng en egen stemme i et nettverk av lærer og
elever. Tavlen kan også være et separat område i rommet, der tavlens egenskaper, materialer
og relasjoner mellom tavle lærer og elever er sentrale.

Øyeblikkets handlinger
Bakgrunn

Jeg vil i dette underkapittel i den første kategorien ta utgangspunkt i hvordan det viste seg i
videoobservasjoner av Sverre, at han brukte tavlen som en visuell arena for små
undervisningsforestillinger og aktiviteter hvor tegn, diagram, tekster, bilder ble fremført på
tavlene med kritt. Rengjøringen av tavlene med svamp inngikk også under disse hendelser.
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Før jeg går inn på diskusjonen vil jeg redegjøre for hvordan jeg velger å bruke kunsthendelse
begrepet: Tavleaktiviteter kaller jeg her performance som enkelt oversatt betyr opptreden eller
forestilling. Benschnitt (2007) bruker ordet kunsthendelse som et samlingsbegrep for
performance. Etter mitt skjønn er begrepet kunsthendelse det mest adekvate samlingsbegrepet
for tavleaktiviteten her. Som Hermanson og Rudeke (2007) påpekte, blir grensen mellom verk
og publikum i større grad opphevet ved kunsthendelsen, sistnevnte ble mindre tilskuer og mer
deltaker. Gjennom videoobservasjonene var det nettopp dette som ble tydelig:
Kunsthendelsen innebar at læreren og elevene smeltet i større grad sammen i en
fellesopplevelse. Dermed flyttes kunsthendelsen fra en kunstinstitusjonell sammenheng over
til en interaksjon som foregår her og nå i skoleundervisningen. Slik jeg ser det, pulserer
tavleaktiviteten her som tilblivelse i nuet, hvor elever og lærer kommer sammen i
frembringelsen. Jeg skal illustrere dette med Steiners beskrivelse av den krumme og rette
linjen, i underkapittelet: Tavleaktivitet; prestasjonskrav eller kunsthendelse
Tavleaktivitet som kunsthendelse

Et annet viktig aspekt av kunsthendelsen er det som Phelan (2008) kaller: ”representasjon
uten reproduksjon.” Jeg forstår det som at tegneaktiviteten med det flyktige krittet på tavlen
ikke kan spares, den skjer bare engang i det unike undervisningstilfellet. Dette skal beskrives
mer inngående i under kapitelet: Unike tavletegninger. Kunsthendelsen kan oppstå og bli
muliggjort gjennom det som læreren utfører på tavlen ved hjelp av sin egen kropp. Elevene
kan følge med i det som utspiller seg på tavlen. Kunsthendelsen kan muliggjøre en: ” manisk
ladet tilstedeværelse” (2008). Jeg har her beskrevet hvordan kunsthendelse som begrep kan
oppfylle idéen om at ett begrenset antall mennesker i form av lærer og elever som befinner
seg i et klasserom, på en gitt tid, sammen kan ha en opplevelse av verdi, det vil si øyeblikkets
undervisningssituasjon. Tavleaktiviteten etterlater ikke noen varige fysiske spor, da krittet på
tavlen kommer å viskes ut når timen er slutt, en tavleaktivitet kan beskrives slik:
I want to be able to do it quickly: as quick as I think; as quick as I talk. I want to
be able to teach with my whole body, use gesture, employ pause to illustrate
nuance, become as one with the board; become, in those rare moments of flow,
both dancer and dance. Now the boards dictates that (…) I click a frigid button.
(Borovik, 2010)
Slik beskriver en professor i matematikk hvordan han bruker hele kroppen som i en dans når
han underviser med tavle og kritt. Med hjelp av kroppen kan han utnytte dynamikk og
bevegelighet som er nødvendig i tavleundervisning. Den kalde knappen på projektoren
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muliggjør ikke denne form for formidling. Projektoren er her et filter som erstatter kroppen og
står i veien for en mulig interaksjon mellom deltagerne i undervisningen, da projektoren er
statisk og ubevegelig og dikterer vilkårene. Jeg forstår det som at om læreren gjennom sin
kropp, kritt og tavle kan utnytte seg av nyanser, rytmer og tempovekslinger under
formidlingen på tavlen, det muliggjør å komme i et tilstand av flow. Dette tilstand er her
beskrevet som : ”both dancer and dance” (2010). Jeg tolker dette i denne sammenheng som å
bli ett med øyeblikket og det som skjer på tavlen og med kroppens hjelp i større grad bli
forbundet med tavlen. Beskrivelsen ”ladet tilstedeværelse” (2008) forstår jeg her som et
annet uttrykk for: “become as one with the board” (2010). For å kunne bli ett med tavlen er
det helt avgjørende å ha full kontroll over timing og tempo under formidlingen, som i et
foredrag som innebærer beregninger, som er uunngåelig i de fleste matematiske fag.
Om å være i prosess med det som skjer på tavlen

Gjennom læreren Annes beskriving fikk jeg tilgang til hvor viktig det var å være bevisst og
tilstede på hvordan og at det var hun som utførte tavleaktiviteten til en hver tid. Det sentrale
for Anne her at det var nettopp hun som selv skapte bildene framfor og i en interaksjon med
elever og tavle og det beskrev hun slik: ”Det blir det det blir, selv om jeg ikke er en kunstner.”
I denne sammenheng handler det ikke om å være kunstner i bemerkelse av profesjon, men
snarere om å kunne utføre en aktivitet her og nå på tavlen som kunsthendelse, hvor den
fysiske tavlen er selve mediet. Gjennom tavleaktiviteten, der bildet oppstår gradvis kan
elevene oppdage bildet sammen med læreren. Anne uttrykte det som at da fokus og
oppmerksomheten hos elevene blir rettet mot tavlen der det: ”skjer noe nytt i bildet hele
tiden”, og elevene kunne derfor: ”følge min tråd.” Eleven blir her veiledet under prosessen på
tavlen. Tavleaktiviteten er her som en felles reise for lærer og elevene hvor destinasjonen er
ukjent, og derfor er ikke elevene redde for å gjøre feil når de tegner, da de befinner seg i en
pågående bildeprosess i tiden. Reisen på tavlen som elevene gjør sammen med læreren kan
muliggjøre for partene å bli ett med det som skjer på tavlen. Dette overstemmer med Wylies
beskrivning av hva tavleaktivteten hadde som oppgave i en historiepedagogisk sammenheng:
“blackboard drawings was not necessarily to be realistic, but rather to catch the eye and to
illustrate what the teacher says and what the children observe. Drawings should be done
quickly and on the spot, to hold students’ attention with a sense of dynamic performance.”
(2011). Det som læreren utførte av rask tavleaktivitet, behøvde ikke være realistiske
fremstillinger av virkeligheten, men tavleaktiviteten oppfylte snarere oppgaven å trekke
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elevens oppmerksomhet mot det som utspilte seg på tavlen og dette karakteriserer Wylie som
egenskapen dynamisk forestilling. Elevene skulle derfor ikke bare skrive av det som stod i
lærebøkene, men observere det som læreren skrev på tavlen foran dem: ”they attempt to write
letters or words made in their presence on the board much more readily than they attempt to
copy letters from the printed page” (Wylie, 2011). Når ordene ble skrevet på tavlen foran
elevene, virket det som om elevene lærte seg bedre enn om de bare skrev av fra bøker. Dette
ser jeg som et uttrykk for at elevene er delaktige i prosessen av hvordan teksten vokser frem
på tavlen. Dette overstemmer med Annes beskriving av at elevene da har oppmerksomhet
rettet mot det som skjer på tavlen og ikke er redde for å gjøre feil, elevene var i en pågående
bildeprosess som Anne utførte på tavlen, der bildet oppstod og vokste frem i en tidsstrøm og
elevene var med på reisen. Læreren Sverre beskrev dette også slik: ”bildet vokser frem
framfor elevene.” Her er elevene også i en dynamisk prosess i tiden, da de: ”følger med i
bildets tilblivelse.” Elevene kan her være helt inne i aktiviteten og hvordan bildet utfolder seg
og vokser frem på tavlen da de: ”ser noe som skjer på tavlen.” På denne måten legger lærerne
opp til at et engasjement skal vokse hos elevene. Gjennom en pågående prosess på tavlen kan
de eventuelt bli et med det som vokser frem som på tavlen.
I læreplanen (2004) finnes det et kort, men generelt avsnitt, som skildrer hvordan lærerens
tavletegninger på en lignende kan appellere til elevens fantasi og være en støtte for elevenes
egne tegneaktivitet og inspirere: ”inspirerende tavletegninger som barn får lyst til å gjøre
etter. For å unngå for sterk kopiering, bør tegningene på tavlen bare være antydende slik at
barnas fantasi har noe å arbeide videre med.” (2004). I planen beskrives at lærerens
tavletegninger skal være antydende og inspirerende slik at elevene kommer i gang med
selvstendige tegninger. Elevenes egne tegninger er tenkt å være selvstendige og ikke kopier
av det som læreren har gjort på tavlen. En beskrivning av tavleaktiviteten som en dynamisk
forestilling kanskje kunne betones sterkere i planen. En dynamisk forestilling på tavlen er
ikke eksakt og detaljert, men kan sette i gang et engasjement hos elevene da interaksjonen
med tavlen blir sterkere betonet gjennom det prosessuelle i bildets framvekst. Kan det være
slik at elevene kan lære seg faget bedre på denne måten, enn om de får servert et ferdig
bearbeidet material levert fra læreren?
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Aktivitet som pause

I en videoobservasjonen framstod det som læreren Sverre kalte en: ”tegnepause.” Læreren
beskrev senere i intervju hvordan han kunne hvile i sin egen tegnepause når han tegnet på
tavlen: ”Jeg synes nesten det er deilig! Både for meg og elevene en liten pustepause, det kan
være deilig at man liksom gjør en liten tegnepause.” Tegneaktiviteten blir også her en
kunsthendelse, men i form av en pause. I videoobservasjonen hadde læreren Sverre hele tiden
ryggen mot elevene under denne aktiviteten. Borovik beskriver hvordan han passer på og aldri
snakke til publikum når han vender seg mot tavlen, men snur seg mot elevene når han vil
forklare det han har gjort. Det at læreren her snur seg mot tavlen i stillhet, med ryggen vendt
mot elevene, skaper en stille dynamikk. Læreren trekker seg tilbake mot tavlen og
konsentrerer seg på det den skal prestere der. Tegnepausen kan her tolkes som en aktivitet
som skaper en stille en stille ladet tilstedeværelse, der Både læreren og elever kan hvile og
kontemplere og dra seg tilbake i seg selv i stillhet. En annen lærer, Marte beskrev erfaringen
av at om klassen er trøtt og har lite fokus på det som skjer på tavlen, så kan hun skrive på
tavlen og gjennom det oppstår en pause hos elevene og henne, hun konsentrerer seg på å
skrive, mens elevene kan betrakte det som vokser frem av tekst på tavlen. Hun beskrev en
tilsvarende erfaring av at rengjøring av tavlen med svamp kan ha en lignende effekt på
elevene for å skape fokus og oppmerksomhet: ”Da venter de ofte ganske snilt og ser, og de
synes det er ganske deilig når jeg visker ut (med svampen), så ser de på hvordan jeg gjør det,
at jeg ikke slurver med det og ser på hva som forsvinner.” Boroviks beskrivelse av aktivitet
som kjennetegner et slikt stille tilstand er at det er avgjørende å ha full kontroll over timing og
tempo i undervisningen. Læreren kan her gjennom stille og kontemplativ tavleaktivitet, dra
ned på tempoet gjennom å snu seg mot tavlen som en danser som går inn bakom draperiet på
en scene og forberede seg for neste scene. Elevene kan vente tålmodig på neste del i
forestillingen. På denne måten kan det skapes plass for refleksjon over det som har blitt
fremført for elevene.
Å ha faget i seg

