
Upplevelser av byte mellan Waldorf 
och kommunal skola i åk 9 och 
gymnasiet.
Experiences of the change between Waldorf and municipal school in grades 9 
and high school.

Anders Jungstedt

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Pedagogik, VAL

Examensarbete 15 poäng

Handledare: Joakim Larsson

Examinator: Ann-Britt Enochsson

2015-02-12



ABSTRACT
The purpose of this study is to that with the help of literature and a number of 
interviews try find similarities and differences between Waldorf school philosophy 
and curriculum and the municipal school's philosophy and curriculum and see how 
and if these affect the students knowledge levels before and after the change between 
grade 9 and upper secondary school. The study describes both schools’ basic ideas, 
views on knowledge and the school's role, and to let some students tell their 
experiences. The results show that there are a lot of similarities and differences but 
that the interaction between student and teacher is likely more important than 
pedagogy.

Keywords: Waldorf education, curricula, impact between grade 9 and upper 
secondary school.



SAMMANFATTNING
Syftet med denna studie är att med hjälp av litteratur och ett antal intervjuer hitta 
likheter och skillnader mellan Waldorfskolans grundtankar och läroplan och den 
kommunala skolans grundtankar och läroplan samt se hur och om dessa påverkar 
elevernas kunskapsnivåer inför och efter bytet mellan åk 9 och gymnasiet. Studien 
beskriver de båda skolformernas grundtankar samt verksamheternas grundläggande 
människosyn, kunskapssyn och skolans roll, samt låter några elever berätta om sina 
upplevelser. Resultatet visar att det finns en hel del både skillnader och likheter men 
att samspelet elev och lärare troligare är viktigare än pedagogiken.

Nyckelord: 
Waldorfpedagogik, läroplaner, påverkan inför åk9 och Gymnasium .
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1. INLEDNING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Mellan grundskolan och gymnasiet byter de flesta svenska skolbarn skola. Den svenska 
kommunala skolan är uppdelad i två block, grundskola (klass 1-9) och gymnasium (klass1-3). 
Waldorfskolan har en 12 årig skola där övergången inte är större än att man flyttar till nästa 
klassrum. Dock finns det elever som av olika orsaker byter både från och till Waldorfskolans 
gymnasium (klass10-12). Jag märkte i mina kontakter med Waldorfskolan att det vid 
övergången mellan åk 9 och gymnasiet uppstod en osäkerhet om hur det skulle gå för de av 
eleverna som ville byta skolform. Waldorfskolan hävdar att eftersom deras kursplanering 
sträcker sig över tolv år så kommer inte upplägget till sin rätt om man avbryter1. Skolverket 
påpekar dessa skillnader i sin rapport om Waldorfskolorna2. Även när man inför 
gymnasievalet besökte några kommunala gymnasieskolor fick vi höra kommentarer som 
”jaha Waldorfskola ja då får du läsa lite extra i sommar”. Men hur är det? Har 
Waldorfskolornas elever svårt att finna sig tillrätta i den kommunala skolan och hur är det för 
de elever som byter från en kommunal skola till en Waldorfskola? Och hur gick det sen? 
Detta arbete sammanställdes 2008/9 och av olika orsaker så färdigställdes det inte då men 
eftersom jag nu påbörjat det igen så fick jag möjligheten att följa upp fem år senare med att 
intervjua några av ungdomarna en gång till.

Det här arbetet är gjort för att jag som lärare ska kunna dra nytta av att få se de eventuella 
skillnader och få de insikter som en jämförande studie kan ge mig och förhoppningsvis de 
övriga som läser detta arbete.

1.1. Syfte.
Att göra en studie över hur stora skillnaderna är och hur upplevelsen är av att byta mellan de 
två skolformerna samt få en insikt i om det är skillnader eller upplevs som om det är 
skillnader i kunskapsnivåer vid ett byte mellan de två skolsystemen. 

1.2. Frågeställning.
Grundfrågorna jag ställer är följande: 

• Har Waldorfskolornas elever svårt att finna sig tillrätta i den kommunala gymnasiet 
efter nio år av Waldorf?

• Hur är upplevelsen för de elever som byter från en kommunal skola till en 
Waldorfskola med dess lite annorlunda pedagogiska tanke?

• Upplever eleverna för eller nackdel av att ha gått i Waldorf i livet efter gymnasiet?
• Hur mycket skiljer sig den kommunala skolans högstadium/gymnasium i kärnämnena 

från Waldorfskolan i kunskapshänseende? 

1  Drakenberg, Brita. Fant, Göran. Lundgren, Geseke. En väg till frihet, målbeskrivning och läroplan för  
Waldorfpedagogiken , 2007. 8

2  Skolverket .Undervisningen i Waldorfskolor. Dnr 94:1701. 1995
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

2.1. GENOMGÅNG AV WALDORFPEDAGOGIKEN

2.1.1. Waldorfpedagogik, historik 

Waldorfpedagogik är den pedagogik som används i Waldorfskolor och Waldorfförskolor. Det 
finns omkring 2600 Waldorfskolor i världen inklusive Waldorfförskolor, varav ett drygt 
100tal i Norden och ca: 45 i Sverige3.

Gemensamt för Waldorfskolorna är att de följer en pedagogik som har sin grund i de idéer 
som Rudolf Steiner utvecklade i början av 1900-talet. Den allra första Waldorfskolan 
grundades 1919 av Rudolf Steiner i Stuttgart som en fri allmän 12-årig skola. Namnet 
kommer från cigarettfabriken Waldorf-Astoria vars ägare Emil Molt bad Steiner att starta en 
skola för de anställdas barn. Pedagogiken som han utvecklade innebär att "hand och tanke" 
skulle värderas lika, och att man skall se till hela barnets behov.4 Waldorfpedagogiken vill 
utveckla hela människan i sin naturliga ordning – vilja, känsla, tanke. Teoretiskt, konstnärligt 
och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. ”från handen via hjärtat till huvudet.”5 

Pedagogiken bygger på Steiners åsikter om människans natur och naturens uppbyggnad. 
Steiner ansåg att människan består av: kropp, den fysiska kroppen som är gemensam med 
mineralriket6, eterkropp, livskroppen, livskraften, det som får den fysiska kroppen att leva och 
röra sig7, astralkropp, förnimmelsekroppen, förmedlare av smärta och lust, begär och lidelse8, 
och själ , jaget, det som besinnar oss och gör att vi inte är slavar under våra begär och som 
skiljer oss från djuren9. Steiner ansåg också att barn genomgår tre utvecklingssteg om sju år 
vardera. Han hävdade att utbildningen skulle vara anpassad till dessa steg som kommer från 
hans antroposofiska tankar. Från födelse till 7 års ålder är det första steget. Det är den tiden då 
anden anpassar sig till den materiella världen. Under denna tid lär sig barn bäst genom att 
imitera och det teoretiska innehållet skall därför inte vara alltför framträdande under denna 
period. Barnen får höra berättelser och sagor. De får lära sig alfabetet och att skriva. När 
eterkroppen frigör sig i samband med att barnet byter tänder börjar tänkandet utvecklas. Från 
7 till 14 år är det andra steget, det karakteriseras av föreställningsförmåga och fantasi. Under 
denna tid lär sig barn bäst genom att göra efter och genom accepterande av auktoritet. Barnen 
skall ha en lärare under denna tid och bildar då familj med läraren som förälder och 
auktoritet. Undervisningen skall vara inriktad på konst och religion. Det andliga inslaget är 
mycket viktigt enligt Steiner. Från 14 till 21 år är det tredje och sista steget. Eterkroppen 
skiljer sig nu så mycket mellan kvinnor och män att de får olika former. Astralkroppen börjar 
aktiveras och orsakar puberteten. Det är nu som man träder in i vuxenlivet och kan börja 

3  Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners. waldorf-weltweit 2014. https://www.freunde-
waldorf.de/waldorf-weltweit/einrichtungen-weltweit/r/uebersicht-weltweit/b/waldorfschulen.html  (hämtad 
2014-11-27)

4 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. Stockholm: Liber förlag, 1997  s.11-14
5 Liebendörfer, Örjan. (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. Tidskriften På väg, 1997, s.10
6 Steiner Steiner, Rudolf. Barnets uppfostran från andevetenskapens synpunkt. (Die Erziehung des Kindes vom  

Geisichtspunkte der Geisteswissenschaft(1907)). 5.uppl. Stockholm: Antroposofiska Bokförlaget, 1992. s.8-9
7 ibid,  s.9-11
8 ibid, s.11-12
9 ibid, s.12-13
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De här antroposofiska idéerna lärs inte nödvändigtvis ut som del i Waldorfskolornas läroplan 
men ligger självklart som grund hos de som ansvarar och har ansvarat för läroplanen.
Steiner betonade vid öppnandet av den första Waldorfskolan att skolan inte var en 
världsåskådningsskola som skulle lära ut filosofi. 

“Det finns i den antroposofiska rörelsen stora ansatser till att riktigt segla in i det 
sekteristiska, till att bli en riktig sekt....Det är därför av yttersta vikt att på alla sätt 
bemöda sig om att komma bort från allt sekteristiskt.”11   

Centralt inom Waldorfpedagogiken är dock precis som inom antroposofin synen på 
människan.

”Människan ses som ett tredelat väsen, hon är inte bara en fysisk varelse utan även en 
själslig och andlig varelse. Hon består alltså av ett kroppsligt, ett andligt och ett själsligt 
väsen. Med det kroppsliga avses människans fysiska kropp, våra rörelser. Med vårt 
andliga väsen åsyftas vårt medvetande om oss själva, vilket gör att vi kan uppleva oss 
som ett jag. Vårt själsliga väsen består av vårt inre liv, vår innervärld där jaget kan 
uttrycka sig. Uttrycken är tanke, känslor och vilja.” 12

En värld förändras hela tiden och en skolas pedagogik är inte det flexiblaste och 
anpassningsbara utan snarare ett väldigt trögt system. Trots det måste både en skola och en 
pedagogik kunna förändras. T.ex. så uppmanas det från skolan att försöka avstå från TV 
tittande på grund av det anses hindra utvecklingen av det egna tänkandet och fantasin13. 
Waldorfskolorna brukar också vara motståndare till att införa datorer alltför tidigt. Dock anser 
Waldorfpedagogiken att man inte får glömma ”Från handen via hjärtat till huvudet”14 varför 
ämnen som musik, målning, teater, trä-, metallslöjd, stickning, sömnad, keramik o.s.v. ingår 
som en självklar del i kursplanen.

När antroposofin grundades i början av 1900-talet var det för att Rudolf Steiner motsatte sig 
den dåtida vetenskapens syn på kroppen som en enbart fysisk enhet. Steiner kallade själv sin 
lära för ockult. Antroposofin kom till genom Steiners brytning med teosofin och innehåller 
flera inslag som är gemensamma med teosofin, såsom astrologi, alkemi, gnosticism och delar 
som influerats av hinduism, buddhism och kristendom. Enligt Steiner styrs naturen av 
kosmiska krafter, och varje människa är en unik individ för vilken livet har sin mening och 
sitt innehåll. Steiner hävdade att en förlust av denna identitetskänsla resulterar i försämrad 
hälsa, och han utvecklar den antroposofiska medicinen utifrån sin filosofi. De starka andliga 
föreställningarna gör att det är lätt att betrakta antroposofin som en religion snarare än en 
filosofisk skola.15 Här ska dock inflikas att vi i svenskan gör en språklig värdering. Steiner 
pratar om Geisteswissenschaft16 vilket vi i svenskan direktöversätter med andevetenskap 
medan det i tyskan helt enkelt är ordet för humaniora. Som Agnes Nobel påpekar kanske 

10  Carroll, Robert T. From Abracadabra to Zombies. Rudolf Steiner, 2010.  http://www.skepdic.com/steiner.html 
(hämtad 2014-10-09)

11Steiner 2003 (1923) citerat i Dahlin. Liljeroth. Nobel.: Waldorfskolan- en skola för människobildning, 2006, 
s.59-60

12 Ritter, Waldorfpedagogik. 1997  s30
13 Carlgren, Frans. Waldorfpedagogiken-en framtidsmodell. Täby: Bokförlaget Robert Larsson AB, 1978 s.45ff
14 Liebendörfer, En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s.10f
15 Carroll. From Abracadabra to Zombies. Rudolf Steiner, 2010.
16 Steiner, Barnets uppfostran från andevetenskapens synpunkt. 1992 (1907)
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ordet borde ha översatt till “allvetenskap” eller “helvetenskap”17. Då kanske en del av den 
mysticistiska stämpeln tunnats ut.

