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WALDORFGYMNASIET

DET äR SANT ATT flera waldorfgymnasier 
i Sverige har tvingats lägga ner på grund 
av minskande elevunderlag.

Men fortfarande finns en påtaglig vita-
litet på olika håll: bland annat i Kristof-
ferskolan i Bromma, Örjanskolan i Järna 
och waldorfgymnasiet i Umeå  
(se www.waldorfgymnasiet.se/).

Konceptet med en tolvårig skola är stor-
slaget. Gymnasiestadiet är en inspiration 
för de lägre klasserna, spännvidden mellan 
lärarnas olika kompetenser är en viktig 
kvalitet vilket bl. a. underlättar rekryte-
ringen av ämneslärare till högstadiet, något 
som i sin tur gör detta mer attraktivt.

Orsakerna till de många nedläggning-
arna är komplexa. Successivt har de elever 
som efter nio år vill fortsätta i samma 
skola blivit allt färre, och detta i sin tur har 
tvingat skolorna att fatta ett smärtsamt 
nedläggningsbeslut. Ofta hänvisar man till 
att konkurrensen från övriga gymnasie-
skolor är för stark. På marknaden finns ett 
stort utbud av olika specialiserade gymna-
sieprogram med specialinriktningar som 
leder till attraktiva högskoleutbildningar, 
inte sällan sockrar de sin marknadsföring 
med läckra extraerbjudanden.

Waldorfprogram i olika varianter finns 
också, men med nämnda undantag har de 
inte fått samma attraktionskraft. Efter-
som också de har utformats för att kunna 
användas när eleverna söker till olika 

postgymnasiala utbildningar, innehåller de 
många kompromisser. 

Exempelvis är de olika ämneskurserna 
nationella vilket i regel innebär att waldor-
fidentiteten avskalats. Att eurytmiämnet 
kunnat få en hög status med egna kurs-
planer är dock glädjande och uppskattas 
generellt mycket av eleverna. 

Renodla!
DEt är En UPPrÖrAnDE paradox. Å ena 
sidan framhåller OECD att just waldorfpe-
dagogikens kvaliteter ligger i linje med vår 
tids förväntningar på ungdomar (se PÅ VäG 
nr 4/2014 och www.pavag.se). 

Å andra sidan har det svenska skolsys-
temet spärrat in waldorfgymnasiet i en 
tvångströja som på avgörande sätt försvårar 
genomförandet av det koncept som be-
visligen förenar hög kunskapsnivå med de 
specifika waldorfkvaliteterna. Och detta för 
att avhjälpa den svenska skolans kunskaps-
problem som diagnosticeras i PISA-under-
sökningar! Utan hänsyn till att just wal-
dorfskolor lyckats bra i dessa tester (särskilt 
nämns Österrike i detta sammanhang).

BOrDE MAn IntE sträva bort från 
kompromisserna? I stället arbeta med alla 
till buds stående medel för en linje som 
utvecklar waldorfkonceptets alternativa 
karaktär? Visst måste man ha en ämnes-
kombination, troligen med variabler som 

Diamanter i  
waldorfgymnasiet
I förra numret av På väg skrev Örjan Liebendörfer ett  
uppmärksammat debattinlägg om krisen i den svenska  
waldorfrörelsen. I fokus stod de svenska waldorfgymnasiernas 
kris. Men det finns mycket att glädja sig åt.

Göran Fant
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i rimlig grad ger behörighet till olika 
postgymnasiala utbildningar, men i 
högre grad behåller grunden. Och 
sedan marknadsför man de inslag 
som visat sig särskilt viktiga: Mångsi-
digheten, spelet i tolfte klass, årsar-
betet som en höjdpunkt mot slutet 
av skoltiden, arkitekturperioden med 
en klassresa…  Och inte minst den 
bärande bildningstanken.

Här krävs alltså politiska insatser. Vi 
har nu en aktuell politisk situation som 
dock snart kan ändra sig: Utbildnings-
ministern har bl. a. i valkampanjen 
förra året uttryckt sympati för waldorf-
pedagogiken på ett tydligare sätt än 
hans föregångare. Så länge han sitter 
kvar bör han få höra från waldorfrörel-
sen och påminnas om det han sagt!

Man har visserligen framhållit att 
waldorfskolorna är en minoritet bland 
friskolorna, men också bland de 
idéburna skolorna (som bildat ett eget 
förbund) är det de enda som står för 
ett eget genomtänkt pedagogiskt alter-
nativ för hela skoltiden. I demokratins 
och liberalismens namn borde det 
vara en självklarhet att detta alternativ 
utan byråkratiskt regelverk kunde få 
utforma sina egen profil.