En lærer, Sverre beskrev hvor viktig det var å ha forberedt tavleaktiviteten som skal
fremstilles i undervisningen. Det er: ”velgjørende og nesten nødvendig at læreren har emnet i
seg for det som skal presenteres på tavlen og ikke at, nå skal jeg ha lært meg det raskt utenat,
eller kanskje til og med bare leser fra en bok under timen, eller ta hjelp av ferdige plansjer.
Det er død kunnskap.” Det å ha: ”emnet i seg” tolker jeg her som lærerens mulighet til å
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kunne improvisere på tavlen ut fra kunnskap og erfaring som den har innenfor faget, ”de
ferdige plansjene” er derimot statiske. Læreren blir her som en fridanser som behersker
dansen så godt at den kan improvisere på scenen. I dette tilfelle er tavlen scenegulvet.
Borovik bruker scenegulvet som metafor for tavlens overflate. Improvisasjonsdans må kunne
beherskes når det for eksempel dukker opp spørsmål fra elevene som læreren ikke har
forberedt, da kan læreren ut fra erfaring og kunnskap vinkle og se emnet ut fra et nytt
perspektiv. Dette kaller Sverre for å kunne: ”vende på traktoren med dets sprednings
aggregatet.” I denne metaforen er tavlen en åker, læreren en traktor med et
spredningsaggregat som kjører opp nye spor på åkeren. Sverre beskrev videre hvordan tavlen
var som en uskrevet bok med sider og kapitler: ”Tavlen er helt enkelt stedet der det som
henger sammen får være samtidig og når man kommer til et nytt kapittel, selv om det finns
plass igjen på tavlen, så visker man ut alt.” Det vil si at når traktoren er ferdig, så kjører den
til neste åker. Dette overstemmer med Barany & MacKenzie (2014), beskrivning av tavle og
kritt som fysiske instrument, begrepene: ”inscription” og ”rendering” er sentrale her, det vil si
inskripsjon og gjengivelse. Dette forstår jeg som at under de fysiske spor som inskripsjon gir
av matematiske tegn på tavlen, er den visuelle gjengivelsen og inskripsjonen avgjørende for at
elevene skal kunne følge og forstå lærerens forklaringer i matematiske utregninger. Under
fremførelsen skapes det nye ferske fysiske spor på åkeren, som kan følges av elevene. Denne
performative egenskap hos tavlen og krittet beskrives her som to egenskaper: ”following the
argument” og ”unfolding” Det vil si at elevene har mulighet til å følge med i det som vokser
frem på tavlen og på denne måten kan forståelsen vekkes. Gjennom utfoldelsen, her forstått
som at tallene åpenbarer seg, blir elevene delaktige i prosessen på tavlen: “Arguments are
enacted and validated through their performative unfolding. (…) Like the proofs it conveys,
blackboard writing travels only through rewriting. Unlike the marks in books, papers, or
slides, blackboard inscriptions can only ever unfold at the pace of chalk sliding against slate”
(2014). Tavlen og krittet som medier synliggjør, skaper spor og argumentene blir vedtatte
gjennom selve utfoldelsen og bekreftet som gyldige av elevene. På denne måten fremstår
tallene på nytt hver gang gjennom læreren med tavle og kritt. Tall eller tekster som er trykt i
bøker eller vises opp via en projektor har ikke samme fysiske gjennomslagskraft. Dette
beskrev jeg tidligere i kapitelet: Om å være i prosess med det som skjer på tavlen. Jeg har her
beskrevet det å kunne disponere tavlen som en visuell og taktil overfalte, være oversiktlig og
tydelig i komposisjonen av det som fremstilles på tavlen. Det som ikke behøver finnes på
tavlen vaskes bort. Dette kan stå som en tolkning av begrepet: ”Sprednings aggregat,” det vil
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si; muligheten at gjennom taktile visualiseringer på tavlen kunne problematisere og se på
fenomen ut fra nye perspektiv. En lærer, Marte beskrev denne egenskap som å kunne: ”plukke
frem bilder ut ifra seg selv”, når det var nødvendig. Hun brukte også metaforen: ”å ha varmet
faget i seg selv”, dette er også en beskrivelse på å kunne faget inngående og gjennom det ha
kapasitet til å kunne formidle det visuelt på tavlen. Metaforene: ”Gjennom seg selv”,
”sprednings aggregat”, ”varmet faget i seg selv” og ”plukke frem bilder ut fra seg selv”, er
alle bilder på kunsten å kunne visualisere, problematisere med krittet i hånden: ”chalk sliding
against slate.” Tavlekunst er her en improvisatorisk fridans som bare kan utføres om læreren
har stor erfaring og kunnskap i tavlebruk.
Tavleaktivitet; prestasjonskrav eller kunsthendelse

Det å føle seg usikker og sårbar med å prestere på tavlen kan være som å stå alene på en
scene. Dette ble beskrevet av en lærer, Anne som ubehagelig om kollegaene sammenligner
seg med hverandre. Det kan skape usikkerhet mellom kollegaene og da våger de ikke å utføre
egne bilder på tavlen foran elevene. Phillips (2015), beskriver hvordan drilling gjennom
tavleaktiviteter ble utført på militærskoler i USA. På kadettskolen fremførte kadettene
geometri på tavlen med publikum tilstede. Tavleaktivitetene som kadettene gjorde på tavlen
ble visuelt synlig for alle som betraktet det som utspilte seg i rommet på den svarte overflaten.
Det ble derfor fullt synlig om de ikke klarte av oppdraget: ”The evidence of their advances are
derivable from the accuracy and rapidity pf their operations upon the black board” ( 2015).
Kadettene ble umiddelbart avslørte om de ikke kunne det de skulle fremstille på tavlen
visuelt. Det som var målet med den mentale mishandlingen, var å trene opp øyet til nøyaktig
måling av avstander og proporsjoner. Deres hender skulle trenes opp i å kunne utføre de
varierte bevegelser som var nødvendig ved å kunne tegne linjer, rette og buede. Sinnet selv
ble drillet av denne øvelsen i følge Phillips. Jeg tolker her sinnet til aspekter av bevisstheten
manifestert som kombinasjoner av tanke, sansning, hukommelse, følelse, vilje og fantasi.
Kadettene skulle gjennom drillingen av sinnet få: ”en ny makt over sine tanker, og bli
disiplinert og styrkes i praktisk arbeid.” (2015). En helt annen innfallsvinkel til tavleaktivitet
hvor det tegnes rette og buende linjer i en pedagogisk sammenheng er beskrevet hos Steiner
(2011). Her handler det om hva læreren kan gjøre på den første skoledagen sammen med
elevene på tavlen. Elevene skal også her få et forhold til de krumme og rette formprinsipper i
verden, men skildringen av denne rituelle hendelsen hos Steiner fremstår mer seremoniell,
møysommelig, sanselig og mild i sin beskrivelse. Det er et hendelsesforløp som pågår mellom
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lærer, tavle og elever. Her handler det også om at elevene skal få en relasjon til at de har
hender å arbeide med. Steiner vil gjøre oppmerksom på at barna ikke bare skal vite at de har
hender, men de skal bli seg det bevisst gjennom selve handlingen: ”Så langsomt så mulig” ,
”Riktig fordøyelse av undervisningen er her av største betydning.” og ”de barna som strever
hjelper man!” I denne sammenheng fremstår ikke tavleaktivtiten som hard drilling, men som
et sosialt interaktivt ritual mellom lærer, elever og tavle for å skape gruppetilhørighet og
trygghet i klassen i form av en felles kunsthendelse. Hver av elevene går en og en fram til
tavlen og tegner en krum og en rett linje og det går langsomt da alle skal få gjøre det.
Opplevelsen skal fordøyes og gjennom handlingen, eller kunsthendelsen kan elevene bli
bevisst og erkjenne at de kan tegne formprinsipper med sine egne hender. Alle er involverte i
den interaktive tavleprosessen, selv de av elevene som kan ha vanskeligheter med og utføre
handlingen med krittet på tavlen. I læreplanen (2014) tegner læreren først på tavla. Elevene
skriver eller hermer det som læreren har gjort på tavlen, enten i sine bøker, eller på små
griffeltavler. Hos Steiner fremstår det sosiale og rituelle derfor sterkere enn i lærerplanen. En
lærer, Anne beskriv tavleaktivitet med elever tilstede, som at de ikke vurderer hennes
tavleaktivitet på en dømmende måte: ”De skulle ikke engang tenke at mitt bilde er stygt, oj!,
sier jeg bare, nå ble det visst feil! En annen lærer, Marte beskriver slike erfaringer som
verdien av det kunstneriske innsalget i selve undervingen. Det at læreren også selv er øvende i
sin holdning til tavlen og hvor dyktig man er på tavlen spiller en mindre rolle: ”Det at læreren
selv øver seg på det kunstneriske området, på samme måte som vi krever av eleven at de skal
gjøre, da ser elevene at jeg er helt bevist når jeg gjør det!” Usikkerhet i tavleaktivitet
innebærer her å gjøre nye forsøk, ikke gjennom drilling, men på samme måte som når man
skal lære seg å danse. Gjennom å skape seg en egen relasjon til tavlen overvinnes redselen for
tavleprestasjon hevdet en lærer, Sverre. Han beskrev det slik: ”Det handler om å bruke tavlen
på en ydmyk måte. altså virkelig kjenne at det jeg gjør her, det er av betydelse! Man skal ikke
la være å bruke tavla bare fordi man er dårlig på å tegne! Kanskje har man sett noen som er
veldig bra på å bruke tavlen, så blir man blyg og vil ikke vise hvor dårlig man er, ikke klarer å
oppnå samme kvalitet som mesteren, da man selv ikke er en mester, det kan handle om den
egne utilstrekkeligheten. Det skulle jeg ville si, bli venn med tavlen”. Det som karakteriseres
av alle lærerne her, er som å stå foran et hvitt lerret og være redd for og mislykkes. Det må
øves og praktiseres for å bli en venn med det hvite lerret og penslene. Det kreves tid,
ydmykhet og øvelse for og bli dyktig i en ferdighet. Johnson (2011) beskriver også at brist på
begavelse får ikke bli et hinder for læreren. Faktorer med tavlen som scenisk eller visuell
71

overfalte og størrelsen gjør at det er krevende å beherske den i en pedagogisk og sosialt
sammenheng. Samtidig er det nettopp størrelsen som er viktig for at elevene eller publikum
skal kunne se det som utspiller seg på overflaten. Det å tegne på tavlen kan derfor være som å
male et bilde, eller danse foran et publikum. Om elevene blir involverte i dansen eller bildet
kan dette skape en nærmere forbindelse mellom lærer og elever, da elevene kan identifisere
seg med læreren på scenen gjennom at elvene selv har stått der.