2.1.2. Waldorfs tolkning av den svenska läroplanen.

Den svenska Waldorfskolan ansluter sig till den svenska skolans övergripande mål och är en 
12-årig sammanhållen skola utan linjeval. Waldorfskolan var den första friskolan som 
accepterades i landet. Waldorfskolorna har en tolvårig plan för lärandet. Man försöker hålla 
en sammanhållen helhet för hela barnets utveckling och mognad från sju till nitton års ålder.18 

Under skolgången försöker man hålla ihop klassen i största möjliga mån. Man försöker också 
alltid ha ett hemklassrum. Waldorfskolan strävar efter att ha samma klasslärare från 
förstaklass till puberteten oftast betyder det ny lärare efter 8: an.19 Waldorfskolorna har ett 
organiskt (rytmiskt, repetitivt) schema som skall utgå ifrån människans dygnsrytm. 
Håltimmar undviker man. Ett tydligt drag är att eleverna så gott som alltid börjar och slutar 
vid samma tidpunkt under terminen. Periodundervisningen (tanke) ligger alltid på 
förmiddagen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) läggs gärna i anslutning till denna mitt 
på dagen, medan hantverk och gymnastik mm. (vilja) helst kommer på eftermiddagen.20 

De två första timmarna är morgonperioden. Då läser man samma ämne i två till fyra veckor, 
sedan byter man till ett nytt ämne och det gamla får sjunka in tills det återkommer igen i nästa 
termin eller läsår Morgonperiodens mer teoretiska teman kan förenas med eftermiddagens 
praktiska och konstnärliga övningar, i t.ex. hantverk, laborationer och experiment i de högre 
klasserna.21

Läroböcker undviks i alla fall i de lägre klasserna. Läraren ger diktamen och illustrerar på 
tavlan, eleverna antecknar och tillför egen information och varje period sammanställs i ett 
periodhäfte med egna illustrationer och handskrivet. I de högre klasserna används 
ämnesböcker och i viss mån även Internet men sammanställningen i periodhäftet uppmuntras 
även i de här klasserna att det bör göras för hand.22 

Undervisningen i främmande språk börjar i klass 1. Sånger, lekar, ramsor är utgångspunkter. 
Undervisningen görs och upplevs på det främmande språket. Översättningar prioriteras först i 
de högre klasserna. Som ämne är religionsundervisningen konfessionsfri men vilar på kristen 
(antroposofisk) grund.23

Kursplanen är rätt så starkt stoffstyrd. Jessica Olsson har i sitt inledning till sitt arbete Tankar 
om slöjd24 gjort en beskrivning om hur hon och hennes kollegor hade svår att hitta en röd tråd 
för eleverna att följa i textilslöjden. I grundskolans kursplan för slöjd står att eleverna utifrån 

17  Nobel, Agnes. Filosofens knapp.Om konst och kunskap och waldorfpedagogikens okända bakgrund. 
Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1991s.41 ff.

18  Drakenberg,. En väg till frihet,2007. 8
19 ibid.. 9
20 ibid.
21 ibid.
22 ibid.
23 ibid.
24  Olsson Jessica: Tankar om slöjd, Waldorfskolan och den kommunala skolan i en komparativ studie. 

Examensarbete. Linköpings universitet. 2002 
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egna idéer och initiativ ska genomföra sitt arbete.25 Detta tolkades som att de fick välja helt 
fritt efter en egen idé vilket resulterade i ett rörigt arbetsklimat både för elever och framförallt 
lärare som skulle splittra sig mellan alla olika elevprojekt. Vid ett studiebesök på en 
Waldorfskola upplevde hon inte alls samma oroliga arbetsklimat och stress. På frågan om 
upplägget i undervisningen svarade läraren att alla arbetade med samma arbetsmoment. Om 
det handlade om stickning så stickar alla samma sak tex. Mössor, men eleven bestämmer själv 
utformning , designar själva. Detta gav en helt annan ro och rytm i undervisningen.26

I Waldorfpedagogiken finns också idén att skolämnena är kopplade till själslivet och olika 
ämnen utvecklar andra delar hos eleverna, som t.ex. att det analytiska tänkandet i 
matematiken fysiken och kemin även ska utveckla känslolivet och viljelivet genom en 
upplevelse av t.ex. skönhet i symmetrisk lagbundenhet och problemlösning. Musik, målning 
och eurytmi ska utveckla tänkandet genom uppmärksamhet på t.ex. intervaller, stämföring 
formspråk osv. Träslöjd, keramik och gymnastik utvecklar tänkandet och viljelivet genom 
t.ex. koncentration, skönhet, jämvikt och koordinering av kroppsrörelser27. Se bil 1 där jag 
bifogat en längre tabell över kopplingar mellan skolämnen och själsfunktionerna

Nedan följer en förkortad sammanställning över de tankar och syn på kunskap som Waldorfs 
läroplan i de olika åldrarna baseras på.

Förskoleåldern: 
Tiden mellan födelse och tandömsningen, fram till 6-7 års ålder, kallas förskoleåldern eller 
den första levnadsperioden. Under den här perioden händer det mycket med barnets 
utveckling, både fysiskt och psykiskt. Mentalt är det efterhärmningsprincipen som dominerar. 
Omgivningens alla intryck går helt oreflekterat in i barnet som tar in dem i sitt handlande, 
genom att härma. Grunden till viljan och viljelivet läggs under denna första period i livet.28

Förskolebarnet kan inte låta bli att härma sin omgivning, vilket medför att de vuxna i ett barns 
närhet har ett stort ansvar för de förebilder de är.29 Under hela förskoleåldern har barnet ett 
stort behov av att röra sig, det är genom rörelsen som barnet upptäcker världen och under den 
här perioden är viljeyttringarna framträdande. Förskolebarnet har till en början ett 
förnimmelseartat förhållande både till sig själv och till sin omvärld, men så småningom börjar 
det bli mer medvetet om sin omgivning. Detta märks framförallt när barnet börjar fråga efter 
sammanhang. Grunden för logiskt tänkande börjar nu läggas.30

Några viktiga punkter för förskoleåldern: 
* Barnet i förskoleåldern behöver trygghet. Ett viktigt led i att skapa trygghet är rutiner och 
regelbunden dygnsrytm. 
* För att barnet ska utveckla sin viljestyrka behöver det se vuxna som ägnar sig åt 
meningsfulla aktiviteter, som är ”värda” att efterhärma. 
* Leken har en central betydelse i denna levnadsperiod. Här får barnet möjlighet att ge utlopp 
för sitt rörelsebehov, sin skaparlust och sin fantasi. Rytmiska rim och ramsor och sånger 
hjälper till att bygga upp både kropp och själ. 
* Mottot under denna levnadsperiod är världen är god31

25 Lpo 94. 2000  s.92 citerat i Olsson Jessica: Tankar om slöjd, 2002
26 Olsson Jessica: Tankar om slöjd, 2002 . s.5
27  Hellström Hellström, Esbjörn. (red.) Växa för livet Waldorfpedagogik-en fortbildningsmodell. Stockholm: 

Nordstedts Förlag, 1986 s.39
28 ibid.s.41
29 Liebendörfer, En introduktion i Waldorfpedagogik 1997, s.10f
30 Hellström, Växa för livet ,1986 s.42
31  ibid s.43
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Den andra levnadsperioden: 
Denna period inleds med tandömsningen och varar upp till puberteten, ungefär mellan 7 och 
14 års ålder. Nu kan barnet bättre smälta sinnesintryck och kan sitta stilla och lyssna eller 
arbeta längre stunder än tidigare. Minnet och koncentrationsförmågan ökar. Även förmågan 
att ta till sig och rätta sig efter muntliga anvisningar ökar. Enligt Waldorfpedagogiken är det 
en naturlig tidpunkt att börja skolan vid sju års ålder, när denna period inleds. Enligt 
Waldorfpedagogiken avtar härmningsperioden nu gradvis och ersätts av ett annat behov; att 
medvetet lära sig saker och ting av vuxna. Vuxna som barnet känner förtroende för. För att 
utvecklas behöver barnet vuxna i sin omgivning som det kan lita på och som kontinuerligt 
träffar barnet. Genom att barnet kan lita på och se upp till de vuxna, behöver dessa aldrig 
påtvinga barnet sin auktoritet, utan man försöker skapa en självklar auktoritet som är 
uppbyggd på barnets tillgivenhet.32

Barnet upplever från första klass upp till puberteten världen, sig själv, sina tankar och 
viljeimpulser mer genom känslan än vad förskolebarnet gör. Barnet börjar nu utveckla 
förmågan att leva sig in och engagera sig i sådant som ligger utan för sig själv. Barnet kan nu 
tycka själv. ”Det är fint” och ”Jag tycker det är rättvist” kommer direkt ur barnets själsliga 
tillstånd och andliga mognad.33 Under denna period skapas grunden till förmåga till 
medkänsla.34

Under denna levnadsperiod ökar barnets jagmedvetande vilket leder till att barnet även blir 
mer självständigt än tidigare. Auktoriteterna ifrågasätts för att se om de håller måttet, och 
barnet synar omvärlden skarpare och mer medvetet, men det är fortfarande fantasin som 
företrädesvis är verksam, inte intellektet. Inom Waldorfpedagogiken anser man att logiskt 
tänkande uppstår först i 11-12-årsåldern. Det är i den här åldern som läraren kan börja vända 
sig till intellektet. Barnets ansvarskänsla ska också under denna period få hjälp med att växa.35

Några viktiga punkter för andra levnadsperioden: 
* Att utveckla minnesförmågan är centralt under denna period. Steiner menade att den unga 
människan måste vårda sitt minne genom att lära. 
* För att ta vara på barnets härmningsförmåga från förskoleåldern läser eleverna inom 
Waldorfskolan främmande språk redan från första klass. 
* I all undervisning utgår man från helheten. Man försöker att först låta barnen engagera 
kroppen och sinnena för att sedan rent tankemässigt tillägna sig det nya. Man går från det mer 
konkreta till det abstrakta, inte tvärtom.
* Mottot under denna levnadsperiod är världen är skön.36

Den tredje levnadsperioden: 
Denna period omfattar tiden från ungefär 13-14 år upp till 21 års ålder. Nu händer det mycket 
i och med att puberteten är i full gång. Både känsloliv och tankeförmåga utvecklas. När 
barnet/ungdomen når 13-14 års ålder börjar ett skärpt medvetande om det egna jaget och dess 
förhållande till omvärlden att stärkas. Nu är barnet moget att öka avståndet till andra 
människor och företeelser, kunna se dem med distans och som en följd av detta kunna iaktta 
och reflektera över dem.37

32 Hellström, Växa för livet, 1986  s.44
33 Liebendörfer, En introduktion i Waldorfpedagogik 1997, s.10
34 Hellström, Växa för livet 1986 s.47
35 ibid.s.48
36 ibid.s.49
37 Liebendörfer, En introduktion i Waldorfpedagogik 1997, s.10

6



Karaktäristiskt för denna levnadsperiod är självständighetsbehov och frigörelse från tidigare 
auktoriteter. Ungdomarnas egna individuella anlag och intressen framträder och ligger till 
grund för att skapa en egen livsstil. Denna period innebär också ett ökat vetenskapligt för 
hållningssätt, som inom Waldorfpedagogiken innebär att man utgår från hypoteser och 
begreppsmässigt reflekterar kring det egna tänkande. Dessutom ökar förmåga att tänka kritiskt 
och vara ifrågasättande, samt att omdömesförmågan blir större. Nu är ungdomarna i fas att 
förstå större sammanhang och kan bilda relevanta abstrakta begrepp.38

Den förnimmelseartade viljeutvecklingen i förskoleåldern och känslans utveckling före 
puberteten ligger som ett rikt underlag och som förutsättning för det kreativa och fria 
tänkandet som utvecklas från och med klass sju och åtta.39

Några viktiga punkter för den tredje levnadsperioden: 
* Ungdomarnas självständighetskrav måste mötas med ökat ansvar. 
* Nu övertar facklärare undervisningen. Lektionerna består ofta av samtal och diskussioner. 
* I all skolundervisning kommer alltid den praktiska erfarenheten före den abstrakta 
modellen.40

Inom Waldorfpedagogiken ligger upplevelsen som grund för att kunna skapa förståelse. T ex 
menar de att det är lättare att förstå Galileis pendellagar om man gungat och upplevt den 
hisnande känslan som kan uppstå när man gungar högre och högre. Om man inte har fått rika 
erfarenheter blir det förståndsmässiga begreppen torra och innehållsfattiga, istället för att bli 
levande bidrag till kreativitet och individuell utveckling.41

Kunskapssyn och helhetssyn: 
I Waldorfskolan vill man bygga upp skoldagen efter barnens naturliga rytm. Detta innebär att 
skoldagen börjar med ämnen som främst riktar sig till ”huvudet”, så som räkning, skrivning, 
historia, geografi, fysik eller samhällskunskap.42

