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Waldorfskolan är en självförvaltande institution med enskild huvudman
som utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska idéer baserade på antroposofi
och antroposofins uppfattning om barnets och den unga människans
utveckling. En förutsättning är att lärarna har en adekvat
waldorflärarutbildning på dessa områden. På förskolan givetvis
förskollärare, åk 1-7(8) i huvudsak s k klasslärare, högre årskurser
ämneslärare. Waldorfskolan är en 12-årig helhet med en genomtänkt
läroplan där kunskapsinhämtandet och inlärningen hela tiden anknyts
till existentiella frågor i elevernas olika livsfaser. Läroplanen
bygger på att varje åldersstadium kunskapar om världen på olika sätt:
förskolebarnet genom efterhärmning, direkt deltagande och fysisk
aktivitet; 7-14-åringen främst genom det som aktiverar sinnena samt
upplevelser som engagerar känslan och väcker upptäckarglädjen;
gymnasieungdomen genom utvecklandet av en självständig omdömesförmåga.
Konkret pedagogiskt och strukturellt:
1. En majoritet av medarbetarna har en waldorfpedagogisk utbildning
eller har påbörjat en sådan.
2. Skolan har en medveten läroplan från åk 1 till och med gymnasiet,
relaterad till antroposofins tankar om barnens och ungdomarnas
utveckling.
3. Lärarens egen bearbetning av ämnet och förmedlande av detta genom
ett levande berättande samt det goda samtalet spelar en avgörande roll
i undervisningen.
4. Man arbetar medvetet med att utforma schemat så att skoldagen och
hela skolåret blir en så hälsosam och gynnsam helhet som möjligt för
det växande barnet och ungdomen. Detta innebär att man bl.a. strävar
efter följande struktur i skoldagen: På morgonen undervisas i de
s.k. kunskapsämnen (historia, svenska, naturvetenskap m.m.)
under 1,5-2 timmar under vanligtvis tre veckor (periodundervisning).
Detta underlättar överblick, fördjupning och engagemang.
Språk, hantverk och estetiska ämnen läggs efter morgonperioden.
Hantverk (Handens arbete) och de estetiska ämnena balanserar de teoretiska
och är ett stöd för dessa.
5. Undervisningen styrs inte av färdiga läromedel utan består av en
mångfald av olika metoder, så som lärarens undervisning, åldersadekvata
självstudieuppgifter grupparbeten och konstnärlig bearbetning (drama,
bild, musik). Även elevernas redovisningar och bearbetning sker på
olika konstnärliga, skriftliga och muntliga sätt. För
waldorfpedagogikens utövande krävs bredd och hög kvalitet i de material
som används i undervisningen.
6. Läsinlärning under de första skolåren sker i en process där man går
från bild till bokstav.
7. Särskilt två ämnen är specifika waldorfämnen; eurytmi och
formteckning.
8. Waldorfskolan är i princip en tolvårig helhet.
9. I stället för betyg ges läsårsbrev/intyg samt utvecklingssamtal.
Efter det tolfte skolåret ges slutbetyg i form av skrivna omdömen.
10. Självförvaltningen är central: skolorna har enskild huvudman och
kollegiet har en bärande roll ett antihierarkiskt system.
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Till läsaren
Waldorfskolefederationen och Waldorfförskolornas Samråd kan nu gemensamt presentera kompletta
målbeskrivningar för åldrarna 1 t o m 19 år.
Åldern 7 t o m 15 färdigställdes 1995 och om åldern 16 t o m 19 under 1997. Avsnittet om den
skolförberedande perioden, åldern 1 t o m 6 år, färdigställdes också 1997.
Den inledande delen, Hela människan går i skolan, är något utökad, jämfört med motsvarande avsnitt
från 1995.
Framställningarna skall ses som en helhet och vill främst tjäna som vägledning för waldorfförskolor
och skolor i utarbetandet av arbetsplaner m m samt för Skolverket i samband med tillsyn vid skolor
som följer dessa målbeskrivningar.
Redogörelsen för kurserna i åk 10-12 har även tjänat syftet att underlätta jämförelser beträffande
elevernas behörighet till högre studier.
Beskrivningarna är ej avsedda att utgöra handledning för pedagoger, även om de kan ge en hel del
metodisk-didaktiska uppslag.
För den intresserade finns en omfattande litteratur i ämnet (se litteraturförteckning).
Stockholm i mars 1998
Inga-Lill Öjemark			

Christer Carlbaum		

Örjan Liebendörfer

Förord till fjärde upplagan
De övergripande målen och den generella uppläggningen har inte förändrats för waldorfpedagogiken
sedan första upplagan av En väg till frihet. Denna fjärde upplaga är dock uppdaterad på några punkter:
några av ämnena i åk 1-9 har setts över liksom avsnittet om förskolan. Här finns också några dokument
som antagits av Waldorfskolefederationen med sammanfattning av de kriterier som kortfattat anger det
som förenar de svenska waldorfskolorna.
En nyhet i den här upplagan är en målsättningsdeklaration från de svenska waldorfinspirerade
fritidshemmens riksorganisation (FSWF).
När detta skrivs är Waldorfgymnasiet föremål för ett omfattande, differentierande arbete som får
konsekvenser både för poängplan och kursbeskrivningar.
Vi har ändå valt att trycka om den tredje upplagans version, men vill framhålla att Waldorfskolefederationens hemsida (www.waldorf.se) kontinuerligt hålls uppdaterad på detta område.
Parallellt med den nya upplagan arbetas med kursplaner för waldorfsärskolan och gymnasiesärskolan
med waldorfinriktning. Avsikten är att också de kommer att presenteras på Waldorfskolefederationens
hemsida.
Ett mer långsiktigt, internt arbete pågår som utförligare beskriver uppläggningen av de olika ämnena
och deras samspel i årskurserna. Det läggs succesivt ut på Waldorfskolefederationens hemsida.
Under Waldorfskolefederationens möten 2006 har det inledande avsnittet varit föremål för omfattande
diskussioner. De förändringar som finns här består mest av språkliga moderniseringar men också av
uppdatering av exempelvis beskrivningen av skolornas sociala struktur.
Bromma januari 2007
Britta Drakenberg			

Göran Fant			

Geseke Lundgren
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Waldorfskolan är en oberoende institution med enskild huvudman som
utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska idéer baserade på antroposofi
och antroposofins uppfattning om människans väsen.
Waldorfskolan strävar efter att vara en social och kulturell impuls
i samhället. Skolan har en klart formulerad uppfattning av den
pedagogiska uppgiften och den idé som pedagogiken uppbyggs kring.
Denna är baserad på waldorfpedagogikens upparbetade erfarenheter.
Det är därför fundamentalt att lärarna har en god kännedom om
waldorfpedagogiken, att de arbetar för att öka sin egen förståelse av den
och i kollegialt samarbete försöker utveckla den.
Utvecklingen och den regelbundet återkommande omprövningen
av hur målsättningen skall förverkligas, genomförs av kollegium,
föräldrar, styrelse och elever på det sätt som lokalt befinns bäst.
Undervisningen sker på ett åldersanpassat sätt. Den avvisar alla former
av indoktrinering och dess grund är att inspirera eleverna till eget
skapande och ett oberoende tänkande.
Skolans uppgift, policy, program och verksamhet redovisas öppet,
varvid största klarhet och tydlighet eftersträvas. Skolan visar sitt
engagemang och respekt för nationell, kulturell pluralism i ledning,
program, elevintagning och lärarrekrytering. Den är konfessionellt och
politiskt oberoende. Verksamheten är baserad på de mänskliga fri- och
rättigheterna och vårt samhälles etiska värdegrund.
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HELA MÄNNNISKAN
går i förskolan och skolan
Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan - tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och
praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring för hela personligheten och
reduceras aldrig till enbart inlärning.
Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet genom att stoffet väljs och presenteras så, att det i varje
stadium anknyter till barnets egen utveckling och hjälper denna framåt. I det skolförberedande stadiet är
det viktigast att grundlägga kvaliteter som gör att det senare kunskaps- inhämtandet och den personliga
utvecklingen kan ske utan stress. Ett barn som kommer till skolan med svaga sociala färdigheter, brist på
varaktiga vuxenkontakter, utan trygghet eller med svagt självförtroende är redan på efterkälken.
Omdömesförmågan utvecklas genom en allsidig belysning av sakförhållandena. Fram till puberteten
aktiverar waldorfpedagogiken särskilt vilje- och känslokrafterna, som bildar ett rörligt underlag för en i
puberteten vaknande, självständig tankeförmåga. Elevernas kreativa och fria tänkande är waldorfskolans
främsta mål.
Den tolvåriga waldorfskolan syftar till en bred, allmän människobildning utan begränsande specialiseringar.
På detta vis står eleven efter avslutad skolgång fri att utifrån sig själv välja bland så många studie- och
yrkesinriktningar som möjligt.
Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners människosyn. Denna är baserad på grundtankar
som kan formuleras: Människan utvecklas enligt lagbundenheter i såväl kroppslig som själslig och andlig
bemärkelse. Under uppväxten vävs det helt unika livsmönstret för varje enskild individ.
I enlighet med dessa idéer ser waldorfskolan pedagogiken som en konst. Ordet “konstnärlighet” i texten avser
ett förhållningssätt till såväl undervisning, metod som material. Denna grund vidareutvecklas med hänsyn
till nyare pedagogisk forskning och praxis inom waldorfskolor, lärarutbildningar och annorstädes.
Några för waldorfskolan viktiga särdrag skall i det följande beskrivas.