Det unike bildet
Det unike bilde

Jeg vil i dette underkapittel i den andre kategorien ta utgangspunkt i videoobservasjoner av
Marte i klasserommet der det viste seg at tavlen ble brukt som en visuell overflate for
illustrasjoner, tekster eller bilder tegnet for hånd. Tavlen var i denne sammenheng et sted for
unike freskomalerier og en overflate for billedfremstillinger i klasserommet. Læreren
fremstod her mer som en maler eller illustratør som legger ned tid på å tegne bilder eller
skrive tekster, en billedveileder eller billedkunstner med utgangspunkt i den svarte overflaten.
Tavlebildene forstås i denne sammenheng som unike da de skapes for en spesifikk
undervisningssituasjon. I dette underkapittel vil jeg med utgangspunkt i en billedforståelse fra
Benjamin forklare hvordan jeg forstår det unike (2013). Benjamin tydeliggjør en bestemt type
billedforståelse som illustrerer hvordan jeg tolker tavlebildets estetikk som noe merkbart og
unikt i klasserommet. Benjamin hevder at i og med oppfinnelsen av fotografiet var den
menneskelige hånd befridd som verktøy for selve billedproduksjonen da øyet kikket inn i ett
kameraobjektiv og arbeidet i stedet for hånden. Benjamin beskrives her en tid hvor bildet,
teksten eller musikken oppstår gjennom et enkelt håndgrep via teknikken som jag her tolker
som tv eller datamaskinens bilder. Jeg tolker her Benjamins beskrivelse som en karakteristikk
av vår tids audiovisuelle billedstrøm. Benjamin hevder at det oppstod en brist i og med den
tekniske bildereproduksjonen. Det unike bildet som her er krittegningen på tavlen, innehar et:
”her og nå” (2013). Her forstått som det unike bildets plass i undervisningssituasjonen.
Bildets unike eksistens, originalen, det vil si dets her og nå danner bildets ekthetsbegrep for
Benjamin. Han sammenfatter det som forsvinner hos bildet via den fototekniske
fremstillingen med begrepet ”Aura” (2013). Auraen finnes bare hos det unike bildet i følge
Benjamin: ”Å ta sløret vekk fra gjenstanden dvs. å slå i stykker auraen, kjennetegner en
persepsjon hvis sans for det likeartede i verden har vokst så sterkt at den med reproduksjonens
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hjelp trenger inn i det unike” (s. 219, 2013). Det teknisk reproduserte bildeprodukt har her
ingen unik aura, her forstått som det projektorbaserte bildet. Auraen viser seg ikke bare i
kunstobjekt, den kan også åpenbare seg gjennom naturopplevelser:
Det sistnevnte definerer vi som en unik åpenbarelse av noe fjernt, så nær det enn
måtte være. Å ligge en sommerettermiddag og følge konturen av en bergkjede
mot horisonten eller å betrakte en tre- gren som kaster sin skygge på den som
ligger behagelig utstrakt – det er å innånde disse fjellenes, denne grenens aura
(2013).
Det ekstraordinære i naturopplevelser er det spesifikke i deres åpenbaring og hvordan dette
gir selve opplevelsen dets aurakarakter. Fotografiet er til sitt vesen tenkt som reproduksjon og
derfor er det meningsløst å spørre etter en ekte kopi. Derfor anser jeg at persepsjonen av det
unike stedspesifikke tavlebildet, kontra det masseproduserte bildet kan beskrives slik: ”Den
som konsentrerer seg foran kunstverket, fordyper seg i det; han trer inn i verket, slik legenden
forteller at en kinesisk maler gjorde da han så på sitt fullendte bilde. Den adspredte massen
derimot lar kunstverket synke ned i seg” (2013).
Unike tavletegninger

En lærer, Sverre har erfaring av at: ”Det er mange elever som i dag tar bilder av tavlen med
sine mobiltelefoner”. Han ser en pedagogisk utfordring i at elever fotograferer av lærerens
ferdige bilder på tavlen med sine mobiltelefoner i stedet for å tegne egne illustrasjoner. En
annen lærer, Marte, beskrev en lignende erfaring av tavlebildets forgjengelighet og hvordan
elever fotograferer av tavlen for å kunne bevare bilder som hun har gjort:” Det er fantastisk att
bildet forsvinner fra tavlen! Tavlebildet er ikke ’fikset med’, det er jeg som har gjort bildene
og elevene er veldig urolig over at det skal forsvinne fra tavlen.” Her beskriver Marte de
unike av læreren utførte og stedspesifikke bilder på tavlen og hvordan elevene vil bevare
bildene, gjennom og avfotografere dem. Jeg ser det som at elevene gjennom
avfotograferingen ønsker å bevare bildets aura. Lærerens bilder er ikke ”fikset med” forstår
jeg her som at de er unike på gjennom at de er bundet til den spesifikke
undervisingssituasjonen og at de er utførte av læreren for hånd med kritt på tavle og ikke
digitalt fremstilte for masseproduksjon og konservering. Når de vaskes bort med svamp er de
borte og kan aldri gjenoppstå igjen. På denne måten er tavlebildet ferskvare og en gave i den
spesifikke undervisningssituasjonen. Lærerens unike tavletegninger er derfor ekstra viktige
for å motvirke en alt for sterk digitalisering av lærermaterialet som viser seg i dag. Dette er en
73

stor pedagogisk utfordring. En lærer, Sverre beskriver derfor vekten av at bilder eller tekster
fremstår på tavlen gjennom ham:
De ser jo hvem som skaper bildet nå og de har en relasjon til læreren som gjør det.
Jeg tror at man står som iakttagende elev, står ganske fri i forhold til det som da
vises, ettersom jeg vet hvordan bildet har oppstått.
Det som Sverre beskriver her at det er nettopp han som lærer som skaper illustrasjonen og på
denne måten vil læreren her muliggjøre for eleven og forstå da den har observert hvordan det
unike bildet har oppstått framfor seg. Jeg ser her en parallell til Benjamins aura begrep i
beskrivelsen: ”Det sistnevnte definerer vi som en unik åpenbarelse av noe fjernt, så nær det
enn måtte være” (2013). Det vil si at eleven gis mulighet til å befinne seg i en kontemplativ
opplevelse av det unike bildets tilstedeværelse på tavlen. Gjennom billedfremstillingen på
tavlen ønsker ikke læreren å gi illusoriske fremstillinger av kompliserte kjemiske eller
fysiologiske forhold i verden. Det unike hos tavlen er at den muliggjør enkle illustrasjoner og
modeller av virkeligheten:
Det vil si at man faktisk forholder seg til det som tavlen har å gi, nemlig en veldig
begrensning. Men den begrensningen forstår jeg! Jeg har ikke blitt lurt i min
forståelse av verden. En illustrasjon er nettopp en illustrasjon. En utrolig
forenkling og et bilde som ikke finns i virkeligheten, men vi anvender oss av
bildet for å skape oss en forståelse av verden.
De enkle tavletegninger som læreren utfører beskrives her som pedagogiske verktøy for å øke
forståelsen hos elevene. Læreren tegner egne bilder på tavlen i stedet for å bruke ferdige
plansjer i sin undervisning. Plakater er ferdige og masseproduserte: ”sans for det likeartede i
verden” (2013). De er illustrasjoner og modeller av virkeligheten som ofte ser ut som vakre
fotografier. Jeg ser her som en utfordring, gjennom at man kan lures til å tro at virkeligheten
ser ut som på plakaten. Det hviler således et etisk ansvar på læreren angående hvilke og
hvordan bilder formidlers i undervisningen. Kjennetegnende for god pedagogikk er at den
leder til forståelse og er transparent og ikke manipulativ.
Å veilede bilder på tavlen pedagogisk

I plan teksten (2004) beskrives det hvordan en veiledet tegneprosess kan ledes av læreren på
tavlen angående saktegningen for å skape forståelse for bildets oppbygning::
Læreren må̊ i denne forbindelse hjelpe elevene til ikke å bli pedantiske
naturalister, og saktegningen gjøres på̊ frihånd, uten linjal og passer. Klare og
enkle eksempler på̊ tavlen kan danne forbilder. Det arbeides også̊ bevisst med
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fargebruken, fargene kan legges over hverandre i flere lag, og nye og spennende
virkninger kan oppstå. (2004)
Læreren oppfordres her til å arbeide på frihånd med klare og enkle steg i bildeprosessen.
Tavlebilde kan danne et forbilde for elevenes egne arbeider. Det er her viktig at læreren er
bevisst sin egne fargebruk for gjennom dette kan det oppstå interessante og spennende
fargeblandinger på tavlen, fremhever planteksten. Teksten beskriver et kunstnerisk element
hos læreren som påminner om Haucks (1993) beskrivning av hvordan Steiner arbeidet som
tavlekunstner i undervisningen. Her får jag også tilgang til hvordan tavletegning kan gjøres
framfor elevene transparent synliggjort i en pedagogisk sammenheng:
Han sa: ’ser ni, här är nu två helt olika färger, den blå och den gula, men de passar
väldigt bra ihop, det är angenämt att se på dem. Vad skulle passa nu mellan dem?
Och han sökte en bestämd färg bland färgkritorna (bilden målades i krita) men
fann den inte. Istället blandade han till den, genom att gå över ljusrosa med vitt,
ljusviolett och lite gult och sedan gnida ihop färgerna med fingret. Han sa jag
letade efter en fin syrenfärg’ (1993)
Det beskrives her en kunstnerisk tegneprosess på tavlen som påminner om å stå foran et
staffeli å male et bilde. Farger blandes og han spør elevene om hva som kan passe sammen av
farger. Når han ikke finner det fargekrittet han leter etter, blander han flere farger sammen og
bruker fingeren for å få frem den fargen han ønsker. Det er en aktivitet av fargeimprovisasjon
som skildres for å oppnå en ønsket fargeblanding. En annen lærer, Marte beskrev hvordan hun
ledet en slik billedprosess på tavlen. Hun må sette seg inn i hvordan elevene selv arbeider
praktisk med bilder som de skal utføre i sine arbeidsbøker. Under intervjuet om
Videoobservasjonen med tegningen av øyet kom dette frem:
Vi begynner med en sirkel, så er jeg veldig tydelig så att ikke noen ting havner i
ene hjørnet hos noen av elevene, for da blir det en veldig frustrasjon. Jeg bruker
si: Nå er det vanskelig! Det her er vanskelig, nå må jeg konsentrere meg og for de
som har vanskelig for både å se og høre på meg når jeg prater, de kan se på bildet
når jeg samtidig tegner. Jeg forsterker: Her er det veldig tykt i strukturen og da
blir det veldig tydelig for at man tegner det. I stedet for å bare forsterke med ord!
Transparensen i tegneprosessen kommer tydelig frem i hvordan læreren, forsterker og
tydeliggjør gjennom kombinasjonen av hun forteller samtidig som hun tegner det hun vil
formidle. Hun utfordrer også elevene gjennom at hun sier hvor vanskelig det er og tegne det
hun vil fremstille. Dette gjør hun for å tydeliggjøre og skape et engasjement og
tilstedeværelse hos elevene i deres egne tegneprosess. Det er spesielt viktig i naturfag hevder
hun, der det handler om å være nøyaktig i tegningen: ”Det er å øve iakttagelsen og det hjelper
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jeg elevene i å trene opp gjennom og hele tiden prate om hvordan jeg tegner noe.” Et lignende
eksempel fra undervisningen i formtegning fra andre klasse beskrives slik i den svenske
planteksten: “Pedagogen ritar den ena sidan i en geometrisk form på tavlan och eleverna
uppmuntras att färdigställa hela formen genom att dels rita det som finns på tavlan och dels
göra en spegling och på så vis ”göra formen hel” (2014). I dette eksemplet fra formtegningen
tegner læreren først en liten geometrisk form på tavlen. Formen er her ikke ferdigstilt av
læreren. Eleven oppmuntres derfor til selv å forstå og sluttføre formen som læreren bare har
påbegynt på tavlen. Det visuelle inntrykket fra tavlebildet gjør her at elevene kan forstå
sammenhengen og selv sluttføre prosessen. En annen beskrivelse av Steiner (2011) handler
om noe tilsvarende, når det gjelder å lære seg å skrive og lese. Her behandles sammenhengen
mellom tavlebildet av fisken og bokstaven F. Steiner beskriver hvordan det som barna ser på
tavlen kan gå over til deres hender og bli til skrivekunnskap:
Her ser dere det som de voksne har foran seg når de har lært seg alt det vi har
snakket om da vi hadde om f -en hos fisken og så videre. - så lærer vi barna og
skrive av. Vi er nøye med at det de ser, også går over i hendene, slik at de ikke
bare leser med øynene, men gjør formene etter med hendene, og at de vet: alt det
de har på tavlen, kan de også selv forme slik og slik. (2011)
Her beskrives også sammenhengen mellom det elvene ser på tavlen og det som de skal skrive
med sine hender. Det skildres hvordan det visuelle inntrykket barna får via tavlebildet kan
overføres til deres hender og kan bli til praktisk skrivekunnskap. Krause (2000) karakteriserer
tavlens visuelle muligheter med hvordan mange elever kunne observere hva som foregikk
framme på tavlen.: ”the MIRROR reflecting the workings, character and quality of the
individual mind” (2000). Tavlen beskrives som et speil og en arena hvor det som finnes hos
læreren av tanker og ideer kan fremstilles visuelt. Jeg forstår: ”individual mind,” (2000) i
denne sammenheng som en referanse til aspekter av bevisstheten hos læreren manifestert som
kombinasjoner av tanker, sansning, hukommelse, følelser, viljen og fantasi hos læreren.
Tavlen blir på denne måten en kunstnerisk individuell og visuell plattform for læreren i
undervisningen og muliggjør formidling av selve innholdet i faget på en ny og mer
umiddelbar måte. Det å skape individuelle bilder på tavlen på denne måten innebærer for en
av lærerne, Marte at: ”Jeg viser elevene at jeg arbeider, elevene ser at jeg jobber og at det blir
noe (på tavlen), som de er delaktige i når jeg forteller om noe.” Bildene på tavlen muliggjør
her at elevene kan bli delaktige i bildets kobling til det hun formidler muntlig. Wylie (2011)
beskriver også hvordan tavlen i klasserommet muliggjorde at elever kunne høre å se samtidig
76

det som læreren gjorde av visualiseringer på tavla: “With a large surface that allowed
spontaneous writing and drawing, teachers could make their explanations and corrections
clear and engaging for several students at once” (2011). Læreren kunne ut fra seg selv og via
den store tavleflaten og krittet, enklere forklare, demonstrere og korrigere. Tavlen blir en
visuell tankeplattform for det som læreren formidler av bilder og tegn, dette muliggjør en mer
spontan og direkte undervisning for mange elever på engang. Derfor kan man forstå at tavlen
ble sett som en overflate som formidlet det korrekte og sanne i undervisningen gjennom at det
var den enkelte lærerens egne tegninger som ble åpenbart og visualisert i rommet.
Tavlebilder gir klasserommet visuell identitet