På morgonen är huvudet obelastat och förmågan att ta till sig ny kunskap och nya upplevelser 
är som störst. På morgonen arbetar man i regel med ett och samma ämne under ett antal 
veckor. Under periodläsningen redovisas arbetet i periodhäften, men även på andra sätt. Efter 
den så kallade huvudlektionen följer en ordentlig rast. Nu har tankeskärpan och klarheten 
mattas och nu kräver känslolivet och det rytmiska i människan att få uppmärksamhet. Därför 
följer ett pass med något av övningsämnena, såsom främmande språk, konstnärliga ämnen 
och svenska. De kallas så eftersom de behöver övning, träning, repetition och upprepning. 
Efter middagstid är barnen fulla av intryck och deras mottaglighet har sjunkit. Då är det skönt 
för dem att göra saker som inte anstränger mentalt eller känslomässigt. Nu låter man kroppen 
och viljeimpulserna komma till sin rätt. Vid denna tid på dagen har de fysiska ämnena och 
hantverk sina givna platser. Nu har eleverna gymnastik, idrott, träslöjd, textilslöjd och 
eurytmi. När skoldagen är slut har hela människan aktiverats. Huvudet och tanken har 
aktiverats under morgonens första timmar. Därefter har hjärtat, känslan och själen fått 
uttrycka sig på förmiddagen. Under skoldagens sista timmar har kroppen, det fysiska och 
viljan fått arbeta.43 

38 Hellström, Växa för livet 1986 s.51
39 Liebendörfer, En introduktion i Waldorfpedagogik 1997, s.10
40 Hellström, Växa för livet 1986 s.53
41 Liebendörfer, En introduktion i Waldorfpedagogik 1997, s.11
42 ibid., s.27
43 Ritter, Waldorfpedagogik. 1997 s.80-82
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Man lägger även stor vikt vid årets rytm. Under året firar man olika högtider tillsammans och 
i klasserna. Kontinuerligt visar klasserna för varandra vad man arbetar med, detta sker vid så 
kallade månadsfester. Vid dessa tillfällen samlas hela skolan samt många föräldrar. I samband 
med månadsfesterna sker ofta redovisningar av olika arbets- och övningsperioder.44

Inom Waldorfskolan vill man ge eleverna en så bred kunskapsplattform som möjligt, därför 
har elever som gått nio år i Waldorfskolan möjlighet att läsa sina gymnasieår vid samma typ 
av skola, årskurserna 10-12. Denna utbildning saknar inriktningar, då den har till syfte att ge 
en så bred plattform som möjligt. Man anser att eleverna inte ska behöva bekymra sig över 
vilken inriktning de ska välja förrän de fått mer kunskaper, erfarenheter och ett utvecklat 
omdöme. Det är problematiskt att försöka skilja på det som är grundskolan och gymnasiet då 
de är delar av en helhet. Waldorfskolans plan är en sammanhållen tolvårig komposition som 
ska ses som en helhet. En annan tanke vad det gäller skolans plan är att den ska vara i ständig 
utveckling och oberoende av skolpolitiska beslut eller kommunalekonomiska överväganden.45

Waldorfpedagogikens kursplaneträd46 visar innehållet för varje årskurs. Se bilaga2

2.2. SVENSKA SKOLMODELLEN, OMSATT I DEN KOMMUNALA SKOLAN
Då det här arbetet påbörjades var det Lpo/Lpf 94 som var den aktuella läroplanen och de 
elever som är med har ingen erfarenhet av Lgr11, jag har därför medvetet låtit bli att göra 
några hänvisningar eller jämförelser med Lgr11.
Tydligt är det att den form av ursprungstanke och vägledning som man kan hitta i litteraturen 
för Waldorfpedagogiken och dess läroplan är väldigt svår att hitta i den svenska läroplanen. 
Vilka tankar och idéer bygger den på? Det här är det närmaste jag för tillfället kommit i att 
försöka se de ursprung definitioner som läroplanen har sitt ursprung i.

Erik Bergendal har i sin studie “En läroplan för själen?” redogjort väldigt väl hur de svenska 
läroplanerna fram till Lpo/Lpf 94 vuxit fram och hur vi kan härleda den till Piagets, 
Vygotskijs och Deweys teorier.47 Arfwedson/Arfwedson beskriver John Dewey som en 
portalgestalt i den “nya” svenska skolutvecklingen men kan inte hålla sig från att påpeka att 
det gått nästa 100 år innan han fått fäste i vår debatt.48 Dewey förespråkar en progressiv 
pedagogik som som sätter utvecklingen i centrum både på individ och samhällsnivå. Om inte 
individen utvecklas kommer inte heller samhället att utvecklas.49

“Skolan skall göras till en genuin del av samhällslivet, istället för att vara en isolerad 
plats för att lära sig läxor”50

Dewey nämns också bland många andra i t.ex. Skolverkets Bildning och kunskap.51 

44 Liebendörfer, En introduktion i Waldorfpedagogik 1997, s.27
45 ibid., s.26
46 Hellström, Växa för livet 1986 s.125
47  Bergendal, Erik. En läroplan för själen?en studie av de svenska Waldorfskolornas läroplan i jämförelse med  

Lpo 94. Kandidatuppsats. Södertörns högskola VT 2011
48  Arfwedson, Gerd och Arfwedson, Gerhard. Didaktik för lärare:En bok om lärares yrke i teori och praktik. 

2.uppl. Stockholm: HLS förlag, 2002 s.67
49 ibid. s.68f
50 Dewey, citerad i Bergendal En läroplan för själen 2011
51  Skolverket: Bildning och kunskap.  20 Skolverket: Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs 

betänkande, skola för bildning. Skolverket, 2003

8



En annan viktig källa för inspiration har varit det sociokulturella perspektiv som Vygotskij 
har lagt fram där han ser hur lärares och vuxnas agerande som en av de främsta faktorerna för 
ett barns utveckling. Kunskapsutveckling är inte en isolerad sak hos individen utan det är i 
samspelet och interaktionen mellan individerna som ett barn tar till sig kunskaper och 
förmågor som behövs som samhällsmedborgare.52 Vilket man kan ställa mot det som Piaget 
företrädde. Han ser människans utveckling som något som sker individuellt och inte påverkas 
särskilt av sociala och kulturella faktorer.53 
Som både Bergendahl och Arfwedsson/Arfwedsson påpekar är det dock i mycket Vygotskijs 
och Deweys tankar som verkar vara det som ligger till störst grund för läroplanen. I Skolagen 
§2 står det t.ex.

“Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar”54 

Med den här historiken går jag vidare till Lpo/Lpf 94

2.2.1. Grundtankar i den kommunala läroplanen. 

Nedan följer ett försök till att sammanfatta de gemensamma tankarna från 
Skola för bildning SOU 1992:94  och från Lpo 94, Lpf 94 samt Regler för målstyrning-
grundskolan (2000) som var de läroplaner som gällde då detta arbete påbörjades.

Läroplanskommitténs betänkande, Skola för bildning, SOU 1992: 94, var den utredning som 
låg till grund för den då rådande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 samt läroplanen för gymnasieskolan Lpf 94.
Läroplanerna för obligatoriska skolan och för gymnasiet (Lpo 94 och Lpf 94) trädde i kraft 
1994. Den var gemensam för gymnasieskolan, grundskolan, sameskolan, obligatoriska 
särskolan, specialskolan och anpassades 1998 till att omfatta även förskoleklassen och 
fritidshemmet. Läroplanen anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. 
Förutom detta finns för varje enskilt ämne en nationellt fastställd kursplan.

I betänkandet beskrivs fem grundläggande värden som ska gälla för det offentliga 
skolväsendet. De är; lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning, grundläggande 
demokratiska värderingar, varje människas egenvärde samt respekt för vår gemensamma 
miljö. Dessa värden är obestridliga, det vill säga att de inom en given kulturkrets gäller under 
alla omständigheter. De utgör medborgarnas gemensamma grund som egentligen inte behöver 
motiveras med målrationella argument. Ingen kan hävda mot bakgrund av arbetslivets 
ändrade krav eller ny forskningsrön inom utbildningsvetenskap att något av de obestridliga 
värdena satts ur spel. Dessa värden är i kraft oavsett om de i enskilda fall kan verka opraktiska 
eller onyttiga.55

Skolans roll och betydelse i samhället har ökat. Samtidigt utsätts skolan både som 
informationsförmedlare och normskapare för konkurrens på ett annat sätt än tidigare, t ex från 
nya media. Skolan ska verka som en trygg, utvecklande och socialt fostrande inrättning, 

52  Säljö, Roger. Lärandet i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 
2006 s.48f

53 ibid., s.57f
54 SFS 1985:1100 Skollagen  2009 kap 1 §2
55 SOU 1992: 94 Skola för bildning  1992 s.47
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vilken ska bygga på grundläggande demokratiska och etiska värden. För att detta ska fungera 
är det viktigt att stärka elevernas personliga ansvar och inflytande i skolan. Samtidigt ska 
skolan främja elevernas utveckling av ett kritiskt tänkande som ska hjälpa eleverna att sålla i 
informationsflödet. Skolan har till uppgift att förmedla centrala delar av vårt kulturarv för att 
genom det kunna skapa förståelse och respekt för andra kulturer och värdegrunder. Dagens 
skola präglas av mångkulturalitet vilket i sig kan utveckla kulturell medvetenhet och skolan 
ska se skilda kulturella och språkliga representanter som tillgångar i skolvardagen.56 

I Lpo94 står det att ”Skolan är en social och kulturell mötesplats”.57 Skolan har en viktig roll 
som utbildare, i och med samhällets ökade krav på inflytande. Detta innebär framför allt 
utveckling av språket, både i tal och i skrift, samt självförtroende i användandet av det 
samma. Skolan ska främja förmågan att kritiskt granska, att möta och värdera argument. 
Förståelsen för förändringar i samhället och förändringar av kunskaper kräver historiskt 
perspektiv, vilket skolan ska integrera i all undervisning.58

Då dagens skola är mål- och resultatstyrd ställer det krav på tydliga nationella beskrivningar 
av vilka kunskaper eleverna skall utveckla samt att det förutsätter kvalificerade 
kunskapsdiskussioner bland lärare, skolledning och elever på skolorna. Kunskap och fostran 
är två centrala begrepp i varje läroplan. Begreppet kunskap definieras i SOU 1992: 94 som ett 
sätt att organisera omvärlden i meningsfulla strukturer. Fostran definieras som överförande av 
grundläggande värden, regler och handlingskompetens. Läroplanens syfte är att ange vilka 
kunskaper och vilken fostran som utbildningen ska ge och utveckla. Men en läroplan 
innehåller dock mer än ett urval kunskaper som ska förmedlas. Urvalet måste ingå i en 
meningsfull struktur och i organiserandet av kunskap är det nödvändigt att utgå från elevernas 
inlärning, mognad och kognitiva utveckling.59

Det är framför allt tre aspekter av kunskap som betonas i läroplanskommitténs betänkande. 
Den första är kunskapens konstruktiva aspekt. Kunskap är inte en avbildning av världen utan 
är ett sätt att göra den begriplig på. Kunskapen ses som ett resultat av växelverkan mellan det 
man vill uppnå, den kunskap man redan har och de erfarenheter man gör. Den andra är 
kunskapens kontextuella aspekt. All kunskap är beroende av sitt sammanhang och utifrån det 
utgör den grunden mot vilken kunskapen blir begriplig. Den tredje aspekten är kunskapens 
funktionella aspekt, kunskapen som instrument och redskap.60

Det finns många olika former av kunskap och det är svårt att samla alla i ett begrepp, därför 
har Läroplanskommittén valt att definiera fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet  
och förtrogenhet. Dessa samspelar med varandra och utgör varandras förutsättning. Inget av 
begreppen kan stå för sig själv. De fyra kunskapsformerna uttömmer naturligtvis inte alla 
dimensioner av kunskap, utan syftet är att utvidga kunskapsbegreppet för att undvika ensidig 
betoning på den ena eller andra kunskapsformen.61

Fakta:
handlar om kunskap som information, såsom regler, upplysningar och konventioner. Vi vet 
hur något förhåller sig, kunskap som kan mätas i termer som mer eller mindre, som vi vet 
eller har glömt. Den här kunskapsformen kan sägas vara kvantitativ. 
56 SOU 1992: 94 Skola för bildning  1992, s.113
57 Skolverket. Lpo 94 – Regler för målstyrning Grundskolan. 1994, s.20
58 SOU 1992: 94 s.80
59 ibid s.33
60 ibid  s.59
61 ibid  s.64

10



Förståelsen:
sägs däremot vara av kvalitativ natur. Samma sak kan förstås på olika sätt. Man säger inte att 
vi förstår mer eller mindre, utan förståelsen kan sägas vara mer eller mindre kvalificerad. Att 
förstå är att begripa, uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. Fakta och förståelse är 
nära förbundna med varandra. T ex avgör förståelsen vilka ”fakta” vi kan se och uppfatta. 
Därför kan inte fakta vara en större förutsättning för att skapa kunskap än förståelsen. 
Samtidigt är fakta det som vi bygger förståelse utifrån. När vi vet hur något ska göras och kan 
utföra det, har kunskapen blivit en färdighet. 

Färdighet: 
kan betraktas som den praktiska motsvarigheten till förståelse som kan ses som en teoretisk 
kunskapsform., ibland går det inte att skilja på färdighet och förståelse, t ex när elever lär sig 
att läsa och skriva. De ska hantera penna och papper, forma bokstäverna, ljuda, binda ihop 
m.m. Fakta, förståelse och färdighet kan beskrivas som de ”synliga” kunskaperna. 

