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En av dem som en gång var ett barn här i 
Hardebergas waldorflekskola, Hanna Till-
berg, har kvar mycket av den nyfikenhet 
och glädje som väcktes när hon var liten. 
Idag går hon på Chalmers civilingenjörsut-
bildning med inriktning mot elektroteknik. 
Hon betonar att hon inte var skoltrött när 
det var dags för gymnasiestudierna.

– Waldorfskolan var bra – speciellt på låg- och 
mellanstadiet. Det var lugnare, mer lekfullt. Vi 
kände aldrig någon press eller stress. Periodunder-
visningen gjorde att vi kunde fokusera på ett ämne 
i taget och verkligen gå in i det.

Här i Hardeberga, i trakterna runt skolan 
och lekskolan, i Lunds nordöstra utkanter, 
står vindmöllor intill bronsålderhögar och 
märgelgravar, moderna traktorer plöjer 
jordar rika på fynd från flydda tider. Ja, 
så blandade är tiderna att man kan spetsa 
till det ytterligare: ovan den vidsträckta 
Lundaslätten samsas elektroner och syn-

krotronljus med flintyxor och pilspetsar 
om samtiden, solcellsteknik används intill 
gamla pilgrimsleder och häradstenar vilka 
markerar medeltida ägogränser. 

Borta vid horisonten skymtar Turning 
Torso i Malmö, varifrån Öresundsbron le-
der Danmarkstrafiken över ett hav som för 
många tusen år sedan var en dal. Genom 
denna torrsänka följde de första männis-
korna i spåren av djuren in i den okända 
terräng som skulle bli Skåne. 

Här lever åtskilliga tecken på att såväl 
förfluten tid som framtid är närvarande. 
Att nuet påverkas säger sig självt, och mil-
jön i och runt Hardeberga by, platsen för 
Lunds waldorfverksamhet med lekskola 
och grundskola, präglas av ansvaret som 
kommer sig av denna närhet till tid – flydd, 
närvarande eller på väg. Man kan glädjas 
åt att här idag bedrivs pedagogik som är så 
jordnära – och aktuell – att den blivit ange-

Waldorfpedagogiken vill 
betyda något 
        för förfluten, närvarande    

och kommande tid
Av barnen får man höra sanningen, hos barnen lever den in-
nerlighet och glädje som en fungerande pedagogik kan väcka. 
När sexåriga Emilia Mathieu ska förklara vad som är bäst med 
att gå på lekskolan, säger hon utan den minsta tvekan:
    – Jag är ett Solbarn, och äldst! Nu får jag bjuda på frukt 
efter vilan, ibland göra hemlig efterrätt. Och så har jag många 
kompisar.

Text och foto: MIchael Economou
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lägen för många människor. Att finnas och 
verka på denna plats ses av dessa männis-
kor som en gåva som förvaltas genom att 
respekt visas för platsens möjligheter.

Det föränderliga i tiden pågår, det 
utvecklingsbara påverkas, och innefattar 
inte bara waldorfverksamheten. Bostads-
byggandet går för högvarv och är tänkt att 
få bort en skriande bostadsbrist. Våtmar-
ker för en hållbar utveckling finns redan, 
liksom stenbrott med material för byg-
gen av vägar och höga byggnader. Max 
IV-laboratoriet – det är här elektroner och 
synkrotronljus bidrar till forskningen – har 
900 användare från trettio länder. Ideon 
Science Park, Sveriges första forskningsby, 
har också verksamhet här och är med sitt 

fokus på IT, Clean Tech och så kallad Life 
Science (hälsovård och bioteknik) likaledes 
framtidsinriktat. 

