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I Tacksamhet

Till min älskade Eva-Britt
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Till min kloke och tålmodige handledare Arve
Till min filosofiska vän Tine
Till min trädgårdsintresserade granne, Ulf
Och till andra som varit stödjande
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Introduktion
Mitt första minne är ett rum.
Jag är knappt 3 år gammal och min far och jag skall besöka min mor, som befann sig på
sjukhuset med min nyfödde bror.
Far och jag går in i den stora sjukhusbyggnaden och öppnar dörren till ett rum. Vi stiger in i
rummet, stänger dörren och väntar en stund. Så öppnar vi dörren igen och går ut. Det konstiga
är att rummet utanför ser annorlunda ut nu, jämfört med när vi klev in. Det är som om någon
har gjort om hela rummet medan vi stod där inne och väntade. Långt senare förstod jag att vi
hade åkt hiss. Förutom den magiska förflyttningen minns jag att dörren bestod av en
smidesgrind i svart. Min bror kom jag däremot inte ihåg så mycket av.
Sedan följde en rad rum i mitt liv, mitt första egna rum, semester i grönt tält en sommar sedan
orange tält en annan, 70-talets alla bruna rum och så vidare, fram till att jag hamnade på en
konstutbildning i Järna. Här bodde alla i rum med olika färger, mitt var grönt och hade ett rött
tak. När jag låg i min säng och tittade runt i rummet, associerade jag alltid rummet med ett
akvarium. När jag frågade skolans ledning varför rummen var målade på så många skiftande
sätt fick jag till svar, att om jag ville så var det en möjlighet för mig att studera färgupplevelse
i rum. Klassrum, korridorer och matsal hade också färg och nästan inget rum var vitt. Utom
ett, det var blomsterrummet, som faktiskt var vitt. Men å andra sidan var det fullt med
blommande pelargoner, i rosa, vitt och rött, med kraftigt gröna blad.
Så småningom blev jag intresserad av att själv prova på att måla färg i rum. Det har resulterat
i drygt 30 års resande i Skandinavien med pensel och färg och en massa rum. Det har varit
rum hemma hos både den ena och andre. Rum i offentliga lokaler, kyrkor, skolor, sjukhus och
olika företag, allt från skogsföretag, banker till larmoperatörer.
En av alla dessa kunder som har passerat är Waldorfskolor runt om i Norden. Till skillnad
från alla de andra uppdragen så fanns här en given idé om vilka färger som varje rum skulle
ha.
Som en liten jämförelse ställer jag det mot den vanliga skolan, såsom den beskrivs av
Arbetsmiljöverket (2015) och Skolverket (2011).
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Klassrummet är Sveriges största arbetsplats. En och en halv miljon elever och knappt 200 000
vuxna, är dagligen verksamma i skolan. Barnen sätter av tolv år av sitt liv i olika klassrum, en
lärare upp till 30 år och ibland mer. Både elever och lärare i Svenska skolor lyder under
arbetsmiljölagen, (Arbetsmiljöverket, 2015). Skolans huvudman har ansvaret för att lagen
följs, oftast har ansvaret lämnats över till skolans rektor. Men alla är skyldiga att följa
arbetsmiljöreglerna och att bidra till god arbetsmiljö. Lärande miljö innefattar både
psykosociala och fysiska aspekter, (Arbetsmiljöverket). När det gäller skolans lokaler anses
förutom rum som är stora nog för de olika grupperna av barn och vuxna, att ventilationen är
god, balansen mellan värme och kyla fungerar, utomhusmiljön är adekvat och att rummen är
dämpade med tanke på buller. På senare år har frågan lyfts fram om bättre ljusmiljö i skolan,
variation mellan dagsljus och artificiell belysning och val av ljuskällor i kombination med låg
energiförbrukning, (Arbetsmiljöverket). Ett klassrum är ca: 60 kvm stort, har fönster på en
sida, en vägg med svart tavla/whiteboard/smartboard, förvaring, entrédörr, samt ytor för att
visa barnens uppgifter och alster. Det som däremot inte lyfts fram är skolans estetiska
utformning, dess form, arkitektur och färg och dess eventuella betydelse för arbetet inom
skolan. I den senaste läroplanen från Skolverket (2011), så formuleras uppgiften om en god
skolmiljö på följande sätt: Alla som arbetar i skolan ska, ”främja elevernas förmåga och vilja
till ansvar över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Det handlar om hur barnet skall
lära sig och ta ansvar för sin egen miljö och omgivning. Att bli en god vuxen.
Som ovan beskrivits finns inte några speciella anvisningar i den svenska skolan som
framhåller det estetiska värdet för en god skolmiljö. Det betyder att de flesta skolor uppfyller
alla de materiella och praktiska krav som arbetsmiljölagen kräver. Dock nödvändigtvis inte
färg.
Därför har jag vänt mig till alternativa pedagogiska skolformer, där färg verkar ha en mer
avgörande roll. Ett exempel är waldorfskolan som bygger sin pedagogiska grund på Rudolf
Steiners anvisningar från början av 1900-talet. Steiner föreslår i samband med att de första
skolorna bildas, i Stuttgart och Hamburg i Tyskland och i London i England, att klassrummen
skall färgas som ett stöd för lärande, gällande för både elev och lärare. Idén lever vidare och
än idag målas klassrum och skolmiljöer enligt dessa direktiv. Valet av kulörer utgår från
barnens ålder, lågstadiet, har rött och orange i sina klassrum, mellanstadiet går från gult mot
grönt och högstadiet och gymnasiet i blå mot kalla röda nyanser. Barnens klasslärare från
första klass följer med barnen upp genom årkurserna fram till åttonde klass där sedan
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ämneslärare tar över. Dessa lärare kommer därför att vara med i denna färgförändring som
barnen går igenom under sin skoltid.
Jag har därför valt ut tre klasslärare som följt sina klasser 1-3 ggr. I intervjuform tar jag del i
deras redogörelse för tre specifika perioder i barnens skolgång, lågstadiet, mellanstadiet och
högstadiet, och se om det går att påvisa någon betydelse med de färgsatta rummen i
Waldorfskolan och i så fall hur. Om så är fallet, hur hölls idén vid liv, hur ser framtidens
Waldorfskola ut när det gäller pedagogisk utveckling och miljöskapande faktorer.
I min master vill jag undersöka betydelsenen av att designa rum med färg. Vad innebär färgen
i det dagliga livet i en Waldorfskola? Finns det liknande erfarenheter utanför Waldorfskolan, i
offentlig och privat miljö, eller finns det andra aspekter och erfarenheter här?
Jag har förutom de tre lärarna valt att intervjua två konstnärer som bägge skapar
färgupplevelser. Den ena som är konstnär, där färggestaltning i det offentliga rummet, är en
stor del av hans arbete. Den andra personen är både konstnär och pedagog, och rums-skapar
efter Waldorfskolans pedagogiska idéer. Vad har dessa personer för tankar kring
rumsgestaltning med färg?
Min forskarfråga är:
Vilka erfarenheter och reflektioner har konstnärer och Waldorflärare omkring de
färgade rummens betydelse?
Två viktiga aspekter att undersöka:
Det ena är att undersöka betydelsen en av Waldorfskolans design idé att färggestalta rum och
hur håller man håller idén vital och levande.
Det andra är färgsättning generellt, vilka faktorer bildar viktiga grundlag för en god
färgsättning och ger den betydelse?
Syftet är alltså att på ett övergripande sätt belysa betydelsen av färgupplevelser i rum och inte
fokusera specifikt på analys av antroposofisk arkitektur, teoribildning eller liknande.
Efter 30 i år av färgsättning i rum, konstaterar jag, att det är första gången som jag på allvar
får chansen att göra en uppföljning av mitt arbete. Jag har förutom alla målningsuppdrag
också undervisat i färg och ljuskunskap och önskar här sammanföra teori med praktiska
erfarenheter i denna form.
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Resultatet vänder sig till dem som vill arbeta med färgen som rumsskapande faktor.
Sökord: rumslig färgupplevelse, färgade rum i skolmiljö, pedagogisk design
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Litteraturstudie
Hur beskriver man en upplevelse, en smak, en doft eller ett visuellt intryck? Har vi ord så det
räcker eller famlar vi, söker allegorier och metaforer för att kunna förklara?
Till denna undersökning har jag att sökt litteratur utifrån tre underkategorier. Dessa tre
kategorier följer sedan som en röd tråd genom både empiri och diskussions kapitel. Det första
utgår från upplevelse, ur ett historiskt perspektiv, ur ett vetenskapligt forskar perspektiv och
slutligen en rapport som redovisar en kvalitativ studie av människors levda erfarenhet av
rumsgestaltning och konst i sjukhusmiljö. Under arbetet med empiridelen och de tre
intervjuerna, kom behovet att undersöka redskapen som möjliggör undersökandet och
skapandet av färgade rum. Detta gav namn till nästa underkategorier, om ljus- och
färgkunskap. Denna del delades in i följande underrubriker, seendet, färg, ljus, teori om rum
och teori om färg. Litteraturdelen avslutas med en avgränsad beskrivning kring den
pedagogiska idén och dess kursplan, som bildar bakgrund till den åldersanpassade
färgsättning av rum inom Waldorfskolan.

Färgupplevelser.
Forskning visar att färgens inverkan på människan kan vara avsevärd, men vad det innebär i
praktiken är oklart, hävdar Küller (2006, s.195). Utgångsläget är komplicerat, men väl värt att
undersöka. I sökandet efter adekvat litteratur har jag funnit historiskt material, undersökning
utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv och kvalitativa studier om färgupplevelser i skola och
vårdmiljö. Jag börjar med en artikel av José Luis Caivano, professor från Argentina, som har
gjort forskning på vårt förhållande till färg i arkitektur ur ett historiskt perspektiv.
Caivano (2006) börjar med att förklara hur mänskligheten i skrift, ända fram till Renässansen,
i stort sett beskriver färg utifrån material, såsom pigment, bindemedel, hur man applicerar och
var materialet finns att hämta i naturen. Sålunda inte utifrån upplevelsen. Färg är material,
precis som trä, sten och glas och beskrivs inte heller som något annat. Från 1600-talet, ökar
vår medvetenhet om andra kulturer och vi får inblick i hur arkitektur gestaltas i form och färg
i andra länder. En historieskildring från denna tid, Eugéne-Emmanuel Violet-le- Duc (18141879) ger 1887 ut en historieskildring från denna tid, där han i ett appendix till boken, har lagt
till fyra färgade planscher som visar interiörer från Egypten, ett hus i Aten, ett Romerskt
palats och rum från ett medeltida slott. Bilderna ansågs exotiska och inspirerade i dåtidens
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heminredning. Allmänt uppfattas färg fortfarande som något dekorativt och det är inte förrän i
modern tid som det sker en förändring i synen på färg. Först ett exempel hur det lät innan,
från den franske arkitekten Le Corbusier (1887-1965) som skriver följande om färg i en
artikel från 1918: ”Formen är mest framstående och färgen bara en av dess tillbehör”,
(Caivano, 2006, s.354). Det sker dock en drastisk förändring 1931 då Le Corbusier i en artikel
citerar den franske målaren Fernand Legér som säger: ”Människan behöver färg för att leva,
det är ett element som är lika viktigt som eld och vatten”, (Caivano, 2006, s.354). Le
Corbusier skriver vidare i artikeln hur han nu använder färg för att dramatiskt förändrar det
rumsliga upplevelsen av arkitektur. Så från att ha varit ett dekorativt material i arkitekturen så
kan färg enligt Corbusiers insikter, nu dramatiskt förändrar upplevelsen av rummet.
I en antologi kallad Färg Ljus Rum, har jag valt ut två artiklar av två svenska forskare och
deras nutida studier kring färgupplevelser. Det är Rickard Küller (2006) och Jan Janssens
(2006), som bägge verkat inom miljöpsykologi vid Lunds tekniska högskola. Att rummets
färg påverkar människan både psykiskt och fysiskt är uppenbart och visar sig i hur vi
uppfattar rummet och uppträder i detsamma. Men den enskilde individens mående och status
påverkar och skapar stora skillnader i hur vi upplever bestämda färgstimuli. Küllers slutsats
blir därför att en viss återhållsamhet i färgvalet är att rekommendera på exempelvis en större
arbetsplats där enskilda individer uppehåller sig under lång tid. I ett slags hänsynstagande.
Küller noterar att det finns ”egendomliga föreställningar om hur färg påverkar människan.
Bland annat påstås det att varma färger skulle kunna påverka kroppens ämnesomsättning så
att vi inte fryser”, (Küller, 2006, s.192-193). Küller och även Janssens anser detta vara
missuppfattningar. En stark kritik riktas till oseriösa utövare av sanningar gällande färg,
skriver Janssens (2006), som menar att det bygger, ”delvis på äldre färgläror och bristfällig
vetenskaplig dokumentation och ibland har det uppenbarligen rört sig om rent
pseudovetenskapliga förställningar”, (Janssens, 2006, s.198). Vilka dessa utövare är utpekas
inte direkt men beskrivs som ”färgkonsulter och ideologiskt präglade rörelser”.
Janssens vill visa på komplexiteten i upplevelsen av rum, dess storlek, ljussättning,
materialval, mönster och att styrkan hos både färg och ljus påverkar mer än den specifika
kulörtonen och att detta kan leda vidare till nya upplevelser. Janssens hävdar att vissa studier
visar att en miljö som består av många färgstarka intryck, oroliga mönster, så kallad visuell
komplexitet, kan framkalla en känsla av stress, detta jämfört med en mer neutral färgsättning i
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exempelvis grå toner. Därför kan en miljö med mindre visuell påverkan vara en bättre
förutsättning för att utföra uppgifter som kräver koncentration och tankearbete.
Det motsatta sker vid rutinarbete, där yttre påverkan, miljön, social närvaro av andra
människor stimulerar och i stället ökar produktiviteten och motivationen för utförandet av
uppgiften, enligt Janssens(2006).
Janssens beskriver ett fullskaleexperiment där man vill undersöka färgens eventuella påverkan
på en grupp personer som utför helt skilda arbetsuppgifter, upprepande rutinarbete eller
krävande korrekturläsning, i två rum färgsatt i röd respektive blå färg. Frågeställning var om
den röda färgen skulle stimulera rutinarbetet och om den blå färgen uppfattades stödjande för
mer kreativa uppgifter av intellektuell karaktär, såsom uppsatsskrivning. Det visade sig att
rumsfärgerna inte ”tycktes påverka var sig prestation eller kreativitet på något enkelt och
generellt sätt”, (Janssen, 2006, s.204). Det visade sig dock att det röda rummet upplevdes
trivsammare och att försökspersonerna kunde konstatera positiva känslor inför den upplevda
färgen. Vidare kunde man iaktta att personer som upplevde sig negativt inställd inför studien,
arbetade effektivare i det röda rummet men gjorde fler fel, vilket tyder på stress. Den som
däremot var positiv till sinnet, arbetade långsammare och gjorde färre fel. Resultaten från det
blå rummet visade att det var liten skillnad mellan de olika gruppernas möjlighet att
genomföra sina uppgifter på ett positivt eller negativt sätt, (Janssens, 2006).
Sammanfattningsvis frågar sig Janssens (2006) om det överhuvudtaget går att ge bestämda
råd gällande färgsättning utifrån de forskningsresultat som är gjorda. Är lagom alltid bäst för
att förhindra en stressfri miljö eller visar det sig att man istället uppfattar miljön som tråkig
och understimulerande? Han slår slutligen fast att färgsättning kräver ”både kunskap,
erfarenhet och inte minst, ett lyhört sätt arbeta”, (Janssens, 2006, s.204).
Annika Wik (2015) fick i uppdrag av Kulturförvaltning i Stockholm läns landsting, att utreda
konstens betydelse inom vården. Detta på grund av landstingets satsning på konst i
vårdmiljöer i snart 50 år. Konsten ligger som en integrerad del i landstingets framtidsplan för
hälso- och sjukvård, (Wik, 2015, s.2). Wik genomförde en kvalitativ undersökning på olika
sjukhus i Stor-Stockholm och intervjuade personal, patienter och besökare för att höra deras
upplevelser av konstnärligt gestaltade miljöer inom sjukvården. En av huvudfrågorna var:
”Vad betyder konsten för människors möten med vården och dess miljöer?” (Wik, 2015)
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”I Sverige har vi en lång tradition av att berika sjukhus och andra vårdmiljöer med konst, en
tradition som utgår från övertygelsen om att vårdmiljöns utformning inverkar positivt på vår
upplevelse av att vara där”, säger Wik (2015, s.3).
I sin studie arbetar Wik med antagandet om att olika miljöer med konstnärlig gestaltning leder
till skilda upplevelser. Därför har studien genomförts i intervju- och samtalsform på skilda
platser inom sjukvården, i entréer, korridorer, väntrum tillhörande olika specialistvård såsom
psykiatri, cancermottagning, talklinik och minnesmottagning. Efter avslutat arbete konstaterar
Wik att vi mår bättre av en miljö som är fin och omhändertagen jämfört om den är eftersatt
och nedsliten. Konstens betydelse blir extra påtaglig där den saknas och förstärker bara
sjukhusets sterila karaktär. I sin rapport uttrycker sig Wik oftast med begreppet konst, vilket
inte bara beskriver ett enskilt konstverk, utan rummets utformning, storlek, färg, ljus och
material. ”Konstupplevelsen är det som sker i möte med platsen, rummet och situationen som
människor befinner sig i. Därför bör konst beskrivas som rumslig, platsspecifik och
situationsspecifik gestaltning”, konstaterar Wik (2015, s.19).
Att sätta ord på upplevelsen är dock inte så lätt, det kan ta ett tag innan man kan sätta ord
på den. Det kan till och med vara så att det är något man lever med en längre period med
skiftande iakttagelser och funderingar. En välvårdad miljö inger dock en känsla att vara
sedd och respekterad. Den kan också verka distraherande, ta bort oro över något som
bekymrar i samband med sjukdom, och istället rikta tankarna mot något som jag funderar
över när jag inte är sjuk. ”En majoritet av de tillfrågade önskar sig mer färg. Sjukhus är
utan tvivel förknippade med färgen vit och många välkomnar allt som kontrasterar och
bryter av mot det vita”, säger Wik (2015, s.17).
I sin studie kommer Wik fram till vikten att skapa miljöer som hänger ihop och som
skapar ett helhetsperspektiv. Detta kan vara avgörande när en patient delges diagnoser
som tynger sinnet. Motsatsen är miljöer med tillfälligt uppsatta lappar, slitna möbler, tvapparater som levererar ointressant innehåll och som sammantaget ger ett nedsättande
intryck, (Wik, 2015).
Avgörande för att få ett bra resultat med en konstnärligt gestaltad miljö inom vården är att
den som inreder har en förståelse för patienterna och deras bekymmer. Utgångspunkten
bör vara att skapa ett lugn och skingra tankarna något och ge en tro på framtiden,
konstaterar Wik(2015).
9

Inom konstvärlden finns kritik över att, ”När konst förväntas ha andra funktioner än att
var konst riskerar konstens unika funktion att marginaliseras”, (Wik, 2015, s.22). Här
väger Wik betydelsen av både konstverket och den som upplever konsten och säger
avslutningsvis, ”Noga planerad och placerad kan den (konsten) få oss att känna att här är
jag på en plats där det finns en omtanke om mig som patient och om hur jag mår” enligt
Wik (2015, s.22).
Sammanfattning: Mänskligheten har gått från att betrakta färgen i rummet som materialitet i
olika former, till insikten från andra kulturers tolkning av rumsgestaltning vilket inspirerade
till egna tolkningar, fram till 1900-talets förändring, där färgen i viss arkitektur nu får en
betydande roll som upplevelseskapare av rummet. Studier visar färgens betydelse som
avsevärd men att det svårt att ge några generella råd utifrån de forskningresultat man har idag.
Försökspersonernas mående hade en markant påverkan på resultaten. Lagom är kanske ändå
bäst. Intressant var att försökspersonerna gemensamt uppfattade det röda rummet (i exemplet
ovan) som trivsammare och att det samtidigt gav positiva känslor. Vad innebär det?
Wik förklarar hur ett konstnärligt gestaltat rum är en samverkan mellan, konstverket och den
rumsliga gestaltningen. Medvetenheten och omtanken till vad och för vem rummet är till för.
Rumslighet, platsspecifikt och situationsspecifikt var hennes konklusion, samt att färgen hade
en avgörande roll som balans till sjukhusvitt.