Förtrogenheten: 
är den kunskapsform som är kunnandets ”tysta” dimension. Förtrogenhet är ofta förenad med 
sinnliga upplevelser. Vi luktar, ser och ”vet” när något är på gång. Förtrogenheten kommer 
till uttryck i t ex bedömningar. Om vi arbetar i en viss verksamhet lär vi oss de regler som 
råder där. Förtrogenheten gör att vi tillämpar dessa regler på olika sätt beroende på det unika i 
situationen. Det betonas i läroplanskommitténs betänkande att dessa fyra kunskapsformer inte 
på något sätt är fristående från varandra, utan att de hör samman och finns inom alla 
kunskapsområden. Men betoningen av formerna kan se lite olika ut inom olika områden och 
mellan olika personer.62 Det här är taget ifrån SOU 1992: 94 och gäller både Lpo och Lpf 94.

62 SOU 1992: 94 s.67
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3. METOD

3.1. Metod

Jag har valt att göra en komparativ analys baserad på litteratur och intervjuer med elever och 
lärare. Syftet med utvärderingen är att ge en generell bild av Waldorfskolan i förhållande till 
den kommunala skolan i åk 9 och Gymnasiet, de första intervjuerna utfördes under HT 2008. 
Jag har efter det i november 2014 gjort en uppföljning med intervjuer av tre stycken f.d. 
elever varav två från den ursprungliga undersökningen. Lokala konkretiserade läroplaner har 
begränsats till att omfatta två grundskolor samt tre gymnasieskolor. Se bilaga 3, 4, 5.

För att få en tydligare bild av hur elever resp. lärare upplever skiftet mellan skolsystemen var 
min första tanke att ha en enkät. Som det påpekas i Johansson, Svedners ”Examensarbetet i 
lärarutbildningen” så är enkäter en rätt vansklig metod, det är svårt att formulera frågorna så 
de ger entydiga svar, och det är svårt att få in alla svar vilket kan ge ett för litet underlag för 
en statistisk bedömning.63 Då min lilla undersökning inte kräver ett starkt statistiskt underlag 
beslöt jag mig för att utföra en kvalitativ undersökning istället. Syftet med en kvalitativ 
intervju är att upptäcka och identifiera t.ex den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 
något.64 Eftersom en kvalitativ intervju har så gott som alltid en låg grad av standardisering 
finns det inga fasta svarsalternativ eller sanna svar på en fråga och frågorna är öppna det ä 
bara frågeområdena som är bestämda.65 Carlström och Hagman rekommenderar dock att det 
är bättre om man vill kunna jämföra olika intervjusvar att utföra vad som kallas för en 
strukturerad intervju med förutbestämda frågor.66 De flesta metoder att registrera intervjusvar 
har sina olika för och nackdelar67. Att filma intervjuerna är en överlägsen metod. Nackdelen är 
dock att vissa svarande kan känna sig hämmade och inte våga ge all information det kan 
kännas alltför definitivt att prata inför en kamera. Efterarbetet är också omfattande och 
tidskrävande.68 Om man gör anteckningar under intervjun är det lätt att tappa kontakten med 
den svarande och intervjuaren kan bli alltför koncentrerad på sina egna anteckningar och om 
man istället gör anteckningarna direkt efter intervjun kan redan en viss glömskebringande ha 
satt in.69 Jag valde att anteckna men att försöka hålla skrivandet så kort som möjligt genom att 
skriva stolpar, stödord och korta meningar för att sedan renskriva direkt efteråt. Intervjuerna 
blev 8 st i den första omgången och tre stycken i den uppföljande. Jag valde att ha två olika 
frågeformulär, ett för lärare och ett för elever samt ett nytt för uppföljningen se bil.6.

3.2. Urvalsmetod

För att begränsa antalet intervjuer men ändå få en någorlunda täckande bild valde jag att i 
huvudstudien intervjua två stycken elever som bytt från Waldorfgrundskola till kommunalt 
gymnasium samt två stycken elever som bytt från kommunal grundskola skolor till 
Waldorfskolans gymnasium. Jag intervjuade även två lärare på ett kommunalt gymnasium 

63  Johansson, Bo. Svedner, Per Olov. Examensarbetet i lärarutbildningen. 4.uppl. Uppsala: Kunskapsföretaget i 
Uppsala AB, 2006 s.31

64 Patel, Runa. Davidson,Bo. Forskningsmetodikens grunder. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007 s.78
65 ibid. s.78
66  Carlström, Inge. Hagman, Lena-Pia. Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering. 2.uppl. Göteborg: 

Akademiförlaget i Göteborg AB, 1999 s.110f
67 ibid s.115
68 ibid s.116
69 ibid s.115
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som undervisade i de klasser som hade elever från Waldorfskolan resp. två lärare på 
Waldorfskolan från de klasser som hade elever från den kommunala skolan.
För att få en rättvisande bild i en sån här undersökning bör man ha ett slumpmässigt 
urvalskriterium70 men det kräver en större grupp och då bägge skolorna och antalet elever som 
bytt mellan skolorna är relativt litet var det inte möjligt att utföra det. 

Att fem år senare upprepa intervjuerna visade sig ge lite problem. T.ex. var den kommunala 
gymnasieskolan nedlagd och är numera en grundskola, men fokus var på eleverna så jag 
beslöt att bara följa upp dem. De två eleverna som bytt till kommunal gymnasieskola gick att 
spåra upp men de två som jag pratat med på Waldorfskolan visade sig bli svårare. Den ena 
hade flyttat från Sverige och den andra går inte att få tag på. Så för att i alla fall ha en 
uppföljning från Waldorfskolan pratade jag med en elev som har gått i samma klass och 
därmed samma examensår, hon hade dock ingen erfarenhet från kommunal grundskola men är 
med som referens.

För att försöka bibehålla dessa personers anonymitet har jag bestämt följande alias
LärWal 1 Lärare Waldorf 1 (intervjuad 2008)
LärWal 2 Lärare Waldorf 2 (intervjuad 2008)
LärKom 1 Lärare Kommunal 1 (intervjuad 2008)
LärKom 2 Lärare Kommunal 2 (intervjuad 2008)
ElWal 1 Elev som bytt till Waldorf 1 (intervjuad 2008)
ElWal 2 Elev som bytt till Waldorf 2 (intervjuad 2008)
ElWal-ny Elev, gick ut Waldorf samma år som ElKom2 (intervjuad 2014)
ElKom 1 Elev som bytt till Kommunal 1 (intervjuad 2008 och 2014)
ElKom 2 Elev som bytt till Kommunal 2 (intervjuad 2008 och 2014)

3.3. Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet blev följande. Jag har haft kontakt med bägge skolorna innan och känner 
till både lärare och elever där. Jag kontaktade båda skolornas expedition för att höra om det 
fick tillstånd att intervjua elever och lärare samt ifall de kunde ge mig några namn på de som 
bytt till respektive skola inför gymnasiet. Jag passade då också på att fråga de lärare som jag 
ville prata med.  Jag gick sen till respektive klass mellan lunch och nästa lektion frågade de 
jag ville prata med om de var villiga att ställa upp på några frågor. Alla utlovades full 
anonymitet och att jag inte skulle redovisa några namn och heller inte skolans namn. Det här 
var 2008 och jag har nu (2015) fått frågan varför jag inte hade informationsbrev och bad om 
skriftligt samtycke vilket idag är nästan en självklarhet. Då 2008 kom frågan helt enkelt inte 
upp och jag har därför tyvärr bara de muntliga medgivanden som jag fick då. Intervjuerna 
skedde med hjälp av två olika frågeformulär, se bil.6.  Ett för lärare och ett för elever och jag 
satte mig och samtalade med var och en i enrum samt antecknade korta svar och stolpar direkt 
i frågeformuläret under samtalet. Intervjuerna är rätt korta (ca:10-15 min) för att få ett 
övergripbart material och fokus på frågorna. Jag skrev sen rent och förtydligade direkt medan 
minnet var någorlunda färskt innan jag pratade med nästa person.

3.4. Reliabilitet

70 Carlström, Inge. Hagman, Lena-Pia. Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering.  1999  s.95
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Studiens tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl studien motstår slumpinflytande av 
olika slag.71 Det vill säga att studien är tillförlitlig och trovärdig och att om jag gjorde studien 
en gång till med samma respondenter ska jag få samma svar. Jag anser att studien har 
reliabilitet då jag inte har förvanskat och förändrat de svar som respondenterna har givit och 
att de som var med vid intervjutillfälle två uttryckte liknande svar som vid första tillfället.

3.5. Validitet

Validitet är när resultatet är giltigt och relevant för det syfte man vill mäta. “Kommer 
verkligen mätinstrumentet mäta vad det är avsett att mäta?”72 Det finns huvudsakliga typer av 
validitet: innehållsvaliditet och begreppsvaliditet.73 Innehållsvaliditet är att resultatet täcker 
det område man avser att undersöka.74. Begreppsvaliditet är när resultatet överensstämmer 
med vad vi förväntar oss av teorin.75 Detta ger att med ett fåtal respondenter får man en låg 
begreppsvaliditet, så om jag hade intervjuat fler personer hade begreppsvaliditeten varit högre 
men som Patel och Davidsson76 påpekar att alla kvalitativa studier i någon mening är unika 
och kännetecknas av en stor variation och eftersom mitt fokus låg i att fånga upplevelser var 
det svårt att få en generalisering då människor upplever samma saker olika beroende på 
tidigare händelser och erfarenheter. Det borde dock inte påverkar undersökningens validitet 
då syftet inte var att nå generella slutsatser.

3.6. Forskningsetiska principer

För att uppfylla de etiska principer som ställs har jag följt de fyra huvudkrav som 
Vetenskapsrådet ställer i sin text Forskningsetiska principer.77 Det första huvudkravet är 
informationskravet, detta uppfylls i denna uppsats av att alla medverkande deltog frivilligt 
och informerades muntligt om vad studien syftade till. De blev också informerade om att de 
närsomhelst kunde avbryta sin medverkan i undersökningen. Det andra huvudkravet är 
samtyckeskravet, detta uppfylls då alla medverkande samtyckte till att medverka. Det tredje 
huvudkravet är konfidentialitetskravet, detta uppfylls då ingen av information som samlats in 
och som kan användas för att identifiera en person är med i uppsatsen. Det fjärde huvudkravet 
är nyttjandekravet, vilket jag uppfyller då all information endast har används till det den var 
avsedd till.

71 Patel. Davidsson. Forskningsmetodikens grunder 2003 s. 100
72 Carlström, Inge. Hagman, Lena-Pia. Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering.  1999 s.67
73 Patel. Davidsson. Forskningsmetodikens grunder 2003 s. 99
74 Johansson. Svedner Examensarbetet i lärarutbildningen 2006 s108
75 Carlström. Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering 1999
76 Patel. Davidsson. Forskningsmetodikens grunder 2003  s.106.
77  Vetenskapsrådet,  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   (hämtad 2015-02-11)
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4. RESULTAT OCH ANALYS.

Inledningsvis sammanfattar jag några av intervjuerna och de frågeställningar jag ställt samt de 
intervjusvar som passar dit. Jag försöker sen analysera de två skolformerna i relation mot 
varandra. Vilka skillnader och likheter finns det? Den inledande diskussionen avslutas med ett 
resonemang kring det jag har upptäckt och de slutsatser som jag kan uttyda både från 
litteraturen och från intervjuerna.

4.1. Intervjusammanfattning

Om vi börjar med eleverna som bytt till Waldorfskolan hade båda två riktigt dåliga 
erfarenheter från sina respektive kommunala skolor som bägge två låg i ytterförorter till 
Stockholm. Att byta sågs för bägge två som ett sätt att få en lugnare miljö och som en av 
eleverna eller som ElWal2 uttryckte det ”en mera konstnärlig och kulturinriktad utbildning 
och en högre kunskapsnivå”. De hade inte mycket positivt att säga om sina gamla skolor och 
att livet varit rätt tufft mot dem innan är kanske en av orsakerna till att det inte gick att få till 
ett andra intervjutillfälle. Angående skillnad så ansåg ElWal 1 att det var mycket mera skriva 
och anteckna än vad hon någonsin gjort innan och ElWal 2 kommenterade att 

”Alla kan väldigt mycket mera matte och sånt, jag har fått jobba rätt hårt för att komma 
ikapp”. 

