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BAKGRUND
När jag läste textilinriktning under min lärarutbildning, som genomförts från hösten 2001 till
våren 2004 vid Linköpings Universitet, upplevde jag under min verksamhetsförlagda
utbildning att många textillärare i den kommunala skolan har svårt att hitta en röd tråd för
eleverna att följa genom grundskolans textilslöjdsundervisning. Jag upplevde att de flesta av
mina kurskamrater erfor det samma. Vid diskussioner framkom att vi anade att det kunde bero
på en formulering som finns i kursplanen för slöjd. I kursplanen för slöjd står att eleverna
utifrån egna idéer och initiativ ska genomföra sitt arbete.1 Vi som då läste textilinriktning
diskuterade detta och fann att många lärare tolkar detta som att eleverna ska få välja helt fritt
vad de ska arbeta med. Att begreppet egen idé blivit lika med att välja fritt utan föreskrifter
och ramar. Vi ansåg att denna inställning skapade ett rörigt arbetsklimat både för elever och
lärare. Och för läraren kunde det innebära stor splittring under varje arbetspass, då kanske alla
elever arbetade med olika saker. I våra diskussioner kom vi fram till att vi ville tolka
begreppet egen idé som att eleverna skulle få möjlighet att välja och utveckla egna idéer
utifrån givna ramar såsom ett givet arbetsområde, ett tema eller en arbetsmetod.

Vid ett besök på en waldorfskola upplevde jag inte alls denna stress och det oroliga
arbetsklimatet. Då jag frågade om upplägget av undervisningen berättade läraren att alla
elever i samma årskurs arbetar med samma moment. Om det handlar om stickning så stickar
alla samma sak, t ex mössor, men eleverna bestämmer själva utformningen, designar själva. I
denna miljö fann jag en helt annan ro och rytm i slöjdundervisningen än jag tidigare mött.
Därför vill jag ta reda på hur waldorfskolan arbetar och tänker vad gäller skolan som helhet
och specifikt slöjdämnet och ställa det i relation till den kommunala skolans tankar. Jag vill
göra detta arbete eftersom jag upplever, utifrån egna erfarenheter och det jag sett under den
verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarprogrammet, att den kommunala skolans
slöjdundervisning ofta förefaller sakna en genomgående röd tråd och tanke. I motsats till det
jag fick erfara under en fältstudiedag vid en waldorfskola.

I slutänden vill jag se vilka influenser waldorfpedagogiken kan ge mig som blivande
textillärare i den kommunala skolan. Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika
skolformerna, och vilka kvaliteter kan jag ta med mig från båda synsätten i skapandet av min
egen arbetsplan för slöjdundervisningen. Jag tror att det är fler än jag som skulle kunna ha
nytta av ett sånt här arbete. 

                                                
1 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. s. 92.
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING
Jag vill i mitt arbete undersöka den kommunala skolans grundsyn samt syn på slöjdämnet, och
ställa det i relation till waldorfpedagogikens grundsyn och syn på slöjd. Jag vill hitta likheter
och skillnader mellan de olika skolformerna. Med grundsyn/grundtankar menar jag de
fundamentala idéer och tankar som skolan är uppbyggd på, såsom kunskapssyn, människosyn
och skolans roll. Med synen på slöjd avser jag det som står i kursplanen samt tankar kring
uppbygganden av skolornas slöjdverksamhet. 

När jag har kommit fram till vilka likheter och skillnader som finns mellan de två olika
skolformerna, vill jag redogöra för det som jag ser som goda kvaliteter inom båda
skolformerna. Jag har inga ambitioner att komma med en objektiv och sann bedömning,
därför kommer kvaliteterna att behandlas i den avslutande diskussionen.
 

• Vilka likheter finns mellan den kommunala skolans grundsyn och waldorfpedagogikens
grundsyn?

• Vilka skillnader finns mellan den kommunala skolans grundsyn och
waldorfpedagogikens grundsyn?

• Vilka likheter och skillnader finns i synen på slöjdämnet?
• Vilka kvaliteter kan jag hitta?

METOD

Metodval
Jag har valt att göra en litteraturstudie, då jag vill studera de idéer som ligger till grund för de
två olika skolformerna och deras tankar om slöjd. Som metod för mitt arbete har jag valt
komparativ analys. Den komparativa analysens syfte är att jämföra olika texter för att
undersöka likheter och skillnader mellan dem.2 Då jag även vill diskutera kvaliteter inom de
olika skolformerna, vilket handlar om mitt eget tyckande, kommer det resonemanget att ta
plats i den avslutande diskussionen.

En fördel med att göra en litteraturstudie är att jag kan studera det som är förutsättningen för
de två skolformerna som jag vill undersöka. Ytterligare fördel med en litteraturstudie är att jag
kan välja ut vilka delar jag är intresserad av, i detta fall människosyn, kunskapssyn och
skolans roll. Det finns andra fördelar, men det är dessa två som jag vill lyfta fram och som är
relevanta för mitt arbete. En nackdel är att jag inte kommer att studera specifika skolor med
dess speciella strukturer, och få ta del av hur skolformerna i praktiken fungerar. Men då mitt
syfte är att utforska likheter och skillnader mellan de båda skolformernas
grundsyn/grundtankar samt tankar om slöjdämnet anser jag att en litteraturstudie är rätt
metod.

Tillvägagångssätt
Flera forskare menar att läroplaner kan ses utifrån tre nivåer. Nivå ett åsyftar den läroplan
som är avsedd att genomföras, de officiella texterna, nivå två innebär den tolkning som
läraren gör, vad läraren anser är den verkliga läroplanen och nivå tre avser den verkliga

                                                
2 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. 2001, s. 79.
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läroplanen utifrån elevernas upplevelser.3 Jag kommer bara att belysa och bearbeta den första
nivån. 

Jag kommer att behandla skolornas läroplaner och kursplaner, samt litteratur som handlar om
skolornas grundläggande tankar och idéer samt deras syn på slöjdämnet. Båda skolformerna
lyder under Lpo94, som är den kommunala skolans huvudstyrdokument, vilket gör att jag
kommer att studera läroplanskommitténs betänkande SOU 1992: 94 Skola för bildning som
ligger till grund för läroplanen, för att beskriva den kommunala skolans grundtankar. Jag
kommer att redogöra för det synsätt och de idéer som ligger till grund för waldorfpedagogiken
samt de teorier som ligger till grund för Lpo 94. Dessutom kommer jag att redogöra för de
idéer som de båda skolformernas slöjdverksamhet bygger på. Den senare redogörelsen
kommer att grunda sig på skolornas kursplaner för slöjdämnet samt annan litteratur som
behandlar skolformernas slöjdtankar.

Den kommunala skolans kursplan gör ingen åtskillnad mellan textil och trä- och metallslöjd,
utan båda inriktningarna går under benämningen slöjd. Inom waldorfskolan görs en åtskillnad
mellan tre olika hantverksämnen; handarbete, metallslöjd samt träslöjd4. I min redovisning av
de båda skolformernas slöjdtankar kommer jag inte att skilja de olika ämnena åt. Dock
kommer jag i waldorfskolans slöjdtankar att inrikta mig på det ämne som kallas handarbete,
eftersom det är det ämnet som till innehåll och struktur mest påminner om det som i
kommunala skolan kallas textilslöjd. Jag kommer i den mån det är möjligt att lägga betoning
på textilslöjd, eftersom det är mitt huvudämne.  

Jag kommer att använda mig av flera olika källor som sammanställs till löpande text, detta
blir det urval av fakta jag väljer att arbeta med. Detta möjliggör en komparativ analys, det blir
möjligt för mig att ställa texterna i relation till varandra så att jag kan se hur innehållet liknar
och skiljer sig från varandra.5

I analysen kommer jag att redovisa de likheter jag hittar samt de skillnader jag ser. Analysen
avslutas med en diskussion om de likheter och skillnader jag framfört. I den avslutande
diskussionen kommer jag att redogöra för de kvaliteter inom de båda skolformerna som jag
kan se och hur jag skulle kunna tänka mig att förvalta dem i min egen undervisning.

Avgränsning
Den litterära redogörelsen för de båda skolformernas grundtankar skulle kunna bli mycket
detaljerade och snårig i sitt resonemang, så för att hålla det hela överskådligt har jag valt att
koncentrera mig på några infallsvinklar. Jag kommer främst att redogöra för skolformernas
kunskapssyn, människosyn, skolans roll samt slöjdtankar. Dock kommer jag att inleda med en
kortfattad historik om skolornas bakgrund, för att ge förförståelse till dagens läroplan och
kursplan inom respektive skolform. Litteratur om waldorfskolans grundtankar och slöjdtankar
finns det gott om. Jag har valt att koncentrera mig på litteratur skriven utifrån den svenska
waldorfskolan. Dock har det har varit svårt att hitta litteratur som är objektiv. Därför är det
viktigt att komma ihåg att nästan all litteratur om den svenska waldorfskolan är skriven av
människor som själva gått i waldorfskola och/eller undervisar vid någon waldorfskola och
brinner för denna pedagogiska riktning. De har naturligtvis stor insyn och kännedom om
skolans förfarande, men kan sakna det kritiska tänkandet som en utomstående kan ha. 
                                                
3 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 60.
4 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 46.
5 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. 2001, s. 80.
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Tidsramarna är en avgörande faktor för arbetets omfattning. Hade det funnits mer tid till
förfogande hade undersökningen kunnat bli större och annorlunda. Med hänsyn till den tid
som finns att disponera är mina tre infallsvinkar i grundsynen samt slöjdtankarna hos de båda
skolformerna en rimlig avgränsning.

Begrepp
Då mitt syfte är att hitta likheter och skillnader mellan de två skolformerna måste dessa
begrepp förtydligas. Med likheter menar jag de idéer och strukturer som liknar och påminner
om varandra i det stora, men som kan skilja sig något åt i detaljerna. Med skillnader menar jag
klara och tydliga olikheter som skiljer sig markant åt i skolformerna. Med uttrycket kvaliteter
syftar jag på det som jag upplever som bra och funktionellt. Sådant som jag anser skulle
fungera att bygga min framtida undervisningsplan på. 

Jag kommer i arbetet med de båda skolformernas slöjdtankar att arbeta med skolornas
kursplaner. Kursplanen för den kommunala skolan kommer genomgående i arbetet att kallas
den nationella kursplanen, då det är den kursplan som gäller och ligger till grund för alla
kommunala skolor i Sverige. Den upplaga jag arbetar med är Grundskolan. Kursplaner och
betygskriterier 2000, utgiven av Skolverket och Fritzes. Waldorfskolefederationen har
tillsammans med Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd givit ut ett dokument som
heter En väg till frihet som innehåller målbeskrivningar för waldorfförskolor och
waldorfskolans läroplan. Waldorfskolans egen kursplan kommer genomgående att kallas för
waldorfskolans kursplan.