Om färg och ljuskunskap
Seendet

”Den grundläggande betydelsen av orden ljus och färg tillhör inte fysikens värld, utan den
mänskliga upplevelsen” skriver Liljefors (2006, s.229), i sin artikel ”Ljus och färg i seendets
rum”. Han förklarar vidare att när vi lär oss om ljus och färg för att medvetet kunna använda
det i våra rum är seendet den självklara utgångspunkten. Detta kan jämföras med ett mer
traditionellt förhållningssätt när det gäller ljus, att man utgår från tabeller som föreslår olika
värden på ljusmängd, framtagna för olika rumssituationer och som skulle tillfredsställa
seendets behov. I stället förslår Liljefors (2006) i undersökning av ljus, att genom sinnlig
erfarenhet uppöva ett aktivt seende och visuelle observation. När det handlar om perception
av rum är synsinnet överordnat övriga sinnen, (Liljefors 2006, s. 232). Tillsammans med
övriga sinnesintryck skapar vi oss upplevelsen av rum i vilket seendet står för upp till 80 % av
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informationen. Vi jämför ofta vårt öga med en kameras men till skillnad mot kameran som
ser plana bilder, ser vi rum. Vi ser också oss själva i dessa rum, (Liljefors, 2006).
Själva seendet är uppdelat i centralt och perifert seende. Liljefors (2006) väljer att benämna
dessa för omgivningsseende och detaljseende för att bättre förstå deras funktion.
Omgivningsseendet får oss att uppfatta rummet medan detaljseendet samtidigt ger oss precis
information, motsvararande två grader av vårt synfält. Trots den stora skillnaden mellan dessa
uppfattar vi inte någon gränsdragning mellan dem under normala betingelser.
”Omgivningsseendet uttolkar om rumsliga sammanhang med stöd av ljushetsgradienter och
kontraster utan skärpa. Detaljseendet däremot är helt beroende av skarpa kontraster som gör
det möjligt att särskilja mycket små olikheter.” (Liljefors, 2006, s.234). Omgivningsseendets
uppgift är att ge oss information om storskaliga rumsförhållanden. Med den insikten kommer
ett rum gestaltat med jämn ljus och lite kontraster mellan ljus och skugga, uppfattas som
tråkigt och livlöst. Ett rum som däremot är belyst på ett varierat sätt, ger en bättre
förutsättningar för att förstå rummet. Det ger en behagligare känsla, och skapar möjligheter
för en rikare och mer levande färgupplevelse, (Liljefors, 2006).
Jag kompletterar Liljefors (2006) med ett citat av Juhani Pallasmaa (2012) som följer upp
detta med seendets två delar: Unconscious peripheral perception transforms retianal Gestalt
into spatial and bodily experiences. Peripheral vision intergrates us with space, while focused
vision pushes us out of the space making us mere spectators”, (Pallasmaa, 2012, s.15).
Även den stora abstrakta konstnären Mark Rothko beskriver sitt måleri med liknande
erfarenheter:
I paint very large pictures. I realize that historically the function of painting large
pictures is something very grandiose and pompous, The reason I paint them
however – I think it applies to other painters I know – is precisely because I want
to be very intimate and human. To paint a small picture is to place yourself
outside your exprience, to look upon an experince as a stereopticon view or with a
reduceing glass. However you paint the larger picture, you are in it. It isn´t
something you command, (Rothko, 1987, s.8).
Det gör även den amerikanske regissören Quentin Tarantino i en intervju i samband
med premiären av filmen, ”The hateful eight”, om varför han har valt att filma i det
extra breda Ultra Panavision 70mm-formatet, något som bara har gjorts ett fåtal gånger i
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filmhistorien: ”Det passar perfekt för vackra storslagna snölandskap, men också för
inomhusscener. Det blir intimare och mer levande”, säger Tarantino (Goldberg, 2016, 8
januari).
Alla tre refererar till omgivningsseendets betydelse för människans möjlighet till och
delaktighet av den rumsliga upplevelsen.
Vårt seende är alltså beskaffat så att det skall visa på rumsliga sammanhang även där
den fysiska världen saknar det. Ett exempel är så kallade synvillor. Vilket kan vara att
samma färg kan se olika ut bredvid olika bakgrund, så kallad simultan kontrast,
induktion eller kontrastförstärkning. Här ett prov som visar en grå ytas förvandling
beroende på bakgrundsfärg. Det vi ser är inte primärt olika färger utan olika
kontrastsituationer. (Liljefors, 2006, s 238)

Färg

I den här studien, som handlar om färg, har och kommer ordet färg använts flitigt för att
användas flitigt för att beskriva den rumsliga färgupplevelsen.
I det svenska språket har ordet färg flera betydelser. Exempelvis använder vi ordet färg både
för produkten färg (eng. paint), latexfärg, oljefärg etc. och för upplevelsen färg (eng. colour),
gul, röd, blå, brun, (Fridell Anter, 2006, s. 139). För att särskilja begreppen används ibland
ordet kulör för att förklara färgintrycket gul, röd blå och brun och ordet färg används endast
till produkten.
Är då svart och vitt en färg? Vi skiljer på färgfilm och svart-vit film och i vissa läroböcker får
vi lära oss att svart-vitt inte är att betrakta som färger. Hur kan vi då förhålla oss till begreppet
färg och använda det på ett mera praktiskt sätt?

12

Sverige har sedan 1979 en standard för att beskriva färg, NCS-systemet, där NCS står för
Natural Colour System, det naturliga färgsystemet. Systemet utgår från det vi ser och är
ämnad först och främst till att gälla ytfärger, den färg som en specifik yta har.
NCS är ett språk för kommunikation, dokumentation och kontroll av färger. Det
ger möjligheten att entydigt definiera varje tänkbar ytfärg, och det erbjuder
begrepp och modeller för att analysera färgernas visuella egenskaper. Däremot är
det inte någon mall eller lathund för färgsättningsarbete. (Fridell Anter, 2006,
s.143)
NCS systemet är uppbyggt på sex elementarfärg, varav Gult (Y), Rött (R), Blått (B),
Grönt (G) hör till de kulörta elementarfärgerna, och Vitt (W) och Svart (S) hör till de
okulörta elementarfärgerna. Med elementarfärg menas att de uppfattas som rena färger
och att de visuellt sett inte kan sammanliknas med varandra. För att åskådliggöra
systemet används en tredimensionell form som är utformad enligt följande. De kulörta
färgerna befinner sig på cirkeln och de okulörta på en linje som går genom cirkelns mitt,
(Fridell Anter, 2006).

Om vi frigör cirkeln från den tredimensionella formen och betraktar de kulörta
elementarfärgerna, Gult (Y), Rött (R), Blått (B) och Grönt (G), så får vi en färgcirkel
bestående av kulörtoner. Mellan varje elementarfärg är det 100 enheter, vilket betyder att
om vi vill beskriva exempelvis en ren orange, som befinner sig mellan Y och R,
betecknas den som Y50R, vilket betyder Gult med 50 % Rött. Vi följer färgerna medurs,
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så kulörtonen lila som ligger mellan Rött och Blått betecknas således för R50B, Rött med
50 % Blått, (Fridell Anter, 2006).

Med hjälp av vitt och svart kan vi vidare beskriva en bestämd kulörtons nyans. Här följer
en rik skala av färger som bygger på samma kulörton med variation av de två okulörta
färgerna Vitt och Svart. Även här används 100 delar, där Vitt är 0 och Svart 100. Vi
gradera mängden av den specifika kulörtonen på motsvarande vis, betecknad som
kulörthet (C).
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Med dessa parametrar kan man således bestämma den visuella upplevelsen av en specifik
färg enligt följande: NCS S 1070-Y10R, innehåller 10 % svart, 70 % av en gul färg med
10 % rött och slutligen återstår 20 % Vithet. Så även nyansen räknas i hundratal, (Fridell
Anter, 2006).
Systemet omfattar i standardutgåvan, 1950 prover och som används flitigt av arkitekter,
inredare och måleriföretag för att kommunicera ytfärger eller egenfärgen på föremål.
Egenfärgen är dock inte alltid det som vi uppfattar av en färg i ett rumsligt sammanhang.
Här kan betraktningssituationen vara avgörande. Vilket avstånd det är till färgen, vilket
ljus den ses i, påverkan av ytans karaktär – glans, transparens, genomlyslighet,
korninghet etc (Fridell Anter, 2006, s.141) En färg kan också beskrivas som en
volymfärg, ex. ett glas rött vin, eller en ljusfärg tillhörande en ljuskälla ex.
mobiltelefonens färgvärld, (Fridell Anter, 2006).
Det inkommande dagsljuset påverkar också upplevelsen av en rumsfärg. Hårleman
(2000) påvisar genom att låta måla rum i samma färg, men låta ljus från söder respektive
norr belysa rummen att helt skilda karaktärer uppträder. I exemplet på s. 43, Hårleman
(2000), visas en gröngul väggfärg med ljus från söder att den upplevs som lite mer
gulaktig, jämfört med rummet som har fönster mot norr, där ljuset påverkar färgen att se
mer blåaktigt grön ut, Hårleman (2000).

Ljus

Den upplevda färgen påverkas också av rådande ljusförhållanden. Olika ljuskällor har
varierande förmåga att återge färg. Detta har att göra med våglängdsfördelningen hos den
strålning som en ljuskälla sänder ut, (Liljefors, 2006, s.241) Glödljus som vi finner
exempel i solljus, elden, glödlampor och halogen har ett kontinuerligt spektrum, vilket
betyder att ljuset återger färgerna bra. Motsatsen är ett sådant ljus vi finner vid
motorvägar och stora parkeringsplatser, natriumljus, som sänder ut monokromatiskt ljus,
som är avgränsat till en våglängd. Resultatet av detta blir att vi får svårt att särskilja olika
kulörtoner i det ljuset. Man ser världen som genom ett gult filter. Mellan dessa extremer
förekommer en rad olika ljuskällor som lyfter fram ytfärgen mer eller mindre bra.
Ljuskällor är märkta med ett så kallat RA-index som beskriver ljuskällans ungefärliga
förmåga att återge färger. Ett annat begrepp som har en inverkan är ljuskällans
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färgtemperatur som talar om vitheten på ljuset. ”Denna beskrivning utgår från den
glödande kroppens absoluta temperatur mätt i enheten Kelvin med nollpunkten vid -273°
C. Ju högre färgtemperatur, desto mera liknar ljuset ett himmelsljus från norr, (Liljefors,
2006, s. 242) Ljuskällor är märkta med vilken färgtemperatur de ger och variera från
varmt vitt ljus, 2700 K, som motsvarar färgtemperaturen från en glödlampa, till det kalla
ljuset i en så kallade dagsljuslampa på 4000 K, (Liljefors, 2006).

Ljusutbildningen i Sverige har utvecklat en planeringsgrund som utgår från vad vi ser.
Tanken är att genom att kontinuerligt använda denna utveckla erfarenhetsmässig
förståelse för de visuella förhållanden som råder i rum. Metoden ger också utgångspunkt
för kontroll av visuella och fysikaliska förhållande i befintliga rum, (Liljefors 2006,
s.248).


Ljusnivå

- hur ljust eller mörkt det är i rummet



Ljusfördelning

- var är det mörkare resp. ljusare



Skuggor

- var de faller och deras karaktär



Reflexer

- var de finns och deras karaktär



Bländning

- var den finns och hur märkbar den är



Ljusfärg

- hur ljusets färgton uppfattas



Ytfärger

- om de ser naturliga eller förvanskade ut
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Teorier om rum

”När man talar om färgupplevelse menar man ofta den specifika situationsberoende
upplevelsen där det finns möjligheter att urskilja stora färgskillnader mellan belysta och
beskuggade delar”, (Dahlin, 1999, s.7). Trots det har vi lärt oss att förenkla våra synintryck
och bestämt oss för att det är samma färg vi ser, trots de synbara olikheterna. Detta grundar vi
på tidigare erfarenheter och minnen som lärt oss att så är fallet, (Dahlin, 1999) Men om vi vill
utveckla kunskap om fenomenens rikedom så måste vi avstå från förenklingarna och invanda
förhållningssätt och öppna upp för den komplexa och sammansatta upplevelsen i stunden.
”Ett medvetet observerande av färg- och ljusfenomen i nuet kan ge en ökad livskänsla av att
vara i världen”, (Dahlin, 1999, s.8) Detta handlar både om den som skapar upplevelsen såväl
som den som får möjligheten att uppleva, (Dahlin, 1999).
Filosofen Nietzsche uttryckte det enligt följande när han beundrade grekernas förhållande
till rum och yta:
O, dessa greker! De förstod att leva: för detta krävs att tappert hålla fast vid ytan,
vid vecket, vid huden, att beundra skenet, att tro på formerna, på tonerna, på orden,
på hela Olympens sken! Dessa greker var ytliga – ur djupet!

Men så infinner sig komplexiteten såsom ljus som belyser ytan, eller delar av ytan, eller att
ytan tar slut och ersätts av ännu en, i ny riktning, och därmed bildas det tredimensionalitet, det
rumsliga. Här kan man skilja på allmän rumsupplevelse som bygger på våra gemensamma
biologiska förutsättningar för att bilda oss allmänna tankar kring rumsupplevelse, samt de
individuella som handlar mer om personliga förutsättningar att tolka rum. Detta kan avspeglas
av iakttagelser i stunden, personliga minnen, förväntningar, sinnesstämning, aktivitet,
kulturell, historisk och social kontext, (Dahlin, 1999). För att kunna arbeta med dessa
förutsättningar handlar det om att öva upp en tolkningsförmåga, att med öppna sinnen varsebli
på platsen och kunna beskriva vad det är jag iakttar, (Dahlin, 1999).
I sin artikel Rummet förklarar Krupinska (2006) vår syn på rummet utifrån ett historiskt
perspektiv och hur vi förhåller oss till det idag. För Aristoteles var rummet ett skal som
omsluter tingen och förnekade tomrummets självständiga existens, (Krupinska, 2006, s.254)
Teologin förändrade bilden av rummet. Ljus representerade det gudomliga och tillsammans
med rum, som i exempelvis i katedralbyggnader, med ljus passerande genom färgat glas, gav
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det oss det gudomliga rummet. Filosofen Kant talade om den relativa rumsuppfattningen, som
innebar fenomens egenskaper i rummet och deras förhållande till varandra. “Rummet har att
göra med tankens och själens förmåga, med intuitionen”, (Krupinska, 2006, s.257) Gottfrid
Semper, tysk arkitekt och teoretiker under 1800-talet, förklarade att arkitekturens uppgift var
att avgränsa rum och att det låg i arkitekturens framtida uppgift. Schmarsow, konsthistorieprofessor från Leipzig, menade att existensen av rum, i förlängning handlade om vårt
förhållande till existensen om våra egna kroppar och att vi upplever rum som en kropp utanför
våra kroppar och ”Det är rummet och inte det byggda som är arkitekturens väsen”,
(Krupinska, 2006, s.258) I det tyska språket benämns detta för Raum och kommer i engelskan
att beskrivas som Space. Konstteoretikern Siegfried Giedion delar i sin bok Space, time and
architecture, in vår uppfattning av rum i arkitekturhistorien i tre epoker: Det antika Egypten
och Grekland skapade rum genom byggnadsvolymers samspel, det inre rummet gavs inget
intresse. Romartiden fram till 1800-talet konstruerades rum genom ”urgröpning”.1900-talet
innebär en visuell revolution, glas och betong befriar väggarna från avgränsning, inre och
yttre rum går in varandra, även över och under marknivå och bilarna för in rörelsen som ett
nytt arkitektoniskt element, (Krupinska, 2006, s.261)
Dansken Lars Marcussen beskriver att arkitekturhistoriens utveckling av begreppet rum är
synonymt med människans förmåga att skapa sig rumsliga bilder i tänkandet. Han menar att
vårt tänkande är riktningsbestämt och att något nytt inte kan komma utan att vi först gått
igenom en tidigare historisk epok. Utveckling leder dessutom till en större komplexitet, som
en konsekvens av detta skeende. Marcussen hänvisar till Jean Piagets
utvecklingspsykologiska teorier, ”Att utvecklingen av barns rumsliga medvetenhet från födsel
till mogenhet genomgår samma stadier som utvecklingen av mänsklighetens geometriska
seende genom tiderna”, (Krupinska, 2006, s. 261) Skillnaden är att det för barnet tar några år
medan det för mänskligheten tar årtusenden, (Krupinska, 2006).
Rummet är dock inte förbehållet filosofer och arkitekter utan en realitet för oss alla. Så är vi
tillbaka till människans visuella iakttagelser till avgränsningarnas och tingens material, ljus
och färg. Vi är också tillbaka till den klassiska satsen av Protagoras, Människan är alltings
mått, som syftar till människan som referensmått för byggandet. ”Att rum skapades i
samklang med de mänskliga kroppsproportioner och som man trodde, med Kosmos”,
(Krupinska, 2006, s.275) Den franske arkitekten Le Courbusier förde den idén vidare i sin
arkitektur, där han jämförde de mänskliga måtten med Gyllene snittet och med det som
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förebild prefabricerade byggnadselement till sina byggprojekt. Krupinska menar att dagens
upplösta arkitektur inte längre bygger på kroppsliga mått utan är reducerat till människans
öga, och bildligt talat tappat fotfästet. ”Rummet borde handla om något så vardagligt som
livet….. med alla dess kulturella och sociala schatteringar såväl vardag som högtid”,
(Krupinska 2006, s. 277). Därmed inbegriper det inte bara kunskap utan också inlevelse och
föreställningsförmåga, (Krupinska, 2006).
Teorier om färg
J.W. Goethe

Johann Wolfgang Goethe gav ut sin färglära 1810. I den ger han oss inblick färgernas
verklighet genom att metodiskt guida oss till fysiologiska, fysikaliska och kemiska färger för
att därefter avrunda med kapitlet som är givet namnet ”Färgens sinnligt-sedliga verkan”. Fram
till detta kapitel har han visat på färgen som ett naturfenomen och vi har förstått dess
betydelse i förbindelse med vårt seende, (Sällström, 1996). Men nu påvisar Goethe färgens
deltagande i mänskliga aktiviteter, såsom ritualer, klädedräkter och utsmyckning för att inte
tala om konstens värld. ”Färgen kan med andra ord studeras som en kulturföreteelse”,
(Sällström, 1996, s.123). Det han lyfter fram är hur färgen kan påverka vårt humör, hur vi
agerar och våra seder och bruk och att vi kan bestämma över färgen och låta den lyda oss och
våra intentioner men också att vi har möjlighet att släppa den lös i konstnärlig handling, fri
från orsakssammanhang och krav. (Sällström, 1996)
Att färgen påverkar på oss, förklarar Goethe med två exempel som talar för det: Det ena är att
vi har konstaterat färgernas dynamik och positioner till varandra och förhållande till ljus och
mörker. Det andra är ögats olika reaktioner beroende på vilken färg som den utsätts för. ”Så
som färgen framträder i naturfenomen, verkar den att vara på ett lagbundet sätt relaterad till
omständigheterna.”, (Sällström, 1996, s.124) Här får Goethe själv förklara:
§ 760 De färger vi ser på föremålen är inte på så sätt främmande för ögat att de
liksom på ögat stämplar in en förnimmelse. Nej detta organ är alltid disponerat att
själv frambringa färger, och det njuter en angenäm förnimmelse när det utifrån
erbjuds någonting, som är i enlighet med dess natur, när dess förmåga att
bestämmas på ett eftertryckligt sätt leds åt ett visst håll, (Sällström, 1996, s.124).
Vad Goethe här syftar på är detta enkla men alltid lika förunderliga experiment. Om man
utsätter ögat för en specifik färg, exempelvis en röd, och stirrar på den en stund och sedan
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förflyttar blicken mot en neutral yta, så uppstår en efterbild, som visar sig nästan lysande
grön. Om vi gör motsvarande försök med ett blått färgprov uppträder en orange färgyta, och
inför en klar gult visar sig en blå-violett bild. Färgen som visar sig, efterbildsfärgen, är
kopplad till vårt seende och är alltså inte färg i det fysiska rummet. Goethe visar på ett
sammanhang under vilket färgerna uppträder, de kompletterar upp en ensidighet, vilket har
givit oss dess namn, komplementfärger, (Sällström, 1996). Goethe förklarar varför:

§ 60 Dessa fenomen är av största vikt, därför att de visar oss hän på seendets lagar
och är en nödvändig förberedelse för det fortsatta betraktandet av färgerna. Ögat
begär helt enkelt totalitet och sluter i sig självt samman kretsen av färger. I violett,
som gult fodrar, ligger rött och blått; i orange finns gult och rött, mot vilket blått
svarar; grönt förenar i sig blå och gult och fodrar rött – och så vidare i de mest
skilda blandningars alla nyanser. (Sällström, 1996, s.37).

Goethe förklarar vidare när det gäller färgintryck, att det inte bara berör seendet utan
också:
§ 762 Det är lika med sinnet, gemytet. Erfarenheten lär oss att de enskilda
färgerna ger särskilda sinnesstämningar. Det berättas om en sensibel fransman, att
tonen i hans samtal med en prinsessa vid hovet ändrades i det ögonblick hon bytte
ut det blå möbeltyget i sitt kabinett mot ett karmosinrött, (Sällström, 1996, s.124).
Påverkan handlar dock inte om något tvingande utan mer som något som erbjuds oss.
Det rör sig alltså inte om någon mekanisk handling utan hur vi väljer att möta färgen.
Goethe föreslår att vi skall ”stämma ögat och anden unison med färgen”. Så vi skall
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alltså försöka uppöva en känslighet, utan inverkan av antipati eller sympati, inför en
färg. ”Det är vad färgen vill med mig, snarare än vad jag vill med den, som det gäller att
sensibelt uppfatta”, (Sällström, 1996, s.125). Resultatet kan dock inte redovisa som
fakta, utan här får vi använda allegorier, metaforer eller reella förslag, (Sällström,
1996).
Goethe ger förslag på detta när han beskriver färgen gult som något glatt och ädelt men
samtidigt ömtåligt och skulle det dra åt minussidan (mot det gröna) blir det en motsatt
upplevelse och uttrycker istället vanära, avsky och misshag. Blått förklarar han på
följande vis, att liksom gult alltid för med sig ljus, för blått med sig mörker, blått glas
visar oss tingen i ett sorgmodigt ljus, samtidigt som det gör ett underbart och outsägligt
intryck på ögat. Rött beskriver han som färg med allvar och värdighet men som i
förtunnat tillstånd visar på huldhet och behag. Slutligen grönt, där man inte vill komma
längre och inte heller kan komma längre. Vilket skulle passa till ett rum som man
befinner sig i under en längre tid av dagen, exempelvis ett vardagsrum, allt enligt
Goethe, (Sällström, 1996).
Wassily Kandinsky

Att förstå och fånga företeelsen färg har lett till en rad olika system och teoribildningar genom
historien. Mellan åren 1919 och 1933 drevs en utbildning på den så kallade Bauhausskolan
med betoning på konsternas integration. I undervisningen lades stort intresse i att utforska
ämnet färg. Tongivande lärare som också efter skolans upphörande drev sina teoribildningar
vidare, var Wassily Kandinsky, Paul Klee, Johannes Itten och Joseph Albers, (Dahlin 1999).
Kandinsky gav redan 1911 ut sin bok Om det andliga i konsten som beskriver bland annat
färg och färgens förhållande till form. Han menar att specifika färger har uttryck som skulle
kunna beskrivas med hjälp av en form. Exempelvis är gul triangulär i sitt uttryck, den röda
fyrkantig och blå överensstämmer med den cirkulära formen. Vad Kandinsky menade med
ordet andlig, förklarar han med begreppet, ”den inre nödvändighetens princip”som beskrivs i
boken. Denna princip uppstår ur tre ”mystiska nödvändigheter”, (Dahlin):


Som unik skapare har konstnären att ge uttryck åt det för honom själv egna
(personlighetens element)



Som varelse född ur sin tid har konstnären att ge uttryck åt det för tiden egna (stilens
element, uppkommit ur tidens och nationens språk)
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Som konstens tjänare har konstnären att ge uttryck åt det för all konst egna (det rent
och evigt konstnärligas element som under alla tider förnummits bland människor, och
som kan spåras i alla sanna konstverk var och när de än skapats – ty detta
grundelement beror varken på eller av tid), (Dahlin 1999, s. 62).