PEDAGOGIK – EN KONST
EN TOLVÅRIG PLAN FÖR LÄRANDET
Målbeskrivningarna utgör en sammanhållen helhet, omfattande åldrarna ett till och med nitton år. Barnets
utveckling och mognadsfaser är vägledande för hur och när de pedagogiska motiven introduceras, vävs
ihop och behandlas. I skolan hålls klassen i görligaste mån samman under alla tolv åren.
FÖRSKOLAN – LÄRA GENOM HÄRMNING
Förskolebarnens förmåga till efterhärmning tas tillvara. Tillsammans med medarbetarna deltar barnen i
skiftande aktiviteter, allt från diskning till matlagning och städning till danslekar och berättande.
Barnen gör efter de vuxna, samtidigt som barnen i den fria leken skapar ur sig själva. Enkla leksaker av
naturmaterial används, så att barnens egen fantasi kan komplettera material och utveckla leken (se här det
följande kapitlet om åldern ett till sex år).
TRYGGHET OCH KONTINUITET: KLASSLÄRARENS ROLL
Waldorfskolan eftersträvar att eleven har samma klasslärare från första klass till och in i puberteten. Denna
kontinuitet är en trygghetsskapande faktor i skolan. Tillit utvecklas mellan lärare, elev och föräldrar. En
verklig fostran blir möjlig.
EN KONSTNÄRLIG UNDERVISNING
Undervisningen ska genom lärarens konstnärliga förhållningssätt bli sinnlig och upplevbar för eleven.
Berättande, konstnärligt skapande och samtal leder fram till förtätning av stoffet i elevens arbetsbok
(periodhäfte).
Den mänskliga kontakten i det talade ordet ger närhet och substans som inte kan förmedlas av tryckta
läroböcker och tekniska hjälpmedel.
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ORGANISKT SCHEMA
Waldorfskolans dagsschema utgår från människans dygnsrytm. Periodundervisningen (tanke) ligger på
morgonen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) läggs gärna i anslutning till denna mitt på dagen, medan
hantverk och gymnastik m m (vilja) optimalt kommer på eftermiddagen. Håltimmar undvikes. Denna
uppläggning blir ett stöd för elevernas lärande och motverkar skoltrötthet.
Den rytmiska växlingen mellan koncentrerat arbete och återkommande övande, mellan elev- och läraraktivitet,
går igen i gestaltandet av lektion, dag, vecka och årslopp.
ARBETSBOK I STÄLLET FÖR LÄROBOK
Läraren anpassar sin huvudsakligen muntliga, konstnärligt gestaltade undervisning till den aktuella
elevgruppens behov. Eleverna skriver och illustrerar i sina arbetsböcker, och läraren sammanfattar i de
lägre årskurserna innehållet i diktamen. Efter hand utformar eleverna själva sina texter. Genom arbetet med
böcker som bredvidläsning och vid behov (i synnerhet i högre klasser) också med hjälpt av internet lär sig
eleverna att begagna olika informationskällor samt att sovra och jämföra olika ståndpunkter.
PERIODUNDERVISNING
Morgonens två första timmar ligger i ett block, då man läser samma ämne i två till fyra veckor. Engagemanget
hinner fördjupas. Stoffet får sedan sjunka undan och mogna, tills ämnet återkommer nästa termin eller läsår
i en ny period, som inleds med en sammanfattning av den föregående. Morgonperiodens mer teoretiska
teman förenas med eftermiddagens praktiska och konstnärliga övningar, i t.ex. hantverk, laborationer och
experiment i de högre klasserna.
FRÅN BILD TILL BOKSTAV
Bokstäverna börjar som bilder i olika berättelser - främst folksagor - t ex en svan för S, en groda för G. I en
serie bilder arbetar eleverna fram bokstavstecknen. Läsinlärningen sker långsamt för att undvika spänningar
och blockeringar. Metoden kan stå som förebild för waldorfskolans pedagogik - från upplevelsen i handlingberättelse-experiment via det konstnärliga fram till begreppet.
SPRÅKUNDERVISNING
Härmningsförmågan finns kvar under de första skolåren, om än i avtagande grad. Undervisningen i
främmande språk börjar därför i klass 1. Sånger, lekar, ramsor är utgångspunkter. Undervisningen görs och
upplevs på det främmande språket. I högre klasser utvecklas förmågan till konversation och skrift genom
levande bilder från de olika folkkulturerna. Man försöker uppleva och öva språket direkt i dess särart.
Översättningar prioriteras först i de högre klasserna.
RELIGIONSUNDERVISNING
I alla kulturer spelar religionen en stor roll, och i waldorfskolan är den ett viktigt inslag.
Med religion förstår vi då en vördnadsfull hållning till livet och världen som kan finnas i alla världsåskådningar
och som leder till moraliska konsekvenser. Den religiösa hållning som utmärker waldorfskolan implicerar
intresse för och tolerans gentemot olika trosuppfattningar. I denna vida bemärkelse genomsyrar en religiös
hållning alla ämnen.
Som ämne är religionsundervisningen konfessionsfri men vilar på kristen grund.

LÄSÅRSBREV
Läsårsbrev med en beskrivning av elevernas prestationer och utveckling är en viktig del av waldorfskolans
profil. Jämförelse görs med eleven själv över tiden och i förhållande till årskursens mål – inte med
kamrater.
Sociala förhållningssätt liksom arbetsvilja är viktiga bedömningsområden. Läsårsbrevet bidrar till
självkännedom och är ett viktigt pedagogiskt instrument. De kompletteras med utvecklingssamtal en gång
per termin. Läsårsbreven innehåller som nämnts bl a en beskrivning av elevens måluppfyllelse och denna
kan ”översättas” till det offentliga skolväsendets betygssystem efter åk 9 och 12, om eleven måste ha sådana
för sin vidare utbildning el dyl.
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MÅNADSFEST
Inför lov och större högtider hålls månadsfest, som regel ca en gång per månad. Eleverna och lärarna följer
de stora årstidsrytmerna. Klasser och grupper av elever framför då för kamrater, lärare och föräldrar inslag
ur undervisningen, så att hela skolan får upplevelser av, vad som tilldrar sig i de olika klasserna.
Sång, musik, dramatiserade inslag, recitation m m är vanliga aktiviteter, som också blir till en gemensam
utvärdering och gestaltning av pågående arbete.
HEM OCH SKOLA
Föräldrarna har valt waldorfpedagogiken, vilket är en fruktbar grogrund för nära samarbete mellan hem
och skola. Föräldramöten hålls som regel en gång per månad, då pedagogik samt arbete och förhållanden
i klassen står i förgrunden. Dynamisk debatt och ingående samtal kring fostran och undervisning brukar
känneteckna föräldraaftnarna.
Som ansvarstagande styrelseledamöter i skolans förening eller stiftelse (skolans huvudman) bär föräldrar
tillsammans med lärare ett realt ansvar för skolan.
Förutom det formella samarbetet mellan ansvariga organ ges vid föräldramöten, fester, basarer,
teaterföreställningar, konserter, kurser och andra gemensamma aktiviteter rikligt med tillfällen till otvungna
former av socialt liv och samverkan mellan lärare, elever och föräldrar. Waldorfskolan vill vara en sann
kulturhärd.