Men Lundaslätten har även en historia 
som ingen så kallad modern utveckling kan 
frånkänna den. Markerna består av morän-
jord, skapad av ismassor från den senaste 
istiden vilken upphörde för drygt tolvtu-
sen år sedan – det är i denna mylla som 
flintyxor och pilspetsar påträffats. Trakten 
är osedvanligt rik på fornlämningar vilket 
tyder såväl på kultaktiviteter och tingsverk-
samhet som på kontinuerliga bosättningar 
från sten-, brons- och järnålder. Det gamla 
Skånetinget, inte långt från Hardeberga 
stenbrott, där kungen mötte upp och där 
rätt skipades, var ett av de äldsta i det tidiga 

Klassläraren Andromeda Matz med sina klass 5-elever vid skolans odlingar inom ramen för Hållbart Hardeberga.
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danska riket. Intill denna samlingsplats lig-
ger än idag Arendala gård, omtalad redan 
på 1000-talet och under medeltiden i Lun-
dabiskoparnas ägo. Det som idag kallas 
Gastelyckan, ett företags- och industriom-
råde, var i äldre tider inget tillhåll för gastar 
och onda andar utan en stor odlingslott, 
en så kallad lycka. En Peer Gast, som 
under senare hälften av 1600-talet gjorde 
affärer inne i Lund, var den trolige ägaren. 
Inte långt från Gastelyckan har man fun-
nit ett åttatusenårigt renhorn, vilket tyder 
på att klimatet en gång var arktiskt och 
påminnande om det vi idag kan uppleva i 
våra fjälltrakter. I Hardeberga kyrka från 
1100- eller 1200-talet har man nyligen 
upptäckt runor, som belyser byns position 
i landskapet. Runristarens bombastiska 
ord Jag betraktar allt kan syfta dels på den 
vidunderliga utsikt man får från platsen, 
dels på tider som varit och tider som ska 
komma.

Det kan låta paradoxalt, men dessa tider 
utbyter både på lekskolan och på skolan 
erfarenheter med varandra. Historia talar 
med framtid – och waldorfpedagogiken 
försöker i nuet vara en del av detta samtal. 
Poesin kan fånga skeendet i ord, och 
knappast någon uttrycker det bättre än 
T.S.Eliot. Några av hans klassiska rader 
infinner sig osökta för att belysa vad som 
pågår här utanför Lund:
 
Time present and time past 
Are both perhaps present in time future, 
And time future contained in time past. 
If  all time is eternally present 
All time is unredeemable.
 (ur ”Four Quartets”, 1943)

Emilia Mathieu får på sin lekskola och i 
dess utemiljö uppleva sådana tidsmöten 

med sina kompisar utan att de ännu är 
medvetna och talar om det. Men diktcitatets 
avslutande, lite uppgivna rader – Om alla 
tider är ständigt närvarande/Blir all tid omöjlig att 
återfå får mothugg när jag besöker lekskolan 
och talar med Eva Halling som ansvarar för 
verksamheten med sju barngrupper. 

Här – på Rudolf  Steiner-lekskolan – är 
tid närvarande och levande, barnen får 
uppleva landskapets färger, natur, rytmer 
och rutiner. I och med att allt har sin grund 
och vila i årstiderna, tycks det som om bar-
nen blir så närvarande i sig själva att de får 
förutsättningar att växa och bli trygga inför 
en framtid som ska behöva deras lugn och 
kreativitet. Och, som något lika angeläget, 
om hållbar utveckling kan läras ut är det 
så här, i upptäckten av det jordnära – utan 
plast, utan ovidkommande vuxenteknik och 
konstgjorda leksaker som mer distraherar 
än tillåter barnen att vara närvarande på 
sina villkor i det som pågår här och nu. 
Ja, det tycks som om tid här är möjlig att 
återfå, här kan tid levandegöras. Eva Hal-
ling berättar att lekskolan funnits sedan 
1992 och att nya lokaler byggdes 2004. 

Hon kan inte nog prisa miljön.
– Här får barnen leva med väder och vind. Varje 
dag kan de se hästar, får och höns. Inte långt 
härifrån har vi ett gammalt stenbrott, igångsatt 
under medeltiden, där de har möjlighet att leka. 
När barnen ser och märker vad som sker i 
naturen, i årstiderna får de också en trygghet och 
en vila i sig själva.