Metoddiskussion
Den metod jag valde var rätt för den undersökning jag ville genomföra. Genom att ställa de
två skolformernas idéer och tankar i relation till varandra kunde jag se likheter och skillnader
på ett tydligt sätt. Samt att jag lätt kunde urskilja det jag ser som kvaliteter. Dock skulle det ha
varit intressant att få observera och delta i de olika skolformernas slöjdundervisning, men då
hade jag inte fått fram samma resultat. Då hade det blivit en annan sorts kvalitativ studie,
baserad på empiriska studier. 

WALDORFSKOLAN
Waldorfpedagogiken grundades av tysken Rudolf Steiner (1861-1925). Därför känns det
relevant att kort redogöra för Steiners bakgrund och historia. Därefter följer en redogörelse för
waldorfpedagogikens grundtankar som hela utbildningssystemet är byggt på. Efter det
redogör jag för de idéer och tankesätt som präglar hantverks- och slöjdämnena.

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner föddes 1861i dåvarande österrikiska Alperna. Som barn hade Steiner en
uppenbarelse av en kvinnlig släkting som bad honom att be för henne. Det visade sig att hon i
samma stund hade begått självmord. Efter denna upplevelse förstod Steiner att det fanns en
värld utanför den vanliga världen vi lever i, en värld som vi upplever i vårt inre. Detta blev
starten för Steiners livsuppdrag: att försöka hitta ett sätt att bygga en bro mellan den yttre
materiella världen och den översinnligt andliga världen.6 
                                                
6 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 17f.
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Steiner genomgick en gedigen naturvetenskaplig utbildning vid tekniska högskolan i Wien,
där han också fördjupade sig i de stora tyska filosofiska verken. För att finansiera sin
utbildning började Steiner redan som fjortonåring att ge privatlektioner.7 Detta ledde till att
Steiner fick ägna sig åt praktiska psykologi, vilket gav honom värdefulla kunskaper och
insikter i både psykologi och pedagogik.8  

1890 kallades Steiner till Weimar för att redigera och ge ut Goethes vetenskapliga skrifter.
Han arbetade vid Goethe- och Schillerarkivet vilket gjorde honom känd i tyska kulturkretsar.
Detta blev en vändpunkt i Steiners liv, han insåg att man kan förena naturvetenskapligt
forskningsarbete med en idealistisk eller religiös livssyn.9

Åren före sekelskiftet var Steiner redaktör för en prominent kulturskrift. Mellan åren 1899
och 190410 arbetade han även som lärare vid Arbetarnas bildningscentrum i Berlin.11 Förutom
att han var en uppskattad lärare var han nu även en känd författare och föredragshållare som
diskuterade filosofi, religion och samhällsproblem med olika kulturpersonligheter. Han rörde
sig både i akademiska kretsar och i radikala grupper, men sökte egentligen ett annat forum där
han kunde tala om livsfrågor och delge sina inre erfarenheter.12 Detta eftersom han hela tiden
fortsatt sitt arbete med forskning i det andligt-översinnliga, hans livsuppdrag att hitta en
kunskapsväg mellan den själsligt/andliga världen och den fysiskt/materiella. År 1902
uttryckte han för första gången sin livsuppgift offentligt i ett föredrag som hette ”Hur man
finner nya metoder för själforskning baserade på vetenskaplig grund.”. Inom de akademiska
och kulturella kretsarna började man nu titta på Steiner med misstänksamhet i och med detta.
Dock fick han istället gehör hos Teologiska samfundet, men Steiners idéer gjorde att han efter
en tid lämnade detta samfund och startade Antroposofiska sällskapet 1912.13 

Den första waldorfskolan
Den första Waldorfskolan startades på tobaksfabriken Waldorf-Astoria i Stuttgart. Det var
fabrikens chef, Emil Molt som tog initiativet till skolan, han ville vara med och bidra till
förnyelse av den traditionella skolan. Tillsammans med Rudolf Steiner arbetade de fram det
som kom att bli den första waldorfskolan. Tanken var att skolan skulle vara till för fabrikens
arbetares och tjänstemäns barn. Barnen i denna skola skulle uppfostras till ”fria och
självständiga människor”. Skolan startades 9 september 1919.14

Waldorfpedagogik - grundtankar
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom de mest grundläggande tankarna och idéerna för
waldorfpedagogiken. Jag skulle kunna fördjupa mig mycket inom detta område, då det finns
stora mängder litteratur att läsa, men jag tänker inte redogöra för alla tankar och idéer, utan
nöjer mig med de som jag uppfattar som de mest grundläggande i avseende kunskapssyn,
människosyn samt skolans uppgift och roll.

                                                
7 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 248.
8 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 19.
9 Egidius, Henry (1999). Pedagogik för 2000-talet. S. 40.
10 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 248.
11 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 21.
12 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 248f.
13 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 22.
14 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 11-14.
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Antroposofin ligger till grund för hela waldorfpedagogiken, men Steiner betonade vid
öppnandet av den första waldorfskolan att skolan inte var en världsåskådningsskola skulle lära
ut antroposofi15. Detta betonas även för dagens waldorfskola. Centralt i waldorfpedagogiken,
liksom inom antroposofin, är synen på människan som en skapande, andlig varelse.16  

Människosyn
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.17

En av stöttepelarna i waldorfpedagogiken är: Hela människan skall gå i skola. Tanken är att
hela människan ska utvecklas, tänkandet, känslo- och viljelivet, inte endast tankeförmågan.
Utvecklingen av de olika delarna av människan sker inom olika ämnen (se bilaga 1), men det
vore bedrägligt att betrakta tänkandet, känslo- och viljelivet som åtskilda funktioner.18

I waldorfskolan bygger allt skolarbete på en bestämd uppfattning om utvecklings- och
mognadsfaser i kroppslig, själslig och andlig bemärkelse. All utveckling hos människan sker i
en viss ordning och vid ungefär samma tidpunkt hos alla, men man tar även hänsyn till allas
individuella utvecklingsprocess. Hänsyn tas genom att lärarna har kännedom om hur olika
processer utvecklas, förvandlas och påverkar varandra i barnens olika åldrar. Man menar att
utan människokunskap blir uppfostran och undervisning trubbiga instrument, man måste som
lärare inom waldorfskolan alltid kämpa med kunskapandet om den växande människan. Målet
är att skapa fria och ansvarstagande vuxna.19

Vilja, känsla, tanke – det är enligt waldorfpedagogiken i den ordningen ett barn utvecklas. En
omvänd ordning är inte tänkbar. Man menar att vi i vår tid gärna frestas att tro att
förskolebarnet har ett medvetet tänkande och visst finns det, men det är dolt under viljan och
känslan, det finns där omedvetet. Det är först i 13-14 årsåldern som tänkandet börjar bli vaket
och aktivt, medvetet och möjligt att direkt tilltala. Lärare inom waldorfskolan måste lära sig
att tilltala vilja, känsla och tanke i olika åldrar och situationer genom att utöva pedagogiken
utifrån den fas i utvecklingen eleverna är.20 ”Från handen via hjärtat till huvudet”.21

Viljan, känslan och tänkandet hör samman med de tre levnadsperioderna och
utvecklingspsykologin som finns inom waldorfpedagogiken. Jag ska försöka att på ett så
åskådligt sätt som möjligt försöka redovisa hur tankarna ser ut. I utvecklingsgången speglas
också den kunskapssyn som waldorfskolan står för.

                                                
15 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 14.
16 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 30.
17 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 30-35.
18 Hellström, Esbjörn (red) Växa för livet. 1986, s. 35.
19 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 10f.
20 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 10.
21 Citat hämtat ur: Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 10.



11

Viljan och 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.22

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.23 

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.24

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 god”25

Känslan och 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.26

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.
Barnet behöver för att utvecklas 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.27

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

                                                
22 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 41.  
23 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 10.
24 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 42.
25 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 43f.
26 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 44f.
27 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 44.
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tycka själv. ”Det är fint” och ”Jag tycker det är rättvist” kommer direkt ur barnets själsliga
tillstånd och andliga mognad.28 Under denna period skapas grunden till förmåga till
medkänsla.29 

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
företrädelsevis 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.30

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”.31

Tanken/tänkandet och 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.32

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.33

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.34

Några viktiga punkter för den tredje levnadsperioden:
* Ungdomarnas självständighetskrav måste mötas med ökat ansvar.

                                                
28 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 10.
29 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 47.
30 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 48f.
31 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 49f.
32 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 10.
33 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 51f.
34 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 10.
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* Nu övertar facklärare undervisningen. Lektionerna består ofta av samtal och diskussioner.
* I all skolundervisning kommer alltid den praktiska erfarenheten före den abstrakta
modellen.35 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.36

Kunskapssyn och rytmen
I waldorfskolan byggs skoldagen upp 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.37 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.38

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.39

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.40

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.41

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.42

Skolans roll och helhetssynen på lärande
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
                                                
35 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 53.
36 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 11.
37 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 27.
38 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 80f.
39 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 81.
40 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 82.
41 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 82.
42 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 27.
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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 gäller skolans plan är att den ska vara i ständig
utveckling och oberoende av skolpolitiska beslut eller kommunalekonomiska överväganden.43

Waldorfpedagogikens kursplanträd visar det tydliga innehållet för varje årskurs.44 (Se bilaga
2) 

Tankar om slöjd och hantverk
I waldorfskolan lägger man stor vikt vid det handgripliga i undervisningssammanhang genom
hela skolgången. Man strävar hela tiden efter att slöjd- och hantverksämnena ska utgöra en
integrerad del i skolvardagen.45 Slöjd- och hantverksämnena ses som lika viktiga som de
konstnärliga, humanistiska och naturvetenskapliga ämnena.46 Här finns också idén om att de
konstnärliga ämnena och hantverksämnena ska vara nära kopplade till varandra. I det
konstnärliga får barnen öva upp sin känsla för relationer och sammanhang. Man menar att
eleverna i slöjden och hantverket kan omsätta dessa känslor och kunskaper på ett konkret och
praktiskt sätt.47 I den ofta allt för intellektuella och teoretiska skolan har hantverket även till
uppgift att skapa harmoniska människor.48 