Det betyder, enligt Kandinsky, att konstnären inte skall låta sig påverkas av det vedertagna, ej
heller av tidens trender och begär. Han skall också vända sin blick inåt, mot sitt inre liv och
använda alla medel, tillåtna såväl som otillåtna i sitt konstnärskap, (Dahlin, 1999).
Kandinsky (1969) visar också upp exempel på färgbeskrivningar på ett liknande sätt som
Goethe gör i sin färglära, här under kapitlet, Form och färgspråk: Blått – I sitt djup frammanar
den all vilas ursprung. När den sjunker mot svart får den en biklang av nästan omänsklig sorg.
Om grönt tar Kandinsky fram en helt annan ton – passivitet är den mest utmärkande
egenskapen hos absolut grönt, något fetmat, självbelåtet. Grönt är i färgvärlden vad
borgerligheten är i människornas värld: det absolut gröna är ett orörligt, självtillräckligt, i alla
avseende inskränkt element. En fet och präktig däst ko som ingenting kan utom att idissla och
glo på världen med en enfaldig och avtrubbad blick, (Kandinsky, 1969).
Denna skrift blev väldigt populär i avantgardistiska kretsar på sin tid men har haft stor
betydelse ända fram till våra dagar ibland annat konstnärskretsar, (Dahlin, s.60,1999).
Johannes Itten

Johannes Itten hade också en betydelsefull roll i det pedagogiska arbetet på Bauhaus och
skulle senare presentera sina teorier i boken Kunst der Farbe som kom ut 1961. Itten skriver:
”För konstnären är färgverkan utslagsgivande, inte färgernas verklighet, vilken utforskas av
fysiker och kemister”, (Dahlin, 1999, s.95). Han förklarade att boken skulle vara till hjälp för
alla dem som vill utforska det ”konstnärliga färgspelets problem”, (Dahlin, 1999, s.96). Det
handlade om färgernas lagbundenheter såväl som att utveckla den inre känslan för färg. Itten
riktar sig till konstnärer såväl som arkitekter, och boken tar upp form och färg och färgernas
rumsverkan. Han går också in på hur man kan kombinera färg i klanger och ackord, vilket
leder vidare till slutkapitlet som tar upp kompositionen av färg. Itten förklarar färgen ut tre
principer:


Impressevi (andligt – optisk) utgångspunkt i ljusets och färgernas verkan i naturen
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Psykisk (expressiv) går tillbaka till Goethe och färgens sinnligt-sedliga verkan, att
undersöka färgernas förhållande till varandra och dess helhet



Konstruktiv (Intellektuell – symbolisk), (Dahlin, 1999, s.98).

Färgens bidrag till rumsupplevelser menar Itten (1996) grundar sig på flera orsaker. Det kan
var skillnad i ljus och mörker, där ljusa färger kommer i emot oss och mörka fjärmar sig.
Varma och kalla färger, med samma ljushetskontrast, kan ha en liknande verkan, där den
varma färgen skapar närhet och de kalla färgerna distans. Kvalitetskontrast beskriver Itten
som två färger med samma kulörton, samma ljushetskontrast men skillnad i kulörthet. Här
framträder den kulörstarka, och den kulörsvaga drar sig tillbaka. Slutligen lyfter han fram
kvantitetskontrast, två kulörstarka färgers storleksmässiga förhållande. Han ger som exempel
en gul mindre yta på en stor röd, vilket kommer få den gula att upplevas närmar och den röda
som en bakgrund. Trots dessa riktlinjer är det inte säkert att vi når balans i vår färgsättning av
rummet, utan att det slutligen handlar om konstnärens känsla och förnimmelse, (Dahlin, 1996)
Sammanfattning: Den här delen är väldigt omfattande, då den kortfattat och bara delvis
beskriver det som en rumsgestaltande utbildning inom inredningsarkitektur bör innehålla. Det
handlar om vårt seende, skillnaden på detalj- och omgivningsseendet, där omgivningsseendet
är det som står närmast rumsupplevelsen. När vi ser färg betraktar vi olika kulörtoner och
nyanser av dessa. Detta förklaras i NCS-system som är ett kommunikativt redskap för att
förmedla specifika färgupplevelser. Ljuset som finns i rummet kan bestå av olika kvalitéer
som påverkar det vi ser, förutom dagsljus, solljus och reflekterat himmelsljus, så återstår en
rad förutsättningar av det vi kallar artificiellt ljus. Såsom valet av ljuskälla och armatur,
belysningsstyrka, ljusets möjlighet till god färgåtergivning, RA-index och dess färgtemperatur
(K).
Dessutom tar vi del av teorier om rummet som företeelse samt hur färg kan tolkas utifrån
människan och hennes sinnen. Det börjar med Goethe, sedan Kandinsky och avslutas med
Itten. Samtidigt så är det mycket som saknas, men begränsning består i vilka egenskaper och
redskap som kan vara av betydelse för de färgade rummens uttryck.
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Åldersanpassad undervisning, klassrum och färg i Waldorfskolan.
För att bättre förstå Waldorfskolans utformning av sina byggnader och klassrum behövs en
vidare beskrivning av teorierna bakom den åldersanpassade undervisningen. Det är snart
hundra år sedan Waldorfskolans tillblivelse. Då, 1919, hade ett världskrig precist avslutats
och en våg av pedagogiskt nytänkande gick genom Europa. Man var trött på den rådande
industriella synen på skola och individ och ville istället främja människan och hennes
utveckling i ett fredligare samhälle, (http://waldorf.se/historisk-aterblick-pawaldorfpedagogiken /).
Rudolf Steiner, antroposofins grundare, fick i uppdrag att starta en enhetsskola för barnen till
arbetare och tjänstemän på cigarettfabriken Waldorf-Astoria i Stuttgart. En inspiration var
Johan G Herders idé om människobildning. Att vi i vårt väsen var blivande och inte bara
statisk vara, (Dahlin, 2006, s.53). Till skillnad från djuren, som kommer till världen som
”färdiga” individer, måste människan ägna hela sin tid som barn och ungdom till att utveckla
färdigheter som gör det möjligt för henne att kunna gå vidare i livet. Inom antroposofin anser
man dock att det inte är slut i och med myndighetsåldern, utan hela livet är en
utvecklingsprocess. Ser vi tillbaka på människans historia så visar den också på att vi har varit
under ständig förvandling och utveckling, både som individer och art, (Dahlin, 2006, s.54).
Denna syn innebär att det är inte bara barnet som är i centrum i Waldorfskolans syn på
kunskap och utveckling utan att den också ställer krav på läraren. Undervisningen kräver
engagemang och entusiasm hos läraren, med både känsla och värme. Förmedla ren fakta till
barnen har varken mening eller verkan på dem enligt Steiner, (Dahlin, 2006, s.55). En lärare
som arbetar på sin egen utveckling blir också en god förebild för barnen.
Bildning i Waldorfskolan står dock inte bara för intellektuell kunskap utan också till stor del
av praktisk och estetisk. Detta lägger man stor vikt vid i de lägre åldrarna då man anser, i
likhet med den franske filosofen Piaget, att barns förmåga till logiskt och abstrakt tänkande
uppträder först i puberteten, (Dahlin, 2006, s.56). Arkitekten Abbi Asmussen, som har ritat ett
antal Waldorfskolor, både i Sverige och utomlands, förklarar hur hans arbete som arkitekt
påverkats av dessa idéer.
(I Husbehov, 1992, skriver Asmussen):
”Rudolf Steiners undervisnings- och uppfostringsidéer är helt organiskt
uppbyggda och anpassade till olika behov och åldrar i ett barns utveckling. Hela
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skolans liv är som en organism som stegvis mognar fram… Jag förstod att det
rörde sig om att genom arkitekturens utformning kunna stödja undervisningen och
skapa stämningar som kan inspirera lärare och elever i deras olika undervisningssituationer… Atmosfären i ett klassrum eller en i en facksal måste präglas av det
ämne man arbetar med. Den påverkan man får av alla sinnesintryck som utstrålar
från rummet och dess inredning är stark och verkar upplyftande eller
hämmande… I lågstadiet där man appellerar till fantasin och bildtänkandet genom
sagomotiv, måste stämningen vara helt annorlunda än i en mellan- eller
högsstadieklass. Den gradvisa övergången från fantasi till exakta observationer
och tankeförmåga är en av grunderna för undervisningen i en Waldorfskola. Detta
ställer stora krav på utformningen av hela skolan och alla dess lokaler…”,
(Bjurström & Stålbom, 2002, s.38).
Rudolf Steiner utvecklade idéer även för arkitektur, där han tog inspiration från naturens eget
formspråk och lagbundenhet. Här blev formförvandlingar och metamorfoser en viktig del i
det arkitektoniska språket och återknyter till synen på hur människan förändras i det fysiska
och psykologiska genom livet. Detta tillvägagångssätt har också varit rådande i gestaltandet
av Waldorfskolor världen över. Asmussen hävdar att metamorfostemat och konsternas
integration är en viktig ledtråd i hans eget skapande av skolmiljöer, (Bjurstöm & Stålbom,
2002, s.39).
Mellan åren 1965-67 byggdes den första Waldorfskolan i Sverige, Kristofferskolan,
Stockholm, och i tidningen På Väg, nr.3, 1967, presenterades skolan, dess form och
färgsättning samt anvisningar för motiv på muralmålningar som anknyter till respektive klass.
Mittuppslaget i detta nummer visar den stora salen, entrédörrarna samt en plan över samtliga
klassrum och facksalar och rummens tänkta färger.
Rudolf Steiner gjorde själv förslag på färgsättning till tre skolor, Stuttgart, 1922-23, Hamburg
1923-24 och London 1925. Valet av kulörer skiftar beroende skola och plats. Genomgående
för dessa färgsättningsförslag är dock att de varma röda och gula nyanserna dominerar i de
lägre klassarna, gulgröna och blå i upp till högstadiet och blått mot svala röda i 10, 11 och
12:an.
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Dessa scheman visar alla prov på den i texten tidigare redovisade metamorfostanken, där en
färg följer på en annan som i en färgpalett, inte strikt, men ändå i en viss given ordning.
”Genom att bokstavligen gå från den varma, omfamnade färgmiljön under de
första åren till svalare miljö i tonåren är barnen utsatta för att uppfylla en
förväntan att växa upp och gå vidare, från det känslofyllda barnet till en tänkande
ungdom”, (Bjørnholt, 2012, s.123).
Här föreslås också på vilket sätt färgerna skall appliceras. Det handlar om att i transparenta
lager, i en akvarell-liknande teknik, lägga på färgen i rummets alla delar. Rudolf Steiner
beskriver redan den 15 oktober 1911, i ett föredrag som hålls i Stuttgart, om skillnaden mellan
täckande färg och laserande.
”Det är på ett annat sätt med sådana färger som vi upplever som genomskinliga än
med färg på en ogenomskinlig vägg… De väsen vi kommer i kontakt med genom
den ogenomskinliga väggen breder ut sig i rummet utan att ha någonting
gemensamt med de tre rikena: mineralriket, växtriket, djurriket. Genom de
lysande färgerna träder vi däremot i förbindelse med väsen som är direkt
sysselsatta med att frambringa det som finns i de tre naturrikena.”, (Steiner, 1911).
Att praktiskt genomföra denna idé blev genomförbart i större skala först under slutet av 1950talet och början på 60-talet. Bruket att använda lasyr med transparenta lager målade på vit
bakgrund, är en teknik som idag används flitigt i Waldorfskolor, (Bjørnholt, 2014, s.120).
I sin artikel berättar Bjørnholt (2014) hur hon intervjuat lärare om deras erfarenheter av
färgade klassrum och ett svar hon får från en lärare i andra klass är: ”Det är väldigt bra… alla
barnen har sin egen plats och de vet vad som kommer att hända, och dessa fyra väggar, de är
verkligen ramar runt det vi gör.... Att arbeta, att tänka, att jobba alla tillsammans”, (Bjørnholt
2014, s.123).
Idag har lasyrmålning av klassrumsväggar blivit lite av ett varumärke inom Waldorf-rörelsen,
och många utrycker sig varmt över tekniken, att den ger ett vackert och positivt intryck. Den
platta väggkänslan löses upp och väggarna andas lite, berättar en av lärarna, (Bjørnholt, 2014,
s.125).
Genom åren har mycket av arbetet med att måla lokalerna i olika Waldorfskolor skett på
frivillig basis med föräldrainsats och kunniga handledare. Detta har gett en intim närhet till
skolan för både barn och föräldrar, en känsla av delaktighet. Det har dock skett förändring på
senare år, man har funnit att det är enklare att måla på mer traditionellt vis. Lasyrmålning
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anses hantverksmässigt svår, känslig för dagligt slitage och en exklusiv behandling. I vissa
skolor har man idag fallit för trenden att låta lokalerna bli ”ljusa och fräscha”, (Bjørnholt,
2014, s.125).
Klassrummet i Waldorfskolan kan beskrivas som ett hem och klassen för en gemenskap enligt
Bjørnholt. Det finns inte allmänna klassrum som delas av andra, utan rummet är specifikt för
barnet, dess klass och årskurs. Undervisning sker i block och kan pågå i tre till fyra veckor.
Under en sådan period används den svarta tavlan av läraren för att illustrera den pågående
perioden med text och bilder. Bilden kan vara kvar på tavlan under en vecka eller två och
förstärker rumsintrycket och känslan av att detta är mitt klassrum, (Bjørnholt, 2014).
För att lärarnas synpunkter och reflektioner skall bli tydligare följer en kortfattad beskrivning
av den del som omfattar de tre årskurser, vars klassrum vi besöker under intervjun.
Årkurs 1

Barnen fyller sju år och börjar skolan. Mycket är nytt och främmande och förväntningar är
stora på skola, nya kamrater och mötet med läraren. Helhet är ett sammanfattande ord för den
grund på vilken undervisningen vilar på. Sagan blir en viktigare förmedlare av kunskap klädd
fantasifullt i frodiga, spännande och dråpliga bilder som berättar om mänsklig utveckling och
visdom. Innehållet bearbetas och återges av barnen och läraren genom konstnärlig gestaltning
i form av målning eller lekfulla dockspel. En introduktion till geometri, bild, eurytmi och
musikens rytmer sker i mötet med ”det raka och böjda strecket” som förvandlas vidare till
cirklar och spiraler som skärper barnens sinne. Rena färgupplevelser övas med hjälp av
akvarellfärg på uppblött papper, så kallad vått i vått målning, enskilda färger och möten
mellan färger övas och upplevs. En början till skriftspråket övas fram genom att gå från
bildspråket till transformering in i bokstävernas värld. Sålunda närmar sig barnen också
matematiken genom rytm och ramsor och gemensamma upplevelser leder till individuella
erfarenheter av talsymboler och de fyra räknesätten. Enklare hantverk såsom stickning, att öva
händernas motorik och samspel. Viktigt är också att vara ute, leka, göra utflykter, möta
naturen, och guidas inför upplevelser såsom vind, eld, vatten och luft.
(http://waldorf.se/arsteman/)
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Årskurs 5
Nu är barnen 11år och är inne i skolvärlden. Temat för året är Människa känn dig själv, i
mötet med andra. Man arbetar med utmaningar, kraftmätningar och att slipa argumenten i
diskussioner. En ny vakenhet präglar barnen. De presenteras för kulturer i Orienten, Persien,
Mesopotamien och Egypten för att sedan ställas mot den grekiska antikens ideal. Det handlar
om människans val och att bjuda in till diskussioner och grupparbeten om existentiella
livsfrågor. Vad är rätt och vad är fel?
Finmotoriken slipas i frihandsgeometri, som leder till ökad förståelse inför mötet med passare
och gradskiva. Botanik och växternas anpassning till sina levnadsförhållanden, årstider, och
lagbundenheter studeras och vävs ihop med formteckning som studerar principer som rosens
femtal och liljans sextal. Geografi och studier av vårt eget och grannländernas kultur,
samhälle och historia. (http://waldorf.se/arsteman/)
Årskurs 8

Barnen har blivit ungdomar, är 14 år och inne i puberteten. Det är revolution, förändring och
uppbrott, en stark känsla av frigörelse från auktoriteter och som kan balanseras med
gruppövningar och exempelvis en stor teaterproduktion som präglar hela skolåret. Det skall
vara på riktigt, kläder, belysning, scenografi, ljud och ljus. Nervositet och övande går hand i
hand men resultatet ger stolta ungdomar som tar ett steg vidare i livet. Historien beskriver
övergången från bondesamhälle till industrisamhälle. Det handlar om ny teknik, uppfinningar
och västvärldens utveckling i förhållande till övriga länder. Bildundervisning koncentrerar sig
på svart och vitt, kontraster, ljus och skugga, ett slags osentimentalt betraktande av världen.
Biologin beskriver människan, skelettet, hennes nerv- och sinnessystem och musklerna. Man
forskar på hur vår kropp hänger ihop. (http://waldorf.se/arsteman/)
Sammanfattning

Walforskolans lokaler är präglade av den bild man har av människan och hennes mognad och
utveckling i livet. Istället för en standardiserad utformning av klassrummet, är varje rum
specialdesignad för sitt ändamål. Klassrum och facksalar är alla präglade för sitt ändamål. Det
arkitektoniskat uttrycket är inspirerat av naturens formspråk och lagbundenheter och
återknyter till människans mognad från barn till vuxen. Till formen i de respektive rummen
följer en färgplan som startar med varm röd och orange i de lägre klasserna, går vidare med
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gult och grönt i mellanstadiet, för att i högstadiet övergå i blå toner vidare mot kallt röd.
Färgerna appliceras i tunna lasyrer för att skapa ett levande och varierat intryck. Klassrummet
är ett hem, klassen är en gemenskap. Design och läroplan för barnet framåt, i sin mognad.
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Metod
”If you want to know how people understand their world and life, why not talk to
them?”, (Kvale, 1996).
Inledning

Detta avsnitt börjar med en jämförelse för att bättre förklara en väg att forska på rumslig
färgupplevelse. När vi firar jul är den röda färgen dominant. Den finns i form av röda kulor i
granen, som servettfärg på julbordet, far har en röd julslips och tomten är röd. När påsken
kommer är det i stället den gula färgen med kycklingar och ägg och annat som vi färgassocierar till denna högtid. Det är dock inte självklart på vilket sätt den enskilda färgen har
betydelse för respektive högtid om vi inte befinner oss mitt i den. Vi har naturligtvis ett minne
av den, men upplevelsen är desto större när vi är mitt i den, när släkten är samlad, ljusen är
tända och tomten just bankar på dörren.
Med ett liknande resonemang räknade jag med att det är svårt för en klasslärare i en
Waldorfskola, en person som normalt inte arbetar med färgupplevelse som yrke att vid en
intervju ha en åsikt om de enskilda klassrummens färger och dess inverkan, om vi inte
befinner oss i upplevelsen, i det aktuella rummet. Därför är intervjun med lärarna förlagd till
de klassrum vars årkurs och rumsfärg vi talar om för att närma oss hur en färgupplevelse kan
uppfattas.
De två övriga Konstnären och Pedagogen, blev intervjuade på en plats där den rumsliga
utformningen inte hade med de specifika frågorna att göra, utan hänvisade mer till deras
tidigare erfarenheter kring färgade rum. I denna del kommer jag beskriva val av metod för
min studie, beskriva min väg till intervju, hur arbetet genomfördes, trovärdighet och de etiska
ställningstagande.