Vilket var rätt intressant då ElKom2 som bytt från Waldorf fällde liknande kommentar om att 
”han fått plugga mycket mer nu än innan”. I övrigt ansåg de inte att de haft minsta bekymmer 
att ställa om, även om bägge två faktiskt tyckte att det var en väldigt stor skillnad på stämning 
och mycket nya intryck detta trots att ElWal 2 hade vänner och rätt stor erfarenhet av 
Waldorfskolan innan. Att de hade hemklassrum stor del av tiden fick jag ingen kommentar 
om mycket kanske beroende på att det var så det var innan i grundskolan så det blev ingen 
större skillnad. ElWal2 kommenterade dock att det här med morgonperioder var rätt bra då 
man fick koncentrera sig på ett ämne ordentligt, hen var dock lite orolig för att hinna glömma 
bort allting till nästa gång, och avsaknaden av sovmorgnar kändes lite tungt. När 
uppföljningen gjordes så hade ElWal2 flyttat med sin familj från Sverige och jag har inte 
lyckats få kontakt med hen. 
De två elever som bytt till kommunal skola hade en övervägande positiv inställning till sin 
gamla skola även om ElKom 1 ansåg att han nu äntligen fick en ”professionell utbildning” 
och främsta orsaken till byte var att han ville läsa NV vilket då inte fanns på Waldorfskolan. 
ElKom 2s främsta orsak till byte var att få en förändring i livet. Nya kamrater, ny situation 
och att Waldorfskolan var lite ”flummig och tovade tofflor” fast han var väldigt nöjd med sin 
vana att alltid anteckna och sammanställa i häften. Vid den senare uppföljning var det nu 
ElKom 2 som sa att han bytt för att han ville läsa NV och att den kommunala skolan hade 
känts mer högskoleförberedande.
Bägge ansåg att det var mycket matematik att hämta in, ElKom 1 ansåg att det var mycket 
mera räkna men inte så mycket nytt i matte A (vilket är den nivå man kan jämföra med) men 
ElKom 2 tyckte att det var mycket som han missat från sin gamla skola inte bara i matematik 
utan även kemi och biologi. ElKom 2 sa lite surt att geometrin i Waldorf gick ut på att rita 
geometriska figurer inte att räkna ut dem. Vilket faktiskt kommenterades även i uppföljningen 
fast med andra ord. Som en kommentar till det upptäckte jag först senare att i det exempel på 
omdöme som finns i bil.7 får eleven beröm just för sina fina illustrationer i geometrin.
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Tilläggas bör att bägge läste NV linje på sin nya skola så att det blev mycket matte är inte så 
underligt. 
Något som bägge två fd. Waldorfelever saknade och speciellt påpekade var upplevelsen av att 
det blev rörigt med olika klockslag varje morgon, nya klassrum för varje ämne, och att allt 
eget skolmaterial låg i ett skåp som dessutom inte alltid var i samma byggnad som nästa 
lektion. Att väldigt få om ens några kommunala gymnasieskolor har hemklassrum påpekade 
ElKom2 

”Det är jobbigt att springa runt mellan alla olika klassrum, jag har mitt skåp i huset 
bredvid dessutom. Helt idiotiskt att inte ha eget klassrum och låta lärarna gå runt 
istället.”

ElKom 1 som går i åk3 sa att han först nu förstått att han rent 
personligen saknade periodläsningen i vissa ämnen, 

”Jag kan sakna morgonperioderna när man läste i block för jag blandar gärna ihop 
liknande ämnen som fysik-matte, historia-samhälle osv. man läser det ena på fm. och 
det andra på em. men vad hörde till vad dagen efter?” 

Han insåg svårigheten för skolan att organisera det hela men som han sa det blir väldigt 
splittrat mellan ämnena. Vid uppföljningen så visade det sig att bägge sökt till KTH men att 
ElKom 1 hoppade av rätt snart och ElKom 2 fullföljer. Även ElWal-ny hade sökt KTH men 
hade varit tvungen att komplettera först. Hon hade dock känt sig så osäker även efter 
komplettering att hon sökte Tekniskt basår men kom inte med i den omgången och då satsade 
hon på annat istället

De två lärare som jag pratade med i den kommunala skolan valde jag ut eftersom de bägge 
hade haft kontakt med de elever som kom från Waldorfskolan. LärKom1 som undervisade i 
matematik och fysik har precis börjat som lärare och sade sig inte ha så mycket att jämföra 
med, han ansåg dock att om han nu skulle försöka göra någon slags värdering mellan eleverna 
så skulle den inte utfalla till Elkom1 eller Elkom2s nackdel snarare tvärtom. Men han säger 
också att han mera tror på deras personliga inställning än på tidigare kunskap.
LärKom2 som har varit yrkesverksam i flera år har flera gånger tidigare haft elever med 
bakgrund från Waldorfskolan och säger att det inte brukar vara några problem alls då hon 
undervisar i språk och samhällskunskap och där brukar snarare Waldorfeleverna ligga väldigt 
högt. Både LärWal1 och LärWal2 ansåg att de elever som kom till Waldorfskolan från andra 
skolformer brukade anpassa sig väldigt fort, De påpekade att det enligt deras uppfattning var 
få elever som sökte sig till en Waldorfskola i gymnasiet utan att veta en hel del om vad det 
innebär, de brukar ofta ha varit i kontakt med skolan på något sätt innan.
LärWal2 berättade om hur mycket hon uppskattade ”tänket” bakom läroplanen i Waldorf. 

”Just i småklasserna måste jag berätta om hur mycket jag uppskattar ’tänket’ bakom 
läroplanen i Waldorf som exempel när jag tidigare var klasslärare (åk1-8) reagerade jag 
när mina röriga, lite stökiga och självcentrerade 6:e klassare läste om Romarriket och 
dess expansion och fall för att sedan som nyfikna och utåtriktade 7:or få läsa om 
renässansen och 13-1500 talets upptäcktsfärder. Det passade så perfekt in i just den 
klassen och åldern, det kändes så riktigt genomtänkt”.

Generellt verkade det som om alla fyra lärarna ansåg att elevernas personlighet och inställning 
till skolgången hade större betydelse än själva pedagogiken även om just Waldorflärarna 
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gärna verkade vilja framhålla att just Waldorfskolans upplägg var bättre än den kommunala 
skolans. Framför allt gällde detta de lägre klasserna. 

LärWal2 
”Det är en varmare och mer sammanhållen och småskalig miljö här, vi har de små 
husen för klasserna upp till sjuan där de får flytta in i stora huset. Det ger en lugnare och 
varmare skoldag för de små och inte så rörigt med småbarn för de äldre och ändå kan de 
mötas över åldersgränserna”. 

Och LärWal1 sa att :
” Jag anser att Waldorf riktar sig mera till den hela människan, man får aldrig glömma 
att i varje barn finns det många delar som skall utvecklas inte bara kunskapsmässigt 
utan även själsligt och kroppsligt. Jag tror att det är något som de har lätta att glömma 
bort i den kommunala skolan där det verkar mera ses på kunskapsmålen och inte på den 
hela individen.”

Kanske inte så konstigt om man betänker att de två lärarna faktiskt gjort ett aktivt val för att 
arbeta just inom Waldorfskolan, de andra lärarna har lite mer landat dit de kom.

4.2. Likheter /skillnader 

En av de största skillnaderna mellan skolformerna och den mest framträdande, är tydligheten i 
Waldorfskolans tankar om barns utveckling och mognad både psykiskt och fysiskt. Dessutom 
finns en stor skillnad i styrningen av vad som ska läras ut i skolorna. Lpo/Lpf 9478 och de 
kommunala kursplanerna innehåller inga anvisningar om arbetsformer och arbetssätt, utan 
endast mer preciserade målbeskrivningar, vilket ger lärare och elever friheten att själva välja 
vilken väg som ska leda fram till målen. Konsekvensen blir att lärarna får ansvaret att välja ut 
vilket de anser är det som är den mest värdefulla kunskapen att lära ut. Inom Waldorfskolan 
finns det preciserat vad man ska genomföra i olika ämnen i olika årskurser (se bilaga 2). 
Lärostoffens ordning och struktur är utvecklad och motiverad med tanke på den bestämda 
uppfattningen om elevernas utvecklings och mognadsgrad. Vilket även en av lärarna från 
Waldorf påpekade under intervjuerna genom sin kommentar om hur historieundervisningen 
var upplagd mellan 6:an och 7:an. Det skiljer också i betygssystem. Waldorfskolorna har sina 
läsårsbrev där varje lärare beskriver med ord hur eleven ligger till och utvecklas. 

Elkom1 (2014)
”Måste se om jag kan hitta alla mina gamla omdömen hos mina föräldrar ska bli kul att 
läsa vad de skrev om en på den tiden. Det där är mycket roligare än bokstavsbetyg. 
Måste vara väldigt jobbigt att vara en lärare som har många klasser och elever, musik 
t.ex. tänk att skriva en personlig sak om flera hundra elever. Vi hade ju veckobrev också 
men det kanske bara klassläraren skrev.”

Och precis som både Elkom1 och ElKom2 säger så är det mycket mer beskrivande över 
personligheten och hur eleven är respektive var. En bokstav eller siffra är inte ett särskilt 
effektivt sätt att beskriva en förmåga att ta till sig kunskap eller fungera i grupp. 

78 Skolverket. Lpo 94 – Regler för målstyrning Grundskolan. 1994.
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ElKom2: (2014)
”Jo jag hittade mina gamla omdömen från Waldorfskolan och tyckte att det var roligt 
och så tog jag fram betygen från min andra skola också. Mina bokstavsbetyg säger ju 
ingenting om mig som person men det var väldigt kul att se vad som skrevs om en från 
Waldorfskolan och hur det uttrycktes. Som jag sa innan så kommer jag ihåg hur jag var 
då men det skrivs inte så utan det blir ’livlig och ibland okoncentrerad’ eller ’lite 
intensiv och initiativrik’ vilket låter mycket bättre än skrikig och störig och jävla pest 
vilket jag nog var ibland. Sent är det väldigt mycket beröm också för det man gjorde bra 
så man skulle nog ha tagit mycket mera del av och läst de där när man gick i skolan.”

Samtliga ämnen i den nationella kursplanen, förutom modersmål, svenska som andraspråk 
och teckenspråk för hörande finns representerade i Waldorfskolans kursplan,79 dock kan 
namnen se något annorlunda ut. Waldorfskolan har ett eget ämne som är typiskt för just dem, 
ämnet eurytmi. Ytterligare en skillnad är att den kommunala skolans läroplan och kursplan 
endast riktar sig till just förskolan eller grundskolan eller gymnasieskolan, medan 
Waldorfskolans kursplan och dokument om skolans upplägg innefattar tankar om elevernas 
skolgång och utveckling från förskoleåldern upp till 19 års ålder, alltså till avslutad 
gymnasiestudiegång.

Waldorfskolan påpekar själva i sin läroplan att de vill verka för en konstnärlig undervisning.80 

Det här gör att arbetet med händerna är mycket betonat i Waldorfskolan. Även i de teoretiska 
ämnena just genom att alla elever gör periodhäften i de olika ämnena. Det innebär att de 
själva sätter ihop och illustrerar sin egen ”lärobok” med allt vad det innebär av övning i att 
skriva för hand, måla, teckna och grafiskt formge.

Elkom2
”man skrev periodhäften istället för att ha läroböcker vilket jag tror är väldigt bra metod 
att få fakta att fastna även om man kanske lätt missar att ta med det man inte tyckte var 
kul och intressant just då.”

Skolan ska stå för trygghet säger båda skolformerna. I direktiven för den kommunala skolan 
är tryggheten nära sammankopplad med den första skoltiden och därför ligger betoningen på 
trygghet under denna period81. Eleverna måste i en trygg miljö få uppleva att det de säger och 
den person de är tas på allvar. Inom Waldorfskolan grundar sig denna trygghet i klassläraren, 
som följer barnen under en lång period, från första klass upp till sjunde, åttonde klass.82

För att eleverna ska få saker att uttrycka sig om och skapa sig erfarenheter utifrån, talar båda 
skolformerna om vikten av upplevelser. Den kommunala skolans direktiv säger att elevernas 
begreppsutveckling omfattar en balans mellan att våga uttrycka sig, att ha något att uttrycka 
samt att ha verktyg för att kunna uttrycka sig.83 Därför är det av stor vikt att eleverna tillförs 
många olika upplevelser och erfarenheter under, framför allt sin första skoltid. Ju fler 
upplevelser och erfarenheter en människa har, desto mer har hon att formulera och uttrycka 
sig om. Upplevelser och erfarenheter ska skapa grunden för förståelse vilket är något som 
bägge skolsystemen betonar.

79 Drakenberg,. En väg till frihet, 2007
80 ibid.s8
81 Skolverket. Lpo 94 – Regler för målstyrning Grundskolan. 1994 stycke 7
82 Drakenberg. En väg till frihet, 2007 s8
83 Skolverket Bildning och kunskap 2003 s42
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Betygssystemet är även det en fråga som kan tas upp till diskussion. Waldorfskolorna ville 
från början inte vara anslutna till den kommunala skolans system med F till A. De har nu 
tvingats in i systemet först och främst till avgångsklasserna i 9:an och i 12:an då läsårsbreven 
kompletterades med bokstavsbetyg. Och numera också i övriga klasser. Varje lärare skriver 
ett omdöme, läsårsbrev som sen sammanställs till litet häfte som fungerar som ett samlat 
betygsdokument över årskursen. 

ElWal-ny (2014)
”Ska jag välja så är det absolut omdömena som är bäst för där står det hur man är och 
hur man jobbar och ifall man är uppmärksam och hänger med eller inte. Det andra är ju 
mest en gradering och inget om ens personlighet.”