I slöjd- och hantverksämnena är målet att eleverna ska stärka tilltron till den egna förmågan
att skapa, reda upp problem, såsom planerings- och konstruktionsproblem, samt behärska
vardagens situationer. Detta utgör en central del av utvecklandet av elevernas
omdömesbildning och tänkande.49 I slöjd och hantverk övar barnen upp sina praktiska
färdigheter och skicklighet att handskas med olika material. Barnen ställs ständigt på prov i
kunnighet, uthållighet samt realistiskt tänkande då undervisningen skrider framåt. Genom att
bemästra dessa uppgifter växer barnens självkänsla och självförtroende. I det praktiska arbetet
övar även barnen upp sin finmotorik, vilket ska ha god inverkan på tankeförmågan samt det
logiska tänkandet.50 Genom att lära sig att sticka och virka redan från första klass utvecklar
barnen en klar och sund logik, menade Steiner. Tänkandet blir i denna form av undervisning
naturligt korrigerat genom verkligheten själv på ett handgripligt sätt; följer du inte ”reglerna”
tappar du maskor och resultatet kan få synliga fel.51

Inom den svenska waldorfskolan anser man att slöjd- och hantverksundervisningen är
viktigare än någonsin i vår tid, ”då människornas möjligheter att få utveckla kunskaper på ett
nära, kroppsligt, handgripligt sätt är så starkt kringskurna.”.52 Detta medför att det satsas på
att bygga hantverkshus av hög kvalitet och på så sätt visa hur viktigt man tycker att slöjd- och
hantverksutbildningen är.53 

                                                
43 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 26.
44 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 125.
45 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. 1999, s. 254.
46 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 46.
47 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 175f.
48 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. 1999, s. 256.
49 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 46.
50 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 176.
51 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. 1999, s. 255.
52 Citerat ur: Nobel, Agnes. Filosofens knapp. 1999, s. 254.
53 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. 1999, s. 254.
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I litteratur skriven om waldorfskolans slöjd- och hantverksundervisning betonas att det inte
görs någon åtskillnad mellan flickor och pojkar i slöjd- och hantverksundervisningen.54

Det ämne som kallas handarbete i waldorfskolans kursplan är det ämne som till strukturen och
innehållet liknar det den kommunala skolan kallar textilslöjd. Jag väljer här att redogöra för
waldorfskolans mål att sträva mot samt vad eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 och år 9 i
handarbete, för att i ett senare skede kunna ställa det i relation mot den kommunala skolans
mål. 

I handarbetsämnet skall skolan sträva efter att eleven:
* får självtilliten stärkt genom den skapande processen att efter egna idéer och skisser komma
fram till ett vackert och funktionellt alster
* får förståelse för textila material och processer
* håller hantverkstraditionen vid liv för att öka förståelsen för omvärlden
* genom handens arbete och egen utvärdering över de kvaliteter, som ligger till grund för
omdömesbildningen
*uppövar en säkerhet i att kunna avgöra vad som är vackert och funktionellt.55

Ämnet handarbete syftar till att stärka elevernas självtillit och ge förståelse för omvärlden.
Eleverna ska lära sig vad som är funktionellt och vackert samt skapa förståelse för textila
material och processer. Ämnet har till uppgift att utveckla både individen och dess förståelse
för omgivningen.

Mål eleven ska ha uppnått i slutet av femte skolåret.
Eleven skall:
* efter egen skiss kunna genomföra arbete med erforderliga redskap och genomtänkt teknik
för att skapa användbara ting
* med egna händer ha genomarbetat processen från ull till bruksting – karda, spinna, färga,
sticka, virka och tova
* behärska grunderna i tekniker som virkning, stickning och sömnad
* ha övat formkänsla och färgval i förhållande till föremåls funktion.56

Mål eleven ska ha uppnått vid slutet av det nionde skolåret.
Eleven skall:
* efter tålmodigt övande ha uppnått skicklighet i händerna
* ha uppövat känsla för samt kunskaper om material och kvalitet
* kunna följa skrivna instruktioner
* kunna samarbeta med kamrater
* kunna utvärdera egna resultat i relation till insatsen
* ha förfärdigat en docka med mänskliga proportioner
* ha utfört broderier och applikationer i fritt, naturalistiskt och geometriskt formspråk
* efter eget mönster ha sytt t ex förkläde, skjorta eller nattlinne på symaskin

                                                
54 Se Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 177.
 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. 1999, s. 255.
55 Citerat ur: Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 46.
56 Citerat ur: Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 47.
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* kunna utföra enklare lappningar och lagningar
* ha utfört ändringar och/eller tillverkning av dräkter i samband med skådespelet i åk 8 (se
svenska)
* ha utfört några arbeten i näverslöjd, t ex karottunderlägg, korgar.57

Framträdande i mål att uppnå i slutet av år fem och år nio är att det specificeras vilka
processer eleverna ska arbetas igenom, såsom virkning och stickning i slutet av år fem, och
lappningar och lagningar i slutet av år nio. I slutet av år nio ska eleverna även har tillverkat
specifika produkter, såsom en docka med mänskliga proportioner. 

Kursplaneträdet visar tydligt vad eleverna ska lära sig i handarbete och i vilken ordning (se
bilaga 2). 

KOMMUNALA SKOLAN
Till att börja med kommer jag att ta upp en kort historik om tiden innan den svenska
grundskolans grundande 1962. Jag tar upp de tankar som präglade de olika utredningar som
gjordes inför grundandet. Därefter tar jag ytterst kort upp vilka idéer som präglat skolan från
grundskolans inrättande fram till den läroplan vi har idag, Lpo 94. Därpå kommer jag att
beskriva de grundtankar som läroplanskommittén framlägger i sitt betänkande, Skola för
bildning, som gjordes inför Lpo 94. Till slut kommer jag att redogöra för de tankar och idéer
som finns angående grundskolans slöjdundervisning.
 
Historik
1940-talet var utredningarnas decennium. Under denna period utreddes om det fanns
samhälleliga förutsättningar för en obligatorisk bottenskola. Det formulerades
utbildningspolitiska mål för att utveckla en skola vars främsta mål skulle vara att fostra
demokratiska människor.58 I 1940 års skolutredning låg betoning på att den svenska skolan
skulle lära eleverna vad det innebar att var medborgare i ett fritt land, medarbetare i ett
folkstyrt samhälle samt att vara medansvarig för sitt folks framtid. Detta måste ses i ljuset av
att Sverige på denna tid var omgivet av krigförande och ockuperade länder.59 

I 1946 års skolkommission fanns en tydlig skillnad vad gäller betoningen på fritt land, ett
folkstyrt samhälle och tidens krav, på grund av krigsslutet.60 Istället var orden självständighet,
kritiskt sinnelag, arbetsvilja, aktivitet och samarbete det som speglade vad som var viktigt.
Orden aktivitet och arbete var nyckelbegrepp. Nu lades fokus på att skolans uppgift var att
fostra demokratiska människor.61

1948 inleddes en konstutredning som anknöt till 1946 års skolkommission. I direktiven för
utredningen stod att det skulle framkomma förslag på hur en allmän höjning av folkets
estetiska omdöme skulle kunna göras. I direktiven stod också att konstundervisningen främst
skulle avse en fördjupad estetisk fostran och i andra hand ett rent konstintresse. I utredning
kom man bl.a. fram till att människan intellektuellt endast kan bearbeta det som redan

                                                
57 Citerat ur: Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 47.
58 Hartman, Sven G. Lärares kunskap. 1995, s. 35.
59 Sjögren, Jan. Praktiskt i skolan. 1991, s. 25f.
60 Sjögren, Jan. Praktiskt i skolan. 1991, s. 26.
61 Sjögren, Jan. Praktiskt i skolan. 1991, s. 32.
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upplevts med sinnena.62 När man betraktade den estetiska fostran som skolan skulle stå för
upptäckte man att ett stort misstag hade begåtts tidigare. Barnet hade setts som en ofullständig
vuxen, som ett kärls som skulle fyllas. Detta hade gjorts genom att man hade definierat en
viss kunskapsmängd som barnet så snart som möjligt skulle fyllas med. Alternativet till detta,
som konstutredningen lade fram, var det skapande arbetet som skulle träna förmågan att
samla erfarenheter och gestalta det upplevda. Det skapande arbetet avsåg att vara ett medel
som skulle ge nya erfarenheter och begrepp och så småningom skulle utveckla manuella
färdigheter och ge självförtroende.63

1950-talet var en försöksperiod, nu prövades arbetsformer för en ny enhetskola med särskilt
högstadium. Nu påbörjades även en omfattande läromedelsutveckling.64 1957
sammankallades sakkunniga för att påbörja en allmän utredning, 1957 års skolberedning. År
1961 avlämnade de sitt huvudbetänkande och förslag till läroplaner. Efter argumentation för
olika skolformer föreslog beredningen en obligatorisk nioårig skola med namnet grundskolan.
Betoning låg på att skolan skulle hjälpa varje elev till allsidig utveckling. Detta genom
grundläggande allmänbildning och genom att hela tiden metodiskt försöka bidra till elevens
personliga mognad.65 Den estetiska fostran som togs upp i 1948 års konstutredning avspeglas
i betänkandet.  

Under 1960-talet genomfördes beslutet om en grundskola. Ett centraliserat förvaltningssystem
byggdes upp för kontroll och administration av det nya skolväsendet. Även en långsiktig
läroplansutveckling påbörjades nu.66 Beslut om att införa grundskola togs 1962.67 Läroplanen
för den första grundskolan, Lgr 62 innehöll detaljerade beskrivningar av undervisningens
innehåll. Arbetssättet som föreskrevs stämmer väl överens med den så kallade
aktivitetspedagogiken. Fem begrepp skulle genomsyra all undervisning; Motivation, Aktivitet,
Konkretion, Individualisering och Samarbete, även kallat MAKIS.68 Grundskolereformen var
en lyckad reform, då den relativt väl lyckades med målsättningen att skapa ”en skola för
alla”.69

Från grundskolans bildande till idag, i stora drag.
1970-talet kan beskrivas som den tid som ägnades åt att fullfölja reformarbetet som påbörjats
tidigare. Nu arbetades det mot att utveckla skolans inre arbete med målet att skapa den skola
som grundskolereformen hade som mål, ”en skola för alla”.70

Under 1980-talet hamnade grundskolan i det man kanske kan kalla ett utvärderingsskede. Nu
studerades resultaten av efterkrigstidens skolreformer, både i nationellt och internationellt
perspektiv. Detta ledde till att resultaten blev föremål för politiska överväganden.71

1990-talet. Inför den nya läroplanen, Lpo 94, ändrades synen på flera huvudpunkter i
jämförelse med tidigare synsätt. De centralstyrda organisationerna för kontroll och ledning av
skolväsendet upplöses. Nyckelbegrepp i debatten var kommunalisering, mångfald, valfrihet,
                                                
62 Sjögren, Jan. Praktiskt i skolan. 1991, s. 44f.
63 Sjögren, Jan. Praktiskt i skolan. 1991, s. 46f.
64 Hartman, Sven G. Lärares kunskap. 1995, s. 35.
65 Sjögren, Jan. Praktiskt i skolan. 1991, s. 49f.
66 Hartman, Sven G. Lärares kunskap. 1995, s. 35.
67 Sjögren, Jan. Praktiskt i skolan. 1991, s. 5.
68 Hartman, Sven G. Lärares kunskap. 1995, s. 37.
69 Hartman, Sven G. Lärares kunskap. 1995, s. 41.
70 Hartman, Sven G. Lärares kunskap. 1995, s. 36.
71 Hartman, Sven G. Lärares kunskap. 1995, s. 36.
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lönsamhet samt konkurrens. Nya utbildningspolitiska mål diskuterades under rubriken ”En
skola för bildning”. Nu byttes enhetligheten mot profilering och valfrihet.72

Grundtankar i dagens läroplan
Enligt skollagen ska skolan ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarstagande människor och
samhällsmedlemmar.73 Detta är något av den grund som hela läroplanen samt skolans
verksamhet vilar på.