I den svenske læreplanen (2014), finnes et kort avsnitt i begynnelsen av teksten som beskriver
lærerens egne tilnærming til bruk av bilder og tavlepraksis på en overgripende måte. Her
handler det om bruk av tavlen generelt i hovedfagsundervisningen:
Den stora griffeltavlan i varje klassrum är central då pedagogen medvetet arbetar
med bildframställning som understöd till sin undervisning, även i teoretiska
ämnen. Med hjälp av bilden fördjupas den teoretiska kunskapen och eleverna får
en visuell stimulans som hjälper dem att minnas ny kunskap. I de högre
årskurserna får den svarta tavlan allt större betydelse inom teoretiska och
naturvetenskapliga ämnen, där processer, modeller och tekniska ritningar
förtydligas på tavlan. (2014)
Det beskrives her at tavlen er sentral og at læreren bruker tavlen bevist visuelt. Dette gjøres
for å fremstille egne bilder på tavlen i undervisningen og gjennom billedfremstillingen på
tavlen kan kunnskapen fordypes hos elevene. I planen blir tavlen her fremstilt som en felles
tekst og billedplattform i egne unike: ”hjemme klasserommet.” Marte beskriver at det som
finnes på tavlen i klasserommet er en visuell: ”kvittering” på hva som skjer av undervisning
med den enkelte klassen til en hver tid. Når foresatte eller andre lærere kommer inn i
klasserommet så ser de hva som finnes på tavlen til en hver tid:
Tavlen er også et slags vindu utad til enhver tid for hva som skjer i klasserommet.
Det her er klassens tavle! Min og klassens tavle! Vi har jo våre egne klasserom
her og ikke skolesaler. Om en annen klasse kommer inn i mitt klasserom så spør
de jo meg om de får bruke tavlen! Det er veldig spesielt.”
Tavlen får her en status som et vindu utad til omverden på hva som skjer i klasserommet og
undervisningen til enhver tid. I dette tilfelle identifiserer seg læreren med tavlen som sin og
klassens tavle, derfor kaller Marte det: ”hjemme klasserom.” ut ifra et slikt perspektiv er det
viktig at læreren anstrenger seg på å gjøre tavlen vakker, da den er som et vindu utad til
77

omverden av det som skjer i undervisningen. Dette overstemmer med Johnsen (2011) som
peker på at tavlen i klasserommet er et kjennetegn og indikator for det spesifikke i steiner
pedagogikken. Dette beskrives som egenskapen hos tavlen som gjennom det former og
synliggjør den rommelige og visuelle identiteten, dette karakteriserer hun som: ”have the
same sense of ‘home’ that is distinctly a Waldorf classroom” (2011). Klasserommet fremstår
her som et hjem, som noe trygt og kjent. Johnson observerte hvordan elevene viste på
nysgjerrighet og glede når de kom inn i klasserommet på morgenen og gløttet på den stengte
tavlen for å se om det fantes nye bilder der. Dette overstemmer med Bjørnholt (2014) som
hevder at tavletegningene gir individuell identitet til klasserommet: ”the character of a home”
(2014). Et annet nøkkelord her er det som Bjørnholt kaller: ”Creating a sense of belonging”
(2014), det vil si at den gestaltede tavlen kan skape tilhørighet og identitet i det
mellommenneskelige. Tavlen tilhører det spesifikke klasserommet og brukes av den enkelte
lærer selv: ”It feels like it`s mine” (2014). Tavlen er her den visuelle plattformen for den
enkelte lærer og blir estetisk preget av læreren og det som skjer på tavlen eies og forvaltes av
læreren. Det som finnes på tavlen er rettet til elevene, men utover det er det også et utrykk for
lærerens kreativitet og profesjonelle stolthet som pedagog: ”Det er veldig viktig at den er
vakker!”, som en lærer uttrykte det. Tavlen skjenker på denne måten klasserommet noe som
Bjørnholt kaller:”school- homeliness” (2014). Det er her ikke forstått om et privat hjem men
et ”klasseroms hjem” som elever og lærer føler seg hjemme i når man befinner seg i
klasserommet. Bjørnholt beskriver også tavlebildene som står på tavlen over en lengere
periode og bakgrunnen til dette:
the idea of having the same image on the blackboard, evolving and being refined
over several days or weeks as a visual support for the education, as well as a
decorative, artistic element in the room, has connections to the idea of effects
through “mere exposure” (2014).
Gjennom bilder og tekst som finnes på tavlen over en lengere periode hevder Bjørnholt at det
kan oppstå en eksponeringseffekt på elevene. Det vil si at elevene forholder seg ubevisst til en
illustrasjon eller tegning på tavlen over tid. Tavlebildet kan gjennom dette understøtte
læringen visuelt på en sansemessig og emosjonell måte, konkluderer Bjørnholt. Den
kunstneriske tilnærmingen til tavlen vekker glede og engasjement hos elevene om læreren
gjør det ut i fra en indre overbevisning i seg selv hevder Johnson. Lærens tavleaktivitet kan gi
denne en naturlig og ekte autoritet:
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The child demands everything in a creative artistic way. The teachers and
educators who encounter the child must present everything from the perspective
of an artist. Whatever lives in our thoughts about nature must fly on the wings of
artistic inspiration and transform into images (2011).
Johnsen poengterer her med utgangspunkt i Steiner, læreres kunstneriske tilnærming i selve
undervisningen og i utformingen av det som skjer i klasserommet. Lærerens tavlekunst kan
vekke og kultivere følelsen og intellektet hos barnet og gjennom dette knytes elevene
nærmere til undervisningsstoffet men også til læreren, hevder hun. Johnsen peker også på
hvordan tavlebildet kan bli en gave og en kjærlighetsfull overraskelse fra læreren til barna fra
dag til dag, uavhengig av lærerens kunstneriske begavelse. Jeg observerte i
videoobservasjoner hvordan visse lærere velger å tegne på tavlen mens barna sitter i
klasserommet, andre velger å gjøre det når barna ikke er tilstede. En lærer, Anne beskriver
hva det innebærer når elevene ikke er delaktige under tilblivelsen av bildet på tavlen. Hun
beskriver elevens reaksjon på denne måten: ” Det kan man gjøre en eller to ganger per år.
Engang når jeg gjorde jeg det og åpnet tavlen, da ble de slik: oj! Men jeg opplever ikke at
dette er noe pedagogisk verktøy”. Opplevelsen av tavlebilde er en overraskelse i rommet for
elevene, men ikke et pedagogisk verktøy for Anne. En annen lærer, Sverre har en lignende
erfaring som påminner om Annes, han kaller det en: ”sympatisk erfaring.” Elevene opplever
ofte at de ikke kan gjøre en like bra tegning som den Sverre har gjort for dem på tavlen: ”Oj!
Hvilket fint bilde du har gjort! Så synes han eller hun at så fint kan ikke jeg gjøre, men det er
ikke så viktig. selv den eleven som har vanskelig for å gjøre et bilde kan bli begeistret over
bildet i seg.” I begge eksemplene blir elevene glade og overrasket over lærerens bilder på
tavlen. Min tolkning er at elevene fremstår mer som mottagere av ferdige verk på en
utstilling, da de ikke vært delaktige i selve prosessen. En lærer Marte, beskriver hvor viktig
det er at læreren øver sig for å kunne tegne store bilder på tavlen. Elevene ser at læreren selv
har anstrengt seg på tavla for dem:
Jeg tror de liker det veldig godt! Jeg merker at jo eldre de blir, desto mer glad blir
de over at det er noe på tavlen når de kommer på morgenen. Jeg tror faktisk at det
er viktig at de ser at jeg har gjort det! For jeg krever jo av dem at de skal gjøre en
avbildning. Så det er lettere for meg å kreve at de er nøye, om de ser at jeg selv
også har arbeidet på samme måte.
I dette tilfellet vil derimot læreren at de gjennomarbeidede bildene skal oppmuntre elevene til
å anstrenge seg å gjøre fine bilder i sine egne arbeidsbøker. Samtidig ser Marte en risk i at
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elevene ikke anstrenger seg i samme utstrekning med de egne bildene når hun har gjort så
flotte bilder på tavlen på forhånd:
Jag merker jo at de slurver litt mer med bilder som bare finns på tavla plutselig,
enn de bilder som vi gjør sammen. De er da litt mindre oppmerksomme. Det er
faktisk en ganske stor forskjell! Har man gått igjennom det veldig nøye og sagt
det slik som jeg gjorde med øyet, da blir det ofte bedre bilder.
Her beskriver Marte hvor viktig det er å lede bildeprosessen pedagogisk i alle faser, at elevene
ikke alltid får bildene serverte på tavlen, men at de selv er delaktige i hvordan bildet oppstår
på tavlen. Oppsummerende kan jeg se to aspekter av tavlebildet: på den ene siden får elevene
vakre bilder som utsmykninger i klasserommet utførte av læreren som gaver, hvilket kan gi
estetiske opplevelser som å betrakte kunst. På den andre siden er de ikke delaktige i hvordan
bildet oppstår, hvilket kanskje kan påvirke elevens egne engasjement til å utføre egne bilder.