LÄRARKOLLEGIET OCH SJÄLVFÖRVALTNINGEN
Kollegiet är självförvaltande i fråga om anställningar, pedagogik, fortbildning och fördelning av de av
styrelsen beslutade lönemedlen.
Minst en gång i veckan hålls kollegiekonferens med pedagogiskt studium, konstnärligt övande, elevfrågor
och kollegiets administration på dagordningen.
För elevintagningar, lönefrågor, anställningar, elevvård m m bildas ofta särskilda arbetsgrupper, som kan
ha vittgående befogenheter.
De uppgifter som följer med rektors pedagogiska ansvar vid kommunala skolor loses på olika sätt i
olika skolor. Normalt handlägger dock en mindre ledningsgrupp av demokratiskt/republikanskt valda
medarbetare dessa uppgifter med personligt ansvar och därmed mandat.
Utåt företräds skolan i regel av kollegiets eller styrelsens ordförande.
LÄRAREN
För läraren är forskandet och kunskapandet om människan utgångspunkt och grund för arbetet. Förutom
fortbildning och det i kollegiearbetet ständigt pågående studiet är det varje lärares uppgift att bearbeta
iakttagelser och erfarenheter ur vardagen i ett regelbundet meditativt liv. Även härur kan fördjupad insikt
om utövandet av den pedagogiska konsten samt om den egna personlighetsutvecklingen vinnas.
Vid kollegiekonferenserna är det vanligt, att tankar och hypoteser, vunna ur sådana erfarenheter, övas och
prövas mot kollegors.Läraren ser utövandet av pedagogik som en konst.
ELEVERNA
De vuxnas första uppgift vid en waldorfskola är att se till elevernas behov. I de lägsta klasserna är det därför
lärarens främsta ansvar att efterkomma dessa i utövandet av den pedagogiska konsten. Detta gäller alltifrån
lektionernas innehåll och gestaltning till livet på rasterna och i kontakterna med elevens hem.
Med stigande ålder och ökad mognad ges eleverna allt större inflytande över utbildningssituationen och
skolarbetet. De äldre eleverna uppmuntras att arbeta i elevråd som ett mer formaliserat sätt att utöva
inflytande vid skolan.
Därutöver är de vanliga formerna för elevernas inflytande den direkta kontakten med lärare och kollegium,
under klasstimmen samt indirekt via föräldrar i förtroenderåd, i skolans styrelse och i föräldraföreningen.
Elever ansvarar ofta ur egna initiativ för olika kulturarrangemang och inbjudningar av företrädare från
politisk-rättsligt, kultur- och näringsliv i samband med skolans sociala och pedagogiska liv.
INTEGRATION
De flesta waldorfskolor eftersträvar organisatorisk och pedagogisk samverkan med waldorfförskola
och fritidshem. Det är vanligt, att sådana verksamheter på en plats har gemensam huvudman och/eller
kollegiekonferenser, studiedagar etc tillsammans. När detta skrivs (hösten 2006) finns ett stort intresse för
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planerna på undervisningens inkludering av elever med särskilda behov, men frågan ligger än i sin linda
och någon gemensam form för hur inkluderingen skall ske har inte hunnit utarbetats.
LÄRANDET - EN PROCESS
Waldorfskolans innehåll är i stor utsträckning uppbyggt kring teman, övergripande projekt och motiv med
utgångspunkt i barnets utvecklingsfaser. Till följd härav blir undervisningen inte så styckevis och ämnesvis
uppdelad, som den kan se ut i ett veckoschema. Ett exempel:
Den grekiska kulturen, åk 5. Under detta tema arbetas metodiskt och didaktiskt grundligt med flertalet av
följande motiv: Mytologi (religionskunskap), forngrekens vardag, konst och filosofi (historia), Mellan- och
Fjärranösterns karta och topografi i samband med alexandertågen (geografi), aristokratisk-demokratiskt
styresskick (samhällskunskap), ofta i dramatiserad form hexameterdiktningen (eurytmi, drama, litteratur),
hantverk (bild, modellering), de olympiska lekarna (gymnastik), det grekiska templet med dess plan, fasader
och formspråk (konsthistoria, teknik), tiders, sinnelags, filosofiers, kulturers konfrontation och befruktning i
människomöten, t ex Platon-Aristoteles, Aristoteles-Alexander, Alexander-Darius, Sparta och Aten (psykologi,
människokunskap, idéhistoria), Arkimedes och Pythagoras (matematik, fysik).
Ett genomgående, grundläggande utvecklingsmotiv är vilja-känsla-tanke. Som metodisk-didaktiska exempel
kan nämnas:
Från bokstav och skrift till läsning i åk 1 - 3, där formteckning och eurytmi är betydande delar av processen.
Med inledande tonvikt vid det viljeartade och konstnärligt upplevbara.
Djur, växter, mineral och deras förhållande till människan i åk 4 - 6, vilka blir fysik, kemi, botanik, zoologi,
geografi, människokunskap och geologi från åk 6 och 7. Det har förberetts från första skolåret i sagor,
natursägner, fabler etc, där naturrikena med sina representanter själva trädde fram som besjälade.
I nio-tioårsåldern tas ett viktigt steg på självuppvaknandets väg.
I åk 4 får även gudaväsendena personlighetsdrag i den nordiska mytologins asar och vaner samt i Kalevalas
gudar. Dessa bildar med sina etiska och själsliga kvaliteter så väl föredömen som avskräckande exempel i
barnens individualiserings- och sociationsprocess.
Med intensivt övande i allitteration, bråkräkning och korsstygnsbroderier stärks de väckande krafterna.
Tolvårsåldern är ytterligare en sådan knutpunkt i barnets utveckling. Ännu ett språng mot både självoch omvärldsmedvetande tas. I åk 6 motsvaras detta tematiskt av metamorfosen Grekland – Rom. Det
republikansk-demokratiska sinnelaget kan nu grunda en civilrätt, där t o m slavens på jaget grundade rätt
kan respekteras. Romarrikets uppgång och fall, kristenhet-påvedöme-världslig imperialism, arabismens
inflytande, Europas topografi och karta, byggnadskonstens utveckling och folkvandringarna är exempel
ur ett centralt tema i årskursen: Rom och Europa. Införandet av geometri, fysik och mineralogi med deras
relativt genomskådliga och konkreta lagbundenheter är stödjande moment i denna mognadsfas.
Tänkandet grundar sig i stor utsträckning på fantasi, kreativitet, exakthet. Omdömes-krafterna fostras
därför i första hand genom vilja och känsla före puberteten. Tyngdpunkterna ligger därvid främst i
muntligt berättande (periodundervisningen), handens arbete (bild, formteckning, slöjd), rörelse (eurytmi,
gymnastik, folkdans, lek) samt iakttagelse och eftersinnande (allt skapande, geometri, fysikaliska och kemiska
experiment), innan ett befäst självmedvetande och ett i detta grundat tänkande är för handen hos eleven.
Ett genomgående konstnärligt arbetssätt tryggar växlingen mellan dessa kvaliteter inom alla ämnen och
årskurser i waldorfskolan.
LÄROPLANENS NATUR
Pedagogik är en konst och kan bara utövas som sådan. När konsten inte står under inflytande av friska och
livgivande impulser stagnerar den.
Waldorfpedagogikens kursplaner står därför under ständig bearbetning och kan till art och omfattning skilja
något mellan olika förskolor och skolor.
Följande redogörelser är därför en beskrivning av, hur waldorfförskolorna och waldorfskolorna i Sverige
2006 har enats om att beskriva det gemensamma i sitt arbete. Avvikelser härifrån förekommer, varför varje
förskolas och skolas arbetsplan är ett nödvändigt komplement till dessa beskrivningar.
Vad beträffar övergripande mål och riktlinjer, är dessa underkastade en långsammare förvandling.
Så som Skolans värdegrund och uppgifter samt Mål och riktlinjer är karaktäriserade i Läroplan för förskolan
(Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) samt de frivilliga skolformerna (Lpf 94) med tillägg av här
gjorda framställningar av waldorfförskolans och waldorfskolans särart, ansluter sig Waldorfförskolornas
Samråd och skolor i Waldorfskolefederationen till framställda nationella mål.
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ÅLDERN ETT TILL SJU ÅR
Förskolan
ÖVERGRIPANDE PEDAGOGISKA MÅL OCH RIKTLINJER
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anges de övergripande mål och riktlinjer som gäller all förskoleverksamhet.
Förskolan ingår i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdom. Kommunerna bär det
huvudsakliga ansvaret för att målen uppnås.
Den gemensamma värdegrunden är tydligt formulerad i läroplanen vilken anger att förskolan ska vila på
demokratins grund och ha satt upp klara mål och riktlinjer för följande områden:
•
Normer och värden
•
Utveckling och lärande
•
Barns medbestämmande
•
Förskola och hem
•
Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem
”En väg till frihet” är en vägledning i hur man arbetar inom waldorfpedagogiken för att nå de övergripande