Kvalitativ forskning

”Nyckeln till att förstå kvalitativ forskning ligger i idén att meningen är socialt konstruerad av
individer i samverkan med deras värld”, (Merriam, S. 2002, s.3). Att forska på fenomen och
levda erfarenheter är inte en forskning som är fast, mät- och vägbar, utan mångfasetterad och

31

tolkad här och nu, i sitt sammanhang. Den kan bygga på fenomenologi, olika fallstudier, eller
rena tolkningsstudier, (Merriam, S).
Den kvalitativa forskningsansatsen syftar till att undersöka det unika i specifika sammanhang
och vad som sker i mötet med dessa. Det handlar om en fördjupad inblick i deltagarnas liv,
deras dagliga upplevelser, om allmänna och specifika ting. Forskarrollen är att vara
huvudinstrument i forskningen att både iaktta, samla och analysera data. Under arbete kan
man direkt notera, tydliggöra och samtidigt undersöka och upptäcka resultat som inte är
förväntade, (Merriam, S.) Samtidigt finns det tillkortakommanden i forskarrollen som kan
påverka resultatet av studien, men här är det då viktigt att dessa blir synliga i studien och hur
de eventuellt påverkar denna. Det går alltså att se personliga egenskaper och förkunskaper,
som en positiv del tillsammans med studie och insamlat material. Anledningen till att många
använder kvalitativ forskning som metod kan bero på att det är brist på förklaringar eller att
de som finns, besvarar en specifik företeelse på ett bristfälligt sätt. För att summera resultatet
används med fördel bilder och ord hellre än siffror och diagram, (Merriam, S.).
Narrativ redovisning

Det narrativa/att återge som berättelse, blir ett sätt att förstå upplevelsen. På samma sätt har
vår mänsklighet lärt sig om livet genom, sagor, myter, noveller, historia, tragedier och drama.
Berättelser har inspirerat oss genom historien att återge verkligheten, (Howell Major & SavinBaden, 2013). Eller som den amerikanske pedagogen John Dewey beskriver det: ”Livet är en
utbildning, det handlar om människans förmåga att rekonstruera erfarenheter och ge det
innehåll.”
Efter kodning och meningstolkning, en s.k. induktiv process, presenteras materialet i en
berättande form för att på så sätt återge vad som kommit fram. Att använda den narrativa
formen sätter fokus på vad som blev sagt under intervjuerna, att finna en ordning men också
presentera det som kan vara motsägelsefullt, (Brinkman & Kvale, 2014).
Texten från de tre intervjuerna utgjorde underlag för vidare analys med tidigare forskning,
litteraturen från denna lades som ett raster över empirin, en deduktiv process och resultatet
behandlas i diskussionsdelen.
Avslutningsvis uppsummeras studien, forskningsfrågan ställs igen och besvaras.
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Intervju
Studien är gjord utifrån en kvalitativ forskningsansats, och har utförts i form av intervjuer
med forskningsfrågan som utgångspunkt. Genom att välja ut ett antal personer med skilda
erfarenheter, samtidigt som de har en gemensam anknytning till att dagligen vara berörda av
färgade rum, antingen genom att arbete i dem eller med dem. Intervjun var en möjlighet till att
få ta del av deras skiftande erfarenheter. Det handlar om att få respondenterna att så precist
som möjligt beskriva sin levda erfarenhet, mer än att förklara och analysera. Att uppmuntra
till ”fri variation i fantasin” som Husserl skulle ha uttryckt det, (Brinkman & Kvale). Att
använda en kvalitativ ansats gör att intervjuerna präglas av exklusiva inblickar i den värld
varje människa upplever, den levda vardagsvärlden, (Brinkman & Kvale). Husserl menar att
det handlar om en forskning som fokuserar på hur människor lever i världen, jämfört med att
förhålla sig till världen som om den var en fristående enhet. I denna studie innebär det den
levda erfarenheten av det färgade rummet, att verka i rummen eller skapa dem, (Howell Major
& Savin-Baden, 2013).
Datainsamling/Intervjumetoden

Att använda intervju som data kräver flera aspekter att ta hänsyn till såsom; Att välja rätt
media, förbereda ett antal frågor och något form av protokoll, (Howell Major & Savin-Baden,
2013). Förutom att få svar på frågorna, så avgör situationen, min uppmärksamhet och hållning
som intervjuare, vad som kommer fram. Det kan betyda att förstå betydelsen i svar som tar
upp aspekter av det ämne vi diskuterar. Samtidigt få fram nyanserade beskrivningar av den
levda världen och uppmuntra till en mångfald av det kvalitativa, utan att kategorisera. Viktigt
att lyfta fram specifika händelser, inte bara generella tyckande. Som intervjuare intar man en
förutsättningslös hållning, medvetet barnslig, och står öppen inför svar på frågor. Fenomenet
skall ständigt vara i fokus samtidigt som man är uppmärksam på eventuella nyanseringar och
variationer i svaren. Det kan vara en förändring som uppstår under intervjun eller insikter som
den intervjuade kommer fram till. Det öppna samtalet innebär en känslighet, och ett möte
mellan de två eller flera som är inblandade. Detta kan leda till att intervjun upplevs positiv
och berikande för alla som tar del av den, (Brinkman & Kvale, 2014).
Med den utgångspunkten för intervjun är det sedan viktigt att skapa ett tydligt ramverk. Vilka
frågor som skall belysas, vilka frågor man inte vill gå in på och hur lång intervjun beräknas
vara etc, (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).
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Intervjufrågor och min position som intervjuare

Denna studie innehåller tre intervjuer, två enskilda intervjuer, och en gruppintervju med tre
lärare. De två enskilda respondenterna svarade utifrån tidigare upplevelse och erfarenhet med
att skapa rum. Klasslärarna fick mer direkta frågor om hur de upplever rummet just nu, under
själva intervjun, samt reflekterade händelser från tidigare undervisningen i rummet. Detta
tillvägagångssätt ger dem utrymme för personliga reflektioner, utan att känna att svaren skall
bli bedömda av andra, (Howell Major & Savin-Baden, 2013). I studien användes
strukturerade och semi-strukturerade frågor, som följde en bestämd ordning, och där
respondenterna fick frågorna formulerade på samma sätt, (Howell Major & Savin-Baden,
2013). Forskarfrågan följdes sedan upp med följdfrågor där man går från det vidsynta in till
det mer specifika. En av de valda frågorna har varit avvikande, eftersom den har krävt en
introduktion och förklaring av mig innan den har kunnat ställas. Det kan ses som ett slags
kreativt sätt att skapa underlag för frågeställningar, (Howell Major & Savin-Baden, 2013).
Urvalet av frågor har byggt på den övergripande frågeställningen i den här studien: ”Vilka
erfarenheter och reflektioner har konstnärer och waldorflärare omkring de färgade rummens
betydelsen?” Viktigt har varit urvalet av frågor, att de uppfattas som intressanta, relevanta,
precisa och framför allt att man upplever dem som möjliga att besvara, (Green, 2008).
För att ett adekvat material av den upplevda vardagen skall kunna komma fram, är valet av
intervjuteknik en viktig pusselbit. Utgångspunkten är att den intervjuade har all uppmärksamhet, får prata och att den som intervjuar är den lyssnande. Vad vill respondenten
säga, inte säga, vad är det som upplevs svårt att uttrycka och är det möjligt att få fram det med
hjälp? Viktigt att det handlar om att klargöra ett svar, inte att argumenterar eller ge goda råd.
Framför allt får inte material förvanskas eller kompletteras. Slutligen är allt som sägs uttryckt
i förtroende och får inte föras vidare vilket skall respekteras, (Brinkman & Kvale, 2014, s.64).
Frågor till ”Experterna”

Frågorna till experterna utgår från ursprungsfrågan om de färgade rummens betydelse utifrån
deras egen erfarenhet att arbeta med rumsgestaltning i färg. Frågeställning omfattar rum i
allmänhet och Waldorfskolans färgsättningsidé av klassrum. Av intresse för att fördjupa
begreppet rumsupplevelse, tillfördes en teoretisk beskrivning om seendets betydelse i
samband med rumsupplevelse. Denna fråga blev omnämnd för de tre lärarna men inte vidare
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diskuterad eller besvara. Frågan gällande övriga teorier syftar på vad de tillfrågade tillägnat
sig under sin utbildning och hur det påverkat deras arbete.


Vilka erfarenheter och upplevelser har du av färgade rum?



Vad är din uppfattning om relationer mellan rum och aktivitet?



Här beskriver jag Pallasmaas tankar om skillnaden i att betrakta arkitektur utifrån
en bild/fotografi – fokuserat seende, jämfört med att stiga in i arkitektur, perifert
seende/ omgivnings-seende och huruvida detta leder till en kroppslig upplevelse?



Har du några synpunkter på teorier som rör färg och rum?



Är det något mer som du vill säga om färgade rum?

Frågor till Lärarna

I gruppintervjun var förutsättningarna annorlunda. Där mötte jag människor som inte har en
djupare kunskap i temat, men en erfarenhet av att dagligen arbeta i färgade rum, och där
hjälpte respondenterna till att utforska åsikter eller attityder på ett enskilt och gemensamt sätt,
att bilda ett slags gruppkonsensus, istället för att hävda individuellt tyckande, (Howell Major
& Savin-Baden, 2013) För att starta upp gruppintervjun valde jag att ställa en bred fråga; Har
ni något minne av färgade rum som berört er positivt eller negativt? Det för att hjälpa
respondenterna att formulera sig i ämnet, dels för att sedan ställa följdfrågor som var mer
fördjupande, (Howell Major & Savin-Baden). Här gav var och en exempel på levda
erfarenheter utifrån sitt egna liv. Det blev sedan till stöd i det gemensamma reflekterandet i de
kommande frågorna. Tonen i samtalet var positiv, deltagarna kände sig delaktiga och
engagerade.
Frågorna ställs vid tre tillfällen, först i klass ett, det röda klassrummet, sedan i klass fem, det
gul/gröna klassrummet och avslutningsvis i klass åtta, det blå rummet.


Har ni erfarenheter av färg i rum som berört er?



I de olika klassrummen ställer jag samma frågor: Hur skull ni vilja beskriva
rummet? Material, Rymd, Ljus och Färg.



Har ni några speciella upplevelser från att undervisa i just det här rummet
utifrån arkitektur, material, ljus och färg?
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Skiljer sig upplevelserna om det är på morgonen eller eftermiddagen, olika
årstider, hösten, vintern och våren?



Upplever ni att barnens beteende förändras beroende på rummens
utformning och färg?

Efter att ha gått igenom de tre olika klassrummen så avslutade jag med att fråga


Har ni några synpunkter över teorier kring färg och rum?



Är det något mer ni vill tillägga gällande färgade rum som dykt upp medan
intervjun har pågått?

Transkribering, kodning och analys

Intervjuerna resulterade i tre inspelningar om en timme vardera. Transkribering gjordes
ordagrant och gav 80 sidor text för analys. Det första steget i att analysera data, var att hitta en
övergripande karakterisering av materialet (Howell Major & Savin-Baden). I nästa steg,
delades intervjuerna upp i intressanta meningsbärande enheter, de undersöktes och jämfördes.
Efter det sattes det ord på insikter och skapades grupperingar för att bättre kunna redovisa
data, (Brinkman & Kvale, 2014).
Därefter gjordes en meningstolkning av det som kommit fram. Detta i en slags övergripande
gestaltning, av de meningar och betydelser som sammanföll och de olika teman som kunde
utläsas. Samtidigt gjordes försök att identifiera och studera fenomenets generella struktur. Var
de olika delarna relevanta för studien? (Brinkman & Kvale). Materialet bildar tre teman.


Färgupplevelse



Om färg och ljuskunskap



Åldersanpassade färger och rum i Waldorfskolan

Begränsningar och omfattning

Till intervjuerna var experter inte något problem att få fatt i, men lärare var svårare. Valet av
klasslärare blev helt tillfälligt, det var de tre som hade möjlighet. Andra tillfrågade ansåg
intervjun vara svår. Att de inte skulle ha tillräcklig erfarenhet, att det skulle kännas pinsamt
om man svarade ”fel” på sin egen upplevelse eller att de led brist på kunskap om varför de
arbetade i färgade klassrum.
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För att denna studie skulle få en rimlig omfattning så valde jag tidsbegränsning om en timme
per intervju. Jag valde att låta experterna tala utifrån egna erfarenheter kring upplevelser av
färgade rum. Klasslärarna i gruppform fick svara på sina upplevelser direkt i det färgade
rummet, blandat med erfarenheter från tidigare situationer i samma rum. Här stötte jag på
problem med mig själv i mötet med experterna, då jag gärna ville kommentera och engagerat
berätta om mina egna erfarenheter för dem.
En svårighet är att litteratur om kvalitativ forskning om färgupplevelse inte finns.

Kvalitetskriterier
Tolkning av materialet utgörs av den egna förförståelsen och erfarenheten i ämnet men kan
ändå gå ut över egna självförståelsen, (Brinkman & Kvale, 2014). Jag utgår från att reflektera
över mina egna fördomar och min förståelse när det gäller bedömning av materialet och att
göra tolkningar av innehållet. Ett analysförfarande som görs på detta sätt fodrar att man hela
tiden reflektera över den egna förförståelsen i förhållandet till materialet och försöker tygla
den, (Dahlberg, 2008).
Arbetet är giltigt i förhållande till det studerade fenomenet, upplevelsen av färgade rum.
Trovärdighet: Jag har gått tillväga på ett sådant sätt att den kan benämnas trovärdig, efter
vedertagen metodlitteratur, (Brinkman & Kvale, 2014).
Överförbarhet: Om en liknande kvalitativ ansats används tillsammans med studien, är den
överförbar för dem som tar del av den.
Etik

Att tillfråga en privat person om hennes kunskaper och åsikter som sedan skall presenteras för
en allmänhet kräver stor respekt för den enskilda individen och dess integritet. ”När forskaren
förbereder uppläggningen av sin intervjuundersökning kan det vara lämpligt att formulera ett
etiskt protokoll för de frågor som kan antas dyka upp under undersökningen”, (Brinkman &
Kvale, 2014, s.100). Jag har formulerat ett dokument, kallat ”Informerat Samtycke”, som
beskriver min forskning och vad den syftar till, där jag ber om den intervjuades samtycke och
som skriftligt intygar konfidentialitet, samt att vara personligt införstådd med eventuella
konsekvenser som resultat och publicering kan innebära. Det är min integritet som avgör den
vetenskapliga hållbarheten och kvalitén på det forskade materialet. Samtliga respondenter har
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godkänt dokumentet, erhållit fiktiva namn i undersökningen samt att platser för studien eller
land inte är redovisade. Se bilaga.
Nyttjandekravet kan sägas infriat i och med att informanterna får ta del av studien om de så
önskar.
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Intervjustudie
Med min frågeställning i denna intervjustudie vill jag undersöka hur konstnärer och lärare
från waldorfskolan uppfattar det färgade rummet. Konstnären, för att det ligger i deras
arbetsfält som konstnär att ta sig an färg i en rumslig form. Läraren, för att waldorfskolan har
en pedagogisk idé om att bedriva undervisning i klassrum enligt en given färgplan, som står i
förhållande till barnens ålder.
I min intervjustudie låter jag fem personer beskriva sina upplevelser och erfarenheter av färg i
rum. De fem personerna består av konstnären Sven, konstnären och pedagogen Peter, samt tre
waldorflärare, Ivar, Mikael och Karin. Samtliga namn är påhittade och personerna är
skyddade enligt informerat samtycke. Mina intervjuer har skett på olika platser. Konstnären
Sven mötte jag i ett konferensrum i ljust guldockra, pedagogen och konstnären Peter i ett vitt
klassrum för teckning och de tre lärarna Ivar, Mikael och Karin har fått beskriva sina
erfarenheter av att arbeta som lärare i tre klassrum, färgsatta enligt den pedagogiska idén.
De båda konstnärerna, har bägge två en gedigen konstnärlig utbildning i botten samt lång
praktisk erfarenhet. Sven jobbar både med konstnärliga uppdrag som konstnär och färgsättare
av byggnader i offentlig miljö. Peter är utbildad skulptör och pedagog, och sedan många år
konstnärlig ledare för en Waldorfskola samt ledare för konstutbildning på högskolenivå. Jag
började med att fråga om de hade något specifikt färgminne kopplat till rum. De bägge
konstnärerna fick sedan följande fem frågor.


Vilka erfarenheter och upplevelser har du av färgade rum?



Vad är din uppfattning om relationer mellan rum och aktivitet?



Här beskriver jag Pallasmaas tankar om skillnaden av att betrakta arkitektur utifrån
en bild/fotografi – fokuserat seende, jämfört med att stiga in i arkitektur, perifert
seende/ omgivnings-seende och huruvida detta leder till en kroppslig upplevelse?



Har du några synpunkter över teorier som rör färg och rum?



Är det något mer som du vill säga om färgade rum?

De tre lärarna, som hade långvarig erfarenhet av att arbeta pedagogiskt i färgade rum fick
samma frågor ställda i tre olika färgade klassrum. Vi började i första klass, ett rum som var
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byggt med väggar och tak av finsågad träpanel och sedan övermålat med röd lasyrfärg
motsvarande:

Det andra rummet tillhörde femte klass som också har målad träpanel på väggarna, men
takplattorna var naturfärgade och skåpen gröna.

Slutligen genomfördes den sista intervjun i åttans klassrum, där väggarna är målad puts och
taket har naturfärgade träullsplattor.

Till lärarna ställde jag följande frågor:


Har ni minne av färgade rum som berört er?

I de olika klassrummen ställde jag följande frågor:


Hur skulle ni beskriva rummet? Material, rymd, ljus och färg.



Har ni några speciella minnen från att ha undervisat i det här rummet utifrån,
arkitektur, ljus och färg?



Upplever ni att barnets beteende förändras beroende på rummets utformning och
färg?

Efter att ha gått igenom de tre olika klassrummen så avslutade jag med att fråga:


Har ni några synpunkter över teorier kring färg och rum?
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Är det något mer ni vill tillägga gällande färgade rum som ni kommit på under
tiden?

Under intervjuns gång, kom följdfrågor som naturligt anknöt till ursprungsfrågan.
Efter att ha transkriberat de tre olika intervjuerna, så har tre teman kommit fram. Jag har valt
att dela upp min presentation i dessa tre teman:


Färgupplevelser



Om färg och ljuskunskap



Åldersanpassade färger och rum i waldorfskolan

Metoden att återge det som kommit fram, har på ett naturligt sätt blivit i en narrativ form.
Deras svar kring frågan om upplevelser av färg är alla berättelser, antingen enskilda, eller som
i vissa fall med de tre lärarna, sammanflätade. Som intervjuare har det också varit min metod
att uppmuntra till berättelser för att få dem att på ett bra sätt kunna återge sina erfarenheter
och upplevelser. Ett slags självbiografisk bearbetning. Metoden har också blivit mitt
tillvägagångsätt för att återge deras beskrivningar, som en berättelse. Jag låter lärarna börja
presentationen av varje tema, sedan följer konstnären Sven och sedan avslutar konstnären och
pedagogen Peter.
Först låter jag samtliga uttrycka några personliga färgminnen.
Mikael har ett angenämt blått färgminne från sin barndom. Det är hans morfar som gärna
målar taken inne i sommarstugan blå. Inte samma blå, utan morfar valde att sätta olika
nyanser i de skilda rummen. Som barn älskade Mikael att ligga på de olika rumsgolven och
betrakta de varierade tonerna av blå tak.
Karin påminner sig mötet av ett kök som var målat/laserat i en turkosgrön nyans, som hon
fann både kall, ogästvänlig och ”hackigt”. Nu, några år senare, har hennes förhållande till
färgen övergått till att bli en färg som hon skulle vilja kalla vilsam och är nu något av en
favoritfärg.
Ivar fascinerades av ett rubinrött glas som satt i ytterdörren, till en kvinna som han besökte
under sin studietid. Dörren var grönmålad och Ivar såg alltid till att få en egen stund med det
röda glaset, innan besöket med kvinnan.
Konstnären Sven, berättar hur han, två tre år gammal, ligger nedbäddad i en barnvagn,
omgiven av värmande fårullsskinn. Det är tryggt och varmt. Han ligger på rygg i vagnen och
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tittar upp och betraktar himmelen och formulerar upplevelsen för sig själv, det är blått. Sjuttio
år senare konstaterar han samtidigt att detta är både hans första minne och hans första
färgupplevelse.
Peter vill inte beskriva någon specifik händelse som han skulle vilja kalla någon stor
färghändelse, utan förklarar att han har ett ”nyktert” förhållande till färg i allmänhet, ”Det är
inte så att jag tappar andan inför en färgupplevelse, jag har färgen som ett ”ideal”, konstaterar
han. När vi närmar oss slutet av intervjun beskriver han ändå en dramatisk händelse kring färg
som kunde ha slutat med skilsmässa. Han hade gjort en färgplan över sitt hem och målade alla
rummen efter denna, när hans hustru kom in och sa: ”Här är inte plats för människor, allt är
gjort på förhand, här är det läsning, här är det samtal, det behövs inga människor, jag vill att
det skall var vitt.” Vad gjorde du då? Jag målade vitt, men först kastade jag en pensel med röd
färg efter henne, inte på, men bredvid. Dagen efter var vi enig om att alla färgstänk från den
röda färgen på tak och väggar fick vara kvar, som ett minne att det nästan blev skilsmässa.
Nej, färg är dramatiskt, konstaterar Peter.