Tavlen som materialitet og relasjon
Tavlen en medspiller

Jeg vil i dette underkapittel i den tredje kategorien se på tavlen som en egen medspiller i
nettverket av lærer og elever i klasserommet. Den er et objekt i rommet, med en egen stemme.
Tavlens egenskaper, materialer og relasjonene mellom tavle lærer og elever er sentrale i
denne sammenheng. Jeg vil først illustrere den teoretiske bakgrunnen. Kalthoff & Roehl
(2011) beskriver hvordan undervisningsmaterialene, selve tingene i klasserommet ofte er
usynlige medspillere i undervisningssammenheng, her forstått det som at disse gjenstander er
medspillere som ikke er lett å legge merke til da de så selvfølgelige inngår som pedagogiske
instrument og hjelpemidler i undervisningen. Den allestedsnærværende store tavlens
usynlighet, da den inngår som en så selvfølgelig del av klasserommets artefakter er også noe
som Wylie (2011) hevder. Ser man på selve undervisingssitasjonen som en helhet, blir alle
parter medspillere og det oppstår et fellesskap av lærer, elever og undervisningsobjektene,
som i nettverksammenhengen her er tavlen, krittene og svampen. Et slikt teoretisk
utgangspunkt handler således om de ulike roller og relasjoner mellom disse parter som
likeverdige medspillere i undervisningssammenhengene. Det oppstår et fellesskap eller en
hybrid av lærer, elever og tavle, som kan beskrives på denne måten: ”For instance, a
blackboard in a classroom requires teachers to competently use chalk in order to write and
draw something on it, and at the same time directs the students’ attention to its surface.
(Kalthoff & Roehl, 2011). Om man tar utgangspunkt i tavlens posisjon i klasserommet på
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denne måten, så fremstår tavlens ulike oppgaver, og hvordan den står i ulike relasjoner,
avhengig av om det er læreren eller eleven som relaterer til den; tavlen skal både fylle
funksjonen og beherskes av læreren til å skrive eller tegne på samtidig som den har
funksjonen og trekke til seg studentenes oppmerksomhet. Kalthoff & Roehl setter her
fingeren på at undervisningsobjekter fyller en funksjon eller spiller en rolle som er ulik for
læreren og eleven i selve undervisningssituasjonen. Jeg tar her utgangspunkt i et eksempel der
tavlen er et objekt som trekker til seg oppmerksomhet fra elevene når læreren tegner på den så
at elevene lengst bak reiser seg for å kunne se bedre:
‘what’s on the blackboard’ or ‘it’s on the blackboard’. Students tend to copy the
representation on the blackboard into their notepads, because ‘what’s on the
blackboard is official’ (teacher). This attitude mirrors the significance that the
teachers attribute to the visualised ‘facts’. Students realize how important these
are and want to secure the ‘facts’. In contrast to the fluidity and partial vagueness
of oral classroom teaching, they seem to be ‘hard facts’. (2011)
Det som blir skrevet på tavlen av læreren er fakta og blir skrevet ned av studentene i deres
bøker i større grad, disse fakta er mer offisielle og man kunne si at de blir synliggjort på
tavlen. Elevene blir oppmerksomme på dette gjennom materialiseringen på tavlen. Det som
derimot bare blir sagt av læreren, blir ikke nedskrevet og tatt hensyn til av elevene i samme
utstrekning. Kalthoff & Roehl (2011) kaller denne egenskap i tavlens tiltrekningskraft i
forhold til elevene: ”eyes are ’glued’ to the blackboard” (2011). Fenomenet blir også
synliggjort når det som læreren har skrevet på tavlen, refereres til i etterkant av elevene og de
husker det lettere. En lærer, Anna beskriver fenomenet når hun skal skrive på tavlen på denne
måten: ”Nå vil jeg at dere tar fram deres bøker og penner, og da hender det noe!” Dette er et
tydelig eksempel på hvordan selve skriveaktiviteten som, Anne utfører på tavlen, skaper en
reaksjon hos elevene. Hun bruker skriveknepet helt bevist i spesifikke sitasjoner for å oppnå
en reaksjon hos elevene og få fokus rettet mot tavlen. En annen lærer Marte, har en lignende
erfaring når det gjelder å skrive på tavlen for å få oppmerksomheten trukket dit: ”ja! Det
bruker jeg mye når klassen er trøtt og slikt. Da skriver jeg opp på tavlen hva som er viktig, så
blir de utrolig fokuserte! Spesielt når jeg skriver! Kanskje ikke like mye når jeg tegner, men
når jeg skriver, da blir de kjempe fokuserte! Og for mange er det en måte å huske på, at de
husker tavlen i en periode, hva vi gjorde på tavlen, men de husker ikke hva jeg sa! De
(elevene) er veldig mye i bildet, (tavlen) og mange elever har vanskelig for å huske en stensil,
den husker de sjelden, men de kan huske et bilde på tavlen, det kan de fortsatt prate om.” Det
Marte beskriver her er en karakteristikk på at det som skjer på tavlen har en potensiell større
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attraksjonskraft på hukommelsen enn et papirark i hånden. En annen lærer, Sverre bruker
uttrykket om tavlen, at den er : ”visuelt engasjerende.” Kalthoff & Roehl (2011) kaller denne
egenskapen hos tavlen for : ”a performative effect” (2011). Den performative effekten,
beskriver egenskapen hos tavlen på denne måten: ”the knowledge on the blackboard is public
and shared knowledge because it was presented in front of an audience; it is short-lived and in
progress because it can be corrected and erased persistently” (2011). Det som står skrevet på
tavlen er offentlig og delt kunnskap da det presenteres i en sosial sammenheng med et
publikum tilstede. Det som står på tavlen har kortvarighet og flyktighet over seg, da det lett
kan viskes ut eller skrives om hevder de. På denne måten bekreftes tavlen sin posisjon som en
materiell medspiller i undervisningen med en egen stemme.
Tavlen synliggjort som materiell medspiller gjennom sang

Gjennom videoobservasjoner av en lærer, Anne viste det seg at det oppstod en visuell
oppmerksomhet mot tavlen hos elevene gjennom lærerens sang, tavlen framstod da som et
visuelt samlingspunkt hvor aktiviteten utgikk fra. Jeg gjengir her videoobservasjonen i sin
helhet for bedre og illustrere bakgrunnen:
Læreren holder krittet mellom tommel og pekefinger foran feltet på tavlen som
hun skal til å skrive på. Hun ser utover elevene: ”Ok, er dere med?”, ”Ja!” svarer
elevene i kor. ”Har dere penner?” Anne står med hånden i skriveposisjon,
avventende, men uten å skrive, venter på at elevene skal finne frem sine penner.
Hun begynner sakte å skrive og stave på tavlen: ’Gå-sen’, elevene staver også: Nå
blir det litt uro igjen. Anne ser ut i rommet og begynner å synge: ”One, two, tree”.
Elevene svarer med det samme med sang tilbake. Anne tegner små detaljer og
krittet hamrer og trommer mot tavlen; det grønne gresset vokser frem sammen
med gåsen. En elev går opp til tavlen for å kunne se nærmere. Anne tenner
strålekasteren som er rettet mot tavlen og veggen lyses opp. Tavlen fylles med
tegninger. Det er stille i rommet.
Sangens rolle kommer frem i tavleundervisningen når læreren Anne, holdt krittet mot tavlen
og ventet inn elevens fokus, hun begynte å synge og gjennom sangen blir tavlens materielle
tilstedeværelse og stemme i sammenhengen bekreftet. Tavlesangen var i dette tilfelle et kjent
innarbeidet signal, eller ritual for elevene. Læreren Anne, beskrev synge og skrive fenomenet
slik:
Det er noe som jeg bruker helt bevist. Jeg gjør det ikke når som helst, men jeg
gjør det når jeg vil ha oppmerksomhet og konsentrasjon. Når jeg vil si noe så drar
jeg dem sammen på denne måten. I stedet for å stå og skrike.
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Sørensen (2009) beskriver hvordan sang kan skapte et felleskap og fokus bland elevene i
forbindelse med tavleundervisning, hun beskriver det som at elevene : ”performed a
collective” (2009) det vil si at gjennom sangen skaptes en homogen gruppe av elevene som
var rettet mot det som utspilte seg på tavlen. Jeg refererer fra Sørensens observasjon her:
”With her body facing the blackboard, she turns her face toward the class and asks, ’Are you
ready’? (…) Everyone apparently knows what is going to happen” (2009). Læreren snudde
seg mot tavlen og skrev alfabetsangen mens elevene sang bokstavene den ene etter den andre,
elevene observerte det som utspilte seg på tavlen. Gjennom sangen oppstod det som Sørensen
kaller ”here and now” (2009). Sørensen beskriver hvordan tavlen var en visuell plattform og
at elevenes blikk var rettet mot det som skjedde på tavlen: “The visual materiality of the
letters appearing on the blackboard constituted a geographic place to which each child’s” gaze
was fixed. (2009). Bokstavene som ble visualisert på tavlen beskrives her i form av en visuell
materialitet som elevenes blikk var rettet mot. Tavlen er i denne sammenheng noe Sørensen
kaller en: “focusing feature. ” (2009) Det vil si at tavlen i kraft av sin posisjon i rommet
innehar en potensiell materiell fokus funksjon hos elevene. Tavlen oppfylte her sin rolle som
et eksternt sentralsted der selve aktiviteten utgikk ifra.
Tavlen som visuelt lærerterritorium

I Sørensens (2007) feltstudier observertes tavlerelasjoner knyttet til tavlelærer rollen og
tavleelever rollen. Dette kaller hun: ”one- to-many relationship” (2007). Det vil si et ”et- til
mange forhold” der det som ble skrivet på tavlen ble assosiert med lærerens område av
elevene. Når elevene sang sammen i gruppe, observerte hun hvordan elevene sammen dannet
en egen homogen gruppe. Hun observerte hvordan elevene fulgte med i håndbevegelsene som
læreren gjorde med krittet på tavlen. Sørensen beskriver dette som om elevene var dukker i et
dukketeater hvor tavlen er en stor visuell flate i rommet som elevene fulgte med blikket og ble
styrt av. Sørensen kaller fenomenet: ”authority vis-a´-vis the pupils” (2007). Det oppstod i
klasserommet geografiske soner, der et var elevområdet og lærertavle området et annet.
Tavlen representerte og var her selve grenseområdet for det hun beskriver som ”her og der”
(2007) i klasserommet: ” ’here’ and ’there’ was created by way of the blackboard and the
children attending the letters were ’there’ [or vice verse, depending on the perspective] (…)
the geographical distance was also emphasised by the wording ‘come up to the blackboard’
and ‘you can go back down to your seat (2007). De ulike områder eller soner i rommet
fremstår når læreren sier: ”kom opp til tavlen” eller ”du kan gå ned til din plass.” Tavlen
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representer her en type materialitet som skaper et grenseområde mellom to
mellommenneskelige soner i rommet. Det finnes en parallell til: ”her og der” (2007) og det
territorielle hos Nilsen (2005) som jeg vil nevne her, hun observerte at visse spesifikke
arkitektoniske områder i en barnehage eller plasser på uteområdet dannet grunnlag for
konflikter eller konfrontasjon mellom grupper av barn eller mellom barna og de voksne. Noen
barn fikk et eieforhold til en jordhaug og andre barn fikk ikke for innpass dit. Det var også
slike områder i innemiljøet, eksempelvis ribbeveggene som barna gjerne klatret opp i slik at
de voksne ikke fikk fatt i dem. Nilsen velger å bruke begrepet territoriell spesifikt for å
beskrive disse plasser og viser her til hvordan hun bruker begrepet gjennom og avgrense det
til mellommenneskelig interaksjoner, det handler da om at tavlen har blitt tildelt denne rollen i
det mellommenneskelige : “Sack defines territoriality as´…the attempt by an individual or
group to affect, influence, or control people, phenomena, and relationships, by delimiting and
asserting control over a geographic area” (2005). Jeg forstår tavleområde i denne
sammenheng som et territorium i rommet som tilhører og assosieres med læreren og forstås
av elevene som en sone som forbindes med lærerens aktiviteter og integritet. I intervjuene
kom aspekter knyttet til det territorielle knyttet til tavlens materialitet frem når en lærer, Anne
sa:
Jeg sier til barna; Det her er min. Dere får ikke røre min tavle! Jeg liker ikke når
det blir en masse kluss på den, det er jo en jobb å rengjøre den. ja, faktisk så er det
jo slik at barn tar alt de får om man ikke setter en grense, så hopper de så langt
som de kommer til grensen finnes. Om grensen bare skulle være den fysiske
kroppen, skulle det være veldig anstrengende å være lærer! (Latter) (…) Det skal
være noe spesielt om de (elevene) får gjøre det (tegne på tavlen) da har jeg sluppet
inn dem i mitt område.
Anne beskriver at det er hennes tavle og hvordan det må finnes en usynlig grense eller
territorium i klasserommet som manifesterer seg fysisk i tavlen. Det er et tavleområde som er
lærerens egne og hører til hennes integritet, men også sårbarhet og utsatthet som lærer og
elevene vil prøve hvor grensen går og i dette tilfelle representerer tavlen tydelig dette
grenseområde. Av og til slipper hun inn barna innenfor dette område, men det er under
spesielle omstendigheter og da er hun nøye med at det blir rettferdig slik at alle barna før
prøve seg på tavlen. ( jamfør Steiner, 2011, sosiale tavleritual med den krumme og rette linjen
på tavlen). En annen lærer Marte beskriver at under de unike tilfeller hvor elevene inviteres
opp til tavlen opplever elevene at det blir noe spesielt, høytidelig og spennende å tegne eller
skrive på tavla: ”Tavlen har alltid blitt respektert. De får ikke tegne på tavla om de ikke spør
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om lov først (…) og at man som lærer også respekterer tavla når man skriver. Det skal jo være
noe spesielt. Det er en arena for undervisningen veldig mye og for det estetiske uttrykket og
elevene kan i bland reagere på lærere som ikke bruker tavla på denne måten.” Marte beskriver
her hvordan hun ser på tavlens territorielle og estetiske posisjon, dette har konsekvenser både
for lærere og elever i deres relasjon og respekt for det som får utspille seg på tavlen. Tavlen
som område her en status som er forbundet med lærer autoritet, integritet og utsatthet.
Tavlen venter på visuell interaksjon eller handling