Läroplanskommitténs betänkande, skola för bildning, SOU 1992: 94, är den utredning som
ligger till grund för den rådande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen
och fritidshemmet, Lpo 94. 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 det obestridliga värdena satts ur spel. Dessa värden är i kraft oavsett om de i enskilda
fall kan verka opraktiska eller onyttiga.74

Skolans roll och uppdrag
Skolans roll och betydelse i samhället har ökat. Samtidigt utsätts skolan både som
informationsförmedlare och normskapare för konkurrens på ett annat sätt än tidigare75, t ex
från media76. Skolan ska verka som en trygg, utvecklande och socialt fostrande inrättning,
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.77

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.78 ”Skolan är en social
och kulturell mötesplats.”79

Skolan har en viktig roll som medborgerlig utbildare, i och med samhällets ökade krav på
medborgerligt inflytande. Detta innebär framför allt utveckling av språket, både i tal och
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

                                                
72 Hartman, Sven G. Lärares kunskap. 1995, s. 36f.
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74 SOU 1992: 94. s. 47.
75 SOU 1992: 94. s. 112.
76 SOU 1992: 94. s. 85.
77 SOU 1992: 94. s. 113.
78 SOU 1992: 94. s. 113.
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förändringar av kunskaper kräver historiskt perspektiv, vilket skolan ska integrera i all
undervisning.80

  
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.81 

Kunskapssyn
Kunskap och fostran är två centrala begrepp i varje läroplan, så också i Lpo 94. 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.82

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
infallsvinkeln 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.83

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.84

Begreppet 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.
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 vare 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. Förståelsen kan ses som en
teoretisk kunskapsform, medan färdigheten kan betraktas som dess praktiska motsvarighet.
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,

                                                
80 SOU 1992: 94. s. 114.
81 SOU 1992: 94. s. 59.
82 SOU 1992: 94. s. 33.
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förståelse och färdighet kan beskrivas som de ”synliga” kunskaperna, medan 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.85 

All den kunskapsförmedling som sker i olika sammanhang har något slags facit att luta sig
mot, men när man talar om kunskapande är det däremot arbetet i sig som är målet, förmågan
att formulera och utveckla problem samt komma fram till slutsatser. Kunskapande omfattar
såväl färdigheter som förtrogenhet. Färdigheter genom att formulera sig, att använda
kunskapskällor, att göra beräkningar m.m. Förtrogenhet kommer till uttryck genom t ex i att
göra riktiga bedömningar på vägen i kunskapandet.86 

Kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang, vilket gör det oerhört viktigt att i skolan skapa
meningsfulla sammanhang för eleverna att lära sig i.87 Kunskap bidrar till möjligheten att ta
ställning i olika frågor. En av skolans viktigast uppgifter är att lära eleverna att grunda sina
ställningstaganden på kunskaper och förnuftsmässiga övertygelser istället för att grunda det på
tradition eller på något en auktoritet föreskrivit. Detta är i grund och botten att vara en
kunskapande person.88 

Synen på människan
Elevens harmoniska utveckling ska enligt skollagen främjas89, detta innebär att elevernas
olika förmågor – intellektuella, praktiska, fysiska och konstnärliga – måste få utvecklas
allsidigt. Det är en del av skolans kunskapande uppgift att se till att eleverna får utveckla alla
sina färdigheter. Det ska inte finnas någon motsättning mellan skolans kunskapsuppdrag å ena
sidan och de fostrande och personlighetsutvecklande uppgifterna å den andra.90

I dagens läroplan finns uppfattningen att individen lär sig genom att interagera med sin
omgivning, inte genom att ”ta in” den. Ingen omgivning är kunskapsmässigt neutral91, vilket
gör att skolan inte är den enda plats där eleverna lär och utvecklar kunskaper.92 Tidigare
erfarenheter är avgörande för vilken förståelse som är möjlig och därigenom vilket lärande
som är möjligt. I läroplanen framgår att skolan ska knyta an till de erfarenheter eleverna har
med sig in i skolan för att på så vis vidga och fördjupa kunskaperna.93

I skolan måste det finns ett progressionstänkande, vilket innebär att man tar hänsyn till den
ordning i vilken elevernas kunskapsutveckling sker. Dock kan olika individer utvecklas i olika
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takt vad gäller förståelse, de kan befinna sig på lite olika nivåer. Därför bör inte läraren
invänta elevernas mognad, utan istället aktivt bidra till den.94

I skolans planering av undervisningens progression måste hänsyn även tas till elevernas
harmoniska utveckling. Det ska finnas balans mellan den fysiska, motoriska, sociala,
emotionella och intellektuella utvecklingen samt utvecklingen av eleverna självförtroende.
Det är av stor vikt att det första skolåren står för trygghet för att bygga upp självtillit hos
eleverna.95 Under de första skolåren läggs grunden för den fortsatta skolgången. Under denna
tid utvecklas eleverna motoriskt, intellektuellt och socialt.96 I skolan ska alla känna tillit till
förmågan att lära, att de duger samt att det de uttrycker tas på allvar. Det får till att börja med
inte läggas för stor vikt vid hur och vad eleverna säger, eftersom det kan ödelägga viljan och
modet att uttrycka sig.97

Slöjdtankar
Slöjdämnet kan sägas har en kärna som består av tre aspekter; att göra saker i slöjdens olika
material, slöjdandets process samt emotionella och sinnliga upplevelser genom slöjdandet. Att
göra saker handlar om att i slöjdens olika material göra saker med händerna, det manuella
arbetet. Slöjdandets process handlar dels om den slöjdprocess som man genomgår i arbetet,
från idé till färdig produkt och dels om ett kognitivt kunskapstillskott som inte går att ersätt i
något annat skolämne. I slöjdandet krävs ett abstrakt tänkande i flera steg, olika moment
måste bygga på varandra och ske i en logisk ordning. Den tredje aspekten, emotionella och
sinnliga upplevelser genom slöjdandet handlar om ämnets syfte att utveckla känslan för
estetiska värden. I slöjden tvingas eleverna ständigt att ta ställning till utseende, form, färg
och funktion, detta genom hela arbetet. 98 

Slöjdämnet ska bidra till elevernas allsidiga utveckling genom att uppöva elevernas skapande,
manuella och kommunikativa/uttryckande förmågor. Ämnet slöjd har alltid haft karaktären av
aktivt kunskapande.99 Dock innebär slöjden både manuellt och intellektuellt arbete, vilket
syftar till att utveckla kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att
lösa problem.100 Den intellektuella utvecklingen sker genom alla de beslut eleverna ställs inför
och den tankeverksamhet som bedrivs genom hela slöjdprocessen från idé till färdig
produkt.101 Slöjden har även som uppgift att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan och
ska ge beredskap för att klara uppgifter i vardagslivet.102 

Slöjden ska utveckla elevernas skapande förmåga, ge kunskap i olika manuella metoder och
uttrycksmöjligheter, utveckla elevernas känsla för färg, form och kvalitet samt utveckla
kunskaper om slöjdens material, dess egenskaper och ekonomiska värden.103 Eleverna ska i
slöjdundervisningen utveckla medvetande om estetiska värden.104 Viktigt att påpeka är att den
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estetiska känslan är utifrån elevernas perspektiv.105 Ämnet ska också ge kunskaper om miljö-
och säkerhetsfrågor.

Slöjdämnet ska skapa medvetenhet om olika kulturers hantverkstraditioner, vilket bland annat
innebär slöjdtraditioner från förr och nu, vardagshistoria samt jämställdhetsfrågor. Slöjden
förmedlar också delar av kulturarvet, både vårt eget och andras. Dessutom ska slöjden erbjuda
ett helhetsperspektiv som syftar till att skapa förståelse för hur en produktionskedja kan se ut.
Denna synliggörs genom elevernas egens slöjdprocess från idé till färdig produkt.106

Slöjden bidrar till elevernas begreppsbildning och begreppsutveckling, inte bara inom slöjd
utan även i andra skolämnen. Till exempel kan matematik praktiseras på ett naturligt sätt, läs-
och skrivutvecklingen främjas vid deltagande av instruktioner och arbetsbeskrivningar.107 

Mål att stäva mot. 
Skolan ska i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven:
* bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda,
* utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och
intressen,
* utvecklar förmågan att självständigt planera arbeten och att på ett konstruktivt sätt lösa
uppgifter,
* tillägnar sig praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, redskap och
informationsteknik vid arbete med slöjdens olika material,
* utvecklar förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och för planering av slöjdprocessen
utifrån såväl egna förutsättningar som tillgång på tid och resurser,
* utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter,
* bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga livets behov med beaktande av aspekter
som jämställdhet, ekonomi och miljö,
* utvecklar intresse och förståelse för skapande och manuellt arbete genom kännedom om
kulturarv och slöjdtraditioner i ett historiskt och kulturellt perspektiv,
* utvecklar förmågan att tillägna sig och använda nya kunskaper samt att överföra och
befästa kunskaper från andra områden och kulturer i sitt skapande arbete
* utvecklar förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska,
etiska och funktionella värden,
* tillägnar sig kunskaper om god arbetsmiljö.108

Ämnet slöjd syftar till att utveckla många förmågor och sidor hos eleverna. Framför allt ska
eleverna bli självständiga, öka tilltron till sig själva, samt få kännedom om saker såsom
kulturarv och god arbetsmiljö. 