Inne i Lund finns också en waldorflek-
skola – Solvinden. Frågan är om man i 
stadsmiljö kan gestalta naturen på samma 
sätt som ute i Hardeberga. Frågan får gå 
till Nina Bohman som sedan många år 
tillbaka ansvarar för verksamheten.
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– Jodå, också i en urban miljö kan man arbeta 
utifrån waldorfpedagogiken, så länge vi sätter 
barnens behov i centrum. Vi är ju vana vid det, 
eftersom vi hållit på under många år nu. Vi har 
en fin trädgård som tillsammans med vår hemsida 
lockar många föräldrar. Miljön är verkligt barn-
vänlig såväl utomhus som inomhus. Och när vi 
vill ha ännu mer levande natur finns alltid stadens 
välkomnande Botaniska trädgård att besöka – 
där lever naturen i lika hög grad som på landet!

Det var också här, i denna stadsmiljö som 
den första waldorfskolan i Lund under 
sent 1970-tal kom igång, innan man flyt-
tade ut verksamheten till Hardeberga. Idag 
har Solvinden tillgång till det stora hus 
med två våningar där allt således började.

Men allt är inte frid och fröjd. Leksko-
lans möjligheter att utgöra ett levande 
alternativ i såväl stadsmiljö som på lands-
bygden kringskärs alltmer av skolpolitiska 
krav och bestämmelser vilka många gånger 
mer är ett hinder än ett stöd. Eva Halling 
uttrycker viss skepsis inför framtiden.
– Förr hade vi en annan närhet till huvudmän 
och ansvariga, de kom ut hit och vi hade fler mö-
ten på plats. Idag styrs vi av politiska krav som 
kommer högt uppifrån den politiska hierarkin och 
som inskränker de unika möjligheter som finns i 
waldorfpedagogiken.

Politiska krav på större likriktning av 
all skolverksamhet har också medfört att 
Lunds Waldorfskola måste ha en rektor.  

Elever klass 5 skördar från egna odlingar.



6

Ute i Hardeberga är det idag Örjan 
Liebendörfer som leder och ansvarar för 
skolan, och han väljer att fokusera på det 
positiva med huvudmannaskapet.
– Föräldrar som har sina barn i Hardeberga 
uppskattar att ha en rektor som de kan vända 
sig till. Rektorn blir en sorts länk in till kollegiet. 
Förr fick man vända sig till ett ibland svårnåbart 
och diffust kollegium - nu är det en person som så 
att säga fungerar som ett ansikte för verksamhe-
ten. Föräldraenkäter har gett stor uppmuntran, 
och skolinspektionen, som besökte oss i våras, har 
i sin positiva rapport också tydligt visat att vi är 
på rätt väg.

Men Örjan Liebendörfer var aningen 
osäker när han sökte tjänsten.

– Min oro inför uppdraget handlade mest om 
kollegiet här var berett att acceptera rektorns 
kärnuppdrag. Jag har ju ett stort ansvar gentemot 
skollagstiftningen, men jag måste också kunna 
skapa förutsättningar för kollegiet att kunna 
fungera och vara positivt i vardagsarbetet med 
eleverna. Idag ser jag rektorskapet inte som en 
dödsstöt mot waldorfpedagogiken, vilket ju här och 
var befarades, utan tvärtom som en säkerställare.

Efter många år i näringslivet har Örjan 
Liebendörfer utvecklat en stark medveten-
het om ledarskapets betydelse.
– Min uppgift är inte att fokusera på maktfrå-
gor utan på sakfrågor som ska lösas i vardags-
situationer. Idag tycker jag att vi har hittat bra 
arbetsformer. Kollegiets inflytande och medbestäm-

Elever klass 5 lägger in gurkor från egna odlingar.
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mande är stort – och mitt uppdrag består ju i att 
skapa rätt förutsättningar för lärarna att kunna 
vara kreativa och känna glädje inför det viktiga 
uppdrag de har. Kollegiet har med sina mandat-
grupper kvar mycket av sitt självstyre. Vad jag 
kan göra är att säkerställa administrationen och 
rutiner, säkerställa att alla behandlas lika, se 
till att strukturer finns och att processer fungerar. 
Sedan är det upp till medarbetarna …
    – Men jag känner att här idag finns en mycket 
god energi i stämningen. I och med att vi har duk-
tiga medarbetare så kommer också mycket igång. 
Det är roligt att vara här, och min förhoppning är 
att det så ska förbli.