demokratiska målen. Ett grundläggande mål för arbetet i waldorfförskolan är att varje barn skall utveckla
sin egen särart i ett socialt sammanhang.
Waldorfpedagogen arbetar med utgångspunkt från Rudolf Steiners antroposofi. Pedagogen strävar efter
att ur en helhetssyn på människans utveckling ge barnet bästa möjliga jordmån för att kunna utvecklas till
en fri, harmonisk och social människa.
VÄRDEGRUNDEN
Waldorfpedagogiken genomsyras av samma värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på:
•
människolivets okränkbarhet
•
alla människors lika värde
•
jämställdhet mellan könen
•
individens frihet och integritet
•
solidaritet med de svaga och utsatta.
Det etiska sättet att förhålla sig inom waldorfförskolan präglas av de ovan nämnda värderna.
Waldorfförskollärarens förmedlar värdegrunden till barnen genom att medvetet vara en god förebild samt
genom att verkligen bemöta och se varje barn. Barnen får även kunskap om olika etiska förhållningssätt
genom sagor , berättelser och förskollärarens uppmärksamhet på barnens lekar där pedagogen hjälper dem
om situationen så kräver.
Lekmaterialet i waldorfförskolan är så utformat att det främjar barnens sociala rollekar. Det finns inga
specifika pojk- eller flickleksaker som ger könsstereotypa signaler till barnen. I förskolan råder en kultur
som bidrager till en förståelse för att varje människa är unik och att vi alla tillsammans skapar vårt sociala
samhälle. Förskollärarna skall med sin pedagogiska kompetens hjälpa och stärka de barn som har svårigheter,
är osäkra eller känner sig utsatta. Varje barn skall bli sedd och bemötas med respekt.
VERKSAMHETSFORMER
Waldorfförskolorna drivs till största delen i icke kommunal regi och är organiserade som stiftelser, föreningar,
föräldrakooperativ eller personalkooperativ.
Varje enskild waldorfförskola har självklart som mål att förverkliga waldorfpedagogiken, där barnets behov
står i centrum. Här av följer att verksamheten planeras utifrån pedagogikens mål och riktlinjer, oavsett i
vilken form förskolan bedrivs.
CENTRALA DRAG I WALDORFFÖRSKOLAN
En central bild för varje waldofpedagog ger Rudolf Steiner när han jämför människans utveckling med
växtens. ”Hela livet är som en växt, som inte bara innehåller vad man kan se med blotta ögat, utan också döljer ett
framtida tillstånd i sitt inre”( ur föredraget Barnets uppfostran från andevetenskapens synpunkt).
Förskollärarens uppgift kan jämföras med en trädgårdsmästares strävan efter att ge den lilla plantan den
allra bästa jordmån för att den skall trivas och utveckla sin egenart och slutligen nå rik blomning.
Waldorförskolläraren är väl medveten om att hon/han har en viktig del i barnets utveckling till att bli vuxen.
Pedagogen strävar efter att gestalta verksamheten utifrån detta helhetsperspektiv vilket betyder att alla
dagliga aktiviteter som sker i verksamheten inte är tillfälliga sysslor utan ingår i ett större sammanhang.
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LEKEN
Pedagogens viktigaste uppgift är att gestalta barnets omgivning känslomässigt, rumsligt och materiellt
på ett sådant sätt att barnen får impulser till att leka fantasifullt och socialt. I leken har barnen de allra
bästa möjligheterna att utveckla grundläggande egenskaper och kunskaper, nödvändiga för att stärka sin
självuppfattning och sociala förmåga. En god fungerande lekmiljö är ett viktigt mål i sig.
En viktig målsättning i waldorfförskolan är att främja och fördjupa barnets lek och skapande för att hjälpa
barnet att vinna kunskap om världen. I leken är barnet inne i en kunskapsprocess och därför planeras
verksamheten så att barnet uppmuntras till att leka. Detta sker genom en regelbunden återkommande
dagsrytm, en för ändamålet gestaltad både yttre och inre miljö samt val av lekmaterial. Som tidigare nämnts
betyder pedagogens förhållningssätt mycket för barnens lek och det är självklart nödvändigt att pedagogen
möter varje barn med glädje, kärlek och engagemang och inspirerar till lek.
Leken är en aktivitet där barnens inre dominerar över yttervärlden. Det som barnet upplever och lär sig
prövas och övas i leken och blir på så sätt till kunskap för barnet.
Några exempel på färdigheter och kunskaper som barnen övar och utvecklar i leken är: motorik,
kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativt tänkande, uppfinningsförmåga, idérikedom
och grundläggande matematisk förståelse.
BARN – FÖRSKOLLÄRARE
Waldorfförskolläraren strävar efter att se och möta barnet som en unik individ och att ge barnet det stöd och
den stimulans som just han/hon behöver utifrån sina personliga förutsättningar. Samtidigt måste pedagogen
visa stor respekt för barnets integritet. Detta innebär att waldorfförskolläraren måste vara flexibel och ha ett
konstnärligt förhållningssätt till sitt arbete. En waldorfförskola befinner sig hela tiden i en skapande process.
Den kan inte utformas efter helt givna regler och föreställningar eftersom alla barn är olika och grupperna
förändras varje år.
FÖREBILD – EFTERHÄRMNING
De vuxna i förskolan har en viktig roll som förebilder eftersom barn i förskoleåldern lär sig genom att
härma/ta efter. I förskolan utför pedagogen praktiska göromål som är nödvändiga i vardagen, ex matlagning,
städning, hand- och trädgårdsarbete vilka blir en viktig inspirationskälla till barnens lek. Några av barnen
kanske hjälper till med sysslorna emedan andra tar in dem i sina lekar.
KONTINUITET OCH UPPREPNING
För att barnet skall få tid och ro att leka måste det känna sig trygga med: de vuxna, de andra barnen, platsen
och vad som sker i dess omgivning. Det är därför man i waldorfförskolan t.ex. önskar att alla barn kommer
till förskolan vid samma tidpunkt varje morgon. Barnen vet vilka förskollärare de kommer att möta och de
känner miljön så väl att de lätt finner vad som behövs till leken.
Genom att man upprepar sagor, sånger, rim och ramsor blir barnen väl bekanta med dem. När man ger
barnen tid att ta till sig upplevelser och när de vet vad som komma skall, väcker detta glädje och en känsla
av delaktighet.
DAGSRYTM OCH VECKORYTM
Kontinuiteten finns också i den organiska rytm som verksamheten följer. Dagen består av ett rytmiskt växlande
mellan långa perioder då det finns utrymme för fri lek och mer koncentrerade stunder då barn och vuxna
samlas t ex för sagostund, rörelselekar och måltider. En vilostund ingår också under dagen.
Veckorytmen innebär att särskilda aktiviteter återkommer en viss dag varje vecka.
ÅRETS RYTM
Årstidernas förlopp sätter sin prägel på verksamheten i waldorfförskolan. Det praktiska och pedagogiska
arbetet har sin utgångspunkt i årstiden. Under hösten är det t ex arbetet med ullen, frukter, bär och säd som
präglar verksamheten. Även sagor, sånger och rörelselekar har årstids anknytning.
Årstidsfesterna som barn och förskollärare skapar tillsammans är festliga höjdpunkter i verksamheten.
Barnen är delaktiga i hela den långa process som leder fram till festen.
Barnen får tydliga upplevelser av människans förhållande till årets rytm och till de förändringar som sker
i naturen. Exempel på årstidsfester som firas i de flesta waldorfförskolor är: Mikaelifest (skördefest 29/9),
lyktfest (11/11), adventsträdgård kring julavslutning, påskfest och sommarfest.
MATEN
Det är av stor pedagogisk betydelse om maten kan tillredas i förskolan så att barnen kan uppleva hela
matlagningsprocessen. Barnen har då en möjlighet att hjälpa till att laga maten, känna dofterna och se hur
den goda maten vackert dukas upp. Måltiden inleds med en vers där man tackar solen och jorden för det
som serveras.
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Matlagningen är den mest grundläggande dagliga verksamhet som vi alla är beroende av. I waldorfförskolan
finns en strävan att barnen skall uppleva sambandet mellan jordbruk, råvara, den färdiga maten och den
kraft som den skänker oss.
I de flesta waldorfförskolor är maten vegetarisk och baseras på biodynamiskt och ekologiskt odlade
råvaror.
SAGOBERÄTTANDE
Sagoberättandet har en mycket central roll i waldorfförskolan. Förskolläraren berättar sagan muntligen, vilket
gör det möjligt för barnen att skapa egna inre bilder. Samma saga kan berättas flera dagar i rad för att barnet
genom upprepningen ska ta sagan till sig och uppleva en trygghet i att händelseförloppet inte har förändrats.
Sagan är även en viktig inspirationskälla till lek. I leken och i sagorna finns en gemensam konstnärlig kvalitet,