Mål för eleven att ha uppnått i slutet av år 5
Eleven skall:
* kunna föreslå idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna planera, välja
arbetsmetoder och genomföra ett arbete,
* med handledning kunna välja färg, form och material samt motivera sina val,
* kunna hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra arbeten i såväl textil- som trä-
och metallslöjd,
* kunna följa instruktioner och ta ansvar för arbetet,
                                                
105 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 155.
106 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 91f.
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* kunna beskriva sina arbeten och kommentera slöjdprocessen.109

Mål för eleven att ha uppnått i slutet av år 9
Eleven skall:
* kunna i ord och bild presenta idéer samt planera slöjdarbetet,
* kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och
funktionella aspekter,
*kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap
och verktyg på ett funktionellt sätt vid genomförandet av arbetet,
* kunna ta initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen,
* kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som gjorts under arbetets gång från idé
till färdig produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat slöjdarbetes
resultat.110

I målen att uppnå för både år fem och år nio ligger en betoning på slöjdprocessen och dess
olika delar, från idé till färdig produkt. Alla de beslut och val som ingår i slöjdprocessen från
idéen, till planering och genomförande tas upp i mål att uppnå, såsom färg- och materialval.
Presentation och värdering av den egna insatsen ingår som mål att uppnå i slutet av år nio. 

ANALYS
I analysen kommer jag att ställa de två skolformerna i relation till varandra. Vilka likheter och
vilka skillnader finns? Analysen inleds med att beskriva likheterna för att sedan beskriva
skillnaderna. Avsnittet avslutas med en diskussion kring det jag har upptäckt.

Likheter
Det finns många likheter mellan de båda skolformerna. Jag börjar med att redovisa de likheter
jag hittar i grundtankarna för de båda skolformerna för att sedan gå över och redogöra för
likheter mellan den kommunala skolans syn på slöjd och waldorfskolans syn på slöjd som
helhet samt handarbetsämnet.

Likhet i grundtankarna
Centralt i waldorfpedagogiken är att skolans struktur, ämnen och schema ska bygga på
elevernas naturliga utveckling, det finns ett progressionstänkande. Denna filosofi är starkt
uttalad i waldorfpedagogiken, men den finns i båda skolformerna. Idén om att man ska följa
barnet naturliga utveckling är inte lika klart uttryckta i grundtankarna för den kommunala
skolan. I läroplanskommitténs betänkande finns inte ett avsnitt med som preciserat visar vad
som är barnets naturliga utveckling, men det finns en klart uttalad tanke om att skolan måste
beakta ett progressionstänkande.111 I litteratur om waldorfskolan presenteras hela skolans
organisation med utgångspunkt i barnens utvecklings- och mognadsfaser.112  Waldorfskolans
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utvecklingsteorier liknas idag mycket vid den utvecklingspsykologi som Matti Bergström113

står för, samt den utvecklingsprocess som Piaget framhåller114.

I de båda skolformerna betonas vikten av den första skoltiden. Det är då grunden för den
fortsatta skolgången läggs. Läroplanskommittén menar att den första tiden i skolan är viktig
för utvecklingen av elevernas självtillit. Eleverna måste få känna att de duger, att de är bra.
Samt att det är under den här tiden eleverna utvecklar sin motorik, sitt intellekt samt sina
social förmågor, de utvecklar dessa grundläggande kompetenser som kommer att vara viktiga
för hela den fortsatta skolgången. Under den första tiden måste de uppmuntras att formulera
sig på många olika sätt, såsom måla, skriva, röra sig, berätta etc. Det är av vikt att eleverna får
växa in i den sociala konstellation som skolan utgör.115 Waldorfskolan lägger också stor vikt
vid den första skoltiden, men har en annan betoning. Till exempel är det under den andra
levnadsperioden (7-14 år) som de konstnärliga uttryckssätten har en särskild betydelse för
elevernas utveckling. Genom bilder och liknelser med inre mening och värde kan eleverna
utvecklas som människor och hitta det som kan verka som rättesnöre i livet. Det anses vara
nödvändigt att eleverna inte tar upp livets lagar och naturens hemligheter i förståndsmässiga
begrepp utan som symboler, för att senare i sin utveckling kunna ta till sig abstrakta begrepp
och uttryck.116 Enligt waldorfskolans progressionstänkande ska eleverna inte tyngas med ett
alltför logiskt tänkande i början av sin skoltid, vilket de stödjer på idéerna om den andra
levnadsperioden. Barn lär och lever mycket genom känslan under denna period. Dessutom är
det under denna levnadsperiod som grunden för förmåga till medkänsla läggs samt att det är
viktigt att hjälpa elevernas ansvarskänsla att växa.117 Under första levnadsperioden utvecklas
framför allt viljan hos barnet, under den andra levnadsperioden är det känslan som står i
centrum och båda dessa ligger till grund för den kommande utvecklingen av det kreativa och
fria tänkandet från och med klass sju och åtta.118 Detta tolkar jag som att den första skoltiden
är viktig för den fortsatta skolgången även inom waldorfskolan. 

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 period. Eleverna måste i en trygg miljö få uppleva att det de säger och
den person de är tas på allvar.119 Inom waldorfskolan grundar sig denna tryggheten i
klassläraren, som följer barnen under en lång period, från första klass upp till sjunde, åttonde
klass. Betoningen ligger inte i första hand på trygghet under den första skoltiden, men då
klassläraren är den person som eleverna möter i början av sin skolverksamhet, är det självklart
att den första tiden är oerhört viktig. Klassläraren är den person i skolan som eleverna kan se
upp till, som är barnens naturliga förebild och auktoritet, för eleverna upp till sjunde, åttonde
klass. Därefter tar en klassföreståndare vid,120 och olika facklärare tar över undervisningen.121 

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
begreppsutvecklingen omfattar en balans mellan att våga uttrycka sig, att ha något att uttrycka
samt att ha verktyg för att kunna uttrycka sig. Därför är det av stor vikt att eleverna tillförs
                                                
113 Se Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, t ex s. 30.
114 Se Hellström, Esbjörn (red.). Växa för livet. 1986, t ex s. 4.1
115 SOU 1992: 94. s. 75f.
116 Nobel, Anges. Filosofens knapp. 1999, s. 226.
117 Hellström, Esbjörn (red.). Växa för livet. 1986, s. 47f.
118 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion till Waldorfpedagogik. 1997, s. 10.
119 SOU 1992: 94. s. 75.
120 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 102f.
121 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 53.
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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.122 Denna syn stämmer till viss del överens med det som konstutredning 1948 kom
fram till, att människan intellektuellt endast kan bearbeta det som hon upplevt med sina
sinnen.123 Detta stämmer även väl överens med waldorfpedagogikens idé om att gå från det
stora till det lilla, från helhet till detaljer. Genom att uppleva saker, såsom pendelrörelsen vid
gungning, ska eleverna lättare förstå exempelvis Galileis pendelteori. Upplevelser och
erfarenheter ska skapa grunden för förståelse.124 

Likhet i synen på slöjd och handarbete
Genom att ställa kursplanerna i slöjd respektive handarbete mot varandra blir både likheter
och skillnader tydliga, dock kan det vara svårt att sammanfatta på ett överskådligt sätt. Det
som försvårar arbetet är vissa begrepp, såsom skapa medvetenhet, utveckla förståelse, ge
kunskaper, ge kännedom och ge insikter. Jag kommer inte att ta hänsyn till dessa eftersom jag
anser att det är näst intill omöjligt att se nyansskillnader av innebörden i dessa begrepp. Detta
kan vara ett ämne för vidare forskning. Likheterna i synen på slöjd inom den kommunala
skolan och waldorfskolan är i många avseenden lika, men det finns flera små skillnader. 

Båda skolformerna framhäver att slöjden och hantverksämnena är en del i elevernas allsidiga
utveckling. Inom waldorfpedagogiken ses slöjd- och hantverksämnena som en del av
utvecklingen av framför allt viljelivet, men kan också bidra till utvecklande av känslolivet och
tänkandet (se bilaga 1). Kursplanen för den kommunala skolan säger att slöjden bidrar till
elevernas allsidiga utveckling genom att de övas i skapande, manuellt arbete och
kommunikation genom att uttrycka sig på olika sätt.125 

Den nationella kursplanen betonar slöjdprocessen ett flertal gånger, det är ett centralt begrepp,
medan ordet slöjdprocess inte alls förekommer i waldorfskolans kursplan. Dock finns ändå en
betoning på den process som eleverna genomför i sitt skapande arbete. Processen benämns i
termer att skapa, reda upp problem, såsom planerings- och konstruktionsproblem samt att
hantera vardagens situationer. I kursplanens mål att sträva mot står det som första punkt att
eleverna ska stärka sin självtillit genom den skapande processen från egna idéer och skisser
till ett funktionellt och vackert alster.126 För den kommunala skolan finns en mer preciserad
version av vad slöjdprocessen innebär. Idé, planera, genomförande, presentation samt
värdering av det egna arbetet och alstret.127 I båda kursplanerna nämns att eleverna ska
värdera sitt arbete i förhållande till arbetsinsatsen .

Det betonas i båda skolformernas kursplaner att slöjden ska hjälpa eleverna att bygga upp sitt
självförtroende och tilltro till den egna förmågan samt att förbereda för det vardagliga livet.
Den nationella kursplan berättar egentligen inte hur detta ska gå till, medan waldorfskolan har
en idé om hur självförtroende kan uppstå. Tanken är att det sker genom att bemästra de
prövningar som eleverna ställs inför i form av kunnighet, uthållighet och realistiskt tänkande

                                                
122 SOU 1992: 94. s. 75f.
123 Sjögren, Jan. Praktiskt i skolan. 1991, s. 44f.
124 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 53.
125 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 91.
126 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 46.
127 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 154. 
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genom arbetsprocessen.128 Vad som sker genom dessa beslut anses i forskning kring den
kommunala skolan vara att elevernas intellektuella utveckling stärks.129

Slöjdens syfte att öka elevernas förmåga att lösa problem lyfts fram i båda skolformerna. Det
ses som en föreberedelse för det kommande vardagslivet. Dessutom finns i den kommunala
skolans slöjdämne ett uttalat syfte att utveckla nyfikenhet, kreativitet, ansvarstagande och
självständighet.130 Detta finns även i waldorfskolans kursplaner för slöjd- och
hantverksämnena, men är inte lika uttalat. Det ligger mer implicit, kreativiteten och lusten
upplever jag mer som en förutsättning för hela verksamheten än något som ska skapas och
utvecklas. I båda skolformerna syftar slöjden till att utveckla elevernas känsla för estetiska
värden. Eleverna måste ständigt ta ställning till form, utseende, färg och funktion genom hela
arbetsprocessen, med hänsyn till det föremål som de håller på att tillverka.131 I slöjdarbetet
ska eleverna utveckla kunskap om manuella metoder samt slöjdens material, enligt båda
skolformernas kurplaner. Dock talar waldorfskolan om att eleverna ska utveckla skicklighet i
att handskas med olika material132 och skicklighet i handhavandet med redskap och
verktyg133, vilket står i kontrast till den kommunala skolans mål. Det finns inget krav på
skicklighet, utan eleverna ska tillägna sig praktiska erfarenheter av olika arbetsmetodet,
verktyg och redskap samt kunskap om slöjdens material.134

Likheter mellan skolformerna finns även i strävan att slöjden ska skapa medvetenhet om
jämställdhetsfrågor, kulturarv och andra kulturers hantverkstraditioner för att utveckla
elevernas kunskaper och kritiska tänkande samt skapa ett helhetsperspektiv. Dessutom vill
båda skolformerna ge en förståelse för hur en produktionskedja kan se ut, enligt båda
skolornas kursplaner.