Detta ger en väldigt tydlig bild av eleven som person, (och även av läraren när man jämför 
olika brev) men det kan ha nackdelen att kunskapsnivån kommer i skymundan. Nu har ju 
Waldorfskolorna en väldigt stoffstyrd läroplan så kunskapsnivån bör vara väldigt lika mellan 
Waldorfskolor, men hur skulle motsvarande betygssystem fungera i den kommunala skolan 
som är målstyrd? Jag tror personligen precis som även eleverna i intervjuerna att omdömena 
ger en mycket tydligare bild av personens förmågor och kunskaper, Men ur Statistiska 
centralbyråns perspektiv är det säkert en katastrof och helt omöjligt att sammanställa.

4.3. Svar på frågeställningar
Eftersom jag i inledningen till detta arbete ställde några frågeställningar har jag försökt passa 
några av elevsvaren. De första frågorna var:

• Har Waldorfskolornas elever svårt att finna sig tillrätta i den kommunala 
gymnasiet efter nio år av Waldorf?

Respektive
• Hur är upplevelsen för de elever som byter från en kommunal skola till en 

Waldorfskola?

Båda dessa frågor kan nog besvaras på samma gång. 
Det verkar av svaren som det fungerat väldigt bra oavsett åt vilket håll bytet skett. Beroende 
på elevens person och orsaken till att bytet skedde blir omställningen olika. Alla saknar väl 
något i det andra systemet och alla tycker väl att det finns fördelar med det nya. 
Jag låter eleverna svara själva genom svaren på frågan: 
Vad anser du är den största skillnaden mellan skolorna?(2008)

ElWal1:  
”Mycket mindre skola, lugnare miljö, inte så mycket spring på lektionerna.”

ElWal2:  
”Mycket lugnare och inte så mycket bråk och retningar, mindre skola, mer konstnärligt 
och kultur inriktat, högre nivå på kunskapen. Fast jag har massa kompisar här sen innan 
så jag var förberedd. Morgonperioderna är bra, det blir mycket gjort i ett ämne men 
kanske lite långt till nästa gång. Aldrig sovmorgon är tungt.”

ElKom1:
”Känns mera professionellt” men det är lite rörigt med olika tider varje morgon, jämn 
och ojämn vecka, olika klassrum, bokskåp som man måste gå till hela tiden. Annars är 
helnöjd skall bli skönt att ta studenten nu i vår, har haft kontakt med några i den gamla 
klassen och det verkar ha gått bra där med.”
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ElKom2: 
” Inte så mycket flum och tovade tofflor. Bättre mat i matsalen  (ej så mycket 
vegetariskt, min anm.) men det är väldigt mycket roligare klasskamrater här, skönt att få 
massa nya kompisar och se något nytt, jag var grymt trött på gamla plugget. Skönt med 
sovmorgnar men lite svårt att hålla reda på dem och då kommer man lätt försent.”

Jag tycker det är rätt roligt med de olika åsikterna om sovmorgnar för här ser man fördelen 
med ett repetitivt schema. Och nackdelen förstås, det är skönt att få sova lite längre ibland. 
Fast jag som lärare kan märka väldigt mycket av fördelen med ett repetitivt schema i skolan 
respektive det ickerepetitiva schemats förvirring på morgnarna i gymnasiet. Jämn vecka eller 
udda och när börjar jag just idag? Jag trodde det var sovmorgon idag. Osv. Något som 
Waldorfeleverna slipper helt oavsett årskurs.

• Upplever eleverna för eller nackdel av att ha gått i Waldorf i livet efter 
gymnasiet?

 
Här hade varit väldigt bra med svar från de elever som bytte till Waldorf i gymnasiet men jag 
får nöja mig med dem som bytte till kommunal skola. Så jag låter återigen eleverna själva 
svara med frågan:

Har Waldorfskolan givit dig något speciellt som du tror att du inte fått i en annan skola?
(2014)

ElKom1: 
”Hantverkshuset skulle jag nog inte haft i någon annan skola. Att skriva och anteckna 
för hand och att rita bilder och illustrationer tränar man nog inte så mycket på i andra 
skolor.” 

ElKom2:
”Ja jag tycker att det var väldigt kul i småklasserna. Det var väldigt fritt och man skrev 
periodhäften istället för att ha läroböcker vilket jag tror är väldigt bra metod att få fakta 
att fastna även om man kanske lätt missar att ta med det man inte tycke var kul och 
intressant just då.” 

ElWal-ny:
”Ja jag tror att jag har en mer öppet förhållnings sätt till ”annorlunda” tankar och 
infallsvinklar, konstnärligt och sånt, ser inte mycket av sånt på mina nuvarande kursare, 
här är ju inte så många konstnärstyper eller sökare eller vad man nu ska kalla dem.” 
(Läser just nu juridik.  min amn.)

Frågan är kanske den eviga som även gäller oss lärare. Beror elevernas framgång på oss eller 
trots oss? Alla skeenden och kunskaper som man får i livet är ju det som formar oss till det vi 
är och kommer att bli. Som Jessica Olsson påpekar i sitt arbete att det i Waldorfs läroplan står 
att skolan vill utveckla eleverna till harmoniska människor och Lpf 9484 vill främja elevernas 
harmoniska utveckling.85 Ordklyveri kanske men oavsett om hela människan är harmonisk 
eller ”bara” har fått en harmonisk utveckling så kan man komma rätt långt på att må bra och 
att vara i balans och att arbeta mycket med händerna tror jag personligen är bra för den 
utvecklingen.

84 Skolverket. Lpf 94 – Regler för målstyrning Gymnasieskolan. 1994
85 Olsson Jessica: Tankar om slöjd, 2002
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• Hur mycket skiljer sig den kommunala skolans högstadium/gymnasium i 
kärnämnena från Waldorfskolan i kunskapshänseende? 

Skillnaden i kunskapsnivåer verkar inte vara särskilt stor om ens någon.
Skillnaden i struktur däremot är rätt stor vilket nog mest beror på upplägg i kursplanen och att 
det är en blockstruktur i och med läsningen i morgonperioder.
Upplever du det som att det finns skillnader i kunskapsnivå på de klasskamrater du har 
nu jämfört med de du hade innan? (2008)

ElWal1: 
”Ja på vissa klasskamrater, de flesta kanske, kan också bero på att det var väldigt stökigt 
i min förra skola.”

ElWal2: 
”Alla kan väldigt mycket mer matte och sånt, har fått jobba rätt hårt för att komma 
ikapp.”

ElKom1: 
”Inte när jag började i ettan här, jag tyckte nog att vi kunde ungefär lika mycket. 
Fast det är väldigt mycket plugga här men det kan väl bero på att jag går NV”

ElKom2:
”Det är stor skillnad i matte, kemi, naturkunskap, ”i förra skolan skulle man rita 
geometriskt inte räkna” Fast jag har rätt bra vana på att alltid anteckna under lektionerna 
om jag jämför med de flesta andra i nya klassen.”

Men som man ser just i dessa svar så är upplevelsen av att det var mer matte oavsett om man 
bytt från eller till Waldorf, så det kanske inte är skolsystemet som sådant utan mer ett tecken 
på högre krav i gymnasiet än i grundskolan. Fast i den här undersökningen så har eventuella 
kunskapsluckor inte kunnat härledas till någotdera av skolsystemen.

4.4. Diskussion

Skillnader i kunskapsstoff är svårt att mäta. De konkretiserade ämnesplanerna som ligger som 
bilagor visar inte på någon nivåskillnad. Och ser man på intervjuerna så tyckte ELWAL 2 
t.ex. att matematiken låg på en väldigt mycket högre nivå i Waldorfskolan samtidigt som 
Elkom2 tyckte att han hade missat mycket matte i sin gamla skola. Så skillnaden kan som 
tidigare sagt nog mest bero på bytet mellan gymnasium och grundskola. När jag senare 
samtalade med de fd. Waldorfeleverna så nämnde återigen ElKom2  lite surt att geometrin i 
Waldorf gick ut på att rita geometriska figurer inte räkna ut dom. Vid lite kontroll visade detta 
gälla för åk 6 och jag måste här infoga ett stycke från Waldorfs generella kursplan i 
matematik.

”Eftersom matematiken slår broar inte endast till vetenskaperna utan även till konsten, 
bör skolmatematiken – genom att engagera eleverna – även ge dem upplevelser av 
estetisk art.”86 

På något sätt tycker jag detta med estetisk känsla i matematik pekar ut det sammanhängande 
och motiverade helhetstänkandet som finns i Waldorfskolan och som jag upplever som om 
den saknas i den kommunala skolan. Den kan finnas där men det finns ingen hänvisning eller 
motivering till vilka tankar som ligger bakom eller i vilka åldrar som vissa ämnen kan 
utvecklas. Det här är något jag saknat under min utbildning till lärare. Lite handfasta tips om 
olika åldrar och utvecklingssteg. Det närmaste jag kommit i den vägen är Gerd Arfwedson 
86 Drakenberg. En väg till frihet, 2007 s 36

21



som i sin bok “Hur och när lär sig elever” återger hur Bruner vill motbevisa Piagets 
ståndpunkt att små barn inte kan abstrakta och hypotetiska resonemang genom att lära 
åttaåringar andragradsekvationer.87 (Om han lyckades eller inte är en annan diskussion, barn 
kan ju härma bra utan att förstå). Men i den kommunala läroplanen sägs väldigt lite om 
skillnader mellan olika åldrar utan det är något som varje lärare ska känna av och anpassa på 
egenhand. I bland verkar det som man inte kan uppfinna hjulet för många gånger.

Hur är det med förändringar? Här blir det en liten paradox. Om man har en dokumenterad 
mall är det lättare att komma med ett påpekande om vad man vill förändra och hur man vill 
lägga upp det istället, samtidigt som mallen skapar en tröghet och en ”så här har vi alltid  
gjort”. Det blir lätt ett väldigt statiskt system. Och tvärt om i den kommunala skolan där det 
svårt att peka på exempel när man inte vet hur de andra gör eller har gjort. Man kan få känslan 
av att alla uppfinner hjulet om och om igen, eftersom man egentligen inte vet om andra gör 
samma sak eller något helt annat. Målet är samma men hur kom ni dit? Vem följer upp hur 
pedagogen lägger upp sina planer för olika åldrar, och hur skall man kunna utvärdera 
pedagogernas olika modeller om man inte riktigt vet vilken väg de har gått mot målet?
Efter valet 2006 blev det väldigt tydligt när det nya politiska styret tvärstoppade den nya 
gymnasiereformen (Gy07) hur läroplanerna för den kommunala skolan styrs av de politiska 
strömningar som finns i samhället då läroplanen skrivs eller skrivs om. Vad detta innebär för 
oss arbetar i skolan fick vi se 2011 när den nu reviderade gymnasiereformen genomfördes och 
vad som sker nu när nästa regering skall sätta sitt avtryck får väl framtiden utvisa. Om 
samhället styrs av en regering och riksdag som är sammansatt av flera partier syns det i 
läroplanen genom att politiska kompromisser lyser igenom i texterna. Det kan leda till att 
samma dokument kan råka innehålla motsägelsefulla direktiv. Exempel på en gammal sådan 
paradox är Lpf94 där det står att skolan ska vara icke-konfessionell, och ett par rader högre 
upp står att skolan ska förmedla den etik som förvaltats av kristen tradition.88 Waldorfskolan 
däremot hymlar inte för en sekund om att de vill ge en andlig tanke och själ i undervisningen. 
Vilket dock ingen av vare sig elever eller lärare kommenterat. Samtalen har varit mera 
inriktade mot de rena kunskaps och trivselupplevelsen. Men mycket av det beror nog på att 
det antroposofiska inslaget i skolan är väldigt litet om ens märkbart, Javisst, några av lärarna 
är antroposofer men som sagt, jag märkte aldrig av någon påverkan på eleverna åt det hållet 
och ingen av eleverna nämnde heller något om det.