Ingen gräddfil: men formulera sin 
målsättning, få den evaluerad och god-
känd och inordnad bland de existerande 
programmen med rimligt meritvärde. 

Evalueringen
I OECD:S POSItIVA Syn på waldorfskolor 
framhålls att mätbar kunskapsredovisning 
är underordnad dokumenterad förmåga 
att använda kunskaper på ”ett kreativt och 
problemorienterat sätt”. Detta är svårare att 
värdera i kvantitativa termer, men icke desto 
mindre måste man hitta sätt att gradera 
denna förmåga i rimligt rättvisande form.

Historiska exempel ringaktas ofta i vår syn-
nerligen dynamiska tid. Under flera decen-
nier från 1970-talet kunde Kristofferskolan 
(och lite senare också andra waldorfskolor) 
”översätta” läsårsbreven från tolfte klass till 
graderade betyg som möjliggjorde antagning 
också till hårt konkurrensutsatta utbildningar. 
Härigenom fick det svenska samhället 
tillgång till ett stort antal fd. waldorfelever 
som gjorde och gör lysande insatser på olika 
områden: arkitekter, läkare, forskare i olika 
ämnen. Här finns ett statsråd, dynamiska le-

Skrapteckning Nils Sifverdahl åk 11, waldorfgymnasiet Umeå
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Maria Ahlenhed, lärare på waldorfgymnasiet i Umeå, ger 
eleverna möjlighet att välja olika former för sina periodredo-
visningar.

Elevernas uppgift var att arbeta analytiskt med Faust och 
sedan göra en samtidsskildring d.v.s. en parafras på innehål-
let. Här ovanför ser våra läsare hur en elev löst uppgiften när 

hon framställt inledningen till verket. Goethes renässansge-
stalt flyttas till vår tid och i en form som inte förekommer 
så ofta i waldorftidskrifter. Det här exemplet är ett utdrag 
ur en större redovisning och visar hur eleven tillgodogjort sig 
Goethes verser på ett personligt sätt och omformat dem i sitt 
mindre högtidliga språk.
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dare för olika partiers ungdomsförbund och 
en museichef  i nyckelbefattning i det svenska 
konstlivet. Bland annat.

Men numera finns det en bred insikt också 
hos inbitna waldorfveteraner om att det 
saknas alternativ till graderade betyg i åk nio i 
grundskolan och i gymnasiet  Med undantag 
för konstnärliga utbildningar (med inträdes-
prov) har de konkurrensutsatta postgymna-
siala utbildningarna betyg som enda urvals-
kriterium. Hur otillfredsställande metoden än 
må vara måste man gilla läget. Förmodligen 
är det numera få som ens grinar illa åt det.

redan i Steiners inledningsanförande vid 
grundandet av den första waldorfskolan 
1919 upprepades flera gånger ordet kom-
promiss. Waldorfskolan skulle inte ställa sina 
elever utanför det omgivande samhället. 

Kan nu detta förenas med en konse-
kvent genomförd waldorfpedagogik också 
på gymnasiestadiet?

redan nu finns det i den dagsaktuella 
svenska skolpolitiken en öppning mot att 
lämna de fragmentiserande kursbetygen  
och gå tillbaka till ämnesbetyg. Detta är 
hoppingivande. Men man måste ta fler 
steg: agera politiskt för att fullt ut få tilläm-

pa den internationella waldorfläroplanen 
både på grundskole- och gymnasienivå. 

På europeisk nivå har man kommit ett 
stycke i arbetet med att få denna läroplan 
accepterad som fullt behörighetsgivande 
för högskolestudier. Medlet är ett eget 
waldorfskolecertifikat (Steiner School Certifi-
cate –SSC). Lite exotiskt är att nya Zeeland 
här är ett föregångsland. än är det bara ett 
begränsat antal elever därifrån som med 
stöd av SSC framgångsrikt antagits vid 
kvalificerade europeiska universitet.

Men man bör se dessa som murbräckor. 
Och med Lissabonöverenskommelsen 
2010 om gemensamma utbildningsmål 
som stöd, och en till waldorfpedagogiken 
gynnsamt inställd utbildningsminister som 
hoppingivande kontakt borde det gå att 
fortsätta på den vägen i vårt land. ty SSC 
måste ha lagstöd på nationell nivå om det 
skall kunna användas.

PÅ DE FÖLJAnDE sidorna berättar PÅ VäG 
om några av diamanterna i waldorfgymna-
siet, höjdpunkter som även i det existerande 
systemet tillämpas: tolfte klassens spel, års-
arbetet och konsthantverksundervisningen.

Teaterhuset i Waldorf Umeå där gymnasiet  
bl.a. har språkrum, teatersal och bibliotek.