Skillnader
Det finns många skillnader mellan dessa två skolformer, framför allt i detaljerna, vilket även
genomsyrar likheterna. Här tänker jag lyfta fram de stora skillnaderna som verkligen skiljer
skolformerna från varandra.

Skillnader i grundtankarna
En av de största skillnaderna och kanske den mest framträdande, är tydligheten i
waldorfskolans tankar om barns utveckling och mognadsfaser. Något som ligger implicit i
den kommunala skolans grundtankar. Dessutom finns en stor skillnad i styrningen av vad som
ska läras ut i skolorna. Lpo 94 och 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.135 Konsekvensen blir att
lärarna får ansvaret att välja ut vad som är den mest värdefulla kunskapen att lära ut.136 Inom
                                                
128 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 176.
129 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 154.
130 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 91.
131 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 155, Waldorfskolefederationen &
Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för waldorfförskolor och waldorfskolans
läroplan. 2001, s. 46f.
132 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 176.
133 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 47.
134 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 91.
135 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 60.
136 SOU 1992: 94. s. 48f.
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waldorfskolan finns det preciserat vad man ska genomföra i olika ämnen i olika årskurser (se
bilaga 2). Lärostoffens ordning och struktur är utvecklad med tanke på den bestämda
uppfattningen om elevernas utvecklings och mognadsfaser.137 Vid läsning av
läroplansdokument måste man hålla i minnet att de är tidsdokument, vilket innebär att de är
färgade av sin tids problem och framtidstro. De är även påverkade av tekniska innovationer
och ekonomiska förutsättningar. De förändringar som föreslås inom skolväsendet kan bero på
strukturella förändringar i samhället, men kan också vara verktyg för politiska önskningar att
förändra samhället. Ett sätt att åstadkomma förändringar är att skriva en ny läroplan.138 Detta
står i stor kontrast till vad waldorfskolans kursplans säger, att skolans plan ska stå i ständig
utveckling ”oberoende av skolpolitiska beslut eller kommunalekonomiska överväganden”.139

I waldorfpedagogiken finns idén att olika ämnen utvecklar vissa delar hos eleverna (se bilaga
1). Den kommunala skolans direktiv talar om elevernas allsidiga utveckling, vilket sker
genom att skolämnena organiseras så att deras funktioner stöttar och kompletterar varanda
och tillsammans utgör en strukturerad helhet140, men beskriver inte från ämne till ämne vilken
utveckling de främjar. Waldorfskolan idé om att utveckla de tre olika själsfunktionerna, vilja,
känsla och tanke, ligger som en bindande länk mellan de olika ämnena. Waldorfskolan
definierar först den utveckling som barnen genomgår, levnadsperioderna och
utvecklingspsykologin, och bygger sedan upp sin undervisning på de tankarna.141 Skolans
schema är också utformat med de tre själsfunktionerna i åtanke samt att det även tar hänsyn
till elevernas rytm142, idéer som inte alls syns i läroplanskommitténs betänkande och
genomsyrar skolans verksamhet. Det stora genomgående helhetstänkandet som finns i
waldorfskolan och genomlyser hela systemet upplever jag saknas i den kommunala skolan.

Samtliga ämnen i den nationella kursplanen, förutom modersmål, svenska som andraspråk
och teckenspråk för hörande finns representerade i waldorfskolans kursplan, dock kan
namnen se något annorlunda ut. Waldorfskolan har även ett ämne som är typiskt för just
denna skolform, ämnet eurytmi. Ytterligare en skillnad är att den kommunala skolans läroplan
och kursplan endast riktar sig till just grundskolan, medan waldorfskolans kursplan och
dokument om skolans upplägg innefattar tankar om elevernas skolgång och utveckling från
förskoleåldern upp till 19 års ålder143, alltså till avslutad gymnasiestudiegång. 

Skillnader i synen på slöjd och handarbete.
Det finns många likheter i skolformernas syn på slöjd, men som innehåller mindre skillnader i
detaljerna. Det finns stora tydliga skillnader och det är de jag tänker ta upp här. En sådan
tydlig skillnad är waldorfskolans sätt att dela upp slöjden i tre olika ämnen, handarbete,
metallslöjd och träslöjd.144 Den kommunala skolan har som tidigare nämnts endast en
kursplan för både trä- och metallslöjd och textilslöjd.145 Denna indelning är en nödvändighet i
waldorfskolan, eftersom det i kursplanen finns specifika arbetsuppgifter i varje ämne som ska

                                                
137 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 10.
138 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 61.
139 Citerat ur: Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 26.
140 SOU 1992: 94. s. 77.
141 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 40f.
142 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 80f.
143 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 8.
144 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 46-50.
145 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 91-95.
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genomföras, vilket också är en skillnad mot den kommunala skolan. I ämnet handarbete ska
eleverna t ex i slutet av år 5 ha arbetat med ull, från kardning till färdigt föremål och i slutet
av år 9 ska eleverna ha gjort en docka med mänskliga proportioner. I den nationella
skolplanen finns mål att uppnå för eleverna i slutet av år 5 och år 9, utan att specificera vad
eleverna ska göra för att nå dit. 

I waldorfskolans pedagogik finns en uttalad idé om vikten av en nära koppling mellan de
konstnärliga ämnena och slöjdämnena146 vilket inte alls nämns i den kommunala skolans
direktiv. Idén om vilja, känslan och tanken ligger som en länk mellan alla ämnen vilket
innebär att samarbetet mellan olika ämnen sker på ett naturligt sätt.147 

I den nationella kursplanen påpekas att slöjdämnet ska utveckla elevernas begreppsbildning
och begreppsutveckling, inte bara i slöjden utan inom alla skolans ämnen.148 Exempelvis
genom att matematik praktiseras på ett naturlig sätt vid t ex vävning. Detta omnämns inte i
waldorfskolans kursplan, men jag antar att waldorfskolan nära samarbete mellan konstnärliga
ämnen och slöjd- och hantverksämnena leder till en utveckling av begrepp och
begreppsbildning även om det i kursplanen inte specifikt står att slöjden ska främja denna
utveckling. 

I den kommunala skolan betonas att eleverna ska vara delaktiga i alla delar och alla moment
samt val som en slöjdprocess innebär. Dessutom ska elever i slutet av år 5 kunna kommentera
den slöjdprocess de genomgått, i slutet av åt 9 ska eleverna kunna beskriva sin process samt
motivera de val som gjorts under vägen.149 Motsvarighet till detta framkommer inte i
waldorfskolans idéer kring slöjd och hantverk. Elever i den kommunala skolan ska i slutet av
år 5 kunna föreslå idéer och med handledning genomföra olika slöjdarbeten. I slutet av år 9
ska eleverna kunna arbeta mer självständigt.150 Waldorfskolans kursplan säger att eleverna i
slutet av år 5 ska kunna genomgöra arbeten utifrån egen skiss och idé, men det står inget om
handledning.151 

Diskussion
Genom att ställa grundtankarna och slöjdtankarna i waldorfskolan och den kommunala skolan
mot varandra blir likheter och skillnader tydliga, och analysen skulle kunna bli oerhört stor
och detaljerad. Jag har valt att titta på de stora dragen och har låtit bli att analysera alla
detaljer. De båda skolformerna lyder under Lpo 94, vilket egentligen gör denna undersökning
lite egendomlig. Men då waldorfskolan har tydligt formulerade grundtankar och en egen
kursplan, har en undersökning varit möjlig.

Samhällets påverkan
Läroplaner för den kommunala skolan styrs av de politiska strömningar som finns i samhället
då läroplanen skrivs. Om samhället styrs av en regering och riksdag som är sammansatt av
flera partier kan det synas i läroplanen genom att politiska kompromisser lyser igenom i
texterna. Det kan leda till att samma dokument innehåller motsägelsefulla direktiv. I dagens

                                                
146 Ritter, Christhild. Waldorfpedagogik. 1997, s. 175.
147 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 37f.
148 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 93.
149 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 93.
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waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 47.
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läroplan finns det en del paradoxer som kan få konsekvenser för hur skolan ska bete sig.
Exempel på en sådan paradox är att det står att skolan ska vara icke-konfessionell, och ett par
rader högre upp står att skolan ska stå för kristen tradition och västerländs humanism.152 För
waldorfpedagogikens del påverkas inte skolans grundläggande värden på samma sätt, då de
har sin egen grundfilosofi. Trots att även de lyder under Lpo 94 har de en egen plan som är i
ständig utveckling och ska vara oberoende av skolpolitiska och kommunalekonomiska
beslut,153 vilket gör att skolan inte utsätts för omvälvande förändringar när en ny läroplan
träder i kraft. Detta innebär att waldorfskolan inte utsätts för samma granskning som den
kommunala skolans organisation, läroplan och kursplan blir utsatt för med jämna mellanrum,
i samband med nyskrivningar. Waldorfskolan utsätts inte för samma utvärdering och jag tror
att det kan finnas en risk i det. Jag tror att invanda mönster och idéer som kanske inte alltid är
de bästa, kan fortleva även om de skulle behöva brytas och/eller bytas ut. I
läroplanskommitténs betänkande finns ett kritiskt tänkande, en problematisering av egna
beslut och ställningstaganden som jag inte kan utläsa i waldorfskolans kursplan och
beskrivningar av den egna verksamheten. Jag tror att denna skillnad 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 dess pedagogik bygger på.