För Waldorfpedagogikens del påverkar inte det politiska läget skolans grundläggande värden 
på samma sätt, då de har sin egen grundfilosofi. Trots att även de lyder under våra nuvarande 
läroplaner har de en egen plan som sägs vara i ständig utveckling89 efter deras egna riktlinjer, 
vilket gör att skolan inte lika lätt utsätts för omvälvande förändringar när en ny läroplan träder 
i kraft. Dock måste de självklart ändra de delar som inte överensstämmer med den officiella 
skolplanen. Men trots det innebär det att Waldorfskolan inte utsätts för samma utveckling som 
den kommunala skolans organisation vars läroplan och kursplan blir utsatt för, att med jämna 
mellanrum förändras och skrivas om utefter nya direktiv från det för tillfället rådande 
politiska klimatet. Här finns förstås både för och nackdelar. En stabilitet ger en trygghet i 
arbetet och en möjlighet att förfina ner på detaljer som annars inte hinns med när man tar stora 
steg i förändringsarbetet. Men nackdelen kan bli  att invanda mönster och idéer som kanske 
inte alltid är de bästa kan råka fortleva även om de skulle behöva brytas och/eller bytas ut. 
Stagnation har väldigt lätt att uppstå i en statisk miljö. I läroplanskommitténs betänkande 

87 Arfwedson, Gerd. Hur och när lär sig elever. Stockholm: HLS förlag, 2004
88 Skolverket. Lpf 94 – Regler för målstyrning Gymnasieskolan. 1995.
89 Drakenberg. En väg till frihet,2007. s.10
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finns ett kritiskt tänkande, en problematisering av egna beslut och ställningstaganden som inte 
kan utläsas i Waldorfskolans kursplan och beskrivningar av den egna verksamheten. Den här 
skillnaden mellan skolformerna kan bero på att den kommunala skolan är styrd av samhället 
och har så alltid varit, medan Waldorfskolan bygger på en enskild människas idéer och tankar 
om hur en skola ska arbeta och bedriva sin undervisning. Rudolf Steiners idéer är det 
fundament som hela Waldorfskolan och som dess pedagogik bygger på, dessa grundtankar är 
dock snart hundra år gamla och i vissa delar kanske inte helt anpassade till dagens samhälle. 
Sen kan vi förstås också återgå till det som nämndes tidigare i den här texten om att även 
Deweys idéer är snart hundra år.

En annan faktor som man måste ta hänsyn till är föräldraengagemanget. Varje Waldorfskola 
har en föräldraförening och det krävs ett stort engagemang från föräldrarna90, t ex genom 
frivilliga pengabidrag och arbetsinsatser vid olika slags fester, teaterföreställningar, spel, 
renoveringar, nybyggnationer, städning m.m. Skolan får inte enligt skollagen kräva in pengar 
från föräldrarna men föräldraföreningen har inga som helst sådana gränser. Man måste förstås 
inte bidra med pengar utan det kan lätt bytas ut mot arbete och även det är såklart frivilligt 
även om det finns ett visst socialt tryck på att man är med och engagerar sig i alla möjliga 
höst, vår och vinterfester och marknader. Pengarna som kommer in delas ut av 
föräldraföreningen till olika elevaktiviteter som seglingar, resor, hantverksverksamheter osv. 
Allting utom den rena skolverksamheten. Om föräldrarna väljer att låta sina barn gå i 
Waldorfskolan har man tagit ett aktivt beslut. Väljer inte föräldrarna aktivt var deras barn ska 
genomföra sin skolgång hamnar barnen i en kommunal skola. Det gör att många 
Waldorfföräldrar är mer engagerade i sina barns skola och skolgång än andra föräldrar. Detta 
grundar jag på personliga erfarenheter och att det faktiskt även beskrivs i 
Waldorfpedagogikens kursplan att aktivt arbeta för ett stort föräldraengagemang91. Detta ger 
att många av föräldrarna är sådana som antingen själva kommit i kontakt med Waldorf från 
sin egen skolgång eller studerat olika alternativ och verkligen valt.

Waldorf har i mitt tycke en styrka i sin starka förankring till barnens/ungdomarnas utveckling 
och mognad, det mesta i läroplanen har en klart uttalad tanke och bas i varför det finns där 
och vad barnet förväntas uppnå med det. Mognadsprocesserna finns definierade och så även 
det stoff som varje ålder/läsår skall innehålla i varje ämne. Skolan satsar medvetet på ett lugnt 
och rytmiskt tempo och vill ha en trygghet i lärosituationerna. Man har en tät och stark 
kontakt med föräldrar som aktivt deltar i skolsituationen vilket ger en trygghet
Den kommunala skolan är här inte lika klar i sin framställning av hur undervisningen skall gå 
till, det är mera upp till mig som lärare att bedöma utifrån den situation som råder i varje 
klass. Föräldrakontakten är begränsad till föräldramöten och utvecklingssamtal. Självklart 
finns det ingen skola som inte satsar på att få en lugn och trygg miljö men det finns inte 
tydligt uttryckt hur och med vilka medel.

Så skall jag uttrycka någon helt övergripande sammanfattning i denna undersökning så blir 
det att eftersom ingen av eleverna verkar ha något större bekymmer att ställa om mellan 
systemen och att kunskapsnivåerna heller inte har varit märkbara om ens annat än på ett 
personligt plan. Som ElKom2 i sitt intervjusvar “skönt att få massa nya kompisar och se något 
nytt”, kan tolkas så behövde han komma till något nytt. Just i den här åldern kan det finnas ett 
behov av att få ”hänga av sig sin gamla kostym” och andras förutfattade meningar om hurdan 
man är eller alltid har varit, och det överskuggar nog både pedagogik och skolsystem så att 
bytet av system kan ha mindre betydelse än just bytet av miljö och klasskamrater.

90 Drakenberg. En väg till frihet,2007.  s.10
91 ibid
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Så det gäller nog att en engagerad och entusiasmerande pedagog är viktigare än den 
pedagogik han/eller hon företräder, det viktigaste är att eleven syns och känner sig sedd och 
skolsystemets roll är att stödja och hjälpa pedagogen i sin roll. Det här var väl ingen 
världsomstörtande slutsats men som lärare är det väldigt viktigt att vi aldrig glömmer bort 
den.
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5. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING

Hur bra är det med målrelaterad resp stoffrelaterad kursplan. Vilket är den som lättast kan 
anpassa sig och ta till sig förändringar.  Här skulle jag vilja göra en liten djupdykning.
Hur kommer och hur har Waldorfs läroplan förändrats nu i och med Gy11 när det ställs nya 
krav och noggrannare kontroll?  Så hur mycket kommer Waldorfs egenart nu att förändras.
För egna fördjupningar finns det två undersökningar från Skolverket (Nationell Utvärdering 
1992 och en rapport om Waldorfskolor 1995) Vidare har det på Karlstads Universitet gjorts 
en slutrapport om jämförelser mellan Waldorf och kommunala skolor. (Dahlin 2005)
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7. BILAGOR:

Bilaga 1 Skolämnen och själsfunktioner

Skolämnenas förhållande till utvecklingen av de olika själsfunktionerna
Exempel ur:  Hellström, Esbjörn (red).Växa för livet. 1986,

Ämne Utgår främst från Kan även utveckla

-Tänkandet -Känslolivet
Matematik Eleven måste analysera, Genom en upplevelse av
Fysik jämföra, sammanställa, experiment, skönhet och 
Kemi Bringa i sammanhang, lagbundenhet i konstruktion 

lösa problem. och processer.
-Viljelivet
genom att eleven måste
tränga in i och strukturera 
ett material och styra 
tankarna mot en 
problemlösning.

-Känslolivet -Tänkandet och föreställning
Musik Eleven kan dels ge genom uppmärksamhet på
Målning uttryck åt sina känslor intervaller, stämföring, 
Eurytmi och objektivera dem, formspråk etc.;

dels uppleva kvaliteter -Viljelivet
som medverkande eller genom upprepad övning.
åskådare/åhörare.

-Viljelivet -Tänkandet
Träslöjd Ämnet kräver föresats, genom målinriktad 
Keramik koncentration, kraft, föreställning om rörelsens
Gymnastik behärskning. utformning; 

-Känslan genom upplevelse 
av skönhet, jämvikt 
och koordinering av
kroppsrörelser.



Bilaga 2. Kursplaneträdet
Ur Hellström, Esbjörn (red).Växa för livet. 1986, s.125



Bilaga 3. Poängplan Waldorfskola

Waldorfskolans poängplan WK 10-12   Gymnasiet

Ämne Motsvarande gymn. poäng Motsvarande kurs i 
gymnasieskolan

Svenska och dramatik 150 Svenska A+B
Litteratur 150 (gemensamt)
Engelska-grundläggande kurs 100 Engelska A
Matematik-grundläggande kurs 100 Matematik A
Idrott och hälsa 100 Idrott och hälsa A
Religionskunskap och livsåskådning 50 Religionskunskap A
Samhällskunskap 100 Samhällskunskap A
Engelska-fortsättningskurs 100 Engelska B
Matematik-fortsättningskurs 1 50 Matematik B
Matematik-fortsättningskurs 2 100 Matematik C
Projektiv geometri och utvidgad algebra 50 .
Historia 150 Historia A
Biologi* 150 Biologi A+B
Kemi* 100 .
Fysik* och astronomi 100 Fysik A
Moderna språk 200 Moderna språk, steg 

3+4
Musik och musikhistoria 100 .
Bildkonst 100 .
Hantverk** 200 .
Arkitektur och arkitekturhistoria 50 .
Eurytmi 100 .
Enskilt årsarbete 100 Projektarbete
Lokalt tillägg (Exempel) 100-300 .
Stenhuggning, extra hantverk 50-100 .
Filosofi 50 .
Datakunskap 50 .
Övriga kurser (Exempel) 50-300 .
Matematik-fortsättningskurs 3 100 Matematik D
Moderna språk (alternativkurs) 100 Moderna språk steg 2
Religionskunskap - fördjupningskurs 50 Religion B
Ersättningskurser   .

Poängantal för fullständigt program 2500 .
*Godkänt i fysik, kemi och biologi motsvarar Naturkunskap A + B
**Lokal uppdelning i olika kurser.
**Exempel: träslöjd, metallslöjd, bokbindning, vävning, modellering, drejning



Bilaga 4. Poängplan Kommunalskola



Bilaga 5. Konkretiserade Kursplaner 

En sammanställning av åk 9 kursplaner i matematik, svenska och engelska för Waldorfskolan 
och från en kommunal gymnasieskola. Waldorfskolorna har en gemensam kursplan för alla 
skolor, vissa lokala skillnader finns dock men jag har i de flesta fall redovisat vad som skrivs 
generellt. Se även bil. 2. 
Gymnasiets läroplaner har jag utelämnat då de är väldigt beroende på vilken skola, linje och 
inriktning som valts och ser man till kärnämnena så tillförs inte något mer än förändringar i 
ämnesnivåer. De stora generella dragen i de olika skolsystemen framgår ändå, dock har jag 
som bilagor lagt poängplanerna för Waldorf och en kommunal gymnasieskola.

Matematik Waldorf åk9

Det kausala tänkandet får allt större betydelse. Eleverna är intresserade av problem, som kan 
vara intellektuellt krävande och prövar bärkraften i deras slutledningsförmåga. Tidigare har 
impulserna kommit utifrån eller ur det undermedvetna. Efter puberteten söker man motiv för 
sin verksamhet och ställer upp mål för sitt liv och sina studier.

Det matematiska lärostoffets tyngdpunkt ligger nu klarare på en orienterande nivå och 
blickarna riktas på fortsatt skolning. Självständighetsprocessen förutsätter att läraren upplevs 
som en sakkunnig arbetskamrat.(Lokal konkretiserad plan, Waldorfskola)
”Eftersom matematiken slår broar inte endast till vetenskaperna utan även till konsten, bör  
skolmatematiken – genom att engagera eleverna – även ge dem upplevelser av estetisk  
art.”(En väg till frihet, 2007 s36 )

Mål som skall uppnåtts vid slutet av 9 året
− Vara väl förtrogen med utförandet av de fyra räknesätten på rationella tal, däribland 

även negativa tal, och behärska grunderna av räkning med kvadrat och kubikrötter.
− Vara orienterad om ”algebrans makt” dvs. om den viktiga roll som utnyttjandet av 

bokstäver spelar vid bevisföring och vid spårandet av aritmetiska samband.
− Ha goda färdigheter i överslagsräkning, både ”i huvudet” och vid annan räkning, med 

eller utan miniräknare.
− Kunna tillämpa kunskaper om procenträkning, proportionalitet, lineariteten y=ax+b, 

ekvationer, avstånd, skala, vinklar, area, volym och vinklar vid vardagskalkyler eller 
vid problemlösning inom angränsande ämnen

− Kunna tolka, använda och tillämpa viktiga typer av tabeller och diagram
− Kunna utföra grundläggande algoritmer med en annan bas än 10 och vara förtrogen 

med enkla grunder i kombinatorik och klassisk sannolikhetslära
− Känna till grunderna i Euklides geometri, inklusive viktig syntetisk geometri om ellips 

och parabel
− Tillämpa Eulers polyedersats och lösa enkla konstruktionsuppgifter beträffande 

polyedrar.(En väg till frihet,2007 s36) 

Matematik kommunal gymnasieskola åk9
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− Du ska kunna använda de fyra räknesätten för att räkna med positiva och negativa tal 
samt tal i bråkform, 

− Du ska kunna omvandla stora tal till grundpotensform samt kunna räkna med tal i 
grundpotensform. 

− Du ska kunna beräkna omkrets och area hos geometriska figurer (även cirkelns), 
− Du ska känna till de olika enheterna för volym samt kunna omvandla dem, 
− Du ska kunna beräkna volymen hos rätblock, pyramider, prisman, cylindrar, koner och 

klot, 
− Du ska kunna Pytagoras sats 
− Du ska kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer. 
− Du ska kunna rita koordinatsystem och placera punkter i det, 
− Du ska förstå och kunna förklara enkla funktioner, 
− Du ska kunna rita och tolka grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden 

och händelser, 
− Du ska förstå och kunna räkna med proportionalitet.