den inre fantasivärlden dominerar över den yttre verkligheten. Genom sagans symbolspråk kan barnet leva
sig in i grundläggande etiska förhållanden. Det goda och det onda blir symboliskt åskådliggjort. Ibland
gestaltas sagan i form av dockspel eller små dramatiseringar där barnen deltar.
OMGIVNINGENS GESTALTNING
Den inre och yttre miljön är omsorgsfullt utformad. I waldorfförskolan strävar man efter att skapa en rofylld
inramning (omgivning) till barnens lek och alla övriga aktiviteter. Det är vanligt att man inreder rummen
med möbler av naturmaterial, laserade väggar och textilier i milda färger.
Då barnen vistas mycket utomhus bör det finnas möjlighet att bygga koja, leka i sand, gå på upptäcktsfärd
eller att sköta om ett trädgårdsland. Även om man bara har en liten utomhusmiljö att tillgå kan den gestaltas
så att den blir varierad.
LEKMATERIAL
Waldorfförskolan vill främja barnens lekutveckling och kreativitet och väljer därför bort färdiga leksaker.
Lekmaterialet består istället av stora tyger, klädnypor, träklossar, stenar, snäckor osv. samt material för
skapande under lekens gång t ex garn, papper Enkla föremål och naturmaterial tilltalar barnets alla sinnen
och inspirerar till eget skapande.
Förvandlingsbart lekmaterial inbjuder till konstruktionslekar och rollekar där barnen tillsammans skapar vad
de behöver till leken. Eftersom lekmaterialet är könsneutralt främjas flickors och pojkars lek tillsammans.
KOLLEGIARBETET
Hur förskollärarna väljer att organisera sina konferenser runt om i landet beror delvis på hur många som arbetar
i verksamheten. En vanlig form är att kollegiekonferensen hålls en kväll i veckan där pedagogiskt studium
varvas med konstnärligt övande, därefter tas frågor om barnen upp och verksamhetsplaneringen.
Waldorfförskollärarna har det pedagogiska ansvaret för verksamheten. Därför skall pedagogerna ha
inflytande i alla organisatoriska frågor som berör pedagogiken i förskolan, såsom intagning av barn,
personalfrågor, öppettider, åldersgränser, m m.
PEDAGOGEN
För en waldorfpedagog är det nödvändigt med någon form av självstudier för att inte stelna i rutiner och
metoder utan istället fördjupa sin konstnärliga rörlighet i arbetet. Man fördjupar kunskapen om människan
genom att regelbundet bearbeta iakttagelser och erfarenheter som man dagligen gör i mötet med barnen.
Även ett regelbundet konstnärligt utövande är mycket berikande för det pedagogiska arbetet. Då fördjupas
kunskapen om pedagogikens konst och stimuleras den egna personlighetsutvecklingen. Kontinuerlig
fortbildning för waldorfförskollärare erbjuds av branschorganisationen, Riksföreningen Waldorfförskolornas
Samråd.
FÖRÄLDRAKONTAKTER
Det är av största vikt att föräldrarna känner sig delaktiga i vad som sker i verksamheten. Det skall symboliskt
byggas en bro mellan hem och förskola så att barnet inte upplever två väsensskilda världar.
En viktig uppgift för pedagogen är att förmedla pedagogikens grunder och vad som sker i barngruppen,
genom forum som föräldramöten eller föräldrakurser samt enskilda föräldrasamtal.
Som förälder kan man deltaga praktiskt i verksamheten genom t ex styrelsearbete, lokalvård, mm.
Fester och basarer är andra exempel på när barn, föräldrar och pedagoger möts i waldorfförskolan.
MÅLBESKRIVNINGAR
Följande målbeskrivningar gäller för barn (i waldorfförskolor) i åldern mellan 1 – 7 år. En del waldorfförskolor
har under ett antal år tagit emot barn under 3 år, men då särskilt anpassat verksamheten. Här har förskolorna
eftersträvat små barngrupper med minimal personalomsättning. För de minsta barnen har man lagt tonvikten
på god omsorg och vård såsom beskrivet i följande avsnitt.
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OMSORG OCH OMVÅRDNAD
Förskolan ska självklart ge barnen god omsorg och omvårdnad. Den pedagogiska intentionen i
waldorfförskolan är att barnet skall känna sig tryggt, få en god fysisk omvårdnad i en trivsam och hälsosam
miljö.
Varje enskilt barn behöver få uppleva att det blir sett och uppmärksammat. Barnet skall få känna sig
älskat, omtyckt och accepterat. Det är av stor vikt att de vuxna bryr sig om och intresserar sig för barnets
välbefinnande. Barnet behöver få känna att den vuxne visar intresse och respekt för dess tankar och
känslor.
För barn under tre år är det nödvändigt att få känna tillit till en bestämd förskollärare. Av största vikt är en
lugn och trygg omgivning vilken främjar det lilla barnets utveckling.
All denna omsorg och trygghet behövs för att det lilla barnet i sin egen takt skall börja utforska omvärlden.
När grundtryggheten finns kan barnet ur sin egen nyfikenhet börja visa intresse för andra barn och vuxna
och allt eftersom växa sig in i den stora barngruppen.
Mål att sträva mot
•
att barnet känner trygghet och harmoni
•
att barnet utvecklas sunt – fysiskt, motoriskt, känslomässigt och kognitivt
•
att barnet uttrycker glädje och nyfikenhet.
Waldorfförskolan kan bidra genom att
•
utforma en både mänskligt och materiellt trygg omgivning
•
se till att barnen både inom- och utomhus får möjlighet till stimulerande och utvecklande lek
och rörelse
•
servera god och näringsrik mat under lugna och trivsamma former
•
ge varje barn möjlighet till vila under dagen
•
ge kärlek och känslomässig värme efter vart barns enskilda behov
•
se till att varje barn får uppleva att de blir sedda och är omtyckta, behövda och accepterade för
den de är
RÖRELSE OCH MOTORIK
För det lilla barnet är rörelseutvecklingen intensiv. Det lilla spädbarnet lär känna sin egen kropp genom
sina egna rörelser och andras beröring. När barnet börjar krypa och sedan att gå tar det omgivningen i
besittning och därigenom även en förmåga till rumsorientering. Rörelsen är av stor betydelse för den kraftiga
utveckling som sker av kroppens organ under barnets första sju år. Den motoriska utvecklingen har även
en grundläggande betydelse för perceptionsförmågan och omvärldsuppfattningen.
Barn som får rika möjligheter att röra sig utvecklar motoriska färdigheter att behärska sin kropp, finner
sina egna gränser och etablera ett naturligt förhållande till omvärden, vilket gagnar nyfikenheten, modet
och självkänslan.
I den fria leken finns ovärderliga tillfällen för barnet att i sin egen takt öva sin motorik och ta tag i nya
utmaningar. Waldorfförskolans miljöer arrangeras sålunda gärna för att stimulera till rörliga lekar.
Gemensamma skogsutflykter i ur och skur ger rika möjligheter till rörelseutveckling.
Den gemensamma samlingsstunden med sång, rim och ramsor i kombination med rörelselekar inspirerar
barnen.
EURYTMI
Eurytmi är en rörelsekonst som Rudolf Steiner utvecklade i samarbete med bl a musiker och skådespelare.
I eurytmin uttrycks musik eller det talade ordet genom rörelser (se vidare avsnittet Åldern sju – femton
år). I eurytmin upplever man tydligt det nära samband som finns mellan tal, sång, musik och rörelse. I
waldorfskolorna ingår eurytmi som särskilt ämne och till många waldorfförskolor kommer en eurytmist
en stund varje vecka och har samlingen med barnen.
Mål att sträva mot
•
att barnet utvecklar lust och mod till fysisk aktivitet
•
att barnet i egen takt över/förbättrar sin motoriska skicklighet
•
att barnet utvecklar kroppsmedvetenhet och god självkänsla.
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Waldorfförskolan kan bidra genom att
•
barnen dagligen får vistas utomhus och där skapar många tillfällen till stimulerande lek
och utvecklande rörelse
•
inomhus skapa utrymme för rörliga rollekar
•
väcka barnens lust att röra sig till sång, musik, rim och ramsor
•
göra lekar tillsammans där var och en agerar utifrån sina förutsättningar
•
regelbundet göra utflykter i naturen
SÅNG OCH MUSIK
Sång och musik ackompanjerar den dagliga verksamheten i waldorfförskolan vid t ex samlingen( där bl a
flöjt används), årstidsfesterna, skogsutflykterna, sagoberättandet eller dockspelet. Under skogspromenaden
finns många anledningar till att sjunga. Det går lättare att vandra eller plocka bär till en sång och fjärilen eller
nyckelpigan behöver sin sång. Musiken och sången har en dubbel inverkan på barnet, då den väcker glädje
och lust till att använda den egna rösten samtidigt som den skapar harmoni och övar upp lyssnandet.
Om man lyssnar på barns egna ”leksånger” kan man märka att de ofta har en pentatonisk uppbyggnad
(tonerna d-e-g-a-h). Waldorfförskolan försöker att stödja och berika den pentatoniska tonskalan i sitt
sångutbud.
Mål att sträva mot
•