Karin Seyfali, som varit lärare på skolan 
under tretton år, fyller i och berättar om 
den inledande skepsis som fanns inom 
kollegiet när rektorskapet påtvingades 
skolan och pedagogiken.
– Idag ser vi det goda med förändringen. Vi hade 
haft rätt många tunga år utan en tydlig ledning. 
Men det stora problemet är egentligen inte rektorn 
i sig. Det svåra hade ju varit om vi fått en rektor 
som inte vet vad waldorfpedagogiken står för. I 
Örjan har vi nu en kunnig medarbetare som 
känner tankarna och som själv växt upp med 
waldorfrörelsen.

Ja, Örjan Liebendörfer kan sin waldorf-
pedagogik. Förra året utkom hans och 
hustrun Christine Liebendörfers introdu-
cerande översikt – ”Waldorfpedagogik”, 
vars främsta förtjänst ligger dels i att den 
ger en bred, odogmatisk och tillgänglig 
bild av pedagogiken, dels i att den förmår 
visa dess aktualitet. 

Örjan Liebendörfer är klar och genom-
tänkt när han presenterar sina tankar om 
det angelägna med pedagogiken:
– Waldorfpedagogiken är tidlös. Det vi gör är 
inte fokuserat på samhällets ekonomiska behov 
utan på vad barnen behöver för att växa. Hur 

ska vi utveckla deras kreativitet och förmåga att 
leva som trygga människor i vårt föränderliga 
samhälle? Allt fler föräldrar i den digitaliserade, 
moderna världen söker sig till waldorfskolorna – 
inte i någon slags nostalgi utan för att de ser att 
det som görs är genuint och i grunden inställt på 
vad det är barnen behöver. 
   – Waldorfpedagogiken har med sin konsekvens, 
sin bärighet överlevt många stormar och ifrågasät-
tanden. I och med det ligger pedagogiken rätt i 
tiden – just det vi gör är vad framtiden behöver. 
Trots ny skollag och ihållande stormar i skolvärl-
den har waldorfrörelsen bevarat egna impulser, sin 
profil. De föräldrar som sökt sig hit, de som lever 
i den moderna ekonomin, har intuitivt förstått och 
upplevt det. De har tänkt igenom vad det är deras 
barn behöver, och de sätter inte sina barn här av 
egoistiska skäl utan för att de har insett att det de 
då gör är att solidarisera sig med en hållbar ut-
veckling. Framtiden behöver deras barns kreativi-
tet! Ja, många av våra föräldrar har insett vad det 
är som framtidens samhälle behöver. När vi möter 
barnens behov möter vi också framtidens behov.

Det centrala i pedagogiken låter sig 
inte fångas med några få ord, men Örjan 
Liebendörfer är koncis och tydlig.
– Den angelägna uppgiften är människovardan-
det, människoutvecklingen; hållbarhetsaspekten en 
annan. Vad för slags material ska vi ge barnen? 
Plast? Vad för slags mat ska vi ge barnen? 
Genmanipulerad? Vad för slags skola ska vi 
ge till våra barn? Korvstoppningsskolan? Vårt 
projekt här ute – Hållbart Hardeberga – knyter 
i hög grad an till vad framtiden kräver av vår tids 
människor. I görligaste mån måste vi ju ta vara 
på jordens resurser, vi måste handskas försiktigt 
med allt – om vi ska ha en framtid.

På frågan om hur waldorfpedagogiken 
idag förhåller sig till det moderna i tiden 
är svaret åter lika genomtänkt som välfor-
mulerat.