Färgupplevelse
De tre lärarna

De tre klasslärarna och jag började med att sitta ned i ett rum för första klass, som är målat i
en röd nyans. Väggar och tak är klädda i en finsågad panel som blivit övermålad i flera lager
genom åren. När jag frågar om deras upplevelse av att arbeta i rummet så utbrister Ivar
spontant: -”Det är som att vara i köttfärs, det är överfallande, för mig som vuxen är det bara
för mycket. Det är så påträngande, så att ibland när jag jobbade här var jag tvungen att titta åt
ett annat håll.” Jag blev då nyfiken och frågar hur han upplevde att barnen klarade av den röda
färgen. ”Jag uppfattade att de trivdes väldigt bra här, så jag tror att det är väldigt olika hur vi
upplever”, svarar Ivar.
Karin hävdar att barnen inte kommenterar färg i den här åldern, sju år, och hon håller med
Ivar om att barnen verkar tycka om att vara i den röda rumsfärgen. Samtidigt tillstår hon att
färgen är stark i rummet och att hon måste ”omvandla” sig själv till att ha förståelse för att
färgen är där främst för barnen. Ivar påminde sig den lättnad han kände i samband med enkla
färgövningar som han gjorde med klassen, i gult, grönt och blått. Då lugnade sig det röda
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färgintrycket lite. Mikael berättade att han har som regel att byta färg på sin tröja inför varje
ny veckodag i skolan. Detta för att kompensera intrycket av rummets färg.
Karin beskrev en iakttagelse av barn som kommer in i rummet för första gången, vid en julbasar eller liknande, de sveper med blicken runt väggarna, de är inte ute efter detaljerna, utan
rummet, de tittar liksom på alltihop, när det sen är klart, börjar de fästa sig vid en penna eller
ett garn eller någonting.
Mikael har på en annan skola upplevt hur man kompletterat den röda rumsfärgen med rosa
gardiner och med dessa fördragna, så var upplevelsen ganska stark, man upplevde allvaret
ganska fort. Vilket allvar undrade jag. -”Mitt uppdrag som lärare och i mitt möte som är där,
det blir en stämningshöjning”, svarar Mikael.
Ivar avslutar samtalet i det röda rummet med att erinra sig ett möte ett annat rött rum: -”Just
nu, medan vi sitter här och pratar, så slår det mig vad som gör att färgen i rummet har gått
över gränsen, det påminner mig nämligen om ett kult-rum, från Camphill i Skottland, där de
arbetade med röda väggar, röda draperier, det kultiska, och då anser jag att det går för långt,
jag kan inte värja mig mot det.
Vi går vidare till klass fem och ett rum som huvudsakligen är gult men som är uppblandat
med en grön inredning som gäller skåp och förvaring.
Karin börjar med att förklara skillnaden på vakenheten hos en elvaåring jämfört med
sjuåringen. I den här åldern iakttar de mer och kommenterar, de vill gärna säga något om
saken, typ. ’Oj vad gult’ eller ’Det här gillar jag inte’ eller ’Jo det är fint’, de vill göra ett litet
avtryck. De klasser som jag har haft här har nog trivts ganska bra med färgen”.
Mikael tycker personligen att gula rum kan kännas jobbiga och är osäker på om detta är rätt
färg för en femte klass. Förra året hade skolan en ”jobbig” femma och en av flickorna utbrast
en dag: -”Jag är så djävla trött på det här gula rummet!” Det kan naturligtvis sitta i
upplevelsen att det inte är så bra i skolan, man vill härifrån, men samtidigt är färgupplevelsen
för påträngande, man kommer inte undan, konstaterar Mikael. I samma andetag så erkänner
Mikael att den gula färgen gör det svårt för honom att sitta still, att han känner för att röra sig,
vilket kanske är en positiv sak.
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Ivar som ännu inte haft någon femte klass, för honom är det rummet enklare att vara i jämfört
med det röda rummet, det är variation i färgnyanser, väggarna är gula, taket har naturfärgade
träullsplattor och skåpinredningen i grönt.
Slutligen kommer vi in i det blå klassrummet i årskurs åtta. Karin tror att eleverna tycker om
den blå färgen, den är behaglig, låter ungdomarna får vara lite i fred, jämfört med det rosa och
gula, ”ger” mer, påverkar mer. Ivar går längre och hävdar att det gula och rosa ”kräver”
medan det blå är väldigt befriande. Mikael nyanserar sin beskrivning och säger det blåa är
svalare i sin karaktär, ger utrymme för individen, medan det rosa och gula mer stödjer
gruppen. Mikael funderar vidare och säger:
Jag tror det finns rum för individmöten, men också att det finns rum för att tänka,
man får tänka i blått. Det är som när jag låg och tittade upp på morfars tak i blått,
jag fick rum, det är samma sak här, barnen har utrymme i det blå rummet, man
känner sin egen förankring, man har tillåtelse att dra iväg i tanken, på gott och ont.
Avslutningsvis konstaterar Karin: -” Att plocka in klass ett i det här blå rummet skulle kännas
kantigt och hårt, tankarna mognar och man reflekterar på ett annat sätt. Vi lärare skulle säkert
gilla det, men hur skulle det påverka barnen?
Vi rundar av med Karins erfarenheter av att springa mellan olika klassrum och rumsfärger:
”För mig som går mellan olika klassrum hjälper färgen mig att ändra mitt förhållningssätt, rött
rum, nu är jag i klass ett, blått rum, nu är jag i klass åtta. Jag tar rätt ton när jag kliver in,
färgen hjälper mig att hitta rätt tonläge.”
I den första delen i redovisningen av de tre intervjuerna ligger fokus på själva upplevelsen av
en färg eller kombinationen av flera färger i ett rum. Det visar sig under samtalen att dessa
reaktioner är stora, variationsrika, subjektiva men i vissa fall också gemensamma. Intressant
är att de vuxnas syn på barnens reaktioner på de olika klassrumsfärgerna, är att barnen verkar
trivas i ett slags kollektiv anda, medan de vuxna uppfattar eller kanske bättre, uppskattar
färgupplevelsen på ett mer personligt sätt. Sammantaget blir bilden av färg att den inte lämnar
någon oberörd, samtidigt som det är svårt att hitta en gemensam nämnare. Just detta kan vara
en av färgens specifika egenskaper, eller charmen, om man så vill.
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Konstnären Sven

I mötet med konstnären Sven så visar hans erfarenhet och kunskap på ett annorlunda sätt
jämfört med pedagogerna när det gäller att beskriva och förhålla sig till färgupplevelse eller
snarare möjligheten till att skapa den. Han säger: -” Konstnärens expressiva verksamhet
uppövar en fallenhet för att göra färgval, genom eget arbete och i mötet med sina kollegors.”
Detta studium av sitt egna arbete och andras gör att han anser sig bättre rustad att komma in i
en färgsättningssituation och säga att den färgen passar bättre än andra. ”Färgen sätter igång
något som berör i den situation som du är inne i, eller skall till, det är ett slags komplex
expressivitet.” Ett av Svens större arbeten är färgsättning av ett stort sjukhus i staden. Arbetet
pågår under flera år och Sven blir mycket förtrogen med detta sjukhus och dess rumsliga
miljö.
I sin studie av sjukhuset som arbetsplats, konstaterar Sven: -”De som arbetar och är friska, de
är ju aktiva i olika rum och miljöer som oftast är väldigt sterila i sin karaktär, de är vita eller
grå. Friska människor behöver, kom jag på efter hand, säger Sven, inte en eller två färger,
utan hela skalan av färger, de behöver regnbågens alla färger, på något sätt.”
Vi kom att tala om hur vi som människor upplever färgen och Sven berättade då en historia
om den amerikanske målaren och expressionisten Mark Rothko och hans sökande efter
färgupplevelse eller som han uttryckte det, färgens intimitet och närhet. Han trodde först att
närheten låg i det lilla, och målade under en period bara små bilder för återge intimitet. Han
insåg att detta var en felaktig tanke och började istället göra motsatsen, att måla jättestora
bilder med enstaka färgfält. Dessa upplevdes däremot intima, och Rothko menade att
upplevelsen eller det intima infann sig när jag som betraktare kände att jag blev involverad,
som en del av bilden. Därför är storleken av den färgade ytan en viktig del i upplevelsen.
När jag är inne i något, förklarar Sven, så är jag också inne i materialen, färgerna, det taktila,
en liknande upplevelse kan vara inne i en tät granskog. Om jag däremot har en liten bild, ett
färgprov, då vänder jag mig till huvudet, till tanken, jag är inte fysiskt inne, och då saknas det
intima.
Sven sammanfattar förhållandet mellan rum och färgupplevelse i stort, med att det är många
saker som för vidare, man kommer ständigt med nya lösningar och nya möjligheter att
behandla rummet, att få det att andas, men det som betyder något är det mellan färgen och vad
man vill med rummet.
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Pedagogen och konstnären Peter

Pedagogen och konstnären Peter är precis som Sven skapare av färg-upplevelser, skillnaden
är att Sven utför sina handlingar i offentligheten, medan Peter arbetar som han själv beskriver
det med att skapa åldersstegs anpassade miljöer, med fokus på färg och form i Waldorfskolan.
Han ger exempel på hur klassrummet för sjuåringar gestaltas. Arkitektoniskt låter man en
rund form komma in i den bakre väggen av klassrummet, det är det enda rummet på den här
skolan som har den runda formen och så är det lite varm röd färg på väggarna.
-”Då händer det som vi tycker ”skall” hända, nämligen, en rörelse av omsorg, en känsla av att
vara tillfreds infinner sig hos barnen, säger Peter och fortsätter: Läraren däremot, en koleriker,
man kan säga att han var röd i sig själv, han fick huvudvärk inne i det rummet. men färgen är
till för barnen, det är de som bor där.”
Under intervjun berättar Peter vidare om ett studiebesök som kom till hans skola och som var
intresserade av hur skolans rum var formade. Innan han visade runt dem i skolans lokaler, så
försökte de resonera sig fram till vilken form och färg som passade till en sjuåring.
Först hade de konstaterat att lärarens skor alltid var skitiga, för att barnen gärna klängde och
stod på lärarens skor. Sedan var de överens om att barnen var vakna, att rummet skulle kunna
vara lite runt i formen och att röd färg skulle passa på väggarna. Därefter hade man gått över
till 1:ans klassrum som var utformat på ett liknande sätt som gruppen resonerat sig fram till.
Slutsatsen blev att det går att skapa arkitektur genom att fokusera på ett kreativt sätt gällande
målgruppen och dess förutsättningar, samt att det inte passar att ha sjuåringar i vita fyrkantiga
rum.
Det har nu gått 30 år sedan den här skolan formades enligt detta specifika sätt att
rumsgestalta, och bara fyra lärare återstår av det gamla kollegiet som var med och tog fram
färg och rumsplan för skolan. En av de yngre lärarna i kollegiet uttryckte nyligen att det var
dags att måla om, att hon var trött på dessa färger och att det nu skulle vara vitt. Tycker du att
hon har rätt, frågade jag. Peter svarar: -”Hon har rätt i sitt liv, hon behöver det vita.”
I 12:e klass, när ungdomarna har arkitekturhistoria, så tittar vi tillbaka på de lokaler som de
har vuxit upp i under sin skolgång, berättar Peter. Här försöker de minnas hur det var att gå i
första klass, hur rummet såg ut, dörren, korridoren utanför etc. Deras minnesbilder är lite
diffusa, oklara, men de sammanfattar upplevelsen med att det var ”behagligt rätt”.
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Peter pekar på att det är skillnad på den yngre generationens förmåga till inlevelse idag och
syftar då på sina lärarkollegor. 30-åringar idag är lite tunga, sega och ibland känner jag, säger
Peter, att jag hör till de unga, de som vill förändra, gå samman i frivilligt arbete, hallå, nu gör
vi det! Han sammanfattar med, att kanske det är dags att gå igenom nålsögat, precis som
konsthistorien har gått igenom, The white box, the black cube, och om vi håller andan i typ,
fyra år till, så kanske det blir ”up to date” med färgade klassrum igen.

Om färg och ljuskunskap
Under intervjuerna har synpunkter på färg och ljus kommit fram. Jag har tolkat det som vidare
reflektioner av färgupplevelser, varför de uppstår, varför jag reagerar på dem och hur jag
förklarar dessa. Men framför allt hur detta kan bli ett redskap för att gestalta rum.
Beskrivningarna skiftar från att vara enkla, personliga till att baseras på gedigen utbildning
och lång praktisk erfarenhet i ämnet färg och ljus. Jag börjar med att låta de tre lärarna ge
sina kommentarer.
De tre lärarna

Ivar som tyckte att färgen upplevdes allt för stark, i klass ett, uttryckte det så att det inte fanns
någonstans att vila blicken från det intensiva röda. Han accepterar idén med det färgade
rummet för barnens skull men kunde för sin egen del tänka sig en yta i rummet som gav
honom en slags färgbalans till det övriga intrycket. Omedelbart när vi stiger in i det gula
rummet visar han sin uppskattning för att rummet har ytor med olika nyanser. Det finns en
variation som han gillar, väggarna gula, taket i naturfärgade träullsplattor och skåpinredning i
grönt. I det blå rummet rättar han mig, när jag generaliserar och kallar rummet för ett blått
rum. ”Nej Bengt, det är flera nyanser av blått här, rödblått, grönblått och gråblått.” För honom
är det viktigt att rummet inte är för monokromt, utan att det skiljer sig i sättet att måla,
varierar sig i färgnyanser på ytor av rummets olika delar. Ivar går vidare och anser att rum
som har putsväggar klarar av mättade färger på helt annat sätt än väggar av trä. De blir
saftigare, mustigare och djupare med färg. Träväggar däremot klara inte att målas tjockt, det
är att våldföra sig på träet.
Det är för tätt, säger han, man anar att det är väggar av träpanel, men man kan inte svära på
det. Det handlar om hantverket! Så avslutar Ivar med att förklara att om det här är en
pedagogik som anser att arkitektur och utformning av skollokaler är viktiga för skolarbetet, så
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får den inte ta uppmärksamheten, förvirra, irritera eller se ful ut, då har man missat målet. Jag
uppfattar det så att det han vill lägga tyngd på är att den som genomför färgval och målning
måste vara skolad i båda disciplinerna, att förstå hur färg och ljus interagerar, att ha förmåga
att överväga och fatta kloka val samt genomföra hantverket med säker hand.
Karin ser en yta mellan två element som antagligen härstammar från den ursprungliga färgen
av det gula rummet. Färgen är ljusare och transparentare gul och hon konstaterar att om hela
rummet hade varit målat så, hade den gula färgen inte upplevts så kompakt som idag.
Karin tittar sedan runt i femans klassrum och gör följande analys av hur rummets färg blev
till.
Jag undrar över det här gula, om det i viss mån är ett resultat av hur rummet
ligger, det ligger något åt nordväst, och eftersom det är mycket träd utanför,
så blir det här rummet ganska mörkt. Om det då hade varit målat mera grönt,
så kanske stämningen mera blivit en mossgrotta, och därför har den som
färgsatt valt en mer gul nyans. En grönare nyans hade gett en mer kylig och
fuktig stämning.
Hon försöker förstå hur den personen har tänkt, som valt färgen. Åt vilket väderstreck rummet
ligger, hur det ser ut utanför, grönskan som är tät och skuggar ljuset från att komma in och hur
dessa iakttagelser sammantaget förklarar hur rummets färgsättning kom till.
Mikael gör en analys över betydelsen, rätt färg på rätt plats:
Jag tänker över färgerna, de är olika, de skapar, och när man hittar rätt färg, blir
det något som stimulerar, ger identitet, som både du som barn och lärare går in i,
och färgen är lika mycket värd som alla andra färger, men på rätt plats.
Exempelvis i fysik och kemi är färgupplevelsen otroligt viktig för att förstå de
olika försöken. Färgupplevelsen leder till en minnesfär eller en själslig sfär.
Jag tolkar det så att experimenten har lagbundenheter där färg uppträder ur ett slags
självklarhet. Samma sak vill man att skolmiljön skall vara. Färgsatt och målad på ett naturligt
sätt som ger den ett självklart värde för verksamheten.
Vi talade också om rummens form och ljussättning. I de två första rummen är taken inte platta
utan sträcker sig upp i en asymmetrisk form och väggarna bildar en trapetsform med en
smalare bas som vidgar sig trattformat mot en bredare. Gemensamt för dem alla är att de
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uppskattar de höga taken samt att rummet har variation på fönsterstorlek. Mikael och Ivar
tycker det inbjuder till olika möbleringar, långbänk, caféordning eller gruppkonstellationer.
Att jag som lärare kan vandra runt på ett befriande sätt och tilltala barnen från olika håll.
Karin ställde bänkarna riktade mot den breda väggen i rummet och för barnen blev den
lösningen visuellt bra. Men för henne resulterade det i ett auditivt problem, hon upplevde att
hon talade mot rummets trattlika form, medan allt som hände nere i rummet transporterades
med all tydlighet framåt, prassel med papper, viskningar, en penna som tappas, det bara vällde
fram.
Arkitekten till lokalerna har valt att belysa rummen med egenhändigt tillverkade armaturer, en
trästomme klädd med reflektorer i vitt bomullstyg och bestyckade med glödljuskällor.
Intrycket blir ett slags mjuka ljusskulpturer som svävar ovanför klassen. När jag frågar om
deras erfarenheter att arbeta i detta ljus blir svaren skiftande. Mikael vill helst använda
dagsljus och skulle helst korta ned skoldagarna när mörkret tilltar under året. Tyglamporna
anser han har ett för diffust ljus men anser att ljuskällor och armaturer från IKEA är en ännu
sämre lösning.
Ivar går i en mer individuell riktning och föreslår allmänljus samt arbetsbelysning för varje
enskild elev. Han sammanfattar: ” Motiverad belysning, varierad belysning, det är modernt
och det tycker jag man skall ha idag.” Karin beskriver sin erfarenhet med tygarmaturerna på
följande sätt:
Armaturer som är utspridda i taket, gör att barn som oftast lutar sig över sitt
skolarbete, skuggar med sin egen kropp och det ger en dålig belysning för dem,
speciellt de barn som har svårigheter med koncentrationen. Med denna typ av
ljussättning får barnen svårt med orientering i rummet och att känna sig
koncentrerade med skolarbetet.
Avslutningsvis frågar jag lärarna om hur medvetna de är om färger i de rum de går in i
och här har Mikael erfarenhet från sin förra arbetsplats. Där gick kollegiet runt till de
olika klassrummen, jämförde rummen, studerade färgval, form, för att göra sig medveten
om byggnadens möjligheter. ”Jag tycker om att vara medveten om att rummet/färgen är
ett redskap och vi samverkar, rummet och läraren, det är obehagligt om vi inte bryr oss
och bara tar för givet.
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Konstnären Sven

Att vara utbildad konstnär innebär en gedigen utbildning i form och färg, beskriver Sven
på ett tidigt stadium i min intervju med honom. I det dagliga arbetet med konst, så erfar
jag ständigt och övar min förmåga att använda dessa redskap som utbildningen givit mig.
Han beskrev för mig hur han tillsammans med en arkitekt och en inredare ansvarade för
färgsättning av ett stort sjukhus i staden. Arkitekten arbetade utifrån material och
konstruktion, inredaren utifrån kollektioner från olika tillverkare av inredning.
Konstnären arbetar utifrån en bred estetisk bakgrund där färgläran utgör grunden
tillsammans med den egna erfarenheten. Jag ber honom förtydliga sin medverkan:
Konstnären sätter färg utifrån ett psykologiskt plan. Konstnärens expressiva
verksamhet uppövar en fallenhet för att göra färgval, genom eget arbete,
konstnärskapet, och i möte med kollegors. Därför kan jag gå in i ett rum och
se vad som skall ske och välja färg utifrån ett psykologiskt plan. Genom att
möta människor mitt i en arbetssituation, kan jag komma in och säga att den
färgen passar bättre än andra. Och det visar sig bli estetiskt bra!
Under intervjun ger Sven exempel på hur han angriper olika miljöer, ett exempel är
de långa sjukhuskorridorerna. Genom att låta den ena väggen färgmässigt vara mer
aktiv och den motsatta mer passiv framstod korridoren mer livfull.
Utanför avdelningen för Hud, målades väggarna i en persiko-rosa nyans, men något
kallare. Överläkaren för avdelningen uttryckte sin uppskattning av färgvalet genom
att förklara det på följande sätt: ”Jag går här varje dag och ’känner’ att det är helt
rätt färg på väggarna.” Idag skulle variationerna på hudtoner bland befolkningen,
eller inspirationen av färg på hud, ändrat förutsättningarna kring färgsättning av
just denna miljö.
Operationssalarna är gröna av tradition, och på sjukhuset var de gult mossgröna.
Sven gjorde därför en studie i färguppfattning av den röda färgen som omger en
operation, i öppna sår, kött och blod. Han kom fram till en efterbildsfärg, den färg
som vårt eget öga frammanar vid ensidigt betraktande och han redogjorde sina
studier för personalen. Han hävdade att om de fick denna komplementfärg på sin
omgivning så skulle de slippa flimmer när de tittar upp från sitt arbete. Han kom
fram till några kyligt turkosa nyanser som accepterades.
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Att färgsätta rum handlar om samma erfarenhet som vi gör utomhus. När vi är ute
saknar vi inte färg, när vi är inne gäller det skapa ett naturligt sammanhang med
färg, säger Sven. Därför förtjänar en sjukhusmiljö mer omtanke än vita och grå
väggar.
Så kommer vi över på aspekter av rums förhållande till ljus, och Sven erkänner att
för honom har ljuset en större verkan än den målade ytan.
Med kombinationen färg och ljus på laserade ytor, färg som är lagt i tunna
lager och med olika nyanser, kan man skapa intressanta lösningar. Det du
skapar upphäver materian. Den är inte så fysisk, stängande, så närvarande,
rummet andas, utvidgar sig lite, samtidigt som det ger en upplevelse av
atmosfär genom den färg du ger den, den andas.”
Detta kan jämföras med Svens beskrivning av det moderna måleriet, som kan
uppfattas som motsatsen till det som sägs ovan, där han menar att konstnären idag
målar utifrån två dimensioner. Det ligger i teorin för det modernistiska måleriet,
enligt Sven, det har sin utsträckning i längd och bredd, du skall inte måla in och ut i
rum, utan måla så att du får en homogen yta, som lever samman, sida vid sida, men
där den enskilda ytan inte andas, utan är platt.
Pedagogen och konstnären Peter

Peter är en person som tycker om att berätta, hela intervjun blir fylld av anekdoter
från då och nu, men han håller sig hela tiden till favorit ämnet, att gestalta
skolmiljöer. Här har han under åren gjort flera erfarenheter som han gärna delar
med sig. En sak han kommit fram till i sitt arbete är att det finns inget neutralt rum,
inga neutrala färger. Ett fyrkantigt vitt rum är otroligt lite neutralt. Hans drivkraft,
som manar honom inför varje ny färgsättning och utformning är: ”Vad vill jag med
rummet?”
I skolan formar och målar vi väggar och tak för barnen, berättar Peter. Jag frågar,
hur går det då för läraren? Genast kommer berättelsen om en lärare som hade första
klass i ett rödmålat rum. Läraren, som Peter beskriver som en väldigt kolerisk, man
kan säga att han var röd i sig själv och han fick huvudvärk inne i det rummet. Kan
man hjälpa honom på något sätt, frågar jag. Han kan få en kontrastfärg upphängd,
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som han kan vila ögonen på. Det är samma sak med en del lärare som klagar över
att det är eko där de står och undervisar, då ber jag dem röra sig i rummet för att
hitta platser som är bättre. Klassrummet är som ett instrument, färg och form är
instrumentellt.
Jag beskriver för Peter några tankar om seendet, det fokuserade och det så kallade
omgivningsseendet. Hur det fokuserade gör oss medvetna om detaljer och
omgivningsseendet om helheten. Exempelvis är ett fotografi av ett rum, inte
detsamma som att stiga in i det. Till bilden använder jag det fokuserade seendet, jag
betraktar, håller distans. Att kliva in i rummet gör att omgivningsseendet aktiveras
och jag blir nu upplevelsemässigt en del av rummet. Jag får en kroppslig
upplevelse. Vad är din erfarenhet, frågar jag Peter.
Våra rum är inte fotograferbara, de är upplevelsebara. Du upplever dem
på en gång, du står inne i rummet, det räcker inte med att bara se på en
sak, du tar in något helt annat, du tar in det perifera. Mycket arkitektur
lider av att vara fotogeniskt på utsidan, men invändigt lider det brist på
upplevelse på grund av det vackra yttre. Just detta har vi arbetat med,
att få rummen att bli en upplevelse. Blir det en kroppslig upplevelse? Ja,
jag tror det, jag upplever att barn suger in andra saker än bara ett
synintryck.
I den tidigare delen, som handlade om färgupplevelse, beskrev Peter hur han
försökte få eleverna att minnas lokalerna från lågstadiet och hur dessa var
utformade och fick som svar att de upplevde dem ’som behagligt rätt’. Det är
vad det här handlar om, säger Peter. ”Kroppen har sett något som tanken inte
har följt med på.”
Vi kommer in på frågan om färgteorier, Newton, Goethe, Itten och Albers och jag
undrar vilket förhållande Peter har till dessa. Han svarar lite uppgivet, att han
uppfattar sig som en marionett till alla de där. Men, säger han, så dyker det upp ett
problem, med barn som är hudlösa, vilken färg och miljö passar till hudlösa barn
och så är vi tillbaka i processen.
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Åldersanpassade färger och rum i waldorfskolan.
I den sista och tredje delen i redovisningen av mina intervjuer vill jag ta reda på vad
åldersanpassad färgsättning av klassrum innebär och hur det skall förstås. Jag låter även
denna gång klasslärarna starta med att ge sin syn.
De tre lärarna