att sången skall bli ett naturligt uttryckssätt för barnet
•
att sång och musik skall väcka glädje och nyfikenhet hos barnet
•
att barnet upplever glädje i den sociala gemenskap som uppstår när man sjunger tillsammans
•
att barnet utvecklar en lyssnande förmåga.
Waldorfförskolan kan bidra genom att
•
väva in sång och musik i den dagliga verksamheten, i samlingar såväl som under
andra aktiviteter
•
välja sånger och melodier som tilltalar barnen och väcker glädje
•
ha sång och musik som självklara inslag på fester.
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Under de första sju åren grundlägger barnet sin förmåga att kommunicera med hjälp av språket. Barnet
övar på att sätta ord på sin inre värld så att yttervärlden kan förstå och ta emot upplevelsen.
Waldorfförskolan arbetar mycket medvetet med att ge varje barn ett rikt och nyanserat språk samt mod att
uttrycka sig.
Förskollärarens centrala roll som förebild gör att pedagogen måste sträva efter att vårda sitt språk i samtal
med både barn och vuxna.
Genom det rikliga sagoberättandet i waldorfförskolan kommer barnen i daglig kontakt med ett rytmiskt,
musikaliskt och bildrikt språk. När en saga berättas under flera dagar i följd kan barnet bättre ta till sig språket
samtidigt som det skapar sina egna inre bilder. Barnens starka inlevelse i sagans språk visar sig i deras lekar,
i dockspel eller deras egna små sagor. Pedagog och barn dramatiserar ibland en välkänd saga tillsammans
som en rollek utan prestationskrav. Vid sådana tillfällen visar barnen tydligt sin inlevelseförmåga.
Upprepningar i sagor, ordlekar och ramsor väcker glädje och språklig nyfikenhet hos barnet. Under den
gemensamma samlingen med rim, ramsor och sång kombinerar man rörelser och rytm med språket
och på så sätt tar barnen in med hela kroppen. Här kommer även eurytmin in som en viktig övning i
verksamheten.
Waldorfförskolläraren strävar naturligtvis efter att uppmärksamma varje enskild individ och har därigenom
större möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka om barnet har tal- eller språksvårigheter. Problemen kan t ex
yttra sig som dålig artikulation, uttalssvårigheter, grammatiska språkfel, en oförmåga att lyssna tillandra
eller att följa med i en berättelse. Det är självklart av största vikt att förskolan tar signaler på allvar. Ett
sätt att arbeta med språkstörningar inom waldorfpedagogiken är att starkt förbinda språket med barnets
motorik. Genom att lägga tyngdvikten vid språk- och rörelselekar i den dagliga verksamheten kan man
hjälpa barnet att övervinna svårigheterna, utan att någon särskild behöver känna sig utpekad eftersom
övningarna kommer alla barn tillgodo.
“I den fria leken har barnen rika möjligheter att öva kommunikation och socialt samspel. För att barnen skall kunna
samspela i leken måste de förstå varandras ́lek-språk ́. Barn som leker kan utan vidare växla mellan språket som ingår
i låtsasleken och språket som ́är på riktigt ́. De övar sig på att behärska en meta-kommunikativ signal, ́detta är lek ́”
(Birgitta Knutsdotter Olofsson 1987).
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Mål att sträva mot
•
att barnet utvecklar både en förmåga och vilja att språkligt uttrycka och förmedla sina tankar
och känslor
•
att barnet utvecklar förmågan att lyssna på andra
•
att barnet utvecklar empati
•
att barnet utvecklar en nyfikenhet på språket
•
att barnet lägger en grund till att kunna utveckla ett rikt och nyanserat språk.
Waldorfförskolan kan bidra genom att
•
visa engagemang för varje enskilt barns personlighet och utvecklingsnivå
•
uppmuntra och stödja varje enskilt barn till att kunna uttrycka sig under samlingar och
andra gemensamma aktiviteter
•
skapa respekt för individen genom att ge varje barn tid och ro att uttrycka sig
•
regelbundet berätta sagor som väcker barnens glädje, nyfikenhet och fantasi
•
fördjupa upplevelsen av språket genom rörelselekar, rim, ramsor och sånger
•
visa respekt och intresse för barnens fria lek
•
skapa utrymme i tid och rum för den fria leken.
BILDSKAPANDE
Ett viktigt uttrycksmedel för barnen är att skapa bilder. I ett barns teckningar finns det ett personligt uttryck
som säger mycket om barnet som individ/ individualitet?. I bildskapandet finns en kraft liknandes den i
leken. Det väsentliga är den skapande processen och inte den färdiga produkten.
För barn i åldern 2-3 år, går det ganska fort att rita en bild men detta sker under mycket stor koncentration.
Det är mycket rörelse i de små barnens bilder. De lite större barnen sitter ofta och berättar medan de ritar. Här
kan man tydligt uppleva att barnen är inne i en process när de skapar och att bilden uppstår ur barnets inre.
6-7 åringen har ofta ett bestämt mål när den skall rita men ofta förvandlas bilden under arbetets gång.
När det gäller aktiviteter som utgår från den inre människan är det alltid den skapande processen som
uppmuntras i waldorfförskolan och inte den färdiga produkten. Denna hållning hjälper till att skapa en bra
gemenskap i gruppen. Barnen konkurrerar inte med varandra genom att jämföra resultat. Istället kan man
lära sig att respektera individuella olikheter.
För att bildskapande skall bli ett sätt för barnen att uttrycka sig måste det finnas tillgång till ändamålsenligt
material av hög kvalitet som tilltalar barnets sinnesupplevelse. I waldorfförskolan använder barnen vaxkritor
i vackra färger och stora papper som främjar barnens rörliga och fria skapande.
En regelbundet återkommande verksamhet i waldorfförskolan är målning med akvarellfärger. Barnen
målar med flytande färger på fuktat papper. Denna målningsteknik inbjuder till färgupplevelser och då får
form och motiv en underordnad betydelse. Målandet blir som en upptäcktsfärd i färgernas värld och med
utgångspunkt från de tre grundfärgerna upplever barnen hur nya färgnyanser skapas på papperet . Här
blir det mycket tydligt hur bilden växer fram ur stunden. Då tonvikten läggs vid barnets eget skapande ger
man inte bestämda teman eller uppgifter varken när de målar eller ritar.
Det är viktigt att det är rofyllt omkring barnen när de skapar och att deras verksamhet respekteras.
Mål att sträva mot
•
att bildskapande blir ett självklart uttrycksmedel för barnet
•
att barnet vågar rita och måla utan krav på (ett bestämt)resultat
•
att barnet inte blir stört i sin verksamhet.
Waldorfförskolan kan bidra genom att
•
visa respekt för den skapande processen
•
skapa en lugn och harmonisk stämning
•
ge tillgång till ändamålsenligt material
•
ej styra barnets skapande med färdiga mallar och modeller.
ÖVRIG SKAPANDE VERKSAMHET
Till de konstnärliga verksamheterna i waldorfförskolan hör alla (dessa) aktiviteter där processen står i fokus
och inte resultatet eller produkten. Barnens upplevelser och individuella sätt att uttrycka sig uppmuntras.
Musik, sång, eurytmi, sagoberättande och bildskapande är alla exempel på konstnärliga aktiviteter som
återkommer regelbundet och som barnen gemensamt samlas kring. Andra konstnärliga verksamheter som
också förekommer regelbundet är: modellering med bivax enklare textilslöjd, att snickra och tälja. Här får
barnen goda möjligheter att öva finmotoriken.
Verksamheter som alla samlas kring är betydelsefulla för den sociala samvaron och de ger barnen en
gemensam erfarenhetsgrund som de har nytta av i den fria leken.
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I waldorfförskolan finns många tillfällen för barnen att delta i vardagliga och praktiska arbetsuppgifter.
Förskollärarna utför sysslor som är nödvändiga för det dagliga livet i förskolan som t ex tillverkning av
lekmateriel och nyttoföremål, skötsel av blommor, vård av lekmateriel, trädgårdsarbete, matlagning, disk
osv. Barnen får rika möjligheter att härma/ta efter dessa vardagskunskaper och därmed förbinda sig med
omvärlden.
I vardagssysslorna finns det en nyttoaspekt och de är alla mer resultatinriktade än de konstnärliga
aktiviteterna. Barnen kan här tillägna sig praktiska färdigheter som är grundläggande för att människan
skall kunna hantera sin dagliga tillvaro som vuxen. Barnen kan tydligt uppleva och förstå meningen med
att vårda sin omgivning och miljö. Stor vikt läggs vid att materialet tilltalar barnets alla sinnen och är av
hög kvalitet samt att verktyg och redskap är funktionsdugliga.
I waldorfförskolan har barnen rikliga tillfällen att i liten skala följa en arbetsprocess från förberedelse till
resultat. Som i exempel:
		