Arbetsformer
Det progressiva tänkandet kommer igen i båda skolformerna och jag har valt att redovisa det
som en likhet. Men det finns en tydlig skillnad i densamma. Inom waldorfpedagogiken är
progressionen en uttalad och väl genomarbetad teori som hela skolans utbildningstankar
bygger på, vilket det inte är i den kommunala skolans pedagogik. Progressionen finns som en
grundtanke, men utan verktyg för hur den ska åstadkommas och uppnås. Det kan ha att göra
med den decentraliserade skolans system, vilket innebär att den enskilda skolan har ansvar för
att bygga upp undervisningen så att skolans olika ämnen kompletterar och stödjer varandra så
att de tillsammans utgör en strukturerad helhet som främjar elevernas allsidiga utveckling.154 I
waldorfskolan är det barnets utveckling och utvecklingsgång som utgör grunden för hela
skolan.155 För att nå sitt mål att utveckla fria och ansvarstagande vuxna156 har denna skolform
valt att lägga upp undervisningen med tydligt beskrivna mål och även med bestämda uppgifter
som eleverna ska genomföra, se kursplanen.157 Allt byggt på den bestämda uppfattningen om
barnets utvecklings- och mognadsfaser.158 Genom att ta del av skolans kursplaneträd (bilaga
2) syns tydligt vad eleverna ska arbeta med i varje årskurs. I Lpo 94 och den nationella
kursplanen finns inga anvisningar om arbetsätt eller arbetsformer, utan endast
målbeskrivningar. Detta får till konsekvens att varje skola har enskilt ansvar för vad som lärs
ut i de olika ämnena och årskurserna. Varje lärare ska bedöma vad som är de mest värdefulla
kunskaperna för eleverna att lära sig.159 Jag tror att båda formerna har för- och nackdelar. Att
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156 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 10f.
157 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001.
158 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 11.
159 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 60.
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vara helt styrd som inom waldorfskolan med dess kursplan och kursplaneträd kan innebära en
stor trygghet, framför allt för nya lärare. Det finns mer valfrihet och frihet för lärare i den
kommunala skolan att lägga upp undervisningen efter egna idéer och önskemål från eleverna.
Jag kan inte utläsa hur stor frihet det finns inom waldorfskolan, men det känns som att den är
mycket begränsad. Hur stor påverkansmöjlighet har eleverna på det som ska genomföras i
undervisningen? Jag tror att lärare inom den kommunala skolan även har större utrymme att
utvecklas som lärare genom att ständigt vara tvungen att utvärdera sin undervisning, för att se
om den håller måttet. 

Samhällsmedborgare eller fria och ansvarstagande individer
Waldorfskolans beskrivningar av verksamheten och kursplanen ger mig känslan av att skolan
inte behöver motivera sin ställning på samma sätt som texterna för den kommunala skolan gör
(SOU 1992: 94 och den nationella kursplanen). Waldorfskolan beskriver hur den jobbar och
efter vilken ideologi. Texterna för den kommunala skolan beskriver varför skolan ska finnas.
Kanske beror det på att den kommunala skolans uppdrag i mångt och mycket är att skapa
samhällsmedborgare. I Lpo 94 står att skolan ska ”främja elevernas utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.160 Och det sker på uppdrag av
samhället och staten. Waldorfskolan pratar om att skapa individer, fria och ansvarstagande i
ett demokratiskt samhälle.161 Det finns en nyansskillnad i detta. Jag uppfattar detta som att
waldorfskolan skapar människor för människornas skull, medan den kommunala skolan ska
utveckla och skapa samhällsmedborgare för samhällets skull. Denna skillnad i uttryck kan
bero på att den kommunals skolan ska finnas, medan elever och deras föräldrar söker sig till
waldorfskolan just för dess speciella pedagogik och filosofi, och skolan finns på grund av sina
elever. Dessutom styrs den kommunala skolan av många olika intressenter, framför allt av
samhället och staten.162 Waldorfskolans huvudman är en förening eller en stiftelse, där
engagemanget är stort både från lärarkollegiet och från föräldrarna.163 

Valet av skola
Varje waldorfskola har en föräldraförening och det krävs ett stort engagemang från
föräldrarna, t ex genom pengagåvor och arbetsinsatser vid renoveringar och städning m.m.164

Jag tror att en stor skillnad är, att om föräldrarna väljer att låta sina barn gå i waldorfskolan
har man tagit ett aktivt beslut.165 Väljer inte föräldrarna aktivt var deras barn ska genomföra
sin skolgång hamnar barnen i en kommunal skola. Jag tror att många waldorfföräldrar är mer
engagerade i sina barns skola och skolgång än andra föräldrar. Detta grundar jag på att
föräldraengagemang är en förutsättning för waldorfskolan, vilket även beskrivs i
waldorfpedagogikens kursplan.166 

                                                
160 Lpo 94. 2001, s. 21.
161 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 5.
162 SOU 1992: 94. s. 87
163 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 10.
164 Liebendörfer, Örjan (red.). En introduktion i Waldorfpedagogik. 1997, s. 27.
165 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 95.
166 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 8-11.
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Att slöjda
Synen på slöjd och hantverk är på många sätt lika inom de valda skolformerna. Vad slöjden
syftar till och vad eleverna ska utveckla för kunskaper är i stort sett de samma. Lpo 94 säger
att skolan ska arbeta för att främja elevernas harmoniska utveckling167 och nationella
kursplanen i slöjd säger att slöjden ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.168

Waldorfskolan talar om att slöjden ska utveckla harmoniska människor.169 Detta kan höra
samman med det Agnes Nobel säger om att det idag är viktigare än någonsin med slöjd- och
hantverksundervisning då människans möjligheter att utveckla kunskaper på ett nära och
handgripligt sätt är starkt kringskurna.170 Jag antar att hon här syftar på den teknologiska
utvecklingen och urbaniseringen samt konsumtionskraften som ständigt ökar, vilket medför
andra förutsättningar för handgripliga arbetssätt. I dagens samhälle behöver inte människan sy
sina egna kläder eller snickra sina möbler, det är bara att gå ut och köpa. Jag antar att man
inom waldorfskolan menar att människan bli mer harmonisk om hon får arbeta fysiskt och
utveckla tilltro till den egna förmågan. Att utveckla tilltro till den egna förmågan är ett syfte
med slöjdverksamheten som båda skolformerna tar upp.171 Att den nationella läroplanen inte
säger att slöjden ska utveckla harmoniska människor kanske beror på att slöjden ses en del av
den allsidiga utveckling som ska främja elevernas harmoniska utveckling. Det är en skillnad i
uttryck som jag anser vara värd att notera. I den allt mer tekniska och datoriserade vardagen
med mer stillasittande tror jag att arbete med händerna gynnar en allsidig utveckling och en
harmoni i människan.

Objektivitet
Något jag lagt märket till och reagerat starkt på när jag läst de båda skolformernas kursplaner
är att waldorfskolans kursplan innehåller ord som jag anser är väldigt subjektiva. Ett exempel
är sista punkten under rubriken mål att uppnå i handarbete. Där står att skolan ska sträva efter
att eleverna ska uppöva ”en säkerhet i att kunna bedöma vad som är vackert och
funktionellt”.172 Vem avgör vad som är vackert? I kursplanerna för handarbete, metallslöjd
och träslöjd används på flera ställen ord som jag anser inte hör hemma i ett styrdokument.
Ytterligare ett exempel på detta är att skolan i träslöjd ska sträva mot att eleverna bland annat
ska utveckla känsla för skönhet och smak.173 Vem är berättigad att döma någon annans smak?
Om formuleringarna hade sett annorlunda ut och hänvisat till att utveckla elevernas egen
känsla för vad de tycker är vackert hade jag inte reagerat. Den kommunala skolans kurplan
säger att eleverna ska utveckla medvetenhet om estetiska värden174, men det uttrycks inte med
ord som vackert och skönhet. I forskning kring den kommunala skolans slöjdverksamhet
poängteras även att det är utifrån elevernas perspektiv.175 Detta gör att jag upplever den
nationella kursplanen som mer objektiv och korrekt, i förhållande till waldorfskolans
kursplan.

                                                
167 Lpo 94. s. 22.
168 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 91.
169 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. 1999, s. 256.
170 Nobel, Agnes. Filosofens knapp. 1999, s. 254.
171 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 91, Waldorfskolefederationen &
Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för waldorfförskolor och waldorfskolans
läroplan. 2001, s. 46.
172 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 46.
173 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 49.
174 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 91.
175 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 155.
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Kraven
Förutom att jag upplever att vissa ord i waldorfskolans kursplan inte hör hemma i ett
styrdokument, upplever jag att de hantverksmässiga kraven är högre inom waldorfskolan. I
mål att uppnå i slutet av år 5 respektive år 9 känns högre och mer preciserade. Inte bara att det
beskrivs vad som ska göras, t ex en docka med mänskliga proportioner, utan högre krav över
lag. Elever i år fem ska utifrån egen skiss genomföra sitt arbete med hjälp av erforderliga
redskap och genomtänkt teknik,176 men det står inget om handledning från läraren. I den
nationella kursplanen ska eleverna i slutet av år 5 kunna föreslå idéer till slöjdarbeten och
med handledning kunna genomföra projekten.177 Jag upplever att det i den kommunala skolan
kan eleverna nå upp till målen på olika sätt, medan eleverna i waldorfskolan har en mer
utstakad väg att följa för att nå målen. Det finns vissa saker som varje waldorfelev måste
genomföra. Lärarens frihet i den kommunala skolan gör det möjligt att utarbeta en
utbildningsväg för varje enskild elev, så att alla kan nå målen, men det behöver inte ske
genom exakt samma slöjdprocess eller slöjdprodukt. Då jag inte studerat waldorfskolans
metoder att möta elever som inte når upp till målen, kan jag inte uttala mig om hur det ser ut i
deras verksamhet, men av det jag kan utläsa från deras kursplaneträd och kursplan ser jag inte
denna frihet och möjlighet lika tydligt.

Lusten och kreativiteten
En påtaglig skillnad mellan de båda skolformerna är synen på kreativitet och lusten att skapa.
I den nationella kursplanen står att skolan ska utveckla elevernas lust att skapa och utveckla
kreativiteten.178 I waldorfskolan känns det som att lusten och kreativiteten ska finnas
automatiskt, då det i kursplanen inte står något om att ta till vara eller utveckla elevernas
kreativitet och skapande. Det står att handarbetsämnet, likt alla skolans ämnen, ska väcka
elevernas nyfikenhet.179 Jag ser detta som en stor och viktig skillnad, eftersom det ger olika
utgångspunkt för lärarens arbete.