Ivar börjar. Tidigare berättade han att upplevelsen av färgen i ettans klassrum var för stark,
men när jag frågar om hur han upplever barnens reaktion inför färgen, svarar han. ”Jag tror de
trivdes väldigt bra, så jag tror att det är väldigt olika hur vi upplever.” Kan du förklara varför
de trivdes bättre än du? blir min följdfråga. ”Jag tror på den här teorin att barnen upplever
komplementfärgen i sig, i detta fall den gröna. De upplever inte en stressande röd utan en
lugnande grön, där märker man tycker jag tydligt skillnaden mellan att vara vuxen och att
vara barn.”
Ivar hänvisar till ett citat från Rudolf Steiner där Steiner menar att barnet innan 9-års ålder
upplever en färgs komplementfärg på ett själsligt/psykologiskt plan och inte bara något som
är kopplat till vårt seende. Ivar menar att med samma logik är det olämpligt att placera
sjuåringar i åttans klassrum, barnen skulle bli ”stissiga”, de skulle uppfatta det hetsigt, ungefär
som när en mindre grupp barn kommer in i en gymnastiksal, så skriker de, blir hysteriska,
”skynda er”, ”sprätt igenom”.
När vi kommer till femmans klassrum börjar samtliga lärare uttrycka relevansen mellan
väggfärg och det som Waldorfskolans läroplan föreskriver. Ivar menar att det är helt
riktigt, det handlar om solkvallité, botanik och det antika Grekland, en harmonisk period i
barnens uppväxt. Mikael beskriver elvaåringen som kronan, man kommer fram, man är
som vackrast, där kommer allting samman, innan det dras isär igen, därför passar den
gula färgen. Samtidigt som han beskriver elvaåringens förhållande till kursplan och
rumsfärg, får han plötsligt lust att röra på sig, svårt att sitta still och vill slå en volt.
Jag frågar lärarna om det förs en diskussion i kollegiet, gällande färger i skolans lokaler.
Karin utbrister spontant: ”Vi undviker det, och låter bli!” Ivar förklarar att han har suttit
tillsammans med enstaka kollegor och pratat om sin klassrumsfärg, ur ett slags
uppgivenhet. Samtidigt så tycker han att det är underbart och ganska roligt att man så
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okritiskt sväljer den här idén om klassrumsfärger. Normalt är vi ju ganska kritiska till
saker och ting, vi vill veta.
Mikael antyder att det går, för att det är något som stämmer, är intuitivt rätt. Ivar hänger
på i resonemanget och menar att vi är många som fortfarande vårdar den spirituella idén,
den kursplan som Waldorfskolan ställer fram, hämtad ur barnets väsen. Den måste
plockas fram varje dag. Sammanfattningsvis så uppfattar jag att det är så att lärarna
accepterar de färgade klassrummen, erkänner att färgerna passar till barnens utveckling,
men att de som vuxna kan uppleva ett personligt motstånd till vissa färger, och som måste
överbryggas inom dem själva.
Konstnären

Sven har lång erfarenhet av Waldorfskolan, hans barn har gått i skolan, och hemma har
väggarna målats med lasyrfärg på ett liknande sätt som man gör i dessa skolor. Han
menar att de färgade klassrummen bygger på en överordnad idé, att barn är lika, men
kanske inte så lika. Vi lever i en tid där det är en väldigt stor skillnad mellan dem som är
harmoniska och de som är passivt disharmoniska eller aktivt disharmoniska. Det positiva
med idén är lusten att ge en färgskala, som gör att du känner att du är i en utveckling, att
du är sju och vet att till nästa år får jag en ny färg, man ser fram till något, förväntan. Och
om barnen inte ger uttryck för något missnöje, så betyder väl det att de förhoppningsvis
trivs ganska bra i detta sammanhang.
Genom sitt långa arbete med konst och färg så märker jag att Sven har en erfarenhet som gör
att han reflekterar över dessa saker på ett annorlunda sätt jämfört med de tre lärarna. Han
anser att antroposofiskt måleri är präglat av att följa regler, att det finns förställningar, en del
olika sätt att se på det, som till en del stämmer med det man är ute efter, men det man saknar
är att någon spränger gränserna. Visserligen, så fort du spränger gränserna så hamnar du
också utanför det antroposofiska sällskapet. Då hör du inte hemma där längre, det finns ett
starkt skydd av det övergripande budskapet, menar Sven. Så går Sven vidare i sitt resonemang
och ger sin förklaring på hur han ser på konstnärskap i förhållande till det som beskrivs ur ett
antroposofiskt perspektiv.
Man har ju ett ben i dåtiden och ett ben i framtiden och så är det nutiden som är där hela tiden
som en utmaning. Från dåtiden hämtar du näring till det trygga, att bygga kultur, bygga
soliditet, varje gång du skall ta ett steg och att göra något nytt, så måste du bryta en hel del
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regler, det är där som separationen kommer. Sven ger ett exempel från den moderna
konstnären Joseph Beuys, som var starkt engagerad i den antroposofiska rörelsen samtidigt
som han gick långt utanför ramarna inom det konstnärliga området. Han gick in i det
personliga, men var inte subjektiv, utan reste sig över det, upp till det allmänna. Hans sätt att
arbeta var att likna vid Goethes, du erfar, du känner, du går in med hela din närvaro, tar det
upp i dig, så upplever/gör du det, gör något med det, och så får det trots allt en betydelse
utanför det personliga. Det är en utmaning och det är samtidigt en utmaning i och med att vi
är olika.
Det ligger något terapeutiskt i antroposofiskt måleri, väldigt bra för många. Man behöver inte
vara professionell för att arbete med färg, och för dem är det ju fint, en teknik som man lär ut,
som är användbar, men man skall inte överdriva det och säga att det är avancerad konst, för
det kräver något mer.
Jag tolkar att Sven menar att det jag ser av åldersanpassad färgsättning i Waldorfskolan är
mer att likna vid ett regelverk än ett uttryck för konstnärlig process, uttrycket påminner dock
om det konstnärliga.
Pedagogen och konstnären Peter

Sista ordet går till Peter och hans livslånga arbete att skapa åldersanpassade färger och rum i
Waldorfskolan.
Peter gör en historisk återblick och berättar hur han och hans kollegium började arbetade med
att skapa förutsättningarna för en Waldorfskola för 30 år sedan. Peter ledde arbetet, alla var
med, facklärare, klasslärare, alla måste komma med förslag, som ställdes samman och så
gjordes en plan. Det var en skiss som täckte allt. Så gjordes teman för klass ett, klass två och
så vidare ända upp till tolvte klass. Alla tittade gemensamt på det som kommit upp och
kommenterade det. Man kom fram till att de inte skulle utveckla för stora konstraster, utan ha
en röd tråd genom det hela. Det var inte alla som hade tänkt sig att det skulle kunna vara en
sports metamorfos i gestaltningen, men genom att väva in de ämnesinriktade i processen, ex.
musik, pentatonik, diaktonik och hur det kommer igen i geometrin, så förstod man.
Färgsättningen utfördes på ett liknande sätt, årskurs för årskurs, från det varma röda, över det
lite mer och mer kyligt gula, genom det gröna till det blå, för att sluta i rött, men nu på den
kalla sidan. Sedan sammanställde Peter materialet och därefter letade man efter en arkitekt.
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Genom åren har skolan fått bekräftelse på att de gjorde ett gott arbete, från elever, föräldrar
och många studiebesök. Elever som har kommit till i högstadiet är väldigt imponerade och
glada över att vi har tänkt på att åldersanpassa färgerna i klassrummen. De jämför med sin
tidigare skola som bara hade väggar målade i vit eller bruten grå.

Steiner säger att barnet upplever komplementärfärgen till rött i sig, det gröna blir en sorts
själslig efterbild, Upplever du det med barnen? frågar jag Peter.
Nej, men det är väldigt vanskligt med dessa idéer. Ser jag det? Det är väldigt svårt att urskilja.
Tänker jag det? Steiner beskriver upplevelsen av den röda färgen från fönstret i första
Goetheanum, först blir man arg, sedan undersöker man ilskan, och förstår något av det och
reagerar med vördnad eller bön, jämför det med barnet som blir lugnt och den vuxne som lär
sig att be. Skillnaden är att det tar längre tid för den vuxne, barnet reagerar direkt, medan den
vuxne måste reflektera över sig själv inför upplevelsen. Barnen blir inte exalterade över ett
rött rum, utan de blir lugna. Men vi tror på det, och ser verkan. En förälder frågade är det tro
ni håller på med? Nej sanning och vetenskap. Efter att ha talat med varandra en stund så blev
jag enig med honom, det är tro, Okej, äntligen! Det är tro! Det är mycket tro, det är inte så
farligt att säga det.
Sammanfattning

Färgupplevelser, har vi alla på ett eller annat sätt, de kan vara betydande och kan uppfattas på
olika sätt men kan vara något som vi tar för givet utan att reflektera vidare över saken.
I ett skolsammanhang är det en balansgång mellan det som passar barnen och det som den
vuxne upplever. Att läsa av barnens reaktioner, om de verkar trivas eller inte, kan vara ett
mätverktyg för om färgen är rätt. Barnen som upplevt skolgång med färgade klassrum har inte
beklagat eller protesterat mot kulörval. Barnen uppskattar också färgerna som en drivfjäder
för nästa års studier. Nästa år är det jag som går i just det färgade rummet. Däremot har det
framkommit att de vuxna har olika upplevelser inför målade klassrum. Jämför vi hur de
nylaserade väggarna i ”luftiga” nyanser upplevs mot ommålade rum, så blir dessa gärna för
kompakta, för täta och verkar för påtagliga.
Färgen i de olika rummen kan vara en god vägledare för de ämneslärare som förflyttar sig
mellan olika årskurser under en arbetsdag. Jag tar rätt ton när jag kliver in, färgen hjälper mig
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att hitta rätt tonläge inför varje ny klass jag besöker, säger Karin. Slutligen konstaterar lärarna
att det skulle vara fel att försöka byta, att låta klass ett vara i det blå rummet och åttonde klass
i det röda. De anser att barnen hör hemma i sina givna färger.
Konstnären övar ständigt färgens utåtriktade kvalitéer och kan lättare föreställa sig dess
verkan, tillsammans med rum och ljus. Färg och ljuskunskap handlar om seendet, att iaktta,
att reflektera utifrån sina känslomässiga reaktioner och använda sina erfarenheter på rätt sätt
för att skapa nya upplevelser. Som Peter beskriver det, ”Klassrummet är som ett instrument,
färg och form är instrumentellt.” Eller som Mikael uttrycker det, ”Jag tycker om att vara
medveten om att rummet/färgen är ett redskap och vi samverkar, rummet och läraren, det är
obehagligt om vi inte bryr oss och bara tar för givet.” Konstnären och pedagogen Peter
kombinerar en konstnärlig hållning med att samtidigt följa Waldorfskolans ålderstegs
anpassade färg och formplan i sitt arbete. Han märker att det idag finns ett motstånd eller en
okunskap hos den yngre generationen lärare, i att ta till vara och utnyttja färgen som resurs
och där de unga faller för frestelsen att vilja ha vitt. Detta är dock inget som har med barnen
att göra, utan med lärarna själva, hävdar Peter. Sven får avsluta med att upprepa det han
tidigare sagt. Genom att möta människor i en arbetssituation med min erfarenhet, kan jag
komma in och säga att den färgen passar bättre än andra. Och det visar sig bli estetiskt bra!

Diskussion
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Efter avslutad intervjustudie och analys, samt litteraturstudie, vill jag nu sammanföra de tu i
en dialog. Jag följer samma ordning som tidigare och börjar med att reflektera vidare över
begreppet färgupplevelse. Jag låter de tre lärarna börja, sedan följer konstnären Sven och
avslutningsvis Pedagogen Peter. Nästa avdelning tar upp färg- och ljuskunskap och så
avslutas diskussionen med Åldersanpassad undervisning, klassrum och färg i Waldorfskolan.

Färgupplevelse
De tre lärarna

Ivar ger sig inte, rött är överfallande! Karin berättar att hon försöker omvandla sig inför
färgmötet när hon undervisar i klass ett. Mikael tycker den röda färgen i första klass är en
positiv stämningshöjare. Samma sak bekräftar forskningen, att färgens inverkan på människan
kan vara avsevärd, (Küller, 2005, s. 195). Detta bekräftas tydligt av de tre lärarna, Ivar som
reagerar antipatiskt, Karin som bestämmer sig för att stå ut, med argumentet, färgen är
faktiskt där för barnen. Mikael ser däremot valet av den röda färgen som ett stöd och hans
upplevelse är bara positiv. Vid ett annat tillfälle hade Mikael arbetat i ett rum som utöver den
röda väggfärgen också hade rosa gardiner, vilket gav honom en känsla av förtätning, som han
upplevde ledde till ett ökat allvar i sin lärargärning. På en arbetsplats, med den här bredden
av individers olika upplevelser, ställer det stora krav på de anställda. Küller (2006) föreslår
därför en färgsättning som är något mer återhållsam, i ett slags hänsynstagande till individen.
Janssens (2006) påtalar dock att vi har fler faktorer än just färgen på väggen som resultat av
en upplevelse. Det kan vara rummets storlek, materialval, strukturer och styrkan av en
bestämd färg samt hur rummet är ljussatt. Sammantaget kan dessa delar vara mer avgörande
än en bestämd kulör på en vägg.
Jag kan tycka att det här finns likheter med Janssens (2006) forskning där man undersöker
vilken färg, blå eller röd, som bäst lämpar sig för att stimulera rutinarbete och om det kan vara
så att den andra färgen bättre ger ett stöd för uppgifter av mer intellektuell karaktär, såsom
uppsatsskrivning. Studien visade inte att färgpåverkan på ett tydligt sätt kunde påvisa skillnad
i resultat, men intressant var, om personen som deltog kände sig negativt inställd, så utfördes
uppgifter snabbare men med mer fel, vilket tyder på stress, medan de som var positivt
inställda arbetade något långsammare och med mindre fel. Vad jag menar med denna
jämförelse är att vi som vuxna på ett mer skiftande sätt reagerar inför rumsliga färgintryck och
att vår sinnesstämning är en del i upplevelsen av en bestämd färg i ett rum.
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Jag vill återkomma till Ivars kommentar, när jag frågor honom hur barnen reagerar i det röda
rummet, och han svarar, de verkar trivas väldigt bra, i ett slags kollektiv anda till och med.
Här kommer det för första gången fram i intervjun att den kan finnas en generationsskillnad i
färgupplevelse, där barnen i det här fallet reagerar med ett gemensamt beteende, men att de
vuxna svarar med en mer personliga och individuella reaktioner. När vi kommer till femte
klass finns det en tydlig vakenhet inför världen och så också för färgen, Oj, vad gult och
Mikael får plötsligt svårt att sitta still, han känner för att röra sig. Till slut stiger vi in det blå
rummet, klass åtta, det är behagligt, svalare och till och med befriande. Här sammanfaller de
vuxnas upplevelse med barnens. Mikael anser att de blå ger utrymme för individen, medan det
gula och röda stödjer gruppen. Alla tre konstaterar att den blå färgen passar bättre till de äldre
barnen och att det inte skulle vara en bra idé att byta, att klass åtta skulle vara i ettans röda,
lika lite som klass ett skulle passa i det blå. Varför då? Jo, om Mikaels resonemang stämmer
så är de yngre barnen i klass ett, i sin karaktär mer av en flock, en grupp, som håller samman,
och att hamna i ett rum med en färg som stödjer det individuella, så kan det bidra till att
gruppen splittras.
Karin konstaterar att hon som ämneslärare, rör sig mellan många av klassrummen, där hjälper
rummens olika färger henne att ändra förhållningssätt, så när hon stiger in i rummet, hjälper
rumsfärgen henne att hitta rätt tonläge.
Konstnären Sven

Sven beskriver utifrån sin professionella syn på den rumsliga färgupplevelsen att det
föreligger ofta en komplexitet. Precis som Janssens (2006) uttrycker det. Det kan vara
färgstarka intryck och kraftfulla mönster, en så kallad ”visuell komplexitet”, vilket felaktigt
utfört kan ge en stressig arbetsmiljö. Janssens (2006) menar att ”färgsättning kräver både
kunskap, erfarenhet och inte minst ett lyhört arbetssätt”. Jag tolkar det som att han söker en
slags arbetsprocess eller verktyg som mer specifikt är inriktad på att skapa ”rätt” upplevelse i
specifika rumsliga sammanhang.
Som konstnär tillägnar man sig en förmåga att gestalta upplevelser, säger Sven. Annika Wik
(2015) uttrycker det på ett liknande sätt i sin artikel om möjligheten till rumslig upplevelse.
Wik kallar det dock för konstupplevelse. Detta på grund av artikelns innehåll, att utföra
konstnärlig utsmyckning inom landstingets lokaler. Hon säger: ”Konstupplevelsen är det som
sker i mötet med platsen, rummet och situationen som människor befinner sig i. Det handlar
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alltså om platsen, vilket kan vara en arbetsplats på en mekanisk verkstad eller ett kontor. Ett
rum, här handlar det om storlek, form, ljusförhållande, material- och färgval (Janssens).
Situationsspecifikt, handlar det om vad som sker i rummet, är det första klass i en skola eller
ett väntrum på hjärtkliniken eller är det en restaurang som nyligen fått en stjärna i
Michelinguiden. Kort sagt olika mänskliga aktiviteter. Det är här den uppövade
inlevelseförmågan skall användas. Tillvägagångssättet att arbeta med konstnärlig gestaltning
leder dock till skilda gestaltningar och upplevelser, säger (Wik).
Sven arbetade länge med färgsättning i ett sjukhusprojekt och insåg att miljön inte behövde en
eller två färger, utan hela skalan av färger. Vilket Wik bekräftar i sin undersökning: ”Sjukhus
är utan tvivel är förknippad med färgen vit och många välkomnar allt som kontrasterar och
bryter mot det vita.” Hennes studie rör speciellt folk som är sjuka eller anhöriga och som
vistas i de allmänna utrymmena inför ett besök eller behandling av en åkomma. Här menar
hon att det är viktigt att skapa lugn, något som skingra oroliga tankar och som ger en tro på
framtiden. Miljöns utformande kan vara avgörande i den stund som en patient delges
diagnoser som tynger sinnet.
Sven avslutar med att konstatera att miljöer är i ständig förvandling, och vi finner ständigt nya
lösningar och möjligheter att behandla rum, men ytterst är det relationen mellan färgen och
vad man vill med rummet som formar resultatet. Slutligen skall de olika miljöerna gemensamt
bilda en helhet, att de hänger ihop. En välvårdad och gestaltad miljö ger en känsla av att som
besökare eller anställd upplever jag mig sedd och respekterad. Motsatsen, en miljö som är
eftersatt och nedsliten och som istället signalerar att var bortglömd. Wik (2015) ger exempel
på en sådan miljö. Med tillfälligt uppsatta post-it lappar, slitna möbler och en TV som
levererar meningslöst budskap.

Konstnären och pedagogen Peter

Peter lever starkt för sin idé hur klassrum i en waldorfskola ska gestaltas och hur det är
förknippat till det växande barnet. Han ger exempel på hur kollegiet arbetade med att skapa
sig en bild utifrån kursplanen och hur man uppfattar det lilla barnet. Vad är en sjuåring? Är
det en liten vuxen som skall anpassas efter vår aktuella syn på världen eller uppfattar barnet
världen annorlunda jämfört med oss? Caivano (2006) beskriver i sin artikel hur mänskligheten
uppfattat rum på helt skilda sätt genom årtusenden. Under antiken beskrevs rum, inte som
60

upplevelse, utan som olika färgmaterial som var applicerade på ytor. En dekorativ syn på färg.
Från 1600-talet fick mänskligheten en större inblick i andras civilisationer och deras sätt att
forma sin miljö. Denna insikt visade vi prov på genom att göra kopior av interiörer från
främmande länder vår egen miljö. Inte förrän på 1900-talets början blir vi medvetna om
färgens möjligheter som rumsskapande element. Corbusiers beskriver detta i en artikel från
1931, färgen skapar en dramatisk förändring av den rumsliga upplevelsen av arkitektur. Under
ungefär samma tid utformas de första Waldorfskolorna, med sin specifika kursplan och
konstnärligt utformad skolmiljö.
När Peter förklarar sitt tillvägagångsätt i arbete med gestaltning av klassrum och skolmiljö,
utgår han alltid från barnet. Hur beskriver jag en sjuåring? Livlig, vaken och klänger ofta på
den vuxne. Barnet behöver en rundad form i rummet, lite värme i rumsfärgen, åt det röda
hållet. När klassrummet utformas på detta sätt och barnen kommer in, sker det som ”skall”
hända, en känsla av att verka tillfreds infinner sig hos barnen. Inför den iakttagelsen
konstatera Peter samtidigt att det inte passar att ha en sjuåring i vita fyrkantiga rum. Samtidigt
kan det visa sig att läraren i första klass för sin egen del önskar sig ett vitt klassrum. Peter
förklarar att hen visst kan behöva det vita i sitt liv, men önskan hör dock inte hemma här, i det
situationsspecifika, i klass ett i en waldorfskola.