Skörda säd – mala mjöl – baka bröd
		
Lägga kompost – bereda jorden – plantera lökar – glädjas åt blommorna
		
Plocka bär och frukt – rensa och skära – koka sylt
		
Klappa fåren – karda ull – tova
Barnen får möjlighet att växa in i världen utan förklaringar men med egna handlingar och upplevelser.
Dessa vardagssysslor blir också en gemensam upplevelse för barnen och en källa för deras lekar. Barnen
får en praktisk skicklighet och vana att handskas med olika material. Lekarna blir fantasifulla och idérika
samt att barnen självständigt kan åstadkomma de föremål som behövs i leken.
Mål att sträva mot
•
att barnet utvecklar respekt för sina medmänniskor
•
att barnet utvecklar en vilja att värna och vårda sin omgivning och miljön
•
att barnet utvecklar intresse för sin omvärld och känner delaktighet i vad som sker i
dess omgivning
•
att barnet utvecklar självkänsla, kreativitet, idérikedom och uppfinningsförmåga
•
att barnen får inspiration till rollekar ur gemensamma upplevelser.
Waldorfförskolan kan bidra genom att
•
förskollärarna vårdar sin omgivning och utför praktiska arbetsuppgifter som är nödvändiga för
det dagliga livet
•
skapa utrymme för barnen att kunna hjälpa till med vardagliga sysslor
•
barnen regelbundet kan delta i skapande verksamheter
•
tillhandahålla funktionsdugliga redskap och verktyg
•
tillhandahålla material av god kvalitet som stimulerar barnets kreativitet (och), väcker
nyfikenhet och lust till aktivitet och skapande
•
uppmuntra barnets egna idéer och intressen
•
ge barnet utrymme i tid och rum att fördjupa sina erfarenheter i den fria leken.
SEX – SJUÅRINGEN
När barnet är sex år kan föräldrarna välja omsorgsform såsom förskola, 6-årsverksamhet eller förskoleklass.
Förskoleklassen är integrerad med skolan och omfattas av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo
94)
Inom waldorfpedagogiken har leken en mycket central roll både inom förskola och i de första grundskoleåren.
Under människans första sju år är det i leken som barnet övar sin vilja och erfarenheter blir till kunskap.
Leken genomgår en grundläggande förändring från att ursprungligen vara en intuitivt fantasilek till att
bli en föreställnings –och konstruktionslek under sex-sjuårsåldern En viktig förutsättning för de större
barnens lek är (att barnet vistas i) en trygg och välbekant miljö med välbekanta barn och vuxna. Bibehållen
kreativitet och lekförmåga är enligt waldorfpedagogiken en grundförutsättning för ett aktivt deltagande
i läroprocessen i skolan! Skolförberedande verksamhet bedrivs på alla waldorfförskolor med hänsyn till
främjandet av finmotorisk utveckling, social mognad, självtillit, disciplin i övandet och vissa speciella
aktiviteter för de större barnen.
SAMVERKAN MED FÖRSKOLA OCH SKOLA
Sexåringarnas väg till kunskap går via leken och nu kan de nå lekens höjdpunkter. Förutsättningarna för
att nå dit är att de vistas i en välkänd, trygg miljö med välbekanta pedagoger som inspirerar till lek och
lärande.
Integration och samverkan mellan förskoleklass och skola planeras i de enskilda skolorna. Hur detta sker
skall framgå av skolans lokala arbetsplan.
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Mål att sträva mot
Att varje barn utvecklar
•
nyfikenhet och lust att lära
•
tillit till sin egen förmåga
•
sin motorik, social förmåga, empati och kreativitet
•
sitt språk och förmågan att uttrycka sina tankar och känslor
•
förmågan att lyssna på andra
•
respekt för varje människas egenvärde
•
kunskaper om det omgivande samhället och miljön
•
förståelse för olika kulturer
Pedagogerna kan bidra genom att
•
ge stort utrymme i tid och rum för barnens lek
•
visa respekt och intresse för sex-sjuåringarnas lek
•
uppmuntra och inspirera barnen till kreativitet, konstnärligt skapande och uppfinningsrikedom
•
regelbundet berätta sagor som är anpassade till 6-7 åringarnas
•
stimulera barnen att delta i gemensamma uppgifter
•
utgå från varje barns individuella förutsättningar och behov
•
stärka barnets vilja till att lära och dess tillit till den egna förmågan
•
tillsammans med barnen vara aktiva medskapare till vår gemensamma kulturutveckling
BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Waldorfförskolan har goda möjligheter att stödja barn som av fysiska, psykiska eller sociala skäl behöver
mer stöd än andra. En grundläggande målsättning i waldorfpedagogiken är att beakta varje barns
individualitet. Barn med särskilda behov skall få dessa tillgodosedda. Efter samråd med föräldrar strävar
waldorfförskolan att erbjuda individuellt anpassade lösningar för att det enskilda barnet skall utvecklas i
en positiv riktning.
Waldorfförskolorna har möjligheten att konsultera en specialpedagog som också är insatt i pedagogiken.
Mål att sträva mot
•
att varje barn skall få det stöd och den stimulans det behöver för att optimalt kunna
utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar
Waldorfförskolan kan bidra genom att
•
erbjuda flexibla lösningar utifrån barnets individuella behov och waldorfförskolans möjligheter
•
erbjuda föräldrarna en stabil och kontinuerlig kontakt med förskolläraren och
andra stödpersoner
WALDORFFÖRSKOLAN – EN KULTURSKAPANDE VERKSAMHET
I waldorfförskolan kan man urskilja alla de områden som finns med i målbeskrivningarna, men det är viktigt
att poängtera att de går in i varandra och tillsammans skapar en verksamhet med en stark helhetskänsla.
Waldorfförskolan tar sin uppgift som kulturskapande verksamhet på stort allvar. En stor del av nutidens
barn vistas från späd ålder, dagligen i någon form av barnomsorg. Det innebär att barnomsorgen är med och
skapar den kultur som barnet socialiseras in i. Kulturskapande verksamhet är en evigt pågående process
och kultur skapas där människor möts.
Waldorfförskolan strävar efter att skapa bästa möjliga ”jordmån” för det lilla barnet att växa i. Verksamheten
planeras med målsättningen att skapa de bästa förutsättningarna för den utveckling som barnet befinner sig
i under de första sju åren. Strävan är att barnet i samspel med andra skall grundlägga en god självkänsla för
att sedan med nyfikenhet och vilja gå vidare till skolan. Waldorfförskolan skapar denna jordmån bl a genom
att: årstidernas växlingar genomsyrar verksamheten, dagen och veckan har en tydlig rytm, omgivningarna
utformas med omsorg, pedagogerna har en viktig roll som aktiva förebilder, den fria leken har en central
roll och uppmuntras
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WALDORFPEDAGOGISKA FRITIDSHEM
ÅLDERN SJU TILL OCH MED TIO ÅR
Målsättning (allmän)
Fritidshemmets uppgift är att vara ett komplement till hemmet och ge tillsyn och omsorg:
•
•
•
•
•
•

att stärka barnens självförtroende som individer och grupp.
att uppmuntra barnen till samarbete i lek och aktiviteter.
att lära barnen att hantera konflikter, känna empati och respekt för andra.
att låta barnen ta del av natur, kultur samhälle och miljö.
att genom dagliga rutiner och kontinuitet i verksamheten skapa trygghet.
att genom fritidspedagogiken ge utrymme för utandning och fri tid.

Verksamheten bygger på fri lek. Den fria leken ger barnen tillfällen att utveckla fantasi och kreativitet
samt att barnen får tillfällen att bearbeta sina upplevelser.
De får också möjligheter att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra.
Den fria leken inspireras av miljön och av olika lekredskap/material.
Allt material bör inbjuda till närhet och beröring.
ARRANGERAD LEK
Som ett komplement till den fria leken kan arrangemang av olika slag genomföras i syfte att stärka
gruppsammanhållningen eller för att träna samarbete.
MELLANMÅLET
Fritidshemmen bör sträva efter att servera näringsrik, biodynamisk eller kravodlat mellanmål till barnen.
Utifrån barnens egen förmåga kan barnen få ansvarsuppgifter vid förberedandet eller vid servering kring
mellanmålet.
INSKOLNING
Barnen bör få tillfällen att bekanta sig med varandra, skola och fritidsmiljö.
Detta kan ske genom inskolning i samarbete med förskola, skola och fritidshem.
En viktig del är att samarbeta med skolan kring barnens sociala utveckling.
Fritidshemmen skall uppmärksamma alla barn, bl.a. genom att samtala kring varje barn. Fritidspedagogerna skall delta eller vara delaktiga i gemensamma konferenser tillsammans med klassläraren, stödkollegiet och övriga pedagoger som har med barnet att göra, samt med föräldrarna. De samlade intrycken av
varje barn ger en bredare helhetsbild av barnet.
STÖD
Många barn behöver särskilt stöd i sin sociala utveckling. Detta stödbehov är vanligen störst på raster
och på fritidshemmet, eftersom det är då som barnen umgås fritt i syfte att genom leken utveckla det
sociala umgänget. Dessa barn mår ofta dåligt och behöver mycket hjälp för att utvecklas i rätt riktning.
Stödbehovet i dessa fall skall inte enbart vara riktad mot individen utan en förutsättning för att barn med
stödbehov skall få hjälp är att hela barngruppen får stöd i relationen med honom/henne.
JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ FRITIDSHEMMET
Fritidshemmen skall aktivt arbeta med jämställdhet bl.a genom att upprätta en jämställdhetsplan.
I barnverksamheten uppmuntras och stärks självkänslan hos flickor och pojkar och barnen stimuleras till
samverkan.
Ett inslag är samtal med barnen om språkbruk. Hur vi tilltalar varandra? Hur vi vill bli tilltalade?
Genom berättelser och genom medarbetarnas egna attityder ges också positiva bilder om att
man är olika men jämbördiga, att det handlar om individen i sammanhangen och inte vilket kön man är.
Fritidshemmen skall arbeta för jämställdhet i arbetsgruppen i det dagliga arbetet och genom att få in män
i ett kvinnodominerande yrke.
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ANTIMOBBINGSARBETE
Fritidshemmen skall aktivt motverka mobbing och all slags kränkande behandling.
En lokal handlingsplan mot mobbing skall finnas.
FRITIDSPEDAGOGENS KOMPETENSKRAV OCH ROLL
Waldorfpedagogiken bygger på antroposofisk kunskap. Därför krävs det särskild kompetens hos de fritidspedagoger som är verksamma vid fritidshemmen.
Genom bl.a utbildningen för fritidspedagoger på Kristofferseminariet i Stockholm kan man få denna
kompetens.
Fritidspedagogens roll gentemot barnen skall vara att erbjuda en vuxen förebild samt att vägleda barnen i
deras möten med sig själva, med andra människor och med naturen.
Fritidspedagogen måste vara lyhörd, lyssnande och iakttagande, ibland nära och ibland på avstånd.
Genom den vuxnes närhet skapas trygghet i barngruppen.
Fritidspedagogen skall inspirera barnen till lekar och aktiviteter genom sina kunskaper, sitt sätt att vara
och hjälpa barnen att få struktur och normer när det behövs. Målet är att barnen själva skall ta initiativ till
lek och aktivitet.
Det är av stor vikt att nya medarbetare får en ingående och fullständig introduktion om verksamheten
och vad som förväntas av medarbetaren.
Det är nödvändigt för skolans utveckling, att de olika enheterna, har god kännedom om varandras verksamheter, för att vi skall kunna arbeta mot gemensamma mål och på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas
kunskaper och möjligheter.
En förutsättning är att medarbetarna på fritidshemmet ges möjlighet att delta i fritidskollegiet bl.a för att
arbetet bygger på lagarbete och för att alla som arbetar skall känna sig delaktiga.
Det är också viktigt att lärarkollegiet och fritidspedagogkollegiet är lika delaktiga i skolans beslutsprocesser för att de samlade resurserna skall kunna tas tillvara på bästa sätt.
(I de fall där fritidshemmen och skolan har gemensam huvudman.)
Detta kan ske genom att medarbetarna ges möjlighet att delta i administrativa konferenser och andra
utvecklingsgrupper.