I Begrepet ”affordance” karakteriserer Gibson (2015) hvordan en gjenstand i naturen eller
tingene i vår omgivelse, inviterer oss til bestemte former for interaksjon. En svart tavle kan
gjennom affordance begrepet forstås som en invitasjon og en mulig gjører av potensielle
handlinger, her forstått som krittets eller svampens muligheter til interaksjon med tavlen.
Gibson bruker et eksempel fra arkitekturen om nisjens funksjon på en bygning i forhold til en
potensiell skulptur: ”In architecture a niche is a place that is suitable for a piece of statuary, a
place into which the object fits” (2015). Det vil si at nisjens funksjon på bygningen i dette
tilfelle er gjort for skulpturen, som ”fordrer” skulpturen. Gibson beskriver hvordan tingene i
vår omgivelse, inngår i et unikt naturlig sammenheng og om tingene flyttes til en annen
sammenheng, minster de denne sin unike funksjon: ”but with the furniture of the earth, some
items of which are attached to it and cannot be moved without breakage” (2015). Her forstått
som tingene eller ”møblene” har sin naturlige plass i et spesifikt og naturlig sammenheng og
om de flyttes, ødelegges deres unike funksjon. Gibson beskriver på denne måten, hvordan
tingene interagerer med hverandre etterlater og skaper spor på en bestemt måte:
A hand-held tool of enormous importance is one that, when applied to a surface, leaves traces
and thus affords trace-making. The tool may be a stylus, brush, crayon, pen, or pencil, but if it
marks the surface it can be used to depict and to write, to represent scenes and to specify
words. (2015) Jeg forstår det som at krittets oppgave er å skape spor på en underliggende
tavleoverflate, det vil si at krittet ’fordrer’ tavlen, og gjennom dette oppfyller krittet sin
funksjon og naturlige mening: Denne egenskap kaller Gibson for: ”Trace - making” som en
mulighet for krittet. Gibson gir eksempel på forholdet mellom tingene på denne måten: “Each
thing says what it is . . . a fruit says ‘Eat me’; water says ‘Drink me’; thunder says ‘Fear me’;
and woman says ‘Love me”’ (…) The postbox “invites” the mailing of a letter, the handle
“wants to be grasped,” and things “tell us what to do with them” (2015). Her beskriver Gibson
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de naturlige sammenheng mellom tingene og hvordan for eksempel postboksen inviterer til å
poste et brev i seg eller et hvitt lerret inviterer en pensel. Han karakteriserer hvordan tingene
på denne måten står i en: ”a dynamic relationship with the ego” (2015) Det vil si at det viser
seg naturlig i tingene selv hvordan de skal interageres med av oss mennesker. Gjennom sin
designløsning i rommet inviterer tavlen i sin funksjon til ulike interaksjoner; og bli tegnet på
med kritt eller bli vasket med en fuktig svamp og den inviterer også til å bli betraktet av lærer
og elever. Tavlens posisjon som fordrer interaksjon viser seg på en bestemt måte i en Annes
beskriving av hvordan elevene venter på at noe skal skje på tavlen, når det foregår
undervisningsaktivitet i rommet som ikke er tavlerelatert, som ringleker og lignende, da vil
Anne at tavlen ikke skal virke visuelt forstyrrende inn med sin tilstedeværelse, hun stenger
tavlen med hjelp av de to sidetavlene, så at den ikke tar oppmerksomhet fra det som skjer i
ringleken. Her snakker hun om og begrense tavlens mulighet til å fange opp elevenes
oppmerksomhet, men også tavlens mulighet til nettopp å fange oppmerksomhet:
”Da vil jeg ikke at de skal være i tavlen. Den der svarte flaten, den suger jo
oppmerksomheten på en måte. Ja, den er som et stort svart hull, men av og til
under lunsjpausen for eksempel, da velger jeg å ha den åpen. Om vi har holdt på
med tabeller eller lignende, for da vet jeg at de i smyg, når de ikke har så mye
annet å gjøre, så sitter de liksom og trener i smyg på det vi har gått igjennom
under timen.”
Tavlen er i denne sammenheng en visuell fordrerne overflate, som består i og være en
materiell og sanselig overflate i rommet som inviterer til en potensiell interaksjon av lærer og
elever på ulike måter. Johnson (2011) beskriver tavlen som et felles visuelt samlingspunkt i
klasserommet for lærer og elev: ” a focal point: a beautiful drawing done in chalk at the front
of the room.” Her er tavlen et visuelt brennpunkt eller samlingspunkt lengst fram i
klasserommet. Tavlen fordrer her lærerens vakre tegninger i kritt framfor elevene. Barany &
MacKenzie (2014) beskriver svarte tavler som allestedsnærværende materielle rekvisitter i
rommet. Tavlene innehar en bestemt status eller utstrålning i kraft av at de er tavler. Selv
tavler uten tekst har denne status og ladning i rommet, da de fordrer interaksjon visuelt eller
praktisk : ”Even as blank slates, blackboards are laden with meaning. As topical surfaces of
potential inscription” (2014). Selv den tomme tavlen er full av mening. Tavlen er en stor svart
flate i rommet, en robust rekvisita og alltid tilgjengelig for interaksjon praktisk eller visuelt.
Den karakteristiske lyden av krittet mot tavlen høres tydelig når noen skriver på den, som
”trace- making.” Tavlen fordrer på denne måten i sitt vesen oppmerksomhet. Den er så
påtagelig at lærere i delte arbeidsrom uttrykker blyghet over å bruke en tavle når andre
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kollegaer er tilstede i rommet. Tavlen er en fysisk medspiller i undervisningen: “As a
semiotic technology, the blackboard is as much as a stage as a writing surface. (…) Speakers
frequently dramatized particular mathematical phenomena, using the board as a prop, setting
or backdrop” (Barany & MacKenzie, 2014). Tavlen blir her ikke bare en flate til å skrive på,
men også en visuell og fysisk medspiller for læreren som fremstiller noe med kritt på den.
Den er som en scene eller bakteppe for det som utspiller seg på den fremfor elevene. Krause
beskriver hvor nær tavlen er den menneskelige direkte fremleggelsen. De er en forlengelse av
oss selv og de er enkle: “Chalkboard are simple devices, ones that can even be replicated
reasonably successfully in nature with a patch of dirt and a stick” (2000). Urtavlen er her som
en haug med jord og en pinne, som en del av jordens inventarier og opprinnelige møbler.
Materielle og estetiske aspekter av tavlebruk

Johnson (2011) belyser aspekter på det metodiske i lærerens praktiske omgang med tavlen.
Tavlen bør være godt rengjort før den tegnes eller skrives på og pedagogen oppfordres til å ha
hygienisk orden på fargekrittene. Viktig her er også at læreren er klar over likheten mellom
sine egne fargekritt og barnas egne bivokskritt. Johnson hevder att det kan være en visuell
hjelp for elevene at læreren tegner en innramning rundt selve bildet på tavlen. På denne måten
kan elevene forstå sammenhengen mellom avgrensningen på tavlen og arkets avgrensning i
deres egne arbeidsbøker. Således kan det oppstå en naturlig visuell forbindelse mellom det
som skjer på tavlen og det elevene gjør i sine arbeidsbøker. Om det å være klar over tavlens
rolle og visuelle påvirkning når elevene skal ledes i en tegneprosess, ble observert under
videoobservasjonen, om dette sa Anne følgende:
Jeg har valgt å bygge opp bildet steg for steg sammen med barna, i stedet for å
gjøre et ferdig bilde på tavla på forhånd. Det blir ellers for vanskelig for barna, for
de vet ikke hvor de skal begynne i et bilde og hvordan de skal legge opp det.
’Hvor skal jeg begynne’, ’Hvor skal jeg begynne’? De skulle jobbe fem minutter
med bilde, deretter skulle de oppleve seg ferdige og miste tålmodigheten Om jeg
bare begynner å tegne på tavla, så setter noen i gang å tegne nede i ett hjørne, så
bli de ulykkelige for at bildet ikke får plass på arket (... ) om jeg tegner først så har
de en mulighet og orientere seg i bildet på tavlen og på arket.
Anne gjorde en avgrensning eller innramming på tavlen med kritt og med dette vil hun skape
visuell balanse i bildets komposisjon under tegneprosessen med elevene. Relasjonen og
forholdet mellom tavlen og elevenes arbeidsbøker fremstår på denne måten tydelig. Anne
fortalte også om hvordan de fargede tavlekrittene kan fungere som visuelle fargekoder på en
lignende måte; elevene kan lære seg hvordan de forskjellige fargekrittene har ulike betydelser
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som i et notasjonssystem, om hun for eksempel arbeider med multiplikasjonstabellene eller
med alfabetet på tavlen, Da er den sanselige, visuelle og materialkvaliteten i krittene
avgjørende. Anne beskriver hvordan krittene har dynamiske kvaliteter med alle fargekrittenes
muligheter og hvordan hun kan male flater med dem og gjøre vakre bilder på den svarte
tavlen. Tusjpennene, som brukes på en White Board, de kan derimot bare gjøre tørre streker
og fra tusjpennene kan det bare komme: ”information”: Sverre nevner også i intervjuet
visuelle fordeler med å bruke forskjellige fargede kritt på tavla når han skal vise på forskjeller
i eksempelvis en kjemisk oppbygning, som observert under videoobservasjonen, det og ikke
bare bruke farger for fargens skyld men at de har en betydelse for forståelsen for det som blir
fremstilt på tavla. Tavlen er viktig som et instrument. For Sverre er tavlebruken en del av et
det pedagogiske konseptet. Om videoobservasjonen når han rengjorde tavlen sa han følgende:
Det tror jeg er deilig! For elevene men også for meg. Jeg vil gjerne ha en
Blackboard eller Tabula Rasa (han ler) for så å kunne fylle den med det som skal
vokse fram der. Jeg elsker å stå ved tavlen! Jeg synes virkelig tavlen i så stor
utstrekning som mulig skal være hygienisk og med hygienisk så mener jeg at den
skal være ordentlig rengjort!
Det er et sanselig og visuelt aspekt av selve tavlebruken og omgangen med tavlen som Sverre
beskriver her. Han har en relasjon og et kjærlighetsforhold til tavlen. Han beskriver hvor
viktig det er at den er ren, at den muliggjør det han kaller: Tabula Rasa. (lat. Tom tavle). Det
er nettopp sanseligheten i tavlebruken som er avgjørende for det å kunne virke pedagogisk.
For Marte handler det også om estetikk. Det er nettopp det at man har individuelle hjemme
klasserom som gjør at steinerskolen kan ha individuelle svarte tavler, der tavlebruk krever
underhold og pleie av de enkelte lærerne. Det finns et estetisk uttrykk i tavlen som ikke er
mulig å få til med White Board:
Det viser at man tar noe på alvor, man viser også respekt for de som kommer hit
hver dag, altså for elevene. Det er og respektere deres tid og det de legger ned her
på skolen. Det er en del av pedagogikken hvilke material vi omgir oss med og
hvordan det ser ut. Dette her er vårt rom for læring og de her dype svarte tavlene,
de er helt fantastiske! De er kjempedyre, men kjempefine!” (Latter)
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Konklusjon
I dette kapittelet vil jeg gi en kort oppsummering av oppgavens innhold og komme med en
konklusjon med hensyn til forskningsspørsmålene. Jeg vil også se på begrensninger av mitt
arbeid, samt vise mulige fremtidige forskningstema. I besvarelsen av forskningsspørsmålene
har jeg valgt å dele det opp ut fra de tre samlingsbegrepene i kategoriene: Kunsthendelse, det
unike bildet og samlingspunkt. Som jeg skrev innledningsvis i oppgaven har jeg selv en svært
begrenset erfaring av å utøve tavleundervisning, mitt utgangspunkt er knyttet til egne
erfaringer og opplevelser av tavlen som elev på en Steinerskole i Norge på 1970 og 80-tallet.
Mitt store interesse for den svarte tavlen kommer fra billedkunsten og egen praksis innenfor
billedkunst og undervisning i maleri. Forskning om bruk og erfaringer knyttet til den svarte
tavlen på steinerskolen er svært begrenset. Derfor ble det nødvendig for meg å bygge et
rammeverk med idestrukturer hentet fra andre fagområder enn bare pedagogikk.
Tyngdepunktet og tilnærming her er farget av mitt store interesse for billedkunst.
Billedkunsten har selvfølgelig også preget min forståelseshorisont i tolkningen av empirien.
Jeg gikk in i oppgaven med et ønske om å forstå: Hvorfor har den svarte tavlen etter så mange
år etter at jeg selv sluttet skolen, fortsatt en sentral og tradisjonell plass i klasserommene på
mange steinerskoler rundt omkring i verden. Digitale plattformer har gjort sitt inntog i mange
skoler i dag, der lærerne arbeider med smarte digitale undervisningsverktøy og de har et hav
av ulike applikasjoner å velge av. Hvorfor skal man da som lærer velge en støvete tom tavle,
tørre kritt og en sur svamp? For meg var det derfor naturlig å spørre: Hvilken rolle spiller
tavlen og hva formidler den i undervisningen? Dette er problemstillinger jeg har undersøkt
nærmere i oppgaven. Jeg har gjennom en kvalitativ innfallsvinkel via videoobservasjoner med
oppfølgende intervjuer, oppsøkt tre lærerne i klasserom på steinerskoler der de daglig
praktiserer tavlebruk. Mine forskningsspørsmål som relaterer til undersøkelsen lyder:
Hvordan blir den svarte tavlen brukt av tre lærere i undervisningen på steinerskolen? Hvilke
erfaringer og refleksjoner har de gjort i arbeidet med den svarte tavlen?
Gjennom denne avgrensning i forskningsspørsmålene er lærerens praksis og erfaringer med
tavlebruk i fokus. Elevers perspektiv og opplevelser av tavlen er utelatt her, om de er berørte,
er det da sett ut fra lærerens perspektiver og erfaringer. Jeg har delt opp konklusjonen i to
deler hvor jeg først reflekterer over mine videoobservasjoner, deretter følger lærerens
refleksjoner og erfaringer i den andre delen av forskningsspørsmålet.
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Kunsthendelse
I videoobservasjoner ble tavlen brukt som en visuell arena for små og ofte raskt og skisseaktig
utførte abstrakte tegn, diagram eller tekster fremført på tavlene med kritt. Det som utmerket
disse observasjoner var ekspressivitet og dynamikk i ansatsen. Læreren var i stor grad rettet
mot tavlen under stillhet, som om han utførte et dynamisk maleri eller fridans under dyp
konsentrasjon og fokus. Skulle jeg velge et utgangspunkt fra billedkunsten som beskrivning,
skulle det kunne karakteriseres som ’action painting’, der ansatsen i tavleaktiviteten i stor
grad utgår fra dynamiske bevegelser hvor kroppens gester er fremtredende og krittet håndteres
raskt og flyktig. Det som ellers viste seg i tavleaktivitetene i videoobservasjonene var et
element av rituell pause. Med pause menes her at i og med at læreren i stor grad var orientert
mot tavlen med ryggen til elevene, så oppstod det en stille forventning og tilstedeværelse i
rommet som hos et publikum som betrakter en pågående forestilling. Rengjøring av tavlen
med svampen kunne skape slike pauser, da rengjøringens funksjon bare handler om å ta bort
kritt fra tavlen og gi plass til det som skal vise seg. Her fylte vannet også en viktig funksjon
da fukten fra svampen gjorde den svarte tavlen enda svartere. Gjennom vannets fordampning
fra tavlen ble det en prosess i tiden, der tavlen gradvis ble mer gråaktig. Vaskeprosessen fikk
her en rituell karakter da den er en kjent og hverdagslig aktivitet, som må utføres for å
muliggjøre en ren og tom tavle. Tavleritualet kan på denne måten påminne om når man med
en rake gjør vakre spor i grusen, der selve handlingen etterlater fysiske spor etter seg, som
gradvis kommer og forsvinne. Man blir vitne til hvordan tavlen blir visket ut i en pågående
prosess i tiden, som pågår nå.
Lærerens perspektiv