Om färg och ljuskunskap
De tre lärarna

Efter att ha talat om upplevelsen av de olika rummen och hur det kändes att vara verksam i
dem så gick vi över till att beskriva vad som skulle kunna vara orsaken till de enskilda
reaktionerna. Helt enkelt beskriva det eller de delar som skapar rummet. Färgen var för stark i
ettans klassrum, intensiv och det fanns ingenstans att vila blicken. Ivar önskade en balans och
variation som skulle göra det mer uthärdligt. Upplevelsen är reell, men kan man kommunicera
ut denna, så att den går att ta på som faktisk verklighet? Vi har ett språk som hjälper oss att
kommunicera färg som vi kallar NCS-systemet och som är en standard i vårt land, precis som
vi har ett metersystem för längdmått och kilosystem för vikt. Det är baserat på människans
seende och hjälper oss att analysera färgernas visuella egenskaper, (Fridell-Anter, 2006).
Systemet är enkelt och bygger på att det vi ser är fyra kulörta färger, gult, rött, blått och grönt
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och två okulörta färger, vitt och svart. En visuell färg består av en kulörton och en nyans.
Kulörtonen beskriver var på färgcirkeln färgen befinner sig och nyansen förklarar en specifik
kulörtons förhållande till mängden svart och vitt, (Fridell-Anter, 2006). Detta är en bra start
för att beskriva en bestämd färg, men mycket kan dock påverka intrycket. Ytstruktur, glans,
transparens, betraktningsavstånd, vilket ljus ytan har och om det finns färger vid sidan om
som inverkar. Olika färger som ställs bredvid varandra påverkar vår upplevelse av dem. Det
är inget som sker i det fysiska rummet, utan uppstår i vårt seende. Fenomenet kallas för
simultan kontrast, induktion eller kontrastförstärkning, (Liljefors, 2006). Det vi ser är inte
primärt olika färger utan olika kontrastsituationer. När vi bestämmer färger till ett rum måste
vi alltså förstå konsekvenserna av vårt val, vilken följdverkan detta får för rumsupplevelsen i
ett specifikt rum. Blir upplevelsen densamma som den tänkta färgen eller kommer vårt val att
ge oss oanade konsekvenser. Om vi går tillbaka till klassrummet och lärarna så märker jag hos
Ivar att han har en tydlig erfarenhet sedan tidigare kring dessa frågor. Han är noga med att
lyfta fram vikten av variationer på färg, på vilket sätt det är målat, hur det är kombinerat med
materialval i tak, på golv och inredning. Han lyfter också fram putsväggens förmåga att klara
mättade färger, att träväggar blir vackrast om de målas tunt. Blir det för tjockt, våldför man
sig mot materialet. Det blir till en hel utläggning och Ivar avslutar med att säga: Att om det
här är en pedagogik som anser att arkitektur och utformning av skollokaler är viktiga för
skolarbetet så får den inte ta uppmärksamhet, förirra, irritera eller se ful ut. Då har man missat
målet. Så man kan ha en god idé, men idén skall underhållas, vårdas och anpassas efter
rådande förhållanden, det blir min slutsats. Samma sak menar Wik (2015) som lägger stor vikt
vid en välvårdad miljö, i detta fall estetiskt välvårdad, som inger en känsla av att var sedd och
respekterad, vilket gäller både för vuxna och barn i det här fallet, (Wik).
Karin är den som uttrycker sig om ljus och dess förhållande till färgupplevelsen i rummet.
Hon förklarar hur hon tror att den personen har tänkt, som valde färgen till klass 5 utifrån ett
ljusperspektiv. Hon betraktar rummet, konstatera att det är ganska mörkt, kikar ut genom
fönstret och noterar en dunge med träd och slår fast att rummet och fönster måste vara vänt åt
nordväst. Med detta som utgångspunkt fastslår hon att det skulle varit fel att måla det
grönaktigt, då hade rummet fått en fuktig och kylig karaktär. Därför fick rummet en varmare
gul ton för att kompensera situationen utanför klassrummet. Detta förklarar Liljefors (2006)
när han beskriver ljusets färgtemperatur, som i det här fallet är reflekterat himmelsljus från
nordväst. Detta ljus har en mycket kallare karaktär jämfört med direkt solljus och ger därför
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en lite blåaktig nyans när det passerar in genom fönstren till klass fem. Denna ton på ljuset
tillsammans med grönaktig väggfärg i rummet skulle alltså enligt Karin ge den ovan
beskrivna känslan. Om rummets fönster istället varit vända mot söder i ett grönmålat rum, så
hade solljuset givet rumsfärgen en mer gultonad nyans. Detta finns beskrivet i Hårlemans
(2000, s.45-48) forskning, kulörtonförskjutning genom varierande ljusförhållanden.
Inspirerad av ljussamtalet med Karin, kom vi in på de armaturer som belyser klassrummet, de
nedpendlade tyglamporna. Ursprungligen var de tänkta för 60 W glödlampor, men förbudet
från EU mot glödlampor har tvingat till alternativa ljuskällor, såsom kompaktlysrör och LEDlampor. Dessa alternativ ger en sämre färgåtergivning av rummets färger på grund av
ljuskällans konstruktion, (Liljefors, 2006). Detta betyder att den färgsättning som från början
är gjord påverkas av ljuset från dessa ljuskällor och ger nya visuella upplevelser, positiva eller
negativa, i vilket fall inte som det var planerat.
De tre lärarna har tydliga önskemål när det gäller ljus i klassrummet. Mikael klarar sig med
dagsljus och om fick han välja så skulle han önska att undervisningen upphörde under den
mörka perioden av dagen, istället för att utsätt rummet för artificiellt ljus. Tyglampor ger för
diffust ljus anser Karin, som menar att de glest uthängda armaturerna gör att barnen hela
tiden, böjda över sina arbeten, skuggar med sin egen kropp det de arbetar med. Ivar vill ha
ljus som uppfyller alla rummets behov, enskilda såväl som allmänna.
Tänker jag över hur det var när dessa rum blev till och belysningslösningen valdes,
någonstans mellan 1972 och 1984, så ansåg man nog att belysningskravet uppfylldes och att
man tillförde en estetiskt vacker lösning med dessa tyglampor. Idag 30-40 år senare har vi
vant oss vid att ha mer ljusstarka miljöer, vilket gör oss aktiva en större del av dygnet och
ökar säkerheten i vår vardag.
Trots bättre ljuskällor, energisnåla, med god spridning och färgåtergivning så handlar även
ljuset om variation, precis som kombinationen färg och form. Därför är Liljefors (2006)
modell för ett varierat ljus i rummet att föredra mot en alltför ensidigt eller historiskt
underbelyst miljö. Det skall finnas både mörkare och ljusare partier i ett rum. Dessa skall
fördelas så att ljuskrävande delar prioriteras med mer ljus och andra delar med mindre ljus.
För att undvika störningar i seendet skall reflexer och bländning undvikas. Tonen på ljuset
skall kännas rätt och valet av ljusets möjlighet att återge rummets färger skall övertyga.
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Så det är med ljus, som för övriga delar av ett rums gestaltning, att den kräver omsorg i tiden.
Att vara lyhörd för de behov man har och på ett kreativt och kunnigt sätt bemöta yttre krav
och förordningar, (Liljefors, 2006).
Konstnären Sven

Sven påtalar att konstnärens viktigaste verktyg är han själv. En konstnär måste lära känna
färg, både som material och egenskap, men också vilka rumsliga möjligheter den kan erbjuda.
Johannes Itten definierar dessa rumskapande egenskaper såsom varande ljus och mörker,
varma och kalla färger, kvalitetskontrast och kvantitetskontrast. Dessa egenskaper har det
gemensamt att beroende på kontrastverkan så skapar de upplevelser av närhet eller distans,
(Itten, 1996). Egenskapen hos dessa färger är inte mätbara i fysikalisk mening, utan
egenskapen är sprungen ur vårt seende. Ögat uppfattar färg under dessa villkor för att bättre
kunna skapa bilden av rummet. Vi kan kalla dem synvillor, men det är riktigare att beskriva
dem som kontrastsituationer. Andra benämningar är simultan kontrast, eftersom fenomenet
uppträder direkt, simultant, och induktion, (Liljefors 2006).
I exemplet med den långa korridoren som Sven beskriver i sitt arbete med sjukhuset,
använder han aktiva respektive passiva färger för att bryta det monotona intrycket av rummet.
Utanför hudavdelningen låter han sig inspireras av den bleka skandinaviska orange-rosa
hudtonen, men skapar konstrast genom att göra väggfärgen åt det mer kalla rosa hållet. Lägg
märke till att detta arbete skedde för 15 år sedan, vilket betyder att idag skulle inspirationen
vara mer omfattande och valet av hudtoner mer nyansrikt. (förf. anmärk). Sven avslutar med
ett exempel från operationen, där personalen under kortare eller längre tid ensidigt tittar på
öppna och frilagda sår med kött och blod, vilket vid långvarigt betraktande frammanar komplementfärgen grönt i personalens seende. Genom att måla väggarna i den kompletterande
kulören, så får seendet en avlastning i det ögonblick man tittar upp från sitt arbete, och riktar
blicken ut i rummet, och kan på så sätt undvika färg-flimmer mellan det man vilar ögonen på
och det som det inre seendet brottas med.
Ännu ett sätt att skapa dynamik med hjälp av färg är valet av målningsteknik. Sven föreslår
därför att måla upp färgen i tunna skikt på en vit bottenkulör, så kallad lasyrmålning.
Tekniken bygger på en ljus bottenfärg som man sedan penslar upp i tunna skikt, av skiftande
nyanser, på varandra. Slutintrycket är en levande färgyta som har en nästan atmosfäriska
karaktär, den andas, säger Sven.
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Seendets dynamik är förunderlig och under intervjun med Sven, kom vi att gå in djupare på
dess verkan. Grunden för seendet är vårt öga, som vi ibland jämför med en kamera. Men
kameran kan bara se plana bilder, medan vi ser rum. Vi ser också oss själva i dessa rum,
(Liljefors, 2006). Seendet är uppdelat i två delar, det detaljerade och det perifera. Det
detaljerade, som motsvarar två grader av vårt synfält, ger oss precis information om det vi ser.
Vi registrerar och analyserar denna genom vårt tänkande. Det perifera eller
omgivningsseendet som det också kallas, ger information om det rumsliga sammanhanget och
som vi avgör mer utifrån en känsla. Detaljseendet gör oss till betraktare av saker och ting,
omgivningsseendet integrerar oss med rummet, där vi genom seendet blir en del, (Pallasmaa,
2012). Sven beskrev detta väl i exemplet med hudläkaren som gick i den rosafärgade
korridoren och kände att det var rätt. Går man i en korridor, så är det omgivningsseendet som
tar upp informationen om vad som fladdrar förbi ögonvrån, i detta fall var det den kallt rosa
färgen. Han går i korridoren, upplever och känner att det är rätt färg. Han var del av
upplevelsen och bedömde den med sin känsla. På ett liknande sätt resonerar Rothko (1987),
med sina stora målningar och Tarantino (Goldberg, 2016), som producerar film i Ultra
Panavision 70mm-format: att omslutas av intrycket gör det hela intimare, verkningsfullare. En
enkel jämförelse är att stå i färgbutiken och titta på ett färgprov, stort som ett frimärke, köpa
färgen och måla upp den väggen och inse hur annorlunda upplevelsen är från det lilla provet,
till att omslutas av färgen i det nymålade rummet. En annan, är att låta ett rum bestå av
färgglada prylar, jag lyfter fram olika materiella ting till beskådan mot exempelvis en ljus
bakgrund, jag blir en betraktare av föremål placerade i ett rum. Motsatsen skulle kunna vara
att låta rumsfärgen få vara utgångspunkten och välja att ting inordnas i rummet, jag avmaterialiserar rummet, och nu är jag genom mitt seende delaktig av rummet som helhet,
upplevelsen blir intimare.
Sättet att bygga rumsliga miljöer som stimulerar mitt omgivningseende kräver dock omtanke.
Bilden är inte skarp i vår periferi utan vi läser rummet med hjälp av ljushets-skillnader och
kontraster utan skärpa, (Liljefors, 2006). Därför blir ett rum med en alltför jämn belysning,
understimulerade. Sak samma med ett rum utan skiftningar i färg, struktur och oinspirerat
formspråk. Ett rum som däremot uppfyller den betraktandes alla önskemål om vacker form,
fina material, god ljusbehandling, stimulerande färgbehandling, gör att vi förstår rummet. Det
ger en behagligare känsla och en rikare och mer levande upplevelse.
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Tillägnad kunskap i dess olika delar leder oss fram till fram till att välja färg utifrån ett
psykologiskt plan. Itten (1996) ger tre bilder på en grundhållning som konstnären kan utgå
ifrån.
Den impressiva, som handlar om mitt förhållande till färgernas och ljusets inverkan i naturen.
Det expressiva, att undersöka färgers förhållande till varandra och till människan, och
använda det som uttrycksmedel i konst eller färgsättning.
Det konstruktiva, att på ett intellektuellt sätt utnyttja färgen för symboliska bilder.
Sven gav ett exempel, att när vi är i naturen saknar vi inte färg, på ett motsvarande sätt är det
när vi är inne, att utgångspunkten är att skapa ett naturligt sammanhang med färg. Vill vi
sedan ge det en speciell riktning, så använder vi vår uppövade känslighet som avgör när något
stämmer och blir bra.
Pedagogen och konstnären Peter

Peter har sitt mantra inför varje ny utmaning kring rumsgestaltning. Han konstaterar att det
finns inga neutrala rum. Ett fyrkantigt vitt rum är enligt honom otroligt lite neutralt. Men vad
gör du med läraren som får huvudvärk i det röda rummet i första klass? Han kan få en
kontrastfärg upphängd, svarar Peter. En komplementfärg i något grönaktigt alltså. Mikael
löste det genom att variera färgen på sin tröja under veckodagarna. Tillbaka till
rumsgestaltningen av klassrummet, så beskriver Peter det hela som om rummet är ett
instrument. Det handlar om att få det att låta på rätt sätt. Itten (1996) beskriver i sin färglära
detta på ett liknande sätt. Han säger att sätta samman färger, är som att komponera musik,
som om färgerna vore enskilda toner, klanger och ackord. Så gör även Goethe när han talat
om färgens harmoni.
Jag frågar Peter om hans erfarenheter att se på rum. Han förklarar att han valt att göra dem
upplevelsebara, inte fotograferbara. Betyder det att de blir en kroppslig känsla av rummet
såsom Pallasmaa uttrycker det? Peter svarar med att berätta från arbetet med klass tolv,
arkitekturhistoria, och på frågan eleverna fick om de minns sin barndoms klassrum. Det
kändes behagligt rätt, blev svaret. Han sammanfattar med orden: Kroppen har sett något som
tanken inte har följt med på.” Kan det vara så att det perifera synminnet lagras i kroppen, i det
här fallet, som ett behagligt minne? Hudläkaren gick i korridoren och kände att färgen var rätt.
Eller som Karin beskrev barnens väg in i klassrummet. De sveper med blicken runt väggarna,
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de är inte ute efter detaljerna, de tittar liksom på alltihop. När det sen är klart börjar de fästa
sig vid en penna eller ett garn eller någonting annat. Det låter som om barnen intuitivt söker
en känsla, kanske som är behagligt rätt, innan de sätter igång med dagens arbete. Till
färgteorierna suckar Peter och känner sig som en marionettdocka, men bara problemställningarna dyker upp igen, så börjar han agera efter deras anvisningar, Goethe, Kandinsky
och Itten.

Åldersanpassade färger och rum i Waldorfskolan
De tre lärarna

Ivar protesterar mot färgintrycket i det röda rummet till första klass, men när jag frågar honom
om hur han tror barnen upplever färgen, så säger han, att de verkar trivas väldigt bra. Hur kan
det vara så? Jag tror att vi upplever olika, säger Ivar.
Människans historia har varit i ständig utveckling och förvandling, både för oss som art och
som individ, (Dahlin, 2006). Till skillnad mot djuren som föds som ”färdiga” individer, måste
vi utveckla våra kunskaper och färdigheter för att göra det möjligt att kunna gå vidare i livet.
En människa idag måste ägna hela sin barn- och ungdom till att utveckling som gör det
möjligt för henne att leva i den natur och kultur i vilken hon har blivit född, (Dahlin, s. 54,
2006). Detta visar sig också i vår förmåga att uppfatta och betrakta världen. Jean Piagets
säger: ”att utvecklingen av barns rumsliga medvetenhet från födsel till mogenhet genomgår
samma stadier som utvecklingen av mänsklighetens olika former av seende”, (Krupinska,
2006). Skillnaden är att det som för barnet tar några år, för mänskligheten krävde årtusenden.
När jag frågar Ivar om varför han tror att det är skillnad, svarar han: ”Jag tror på den här
teorin om att barnen upplever komplementfärgen i sig.” Så barnet skulle då vara i en fas i
livet, som sjuåring i utveckling, där upplevelsen av den röda färgen omvandlas till en
komplementär färg, den gröna, men att den inte stannar som en reaktion i seendet, utan blir
till upplevelse i känslan, ett grönt lugn. Denna teori skulle förklara varför den röda färgen
passar så bra till sjuåringarna men kan vara ansträngande för den vuxne läraren, som reagerar
på den röda färgen, såsom den uppfattas. Med samma logik menar Mikael att det skulle vara
förödande att placera sjuåringar i ett blått klassrum, eftersom den blå färgen skulle framkalla
en gul känsloupplevelse hos barnen. Det skulle göra dem splittrade, uppspelta och svåra att
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hantera som grupp, anser han. Läroplanen sammanfattar det första skolåret med ordet helhet
som den grund varpå undervisningen vilar. (waldorf.se/arsteman) Sagan är förmedlare av
kunskap i fantasifull tolkning, och bearbetas av barnen genom målning och dockspel. I denna
anda skapar den röda färgen en gynnsam inramning för sjuåringar.
I femte klass upplever samtliga lärare att det finns en relevans mellan väggfärg och innehållet
i waldorfskolans kursplan. Det finns också en större acceptans hos samtliga lärare för själva
färgvalet gul-grönt, i förhållande till dem själva. Även om det stimulerar till lusten att få röra
på sig, till och med slå en volt. Det verkar ju överensstämma med kursplanen som uppmanar
11-åringen till kraftmätningar, utmaningar och att slipa sin förmåga till att argumentera under
detta skolår.
14 år gammal är barnet i puberteten, det är revolution, uppbrott och frigörelse från
auktoriteter. Livet är svart eller vitt och osentimentalt analyserar man världen, teknik,
uppfinningar, västvärldens utveckling etc. Samtidigt vänds studierna inåt, undervisning om
den egna kroppen, skelett, nerv- och sinnessystem och muskler. Den kollektiva upplevelsen
ger vika för den egna reflekterande. För detta krävs en omgivning som ger plats, för klassens
alla enskilda individer.
Arkitekten till flera antroposofiska skolbyggnader, Abbi Asmussen, förklarar att det handlar
om att forma rum efter barns behov i olika åldrar. Inspirationen hämtas från naturens eget
formspråk och lagbundenheter vilka är en viktig del i det arkitektoniska språket. Den
återknyter synen på hur människan förändras under den fysiska och psykiskologiska
utvecklingen genom livet. Han ser hela skolan som en organism, som stegvis mognar, och
hur rummens utformning kan stödja undervisning och skapa stämningar som kan inspirera
både lärare och elever i de olika undervisningssituationerna, (Asmussen, 1992). Färgen har
getts en betydande roll i rumsgestaltningen inom waldorfskolan och förklaras så här av
Bjørnholt (2014): Genom att bokstavligen gå från den varma, omfamnande färgmiljön under
de första åren till svalare i tonåren, är barnen utsatta för att uppfylla en förväntan att växa upp
och gå vidare, från det känslofyllda barnet till en tänkande ungdom, (Bjørnholt, 2014).
Arkitektur och rumsliga färggestaltning med lasyrfärg, har idag blivet ett varumärke för
waldorf-rörelsen och många uttrycker sig positivt och anser att det ger ett vackert intryck,
(Bjørnholt, 2014).
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Utifrån denna beskrivning finner jag det anmärkningsvärt att man i kollegiet inte samtalar om
färgerna och dess betydelse. Karin utbrister: Vi undviker, vi låter bli. Ivar berättade att han
kunde diskutera sin klassrumsfärg, uppgivet, med någon enskild kollega. Längre kom det inte.
Samtidigt ställer de sig frågan, vad är det som skall diskuteras? Skall de diskutera att färgen är
rätt för barnen men inte för dem? Eller handlar det om hur det är målat och gestaltat, att det är
för dyrt och går det att göra enklare? De tre lärarna är eniga när jag förslår att det handlar om
att vårda en spirituell idé, en kursplan, hämtad ur en formulering som förklarar barnets väsen.
För att detta skall kännas meningsfull i det dagliga arbetet, bör den ständigt aktualiseras.
Konstnären Sven