FORTSATT FORSKNING
I mitt arbete har jag valt att bara granska den första av tre nivåer som enligt flera forskare
finns när man studerar läroplaner. Den första nivån avser de officiella texterna, den läroplan
som är tänkt att genomföras i skolorna, den andra nivån innebär den tolkning som lärarna gör
av läroplanen samt den tredje nivån som representerar elevernas upplevelser, den verkliga
läroplanen.180 Det skulle vara intressant att forska med samma problemformulering som jag
använt, men på någon av de andra nivåerna. Hur har lärarna inom waldorfskolan tolkat sin
skolas grundtankar och kursplan, kontra hur lärare inom den kommunala skolan tolkat Lpo 94
samt den nationella kursplanen. Intressant för många lärare borde vara att veta hur eleverna
upplever skolan med utgångspunkt i läro- och kursplaner, nivå tre. 

                                                
176 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 47.
177 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 93.
178 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. 2000, s. 91.
179 Waldorfskolefederationen & Waldorfförskolornas Samråd. En väg till frihet. Målbeskrivning för
waldorfförskolor och waldorfskolans läroplan. 2001, s. 46.
180 Borg, Kajsa. Slöjdämnet i förändring 1962-1994. 1995, s. 60.
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Jag har under mitt arbete hittat många likheter och skillnader mellan den kommunala skolan
och waldorfskolan, men också sådant som bara nämns i den ena skolformen. Vilken betydelse
har det som bara nämns i den ena skolformen? Och varför finns det bara i den ena
skolformen? 

Något som inte alls har tagits upp i denna undersökning är skolornas olika betygssystem.
Waldorfskolan är en betygsfri skola så tillvida att de inte använder det betygssystem som
finns för den kommunala skolan. Inom waldorfpedagogiken använder man sig istället av
läsårsbrev, där varje lärare som har eleven i något ämne skriver en essä, ett omdöme om
eleven. Alla essäer sammanställs sedan i ett häfte, vilket fungerar som ett betygsdokument.181

Har detta någon påverkan för de elever som väljer ett kommunal gymnasium efter de nio
första skolåren? Har det någon betydelse för de elever som väljer att fortsatta studier på
universitets- och högskolenivå? Skulle den kommunala skolan kunna arbeta på ett liknande
sätt eller på samma sätt?

AVSLUTANDE DISKUSSION
Jag gick in i detta arbete med föreställningen om att det skulle finnas enorma skillnader och få
likheter mellan waldorfskolan och den kommunala skolan. Dock har jag upptäckt att så inte är
fallet. Likheterna är många fler än jag från början trodde och skillnaderna är inte alls så
många. Men de som finns är ganska stora. Mina kunskaper om waldorfskolans pedagogik var
från börja mycket begränsade, och det har varit intressant och givande att få sätta mig in i vad
den verkligen innebär. Då valde jag vissa infallsvinklar redan från början för att begränsa mig
och arbetets storlek, så jag har mycket kvar att lära om waldorfskolan. Jag har dock fått ta del
av det jag var på jakt efter och kunnat bearbeta den på ett givande sätt. Mitt arbete har även
inneburit att jag fått ta del av och mer ingående arbeta igenom de tankar, idéer och synsätt
som ligger till grund för den läroplan som råder idag, vilket har lett till att jag ser mer
möjligheter och ett större djup i det som står i Lpo 94. Vilka kvaliteter har jag då hittat i de
båda skolformerna?

Kvaliteter
Jag har under mitt arbete sett många likheter mellan skolformerna som jag inte trodde fanns.
Den stora påtagliga skillnaden mellan skolformerna är styrningen av undervisningen som
finns i waldorfskolan och som inte finns i den kommunala skolan. Tydligt har det blivit när
jag har undersökt och studerat de båda skolformernas kursplaner. I waldorfskolans kursplan
för handarbete finns en tydlig styrning av arbetsområden och arbetssätt, vilket även syns i
kursplaneträdet (se bilaga 2). När jag var på studiebesök på en waldorfskola under min
textilutbildning var det just denna struktur jag fastnade för och ville veta mer om. Läraren
hade en ”mall” att luta sig mot, en färdig struktur med uppgifter och arbetsområden för
eleverna att följa. Detta uppfattade jag som en väg till en mer sammanhållen undervisning. Att
alla eleverna arbetade med ungefär samma saker under samma period, uppfattade jag som ett
lugn och en rytm som både lärare och elever mådde bra utav. Nu ställer jag mig frågande till
om det är rätt och riktigt att det sätts upp en sådan plan som ska vara gällande för alla
waldorfskolor. Jag anser det vara en kvalitet att alla elever arbetar med ungefär samma sak
under samma period, just för att undvika den splittring för läraren som kan uppstå när alla
elever arbetar med olika projekt och moment. Jag tror att gemensamma arbetsområden kan
ger mer harmoni och ro i klassrummet, att det ger ett bättre arbetsklimat. Men jag anser att
                                                
181 Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet. 1986, s. 83.
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den progressiva ordningen inte ska sammanställas av någon annan än läraren själv. Läraren
ska ha den frihet som finns i den nationella kursplanen. Friheten som gör att lärarna förvaltar
sina kunskaper och erfarenheter till att skapa en fungerande undervisningsplan. Den friheten
upplever jag att den inte finns på samma sätt inom waldorfskolan.
 
Alltså uppfattar jag det som en kvalitet att läraren arbetar efter en ”mall”, en plan som
beskriver arbetsområden i en progressiv ordning som i waldorfskolan. Det jag ställer mig
frågande till är om denna plan ska innehålla ett antal produkter och arbetsmoment som
eleverna ska genomföra, samt att planen ska vara gällande för alla skolor. Den kommunala
skolans stora kvalitet är friheten för lärarna/skolan att lägga upp undervisningen så som de
själva önskar och anser vara bäst för sina elever. Därför tror jag på en kombination i min
kommande undervisning av en undervisningsplan för eleverna med vilka arbetsområden de
ska arbeta med i de olika årskurser, och friheten att ändra på planen om jag inte tycker att den
fungerar. Och framför allt tror jag på elevernas frihet att välja vad de vill arbeta med inom ett
givet arbetsområde, och inte på bestämda arbetsmoment som ska genomföras. Alla elever lär
olika och jag tror att alla elever kan nå målen, men de behöver inte gå samma väg. 

Jag skulle vilja arbeta vidare med att utveckla en tydlig undervisningsplan, där jag definierar
arbetsområden för de olika årskurserna. Dock vill jag inte precisera så noggrant att eleverna i
slutet av år nio ska ha sytt en skjorta eller ett nattlinne på symaskin.

Ytterligare en kvalitet som jag anser att waldorfpedagogiken har, är helhetssynen och
helhetstänkandet som genomsyrar hela verksamheten. Där varje del, varje ämne och varje
ålder är en del av en större helhet. Jag tror att det kan skapa en helt annan trygghet än vad jag
sett ute på kommunala skolor. På en ”vanlig” skola kan det kanske vara svårt att åstadkomma
en liknade syn som råder i hela verksamheten, men jag som enskild lärare kan försöka nå det i
min egen undervisning. Progressionstänkandet är nog en viktig del för att skapa ett överblick
och helhetsintryck av undervisningen. Att gå från det enkla till det sammansatta och
komplicerade, från det konkreta till det abstrakta. Genom att bygga upp elevernas kunskaper
på redan vunna kunskaper kan eleverna förhoppningsvis uppleva att slöjdens olika delar har
ett sammanhang och en röd tråd att följa. Men waldorfskolans helhetssyn innefattar ju inte
bara det progressiva tänkandet i undervisningens uppbyggnad utan hela synen på barns
utveckling och mognadsfaser. Jag tror att den kommunala skolan skulle vinna på att ta del av
dessa tankar och arbeta mer mot att möta barnen på barnens nivå vad gäller vilje- och
känslolivet samt tänkande. Och jag tror definitivt på waldorfskolans schemaläggning med
hänsyn till dessa tre själsfunktioner. Huvudet på morgonen, kroppen och känslorna på dagen
och viljan på eftermiddagen. Om jag går till mig själv så är det så jag fungerar, hjärna
fungerar bäst på morgonen. 

Dessutom attraheras jag av waldorfskolans inställning till slöjd och hantverk. Dessa ämnen
ses som något som är oerhört viktigt för oss människor, och att det är en naturlig och självklar
del av skolans vardag. Det viktiga är enligt min mening inte att skapa de vackraste sakerna,
utan det är just skapandet som är viktigt. Det kreativa och skaparlusten är ett mål i sig. När jag
skapar kan jag ibland komma in i en rytm utan tid och rum, jag bara finns. I den processen är
inte resultatet det viktiga, utan den tillfredsställelsen som finns i kroppen efter att arbetat
kreativt. Jag upplever att jag tagit en paus i ett andrum utanför verkligheten och kan där finna
kraft och energi. Detta vill jag ge och förmedla till mina elever, denna känsla. Jag saknar
denna inställning och dessa tankegångar i många kommunala skolor, där bild, slöjd och andra
skapande ämnen inte ses som så viktiga för elevernas utveckling eller för människan i sig.
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Jag tror på att arbeta waldorfinspirerat, då de har många goda idéer som jag tror skulle kunna
leda till ett mer harmoniskt klimat även i den kommunala skolan. Men jag skulle inte vilja
arbeta vid en waldorfskola, då jag inte vill gå miste om den frihet som läraren i en kommunal
skola har.
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Bilaga 1

Exempel på ämnen i förhållande till utveckling av de olika själsfunktionerna.

Ur: Hellström, Esbjörn (red). Växa för livet.1986, s. 39.

Ämne Utgår främst från Kan även utveckla

Träslöjd

Keramik

Gymnastik

… viljelivet.

Ämnet kräver föresats,

koncentration, kraft,

behärskning

… tänkandet genom målinriktad föreställning

om rörelsens utformning;

känslan genom upplevelse av skönhet, jämvikt

och koordinering av kroppsrörelser.

Musik

Målning

Eurytmi

… känslolivet. 

Eleven kan dels ge uttryck åt

sina känslor och objektivera

dem, dels uppleva kvaliteter

som medverkande eller som

åskådare/åhörare

… tänkandet och föreställning genom

uppmärksamhet på intervaller, stämföring,

formspråk etc;

viljelivet genom upprepad övning.

Matematik

Fysik

Kemi

… tänkandet.

Eleven måste analysera,

jämföra, sammanställa, bringa

i sammanhang, lösa problem

… känslolivet genom upplevelse av

experiment, skönhet och lagbundenhet i

konstruktioner och processer (ofta via handens

arbete);

viljelivet genom att eleven måste tränga in i och

strukturera ett material och styra tankarna mot

en problemlösning.



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