Som lærer dreier det seg ikke om å være kunstner i bemerkelse av profesjon, men snarere om
og være en kunstner i formidlingen. Tavlen er her selve redskapet for læreren som via den får
mulighet til å gi impulser til elevene. Dette innebærer at læreren ut fra seg selv kan utføre
aktivitet på tavlen i form av tavleundervisning. Undervisningsaktiviteten blir utfoldet på
tavlen i en visuell prosess i tiden. Gjennom selve tavleaktiviteten, og at tekst eller tegn
oppstår gradvis, kan elevene få mulighet til å følge prosessen. På denne måten legger læreren
opp til at elevene kan ha fokus og oppmerksomhet rettet mot tavlen i og med at det skjer ny
aktivitet hele tiden. Da blir de kanskje ikke urolige for å gjøre feil når de tegner selv? Elevene
kan i en slik dynamisk tavlereise ikke iaktta det ferdige materialet, men de får mulighet til
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befinne seg i en strøm av oppdagelsesreise. Et viktig aspekt på denne form av tavleaktivitet er
at læreren må være ’kaptein’ og kunne stoffet godt. Dette gir læreren større frihet i utfoldelsen
til å kunne improvisere basert på den kunnskap og erfaring som den har innenfor faget. Om
det for eksempel dukker opp spørsmål fra elevene som læreren ikke er forberedt på, så kan
læreren da med tavlens hjelp raskt navigere om, vinkle og vise emnet fra nye perspektiv.
Dette kan sammenlignes med å beherske en form for improvisasjonskunst. Om læreren på
denne måten kan sitt fag inngående blir han selv et medium. I en slik ansats er det viktig for
pedagogen å ha en god koreografisk oversikt over tavleoverflaten. Som tavlepedagog kan
man føle seg sårbar og utsatt med å prestere visuelt på tavlen om kollegaene sammenligner
seg med hverandre, dette kan skape en usikkerhet mellom kollegaene og da våger de ikke å
utføre aktivitet på tavlen i samme grad. Gjennom at læreren skaper seg en egen relasjon til
tavlen som instrument kan denne usikkerhet overvinnes. Elevene hadde i følge lærerne, ikke
en dømmende holdning til dennes tavleaktiviteter. Nøkkelen til tavle ferdighet her handler om
å bruke tavlen på en ydmyk måte og oppleve at det som utføres der har betydelse i verden.
Tavle ferdighet kan oppnås gjennom øvelse og praksis, på denne måten kan læreren bli en nær
venn med tavlen og materialene knyttet til dette, men det kreves tid, ydmykhet og øvelse for å
lære seg et nytt instrument.

Det unike bilde
I videoobservasjonene var tavlen her en overflate for lærerens egne og unike bilder i
klasserommet. Bildene fremstod som gjennomarbeidede og ferdige malerier, til stor del utført
av læreren når elvene ikke var til stede i rommet. Maleriene framstod som detaljerte kraftfulle
og fargesterke utsmykninger i klasserommet. Krittbildene ble ikke umiddelbart visket ut, men
de ble brukt som veiledende illustrasjoner i undervisningen over tid. Bilder som læreren
veiledende utførte på tavlen med elevene var enklere og fremstod mer som fragmentariske.
Om jeg velger en beskrivelse fra billedkunstens område, skulle jeg kunne kalle bildene for
freskomalerier som visualiserte faget som det ble undervist i. Elever kunne spørre om hvor
lenge maleriene fikk stå på tavlen, som om de beskrev malerienes flyktighet. Kanskje visste
de at krittet bare kunne stå på tavlen under en viss tid, og at tavlen må gi plass for nye verk? I
videoobservasjonen fremstod tavlevasken som en overflate malt svart systematisk med en
roller, den ble metodisk rengjort i to omganger og fremstod på denne måten mørk som en
svartmalt vegg.
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Lærerens perspektiv

Det ligger en pedagogisk utfordring i dag at elever fotograferer av lærerens ferdige malerier
på tavlen med sine mobiltelefoner i stedet for å tegne og bearbeide egne illustrasjoner i faget.
Det spesielle med tavlebildet er dets forgjengelighet, kanskje er det derfor elver fotograferer
av tavlen for å kunne bevare minnene av bildene? Dette kan være et uttrykk for vår tid, hvor
opplevelser blir dokumentert, delt og presentert gjennom digitale medier. Tavlebildet er ikke
konstruert, det er en fysisk lærerperson i rommet som har skapt stedspesifikke malerier ut fra
seg selv. Lærerne skaper malende på tavlen i stedet for å bruke ferdige plansjer i sin
undervisning. Plansjene er som ’ready made’, ferdig fremstilte illustrasjoner og modeller av
virkeligheten som en fremmed har gjort. Læreren skaper i stedet malerier ’live’ og på denne
måten muliggjør læreren for elevenes forståelse, da de har observert hvordan det unike bildet
har oppstått framfor seg. En ledet bildeprosess på tavlen foregår gjennom at farger blandes, og
ved at elevene kan involveres i fargeprosessen og oppleve i realtid hva som kan passe
sammen av farger. Læreren kan også utfordre elevene gjennom å si hvor vanskelig det er å
tegne det hun vil synliggjøre på tavlen. Dette kan skape et engasjement hos elevene i deres
egne bildeprosesser. Et viktig aspekt i tegningen her er nøyaktighet, særlig i naturfag. Elevene
kan øve iakttagelsen, og dette kan behjelpes gjennom at læreren hele tiden forteller om
hvordan hun tegner noe. Det visuelle elevene får via tavlebildet kan da bli til egne erfaringer
om de selv utfører tegneprosessen. Maleriet på tavlen i klasserommet kan synliggjøre mot
omverden på hva som skjer av undervisning med klassen til en hver tid. Læreren identifiserer
seg med tavlen som sin og klassens tavle da steinerskolen ofte har egne ’hjemme- klasserom’.
Tavlen fremstår på denne måten som visuelle avtrykk av den individuelle klasselærerens
bilder. Bildene blir en del av rommet og gir det sin visuelle identitet, der det som finnes på
tavlen er rettet til elevene. Om elevene ikke er delaktige under tilblivelsen av bildet på tavlen,
kan bildene fremstå som overraskelser, som ferdige verk på en kunstutstilling i et galleri.
Elevene kan bli glade og overasket over disse kunstverkene.
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Samlingspunkt
I Videoobservasjonene med Anne var tavleaktiviteten koblet til skiveundervisning. Læreren
gjorde en enkel avgrensning, en kontur i kritt på tavlen slik at elevene skal kunne orientere
seg visuelt med hjelp av denne. Avgrensingen på tavlen stod på denne måten i visuell relasjon
til arket i elevens egne arbeidsbøker. På denne måten ble tavlen og krittet selve tegnene eller
symboler for bøkene og pennene elevene holdt i hendene framfor seg. Sangen var med som et
tydelig delelement i tavle situasjonen. Gjennom felles sang ble elevene en homogen gruppe
og det oppstod arbeidsro og fokus rettet mot det som skjedde på tavlen. Konsentrasjonen og
fokus ble opprettholdt så lenge aktiviteten utgikk fra tavlen. Det hersket på denne måten
oppmerksomhet og fokus hos elevene på det som skjedde på tavlen så lenge elevene skrev og
arbeidet sammen med læreren. Den svarte tavlen var selve objektet som aktiviteten utgikk fra,
det var som at selve krittets funksjon og bevegelse på tavlen hadde oppgaven som
dirigentpinnen for orkesteret, hvor hver av elevene var musikanter. Læreren var dirigenten,
tavlen var selve stativet for partituret og elevenes bøker og penner deres individuelle
instrument. Tavlen var her et objekt, som fokusfunksjon i rommet.
Lærerens perspektiv