Att ställa Sven inför den åldersanpassade färgidén i Waldorfskolan är för honom tvådelat.
Han har låtit sina barn gå i Waldorfskola. Han lät måla sitt hem i tunna lasyrfärger inspirerad
från miljön i barnens skola. Nu när han reflekterar över de färgade klassrummen, konstaterar
han, hur de är präglade av en överordnad idé och i den idén beskrivs barn som lika. Barn är
lika, men kanske ändå inte så lika. Så beskriver Sven de olika barn som han anser i dag
kommer till skolan. De är harmoniska, passivt disharmoniska och aktivt disharmoniska. När
detta skrivs, 2016, har landet en ökad tillströmning av barn som är på flykt till vårt land, med
föräldrar eller ensamkommande. Ofta med posttraumatisk stress i bagaget tillsammans med
kulturella skillnader. Detta menar Sven skapar nya förutsättningar för gestaltning av dagens
skolmiljö och klassrum. Idén med att låta klassrummen ingå i en färgskala är bra, den främjar
känsla av utveckling, nästa år får jag en ny färg, man har något att se fram mot. Om barnen
inte reagerar negativt är väl det ett tecken i sig, att de trivs med konceptet.
Sven jämför den övergripande idén med den arbetsprocess som han anser krävs i arbete som
verksam konstnär. Vi tar Kandinsky till vår hjälp för att förklara, (Dahlin, 1999). Kandinsky
anser att som aktiv konstnär är vi underställda en hållning, som han kallar, den inre
nödvändighetens princip: 1. Att ge uttryck för det honom själv egna. 2. Född i sin tid ge
uttryck för det i tiden egna. 3. Ge uttryck åt det för all konst egna, (Dahlin, 1999).
En övergripande idé kan vara bra, men den är inte vital, om den inte ständigt omvandlas av
mig, i min arbetsprocess som konstnär och att den stöds av en anda av långsiktighet. Om idén
handlar om att följa regler och föreställningar, utan bearbetning lägger vi större vikt vid det
övergripande budskapet än att våga gå vidare. Vi känner en osäkerhet och rädsla att hamna
utanför det ramverk som förvaltar idén, det antroposofiska sällskapet och därmed hamna i
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utanförskap. Konstnärskapet handlar om att våga spränga gränser för att kunna utveckla
vidare, vilket även gäller waldorfskolans framtid som en levande skola. Sven tar den berömde
konstnären Joseph Beuys som exempel på en person som var aktiv antroposof, men som i sitt
konstnärskap ständigt sprängde gränser. Hans konstnärliga tillvägagångsätt påminner om
Goethes, menar Sven. Du erfar, du känner, du går in med hela din närvaro. Tar det upp i dig,
upplever det. Så gör du något med det och det får det en betydelse utanför det personliga,
menar Sven. Det är utmaningen!
Det är samtidigt en utmaning att vi är olika.
Pedagogen och konstnären Peter

Peter minns, med vilken entusiasm de tillsammans skapade förutsättningarna för hans
waldorfskolan för 30 år sedan. Peter stod i centrum och inspirerade alla, de tänkte igenom
ordentligt hur varje rum skulle gestaltas, formas, färgas, fönster- och dörrsättning, ja allt hade
man åsikter om. Materialet ställdes samman, arkitekt kom på plats och skolan byggdes. Man
hade en gemensam bild av idén, alla bar den under flera år framåt. Skolan har fått bekräftelse
på att det var ett bra arbete man gjorde den gången. Både från barnen och deras föräldrar,
studiebesök och myndigheter.
Samma sak berättas från skolan där de tre lärarna arbetar. Den är omtyckt och omskriven.
Ändå kom det fram i intervjun med lärarna att färgen inte längre är någon självklarhet. I
kollegiet törs man inte ta upp frågan om de färgade rummen, för att man inte vet hur
diskussionen skall föras. I Bjørnholts (2014) artikel framgår det, från en annan waldorfskola,
att man utifrån ”praktiska själ” funnit det enklare att måla på ett mer traditionellt vis, att man
fallit för trenden att måla ljust och fräscht. Är detta baserat på barnets utveckling i tiden? Eller
handlar det om vuxnas bekvämlighet att inte låta sig konfronteras med den övergripande idén,
helt enkelt okunskap. Skälet, lär vara att målningstekniken är hantverksmässigt för svår,
ytorna känsliga för dagligt slitage och behandling för kostsam för skolans budget.
Vad är det då som krävs för att återta färgen som verksamt pedagogiskt instrument i skolan?
Jag känner mig uppmanad att sammanfatta Waldorfskolans färg-design-idé som väldigt unik.
Istället för en allmängiltig skolmiljö, så bjuder Waldorfkonceptet på specialdesignade
klassrum för varje årskurs. Rummen förstärker identiteten, jag och min klass till en unik
hemkänsla, där även föräldrar kan delta i omvårdnad av lokalerna och förstärka vi-känsla och
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respekt inom skolan. Miljön uppmuntrar ständigt till utveckling. Nästa år står ett nytt rum och
väntar, på ett nytt steg i min utveckling som barn i en Waldorfskola.

Slutsats
Vilka erfarenheter och reflektioner har konstnärer och Waldorflärare omkring de
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färgade rummens betydelse?
Upplevelse

De intervjuade konstaterar att färg i rum är en subjektiv erfarenhet. Alla upplever den på sitt
vis, utifrån sina förutsättningar. Genom att förändra, förstärka eller tunna ut kan man variera
varje enskild färgupplevelse i det yttre. Upplevelsen kan också förändras på grund av inre
påverkan, sinnesstämning, erfarenhet eller värdering som kan bli en del av resultatet. Karin
berättar hur hon hade en bestämd uppfattning om en specifik färgnyans, men över tid
förändrades hennes syn från något negativt till att bli en angenäm känsla.
På en arbetsplats, skola eller sjukhus, där fler individer möts och arbetar samman blir
färgupplevelsen en smältdegel av personliga reaktioner. Om intentionen är att skapa reaktion
och diskussion är en färgrik miljö att föredra, vid motsatsen handlar det om att tona ned.
Ensidiga miljöer, menar Sven, skapar en känsla av opersonlighet. Ett exempel är den ofta vita
dominansen i en sjukhusmiljö. Miljön kan vara välskött och klinisk i sitt uttryck, men för att
bättre bemöta alla behov av de som besöker ett sjukhus, patienter, anhöriga och personal,
behövs ett mer varierat uttryck i form och färg. På ett sjukhus med alla inblandade, räcker det
inte med en eller två färger, hävdar Sven, här behövs hela färgskalan. Att en miljö är färgrik
är trots allt en respekt för mångfalden av människor som vistas och besöker den. Som Peter
säger, det finns inga neutrala rum, lika lite som det finns neutrala människor. Hänsyn kan tas
till vilken uppgift eller laddning en plats har. Ett väntrum på ett sjukhus, en fiskrestaurang, en
bensinstation, eller att klassrum för sjuåringar. Alla har de något specifikt som bör tas i
beaktande.
Under intervjun med lärarna funderar de över om ålder kan påverka vårt sätt att uppfatta det
färgade rummet. De menade att barnen verkade reagera annorlunda än vad de vuxna gör inför
olika färgupplevelse. De uppfattar det som om de små barnen i första klass, svarar mer som en
grupp på upplevelsen, än en enskild individ. I mötet med det varmt rödfärgade klassrummet i
årskurs ett på en waldorfskola, uttrycker inte barnen det som den vuxne kan känna som
påträngande eller intensivt. Utan visar mer prov på att färgupplevelsen stärker
sammanhållning i gruppen och att de verkar harmoniska, enligt Ivar. Eller som Peter uttryckte
det, när han såg sjuåringarna gå in i ettans röda klassrum, ”Då händer det som vi tycker skall
hända, nämligen, en rörelse av omsorg, en känsla av att var tillfreds infinner sig hos barnen”.
Det lilla barnet verkar reflektera kollektivt på upplevelsen. Längre fram under skoltiden,
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uttrycker de sina färgupplevelser på ett mer individuellt vis. I femte klass kan ett barn säga,
Oj, vad gult, men ändå förlika sig med den energin som lärarna menar överensstämmer med
barnens egen nivå som 11-åring. Slutligen det blå rummet, här verkar både lärare och
ungdomar andas ut i en gemensam tillfredsställelse, till något som lärarna menar passar dem
alla, både ungdomar och vuxna. De menar att barnet nu närmar sig att bli en vuxen individ.
I studien framkommer att några tror att barnens reaktion på den röda färgen är motsatt till den
vuxne på grund av att barnet inte reagerar känslomässigt på den röda färgupplevelsen utan på
dess komplementfärg, nämligen grönt. De menar att den röda upplevelsen omvandlas till en
själslig, känslomässigt grön upplevelse hos det sjuåriga barnet. Därför menar de att barnen
svarar med en harmonisk reaktion av färgen grönt medan den vuxne brottas med den
kraftfulla röda. Slutligen konstaterar Karin att de färgade rummen är ett bra hjälpmedel för en
ämneslärare, som inför ständigt nya klassmöten under en arbetsdag, hjälper till att hitta rätt
ton i sig själva. Färgmötet får henne att ställa in sig på rätt nivå i mötet med den klass och det
ämne som väntar inför en ny lektion.
Verktyg

Förutsättningarna till att skapa färgade rum ligger i seendet, konstnärliga förkunskaper och
förmåga till inlevelse. Seendet är förutsättningen för det färgade rummet. Utifrån vad vi ser
kan vi beskriva dess helhet och delar. Vi registrerar rummets färg till något i oss som
konstaterar att det är ett blått, ett gult eller ett brokigt rum. Ibland fäller vi spontana omdöme
om det vi ser, det var vackert. Oj, det var gult. Idag var himmeln extra blå. Spontana
känslouttryck. Om himlen något senare skulle förändras, moln drar in med tung svärta, så
utbrister vi oroat, nu blir det nog oväder. Vi är med vårt seende inställda i färgens värld. Våra
ögon iakttar ständigt förändringar som relaterar till färgskiftningar och som vi tolkar för att
leva vårt dagliga liv. Med hjälp av seendets förmåga att se detaljer kan vi särskilja den
mångfald vi iakttar, vi kan plocka ned den i delar, för att konstatera, detta rums upplevelser
består bland annat av dessa komponenter. Förmågan till helhet och detalj utgör därför grunden
för oss människor att själva skapa färgade rumsliga upplevelser.
Inlevelsen handlar om förmågan att inom sig skapa inre bilder av den stämning en miljö skall
återge. Varje plats är unik, rum är olika och innehållet, den mänskliga aktiviteten, skiftar
ständigt. Så här finns inga färdiga lösningar eller entydiga svar utan i stället ett oändligt hav
av möjligheter. Inlevelseförmågan, säger Sven, är något som man tillägnar sig genom
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personligt övande och att aktivt delta i andras bemödande, kollegors förslag och
genomförande. En grundförutsättning är utbildning i färg och form men också att kunna
koppla sin kunskap till utformning av rum för mänskliga aktiviteter.
Färgen erbjuds oss som en möjlighet, att förstärka en riktning i en rumsupplevelse. Kandinsky
förklarade sin syn på gult som triangulär i sitt formspråk, lite spretig, medan det röda var mer
kraftfullt kompakt och det blå som något cirkulärt, runt och stort. Dahlin (1999) Genom att
måla upp liknande bilder inom sig, av enskilda färger eller i kombination av andra, kan man
komma fram till lösningar inför övergripande och enskilda projekt. Goethe beskriver redan på
1800-talet hur vi skall stämma anden unison med färgen för att kunna gör goda beslut, vilket
kan tolkas som att rummet och min erfarna känsla avgör slutresultatet.
Färgupplevelse beror på förarbete, hävdar Sven, den process man genomgår, för att skapa en
specifik känsla av att aktivt iaktta och arbetat med idén så att den uppfylls till verklighet.
Peters arbete med kollegiet i uppbyggnaden av sin waldorfskola är ett exempel på ett sådant
tillvägagångsätt. Hur de samlar upp pedagogiskt bakgrundsmaterial och sätter barnet i fokus
och med hjälp av pedagoger, konstnärer och arkitekter skapar en skola med färgdesignade
rum för varje årskurs och skol aktivitet.
Genomförandet är nästa fas, att överföra från idé till handling. Ivar är den som ivrigast
förespråkar material med rätt målningsbehandling för att få ett bra färguttryck i rummet.
Dessutom att det finns en variation i valet av kulörer och nyanser, även om rummet ska ge ett
enfärgat intryck, såsom rött, orange eller gult och så vidare. Det rent monokroma kan
uppfattas som en ensidighet för den som betraktar, antingen det är vitt eller någon annan färg.
Lärarna och de bägge konstnärerna har alla erfarenhet av rum som målats med lasyrfärg.
Generellt är det en positiv erfarenhet, ger liv åt ytan, vackra skiftningar tillsammans med
ljuset i rummet och skapar en djupverkan i betraktandet av det målade rummet. Tekniken
förutsätter god hantverksskicklighet och inlevelseförmåga i rumsgestaltning. Upplevelsen
förändras beroende på ljusinfall och den artificiella belysningen.
Klassrummet behöver ett motiverat ljus, enligt Ivar. Ljuset ska stödja rumsupplevelsen för
hela klassen, såväl som för elevens enskilda arbetsuppgifter. Ljus i rum, utgår i första hand
från det dagsljus som kommer in genom rummets fönster. Beroende på fönsters storlek och
placering och mot vilket väderstreck de är riktade så skapar de nya förutsättningar för den
färgade rumsupplevelsen. Dagsljusets skiftande kvalité ger många effekter. Varmt och riktat
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solljus från söder förstärker värmen i gula och röda nyanser. Norrljus eller reflekterat
himmelsljus förstärker både blå och gröna toner men har en dämpande effekt på de varma
rumsfärgerna. En molnig dag, ger ett mer allmänt diffuserat ljus, skugglöst, utan större
färgpåverkan och en plattare i djupverkan, eftersom skuggkontrasterna minskar.
Det artificiella ljuset tar vid när dagsljuset avtar. Här tar behoven över beslutet att välja rätt
ljussättning, rummets aktivitet är oftast avgörande. Man vill se det som skall göras,
platsbelysning. Men man vill också kunna se rummet, allmänbelysning. För att tillgodose
bägge, kan man ge rummet en stark och jämn allmänbelysning, vilket tillgodoser det allmänna
visuella behovet, men plattar möjligheten till rumslig upplevelse. Seendet möjliggörs av
mångfald och kontraster, varför en varierad belysning mellan ljust och mörkt, är att föredra.
Aspekter att ta hänsyn till i valet av belysning är bland annat lampsättning eller ljussättning.
Är armaturen viktig som en detalj i rummet? Eller är ljuset det viktigaste? Kanske rummet vill
ha bägge delar? Om färgen är en viktig del av rumsupplevelsen, är också ljuskällan det. Den
skall kunna återge färgupplevelsen på ett lika självklart vis som dagsljus gör. Därför krävs
ljuskällor med ett så kallat högt färgåtergivningsindex, RA-index, helst kring 100, som
motsvarar glödljuset.
Miljöer är i ständig förvandling. Dessa behöver kontinuerlig översyn och omvårdnad. Denna
omsorg upplever vi och uppskattar. Alla tre lärarna konstaterar i samtliga tre klassrum vi
besöker hur rummen har tagits hand om under åren. Vi konstaterar ommålning med tätare färg
och nyansskillnader som sammantaget ger en stummare, lite mindre engagerad färgupplevelse. Som med alla fastigheter, är det som följer efter en byggnads tillblivelse,
omvårdnaden, det som avgör uttrycket i tid. Hur renoverar och följer vi upp en gestaltad
miljö, vem har erfarenhet och kunskap att ta sig an uppdraget. Finns det manualer som
förklarar skötsel och intentioner?

Ålderanpassade färger och rum i Waldorfskolan

Waldorfskolans uppdelning av åldersanpassade färger och rum är en designprocess med
barnet i centrum. Kursplanen beskriver barnets utveckling under skolgången, från första klass
till sista året i 12:an. Waldorfskolan ser barnet som en individ i process och mognad och vill
stödja denna utveckling i gestaltning av klassrum, ämnessalar och utformning av
skolbyggnader och utvändig miljö. Barnet skall känna att det är på väg och indirekt förstår att
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vi vuxna är medvetna om detta och hyser respekt för det. Som vuxna ställer vi oss bakom
barnets behov ända in i rumsgestaltningen och färgval.
Arkitektens roll är att skapa rumsformer som understödjer denna tanke i design av rummen.
Formen förstärks i valet av material, ljusbehandling och färgsättning. Varje rum är unikt och
vilket kan stärka tillhörighet till klassen och dess gemenskap. Undervisningen sker blockvis
och koncentrerar ett och samma ämne under några veckor. Perioden förstärker ytterligare den
rumsliga identiteten, med tecknade bilder och text på den svarta tavlan, som anknyter till den
aktuella undervisningen. Avslutad period efterföljs av en ny, nu med annan utformning och
illustrationer. När skolåret är över, väntar nästa steg. Efter sommarlovet står ett nytt
väldesignat rum redo att ta emot, för att främja barnets utveckling till att bli vuxen. Läraren
kan därför använda designkonceptet som ett redskap i undervisning och den rumslig variation
blir en del i läroprocessen under hela skoltiden.
Resultatet av denna studie visar på att barn verkar trivas i sin klassrumsfärg, genom alla
åldrar. De intervjuade beskriver ett slags släktskap mellan barnens mognad och deras
upplevelser av färgen i varje årskurs. Färgskalan uppfattas bra. Tanken på att vända den och
exempelvis låta de små barnen vara i de kalla blå färgerna och de äldre i mustigt varma,
upplevs inte som någon bra idé.
För läraren är upplevelsen av färgade rum individuell. Här avgör också utformningen av det
färgade rummet mycket på reaktionerna. Det kan leda till att man motsätter sig, underordnar
sig eller känner sig stärkt ifrågasatt inför uppdraget som lärare på en waldorfskola. Sven
sammanfattar hur han anser att utförandet av det färgade rummet bör gestaltas: Färg är
självklar i naturen, lika naturligt skall rum målas! Mikael gör annan jämförelse: Färgen i
skolan skall kännas lika självklar som färgen uppenbarar sig i ett laboratorieförsök under en
skoltimme i fysik eller kemi.
Alla idéer kräver översyn och underhåll. Därför bör även Waldorfskolan som övergripande
enhet och den enskilda skolan i synnerhet, ständigt aktualisera och motivera anledningen till
sitt designkoncept. Ledtråd i det undersökande arbetet kan vara det som tidigare nämnts,
rumslighet, platsidentitet och situationen. Med rätt grundförutsättningar, glimten i ögat och
känsla för goda upplevelser går det att ständigt förnya goda pedagogiska idéer och skapa
färgade rum av betydelse.
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Informerat samtycke
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Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie, gällande dina upplevelser och
erfarenheter som klasslärare i en Waldorfskola av färgens betydelse för skolmiljön och som
pedagogiskt hjälpmedel. Waldorfskolans val att använda färg vid utformning av klassrummet
gör skolan unik i Sverige, och värd att utforska närmare. Studien ingår i en Master uppsats i
pedagogik, 2016, på Rudolf Steinershøjskolen, Norge.
Forskare är Bengt Ahlin, Järna, som arbetar som färgsättare, målare och undervisar i ämnet,
färg och ljus på hög- och konstskolor.
Intervjun genomförs med 2-3 klasslärare i klassrum 2, 5 och 8, under ca: 2 timmar och
materialet spelas in och transkriberas av forskaren. Den färdiga texten redovisas sedan för de
deltagande för korrigering och komplettering. Intervjumaterialet kommer att vidare diskuteras
i min uppsats med tidigare adekvat forskningsmaterial, samt två redan utförda intervjuer av
personer som i sin gärning arbetar med färggestaltning av rum. Sammanställning och slutsats
av min Master kan bli en viktig del i den framtida utformningen av den estetiska miljön av
klassrummet och skolan gällande färg, ljus och form, både när det gäller Waldorfskolan såväl
som den vanliga skolan. Deltagandet är helt frivillig, den eller de intervjuade har hela tiden
rätt att avbryta sin medverkan. Din medverkan är anonym och din identitet kommer inte
framgå i texten. Genom att skriva under detta papper ger du ditt samtycke till att låta dig
intervjuas och att materialet får användas i denna Master uppsats.

Namn………………………………………………………………

Ort och datum……………………………………………………….

Intervjuguide
Frågor till experterna
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Vilka erfarenheter och upplevelser har du av färgade rum?



Vad är din uppfattning om relationer mellan rum och aktivitet?



Här beskriver jag Pallasmaas tankar om skillnaden av att betrakta arkitektur utifrån
en bild/fotografi – fokuserat seende, jämfört med att stiga in i arkitektur, perifert
seende/ omgivnings-seende och huruvida detta leder till en kroppslig upplevelse?



Har du några synpunkter över teorier som rör färg och rum?



Är det något mer som du vill säga om färgade rum?

Frågor till Lärarna
Jag skall genomföra en intervju med 2-3 klasslärare, som gemensamt låter sig intervjuas i tre
olika klassrum, klass 1 - det röda klassrummet, klass 5 – det gröna klassrummet och klass 8 –
det blå klassrummet. Jag vill höra dem berätta om hur det är av att bedriva undervisning i
respektive klassrum enligt Waldorfskolans kursplan, och deras erfarenheter och upplevelser
om färgens inverkan i respektive klassrum och årskurs.



Har ni minne av färg i rum som berört er?



I de olika klassrummen ställer jag samma frågor: Hur skull ni vilja beskriva
rummet? Material, Rymd, Ljus och Färg.



Har ni några speciella minnen från att undervisa i just det här rummet utifrån
arkitektur, material, ljus och färg?



Skiljer sig upplevelserna om det är på morgonen eller eftermiddagen, olika
årstider, hösten, vintern och våren?



Upplever ni att barnens beteende förändras beroende rummens utformning
och färg?

Efter att ha gått igenom de tre olika klassrummen så avslutar jag med att fråga


Har ni några synpunkter över teorier kring färg och rum?



Är det något mer ni vill tillägga gällande färgade rum som dykt upp medan vi
talat?
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