Svenska Waldorf åk9

Målsättning
Fr.o.m. denna klass får eleverna gå igenom ett större pensum ur litteraturhistorien, som 
behandlas under periodundervisningen.
På detta ålders stadium kan man inleda studiet av våra klassiker. Perioden 1700-1850 står i 
centrum. Eleverna avslutar puberteten. De börjar rikta blicken ut mot samhället, mot det liv 
som väntar dem och visar intresse för olikartade människoöden. Biografin spelar därför inom 
Steinerpedagogiken en viktig roll i flera ämnen under detta skolår.
Vår Klassiska litteratur ger möjlighet att koncentrera blicken på pregnanta biografier, visa hur 
människans personlighet och livshållning formar hennes öde.

Stoff
Studiet av t ex.. Voltaire (Candide) och Rousseau visar fram mot vår egen tids problematik. 
Den intellektuella människan kontrasteras mot fantasimänniskan, farorna i ensidigheten 
framträder. Socialismens ursprung belyses genom studiet av Rousseau, Voltaires elittanke tas 
upp. Kritisk kyla och distans kontrasteras mot varmt engagemang och närhet. Kan dessa båda 
förenas? Läraren ger en bild av personligheterna, vilkas tankar med räckvidd in i våra dagar 
anknyts direkt till den biografiska genomgången.
I den Tyska kulturkretsen ger Goethes och Schillers biografier vidare möjligheter att lära 
känna dramatiska ungdomsöden (Sturm-und-Drang) och författarskap som påverkat hela den 
Europeiska kulturutvecklingen.
Några Schiller- dramer genomgås och av Goethes verk av tiden före Italien resan. 
Schillers kamp för personlighetens frigörelse skildras, Goethes för personlighetens allsidiga 
utveckling. I målsättningen för undervisningen i denna klass ingår att väcka ett intresse för 
den levande kulturhistorien. Litteraturstudiet sker till stor del mot bakgrunden av Franska 
revolutionen och de sociala och filosofiska frågor som väcks av den.



I denna ålder kan eleverna ännu inte självständigt läsa mer än vissa delar av de klassiska 
författarnas verk. Läraren väljer ut lämpade textavsnitt och väcker genom återberättande av 
verken som helhet ett intresse för de olika författarskapen. 
Detta blir inledningen till en fyllig översikt över upplysningstidens och romantikens svenska 
författare. Särskilt kan framhävas Lenngren, Kellgren och Bellman. Argus läses i valda 
utdrag, en glimt ges ur tidnings och språkhistorien. Geijer och Tegnér behandlas både pga. 
deras litteraturhistoriska betydelse och biografiernas helgjutna karaktär. Hos Almqvist och 
Fredrika Bremer skildras bl. a övergången till realism- konsten söker sig till vardagen.
När allvaret kommer in så starkt i undervisningen är det viktigt all odla den friska humorn, att 
låta den friska humorn leva i undervisningen. Här finns det rika möjligheter att vårda 
stilkänsla och utbilda litterär smak på ett för denna ålder tillgängligt sätt. En stor roll i 
sammanhang spelar mötet med diktare som Bellman, Ferlin, Taube, Cornelius Wreesvijk.

Övningstimmar
I Samband med uppsatserna fästs på detta stadium stort avseende på vid språkets olika 
stilarter. Eleverna studerar karakteristiska inslag i vardagsprosa, kanslispråk, reportagestil etc. 
I anslutning till detta tillämpas stilarna i olika övningar. Dels i form av praktiska skrivelser 
(som övats redan tidigare) och dels i form av gärna en smula drastiska uppgifter där det t ex 
gäller att skildra samma förlopp sett ur olika synpunkter som uttrycks genom kontrasterande 
stilarter.

I denna årskurs, det första riktiga högstadieåret i Waldorfskolan, spelar övningarna i 
studieteknik en stor roll. Förmågan att läsa och förstå en text övas på flera olika sätt bl.a. 
genom att eleverna inför klassen refererar någon tidningsartikel. Diskussioner kring den 
allmänna uppläggningen av studiearbetet tas upp och inlärningspsykologiska elementa 
genomgås. Detta är särskilt nödvändigt med tanke på den relativt höga grad av självständighet 
som arbetsformerna kräver av eleverna från detta stadium. Man gör också en repetition av 
vissa moment inom grammatiken.
En givande övning är att låta eleverna arbeta med redigering av artiklar.

(Lokal konkretiserad plan, Waldorfskola)

Svenska kommunal gymnasieskola åk9
Lokal konkretiserad läroplan 7-9

Nians kurs går ut på att studera svensk litteratur från Strindberg till dagens författare. Vi 
studerar några enskilda författarskap samtidigt som vi läser och samtalar kring romaner, 
noveller och dikter av dessa författare. I vissa fall leder studierna fram till prov och större 
arbeten i andra fall till muntliga redovisningar enskilt eller i grupp. I skrivuppgifter av skilda 
slag vidareutvecklas din språkliga medvetenhet vad gäller ord, meningsbyggnad och logiska 
samband. 

Litteratur och material 

Natur och Kultur 
Arena 
Ess i svenska 
Uppslagsverk (Litteraturhistoria) 
Skönlitteratur 



Serietidningar 
Dagstidningar

Engelska Waldorf åk9

Tidigare lärostoff sammanfattas och kompletteras. Textmaterialet utgörs bl.a. av biografier 
och realia, som ansluter sig till det anglosaxiska språkområdet samt lektyr med anknytning till 
nutida förhållanden. Aktuella tidningsartiklar och reportage, som utgör en god grund för 
diskussion, prioriteras för att engagera eleverna på ett naturligt sätt i muntlig kommunikation.

Eleverna arbetar självständigt genom att på egen hand göra upp sina ordlistor eller söka upp 
eget kompletterande material om det aktuella ämnet. Diskussion på basen av vissa 
frågeställningar försiggår ofta i grupper och åtföljs av ett gemensamt utbyte av tankar och 
åsikter i klassrummet.

 “Ut i världen” är mottot för de tidiga tonåren. Ett omfattande projekt om den anglosaxiska 
världen ger luft under vingarna. Eleverna arbetar parvis både i och utanför skolan samt 
presenterar sina arbeten muntligt och i form av väggplanscher.

För att ytterligare uppöva den muntliga förmågan, refererar varje elev en bok, förenklad eller i 
originalversion samt presenterar kort författaren. Den skriftliga framställningen övas som 
tidigare, men utökas med fri uppsatsskrivning.

Mål som skall uppnåtts vid slutet av 9 året
Eleven skall

− Förstå tydligt tal på språket ifråga
− Kunna delta aktivt i samtal om vardagliga ämnen och kända förhållanden
− På ett enkelt språk kunna muntligt och skriftligt berätta vad han eller hon hört, läste 

eller upplevt.
− Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i berättande och beskrivande texter samt ta 

fram fakta ur en saktext.
− Kunna formulera sig skriftligt i enkla former, t.ex. i meddelanden och brev.
− Ha allmänna kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i 

berörda länder.
− Vara van att använda ordbok och grammatik om hjälpmedel.( En väg till frihet 2007)

Inom grammatiken koncentrera man sig på ämnen som satsbyggnad och grammatik, vidare 
språkliga uttryck för värden/kvalitéer som önskning, känsla och överraskning.
Recitationsmaterialet kan vara hämtat från skådespel, komedier eller tragedier, och man 
arbetar med de speciella krav som ställs vid prosa recitation. Eleverna får nu skriva längre 
stycken, gärna utifrån det självupplevda. avskrivning från diktamen övas vidare. Stoff för 
samtal och läsning knyter an till tidigare läsår.(Steinerskolan i Norge) 

Engelska kommunal gymnasieskola åk9
Lokal konkretiserad läroplan 7-9



Engelska är ett ledande världsspråk och därför är det viktigt att du med stort självförtroende 
kan använda språket. Dagligen konfronteras du med engelskan genom TV-program och 
musik, detta innebär att det finns utmärkta förutsättningar för dig att tillgodogöra dig språket, 
både skriftligt och muntligt. 
På skolan strävar vi efter att du ska ta ökat ansvar för din språkinlärning. Du ska kunna känna 
dig trygg i gruppen och tro på din förmåga att använda språket. Vårt mål är att du obehindrat 
skall behärska de fyra färdigheterna; läsa, tala, skriva samt förstå engelska såsom den talas i 
olika delar av världen. 

Vad innehåller engelskan på skolan? 
Vi på skolan vill erbjuda varierad undervisning för att kunna tillgodose individuella behov 
och ge möjlighet till utveckling på olika nivåer. 

I undervisningen ingår följande moment: 

Kommunikation och muntlig framställning 
Du lär dig använda språket för att uttrycka t.ex. känslor och ståndpunkter. 
Du kan använda omskrivningar, förklaringar, synonymer och kroppsspråk för att göra dig 
förstådd. 

Förstå engelska i tal och skrift 
Du lär dig förstå språket genom att bl.a. lyssna på lärarens instruktioner, engelskt tal och 
genom att se på film samt genom att läsa texter av olika slag. 
Ordkunskap och skriftlig framställning 
Du bygger kontinuerligt upp ditt ordförråd och uttrycker dig skriftligt i olika typer av texter. 

Grammatik 
Du blir medveten om grammatik genom regelbundet arbete med text och tal. 

Realia 
Du får kunskap om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har 
en central ställning. 

Medvetenhet om din egen inlärning 
Du lär dig fundera över på vilka sätt du bäst lär dig engelska. Du blir van att använda olika 
hjälpmedel t.ex. ordböcker och grammatikböcker. 

Litteratur och material 

Läroböcker 
Ordböcker och uppslagsverk 
Skolradioprogram, musik, video, datorer 
Skönlitteratur och faktatexter 
Autentiskt material som tidningar, tidskrifter, informationsmaterial och TV-program



Bilaga 6. Intervjufrågor.

Lärare: 2008

I hur många år har du arbetat som lärare

Vilken utbildning har du?

Vilken slags skola arbetar du för tillfället i? Kommunal eller Waldorf?

Vilken erfarenhet av olika skolsystem har du?

Vad anser du är den största skillnaden mellan skolsystemen om erfarenhet från fler?

Går det att märka någon skillnad på de elever som har sin grund i ett annat skolsystem?

Om ja vilka är de tydligaste skillnaderna?

Upplever du det som att det finns skillnader i kunskapsnivå?

Upplever du det som att det finns skillnader i studieteknik, förhållandet till kunskap?

Elever: 2008

Vilken klass går du i nu?

Vilken slags skola går du i nu? Kommunal eller Waldorf?

Vad anser du är den största skillnaden mellan skolorna?

Går det att märka någon skillnad på de lärare som har sin grund i ett annat skolsystem?

Om ja vilka är de tydligaste skillnaderna?

Upplever du det som att det finns skillnader i kunskapsnivå på de klasskamrater du har nu 
jämfört med de du hade innan?

Upplever du det som att det finns skillnader i studieteknik, förhållandet till kunskap osv?

Frågeställningar till fd. elever 2014

Vilket år tog du studenten och från vilken skola?

Började du arbeta direkt efter gymnasiet eller blev det studier?



Hur har ditt liv utvecklats sen dess? Studier, arbete, familj, osv.

När du tänker tillbaka, vad minns du som de största skillnaderna i de olika skolor som du 
upplevt?

Har Waldorfskolan givit dig något speciellt som du tror att du inte fått i en annan skola?

Har den ”vanliga” skolan gett dig något som du tror att du inte fått i en Waldorfskola?

Om du får egna barn. Hur tänker du nu, skulle du låta de få gå i Waldorf eller något annat om 
du har möjlighet att välja?



Bilaga 7. Exempel på skriftliga omdömen.

OMDÖME  för Xxxx Xxxxxx  Klass 9a

MATEMATIK
Matematiken under året har bestått av 6 veckor periodundervisning och 3 löpande timmar per 
vecka. Vi har gått igenom områdena sannolikhetslära, statistik, procent, geometri, linjära 
funktioner, algebra och tal och talsystem. 

Xxxx har visat en tydlighet att beskriva sitt matematiska resonemang och sina beräkningar, 
både skriftligen och via illustrationer. Speciellt illustrationerna är något av Xxxx styrka, vilket 
Xxxx verkligen visat inom området geometri. Xxxx har visat tillräckliga kunskaper i de 
områden som vi gått igenom. Xxxx arbetar intresserat och bra på lektionerna.

Xxxx Xxxxxxxx

RELIGION
I religionsundervisningen har vi under året fördjupat oss i seder och bruk om och kring 
judendomen, islam, kristendomen, buddism samt hinduism.

Xxx visade intresse för undervisningen i religionskunskap. Xxxx var inte så ofta engagerad i 
klassens olika diskussioner men då hon var det förmedlade hon tankar som var positiva för 
undervisningen. Xxxx skriftliga redovisningar visade på mycket goda kunskaper.

Xxxx Xxxxxxx
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