Tavlen kan være en usynlig medspiller, den er ikke så lett å legge merke til, da den er så stille.
Den inngår så selvfølgelige som nesten lydløs overflate i undervisningen. Et eksempel på når
tavlen snakker er når den blir skrevet på av lærerne. Det som står der blir nedskrevet av
elevene i deres bøker, i større utstrekning, det som derimot bare blir sagt av læreren blir ikke
nedskrevet og tatt hensyn til av elevene i samme grad. Elever kan ha vanskeligheter med å
huske en lett stensil de fikk i sin hånd, den husker de sjelden, men et bilde fra tavlen, det kan
de fortsatt prate om langt senere. Tavlen er på denne måten mer visuelt engasjerende enn et
papirark. Tavlens materie er vel tyngre enn arkets? Tavlen er lærerens, derfor må det finnes et
grenseområde i klasserommet som synliggjør dette. Grensen manifesteres fysisk gjennom og i
tavlen. Tavleområdet er lærerens og hører til hennes integritet, men også til utsattheten som
lærer. Av og til slipper læreren elevene inn i sitt tavlerike, men kun under spesielle
omstendigheter, da er det viktig at det blir rettferdig så at alle elever får møte tavlen. Tavlen
blir også respektert av elevene som en arena som hører til læreren, undervisningen og for det
estetiske uttrykket .Tavlens posisjon som en utfordrer til interaksjon viser seg på en bestemt
måte i hvordan elevene venter på at noe skal skje på tavlen, når det foregår
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undervisningsaktivitet i rommet som ikke er tavlerelatert, som ringleker og lignende ønsker
læreren at tavlen ikke skal virke visuelt forstyrrende inn med sin synlighet. Tavlen kan da
stenges med hjelp av to sidetavler, og på den måten trekker den seg tilbake. Det handler her
om og begrense tavlens mulighet til å fange opp elevenes oppmerksomhet, men det motsatte
kan også gjøres; å åpne tavlen om læreren ønsker at elevene skal se det som står skrevet på
den. Tavlen blir et visuelt samlingspunkt lengst fram i klasserommet og læreren selv kan også
oppleve hvordan tavlen krever dennes vakre tegninger i kritt framfor elevene. Når det gjelder
praktisk materielle aspekter av tavlebruk, er det viktig å være klar over tavlens rolle og
visuelle påvirkning når elevene skal ledes i en tegneprosess, de fargede tavlekrittene kan
fungere som visuelle fargekoder der elevene kan lære seg hvordan de forskjellige
fargekrittene har ulike betydelser som i et notasjonssystem, Den sanselige, materialkvaliteten
i krittene og tavlen har en sammenheng med selve dynamikken i svartheten, og læreren kan
lyse den opp, gjennom å male flater og gjøre vakre bilder. Tusjpennene, som brukes på en
White Board, de kan gjøre tørre streker og gi informasjon. I lærerens relasjon eller
kjærlighetsforhold til tavlen, er det viktig at den er holdes ren, at den muliggjør; Tabula Rasa.
Forslag til framtidige undervisningsplaner

I Steiners (2011) skildring av hva læreren kan gjøre på den første skoledagen sammen med
elevene på tavlen, der elevene individuelt kan få et forhold til at verden består av krumme og
rette formprinsipper. Beskrivelsen fremstår her som strekt rituell, møysommelig, sanselig og
mild i sin beskrivelse. Det er et hendelsesforløp, en kunsthendelse og interaksjon som pågår
mellom lærer, tavle og elever. I læreplanen (2014) tegner læreren først på tavlen. Elevene
sitter på sine plasser og hermer det som læreren har gjort på tavlen i sine bøker, eller på små
griffeltavler. I Steiners beskrivning fremstår derfor det dramatisk sosiale og rituelle
perspektivet sterkere enn i lærerplanens beskrivelse av tavleaktiviteten. Slike enkle
tavlehandlinger kan fungere som et overgangsritual den første skoledagen for elevene. Jeg
skriver dette for at jeg selv har et sterkt minne fra dette i min egen skoletid. Kanskje kunne
tavlen synliggjøres sterkere i fremtidige læreplaner som en viktig, men stille medspiller i
klasserommene? Jeg har vist at tavlen kan være som en scene for små interaktive
kunsthendelser, den kan være en overfalte i rommet for lærerens gaver i form av vakre bilder,
og den kan aktiveres som medspiller om man kan høre dens stemme. Tavlen kan på ulike
måter gi visuelle avtrykk som kan gi virkninger inn i framtiden, som performativ unik
materialitet.
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Begrensninger i undersøkelsen og mulige fremtidige forskningstema

En begrensning for meg i undersøkelsen er min egen rolle som billedkunstner, der
observasjoner og tolkninger blir farget av dette. Som jeg tidligere har nevnt er ikke elevens
stemme lyttet til i undersøkelsen, det som blir beskrevet her i elevperspektiv er helt og fullt
sett ut fra min tolkning gjennom lærerens perspektiv. Undersøkelsen ble utført i tre
forskjellige klasser i to ulike skoler under hovedfagsperioder. Om tavlen brukes på tilsvarende
måte i andre undervisningstimer på skolene og av andre lærere ligger utenfor min horisont.
Den kvalitative tilnærmingen tillater her ingen generalisering med hensyn til tavlebruk i
andre klasserom eller til andre læreres praksis. Når det gjelder fremtidige forskningstema er
det en ansatspunkt til tavlebruk som jeg ser som aktuell: Hvilke erfaringer og refleksjoner har
elevene av den svarte tavlen i undervisningen, sett i lys av vår digitale tidsalder?
Tabula Rasa

Jeg står foran et tomt svart lerret som snart skal lyses opp med krittets kalk. Alt er mørkt, men
snart skal mørket lyses opp. Hvor skal jeg begynne? Jeg står foran en vegg av mørke. Hele
kroppen må arbeide, røre på seg og vise seg. Det er nesten litt farlig, alle kan jo se meg. Jeg er
sårbar og utsatt. Jeg kan ikke gjemme meg bak et digitalt filter med prefabrikert informasjon,
eller lese opp teksten fra sidelinjen under projektorens dunkle stråleglans, eller trykke på en
mus. Jeg står her nå på en mørk scene, alene. Alt som skal vises må åpenbares og synliggjøres
av meg, helt ut fra meg selv i dette nuet. Den mørke vegg kan bli en venn.
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Appendix
Informerat samtycke

Till rektor, lärare och föräldrar vid …………….
Önskemål om videoinspelning av en eller två lärare och deras arbete med den svarta tavlan i
klassrumsundervisning vid ……………… i samband med min masteruppsats vid Rudolf
Steiner Høyskolen i Oslo: Den svarte tavlen på Steinerskolen.
Mitt namn är Marius Wahl Gran jag är student på master programmet i Waldorfpedagogik på
RSH i Oslo. Jag är bosatt i Mölnbo utanför Järna.
Ändamål
Mig veterligen finns inte någon forskning gjord på hur lärare i Waldorfskolan arbetar med den
svarta tavlan i undervisningen och som resultat av detta finns det heller inte mycket litteratur
på området. Mitt mål med denna studie är att försöka belysa aspekter av detta sätt att
undervisa i skolan. Min målsättning med denna uppsats är att belysa en del av en mångårig
praxis, för att fördjupa förståelsen av pedagogiken och skapa ett teoretiskt grundlag för vidare
utveckling av denna praxis. Jag är särskild intresserad av lärarens relation till den svarta
tavlan och hur hen arbetar med denna.
I samband med detta ber jag om Ert tillstånd att få göra videoobservationer av en eller två
lärares arbete med den svarta tavlan. Jag föreställer mig att det måste vara en intensiv period
där tavlan används flitigt i undervisningen och som därför bli relevant att filma samt att de två
lärarna ser positivt på själva projektet.
Genomförande
Video inspelningen sker så diskret som möjligt med en fast kamera som hela tiden är riktad
mot tavlan. Barnen kommer inte att filmas. Inspelningen kan ske vid två tillfällen med två
olika lärare. Jag planlägger 2 gånger 2 inspelningar à ca 20 min, eventuellt mera om det skulle
uppstå tekniska problem. Alla barn och vuxna kommer att bli anonymiserade i
undersökningen och själva videomaterialet kommer att bli raderat efter att master arbetet är
avslutat, förmodligen i maj 2016. Det er inte aktuellt att använda filmen som empirisk
dokumentation. Det inspelade materialet kommer att vara mitt verktyg i en kvalitativ
undersökning jämte mina egna fältanteckningar.
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Jag hoppas på att kunna genomföra videoinspelningen så snabbt som möjligt under oktober
månad. Det förutsätter självklart att jag har Ert tillstånd till dess. Efter att inspelningarna är
gjorda, skulle jag gärna göra en eller två kortare intervjuer med respektive lärare, baserad på
det visuella materialet jag fått fram.
Jag ser fram emot ett positivt svar från er.
För eventuella frågor ta gärna kontakt med mig på mobil: 0708 897845 eller e-post:
marius@artsublim.se
Med vänliga hälsningar

Marius Wahl Gran
Mölnbo 15 september 2015
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Intervjuspørsmål
Spørsmål til Sverre

Imponerande Sverre! Det ser ut som for mig som det fins olika kvaliteter i förmedlingen. Vad
tänkte du när jag filmade dig, och vad tänker du nu, när vi har sätt filmen?
-

Har du några tanker du kring det konstnärligt estetiske i det du förmedlar på tavlan?

-

Är det viktigt att just du gör bilderna själv, att du inte använder färdiga planscher?

-

Gör eleverna det samma bilder som dig i sina böcker?

-

Hur har du lärt dig att arbeta med svarta tavlan?

-

Har du några tankar kring den svarta väggen i klassrummet?

-

Fokuserar du när du ritar på tavlan?

-

Det ser ut för mig som det finnes et improvisatoriskt element i ditt arbete?

-

Har du några tankar kring det rytmiska i förmedlingen. Paus. Aktivitet?

-

Har du några tankar kring material kvalitet; underlag, svamp krita?

Spørsmål til Marte

Imponerande Marte! Det ser ut som for mig som det finns olika kvaliteter i förmedlingen. Vad
tänkte du när jag filmade dig, och vad tänker du nu, när vi har sätt filmen?
-

Hur tänker du kring det konstnärligt estetiske i det du förmedlar på tavlan?

-

Vissa av bilderna finns på tavlan redan på morgonen, har du gjort det innan eleverna
kommer?

-

Hur kommenterar eleverna bilderna på tavlan på morgonen?

-

Vissa bilder gör du under själva undervisningen, andra har du redan gjort, ser du
någon skillnad på dessa?

-

Varför är det viktigt att just du gör bilderna själv, att du inte använder färdiga
planscher?

-

Gör eleverna det samma bilder som dig i sina böcker?

-

Hur har du lärt dig att arbeta på tavlan, har du övat?

-

Har du några tankar kring den svarta väggen i klassrummet?

-

Har du några tankar kring material kvalitet; underlag, svamp krita?

-

Fokuserar du när du ritar på tavlan?
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Spørsmål til Anne

Imponerande Anne! Det ser ut som for mig som det finns olika kvaliteter i förmedlingen. Vad
tänkte du när jag filmade dig, och vad tänker du nu, när vi har sätt filmen?
-

Hur tänker du kring det konstnärligt estetiske i det du förmedlar på tavlan?

-

När du sjöng och höll kritan i handen i filmen såg det ut som du fick uppmärksamhet
av eleverna. Kan du berätta om detta?

-

Det ser ut för mig som du leder bildprocessen på tavlan, att det uppstår stegvis?

-

I filmen gjorde du en inramning och avgränsning när du tecknade, kan du berätta lite
om detta?

-

Hur har du lärt dig att arbeta med svarta tavlan?

-

Har du övat med en egen bild innan du börjar på tavlan?

-

Har du några tankar kring den svarta väggen i klassrummet?

-

Fokuserar du när du ritar på tavlan?

-

Har du några tankar kring material kvalitet; underlag, svamp krita?
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