SKOLANS LIV
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– Vi står inte på något sätt i vägen för en modern 
värld, i vilken man lever i urbana miljöer, kör 
elbil, använder ipads och mobiler; ja, man kanske 
rentav ägnar sig åt spjutspetsforskning på Lunds 
universitet! Någon motsättning mellan vårt arbets-
sätt och den högteknologiska verkligheten finns 
inte; tvärtom – det ena är en förutsättning för det 
andra. Idag är waldorfpedagogiken kopplad till 
samtiden samtidigt som den också bidrar till att 
möjliggöra framtiden. Vi är en bildningsskola i 
bred bemärkelse, absolut ingen kunskapsfientlig 
skola som vi ibland framställs som.

Skolans geografiska läge – landsbygdens 
– är heller inget problem enligt Örjan.

– Visst, rent geografiskt finns vi på landet, 
men idémässigt är vi en skola i det expansiva, 
högteknologiska Lund – Sveriges kanske mest 
internationella stad och som sådan orienterad mot 
forskning och utveckling. Detta sker bara några 
kilometer härifrån; vi vill och ska vara en del av 
allt detta. Möjligheterna är oändligt stora! Lunds 
internationalitet slår igenom också hos oss – det 
största språket på skolan idag är engelskan. 
Många forskare sätter sina barn hos oss eftersom 
de vet att grundläggande kreativitet, socialt ansvar 
och tolerans mot andra är det viktigaste som en 
skola kan utveckla hos sina elever. Detsamma 
sker också i exempelvis Tyskland och USA. I 
Sillicon Valley, hos de som arbetar med Google 

Eva Halling med barn från lekskolan.
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och Apple etcetera, finns liknande tendenser. Wal-
dorf  står idag för något hållbart och angeläget.

Karin Seyfali menar att platsen för sko-
lan är fantastisk och att det finns en stark 
motivation i lärarkollegiet som stimulerats 
av läget. Hennes lärargärning har blivit 
mer meningsfull i och med möjligheterna 
som finns här.
– Med de små barnen är vi mycket här i det 
lokala och nära. Med våra egna odlingar bidrar 
vi till det hållbara. Närodlat och ekologiskt 
tänkande ligger ju i tiden. Vi erbjuder eleverna 
vegetarisk mat. Det förflutna? Jadå, det är med 
oss för vi kan ju inte lämna något bakom oss om 
vi vill vara rustade för det kommande. Och när 
barnen blir äldre så vidgar vi förstås både tiden 
och geografin. Från och med klass 8 är vi ute i 
stora världen, och då är framtidsfrågorna viktiga.

Framtiden för waldorfverksamheten 
tycks således ljus. Örjan Liebendörfer vill 
gärna få nytt liv i gymnasiet också – kan-
ske kan en jordbruksprofil med fokus på 
hållbarhetstankar vara den viktiga nyckeln. 
Den tolvåriga waldorfskolan måste åter bli 
verklighet.
– Utan de tolv åren når vi inte riktigt fram. Med 
bara nio skolår är det som att du söker guldet vid 
regnbågens slut, och när du nästan är framme, så 
upphör ditt sökande.

Ett samarbete med waldorfskolor i 
regionen är angeläget, och skulle den 
lekskola och skola i Malmö som plane-
ras bli verklighet, kunde all verksamhet 
i detta sydvästra Skåne bli en naturlig 
del av en stor, spirande rörelse. En 
av dem som arbetar för att något ska 
hända i Malmö, Katja Bierlein, är 
hoppfull när hon berättar om vad som 
är på gång, men förnekar inte några 
inledande svårigheter.

– I förskolegruppen har vi nästan sextio barn 
i kön, och skolgruppen kan ju också växa när 
dessa barn kommer upp i skolåldern. Men 
Malmö borde hjälpa de idéburna friskolorna 
mer, inte som nu enbart stötta de vinstdrivande 
friskolorna vilka i regel har stora, finansiellt sett 
starka bolag bakom sig.

Men oavsett vad som sker i framtiden 
pågår processer och initiativ tas i nuet som 
präglar regionen och inger hopp. Om håll-
bar utveckling, om ytterligare utveckling av 
en pedagogik som låter barn existerar på 
sina egna villkor. Om social tolerans och 
fri kreativitet. 

Nuet inger hopp om att Emilia Mathieu  
– ni minns flickan i textens inledning – ska 
få vara ett solbarn livet igenom.  
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