FÖRÄLDRAR
LÄRARE

BARN

STÖDRESURSER

FRITIDSPEDAGOGER
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ÅLDERN SJU TILL OCH MED FEMTON ÅR
Grundskolestadiet
MÅLBESKRIVNINGAR
Bild
Insikten att i varje människa ”bor en konstnär” börjar bli en erfarenhet, som alltmer leder till ett vidgat
konstbegrepp.
I skolan möter vi barn, som har en omedelbar fallenhet för bildskapande, andra för musicerande, andra
smakar på språkets uttrycksmöjligheter, för ytterligare andra är rörelsen ett primärt uttryck för skapande
verksamhet.
Det är viktigt att tidigt vara uppmärksam på barnens kreativa förmåga för att hjälpa till vid utvecklandet
av denna eller till och med att väcka den.
I det sammanhanget är bildskapandet och bildupplevelsen av stor betydelse i skolan.
Genom bilden är det möjligt att kommunicera med andra människor, uttrycka känslor, erfarenheter,
iakttagelser och åsikter.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
utvecklar förmågan att av upplevelser, tankar och känslor skapa inre, levande bilder
•
utvecklar förmågan att med hjälp av olika metoder och tekniker ge uttryck för dessa bilder
•
utvecklar sina anlag så, att de egna färdigheterna och kunskaperna bildar grund för
kommunikation med och förhållande till bilden i vidaste bemärkelse
•
utvecklar sin förmåga att använda, tolka, analysera och samtala om bilder
•
får kunskap om att bilden bär betydelse, skapar mening och har ett innehåll utöver
det föreställande
•
får kunskaper i gestaltningens och formgivningens betydelse för vår miljö
•
får kunskaper om bildens betydelse i olika tider och kulturer samt hur detta lett fram till
dagens bildyrken och medier
•
får kunskaper om och utvecklar färdigheter i bildens samverkan med övriga konstarter
•
genom kunskapande och övande får genomgripande erfarenheter av olika tiders och
kulturers utveckling från bild- till begrepps- och skriftspråk.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
I leken möter vi barnens omedelbara kreativa förmåga.
Varsamt gäller det att i skolan låta leken övergå i en skapande verksamhet, som i sin tur leder till ett
kunskapande i verksamhet.
Det kan ske genom, att barnen tidigt får möta olika material, som de kan göra något med – färger av olika
slag, tonande material eller genom att få upptäcka, hur man kan uttrycka olika saker genom den egna
gestaltens rörlighet.
På lågstadiet är bildskapandet en av många verksamheter. Bilden blir också av största betydelse, när det
gäller att förmedla kunskap. Det är viktigt, att läraren blir uppmärksam på, hur barn gör bilder på olika
sätt. Somliga barn längtar efter form, ofta energisk form, andra är mer fängslade av färgfläckars lek. Enkla
formteckningar och fria färgövningar motsvarar ett behov hos barnen.
Många barn har tidigt en längtan att få berätta i bilder för att uttrycka något upplevt. Här gäller det att vara
uppmärksam på ofta överraskande spontana uttryck.
Har läraren utvecklat en levande berättelsekonst, när han förmedlar olika ämnen, inspireras barnen till att
svara med bilder på ett individuellt sätt. I arbetsboken/periodhäftet, som barnen gör, kommer upplevelser
ofta till övertygande uttryck både genom den språkliga framställningen och genom bilden. Barnen visar sig
som omedvetna expressionister – de vill visa vad de upplevt.
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Förmågan att skapa bild med hjälp av fantasin behöver så småningom ett stöd i det yttre. Det kan t ex ske
i hembygdskunskapen (historia, geografi), där teckning av redskap i samband med olika arbetsprocesser
utvecklar sinnet att se skönheten i tingens formspråk.
Det egna bildskapandet utvecklas vidare genom att lära känna former och färger hos växter och djur under
den första naturkunskapen för att sedan mer och mer komplettera fantasielementet med förmågan att iaktta
och utröna lagbundenheter, t ex genom att studera perspektivets lagar och lagbundenheter i samband med
ljus och skugga.
I ökande grad blir bildskapandet inspirerat av konkreta iakttagelser. Ungdomarna utvecklar sig till originella
impressionister. Nu gäller det att ta tillvara och utveckla intresset för olika händelser och skönhetsvärden
i naturen.
Sinnet för bildens språk i vidaste mening får ett mycket starkt stöd mot grundskolestadiets slut, då ett stort
block i allmän konsthistoria genomgås. Här följs de bildande konsternas utveckling. En epok med sina ideal
följs av en annan med helt andra strävanden och visar så, hur konsten tar sig de mest olikartade uttryck under
tidernas lopp. Med begeistring kan ungdomarna leva sig in i medeltidens innerliga bildvärld för att
sedan lära känna, hur ungrenässansens konstnärer utforskar vårt förhållande till rummet, eller hur de
studerar människokroppens anatomi och dess speciella skönhet.
Så utvecklas ett mångsidigt förhållande till bilden, också som medel att undervisa i andra ämnen och att
påverka.
Att i samband med studiet få göra teckningar och egna kommentarer bidrar till att fördjupa förhållandet till
såväl lärostoff som till bild. Det sker vidare genom övningar i skulptur, måleri, grafik och fotografi.
Intresset att låta naturvetenskapliga erfarenheter förtydligas genom bilder utvecklas vidare genom
morfologiska studier, projektiv geometri, optik och färglära.
Till de bildskapande erfarenheterna i skolan hör arbetet med den sceniska bilden, där många gånger
dramatiska, musikaliska och eurytmiska händelser samverkar med bild, ljus och färg. Att arbeta med sceniska
framställningar är ett motiv, som återkommer flera gånger under skoltiden.

Eleven skall
•
ha utvecklat sin förmåga att framställa bilder med hjälp av olika redskap och tekniker
•
kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara
•
tillägna sig en förmåga att förstå och läsa budskapet i andras bilder
•
ha god kännedom om bildens betydelse för människan i skilda tider och kulturer.

Eleven skall
•
ha utvecklat sin förmåga att framställa egna bilder med hjälp av olika sorters teknik
•
kunna använda egna och andras bilder i bestämda syften
•
ha kunskaper om bildens roll i kultur och samhälle samt ha god kännedom om några
framträdande bildkonstnärer
•
ha övat upp en omdömesbildning för estetiska skönhetsvärden
•
ha erfarit att estetisk skönhet kan se ut på många olika vis.
Jfr t ex svenska, formteckning.
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Engelska och Moderna språk
(Engelska, tyska, franska, spanska, ryska)
Huvuduppgiften för undervisningen i främmande språk är att bygga broar till andra kulturer, till förnyande
aspekter av den egna personligheten än de givna, till ökad självkännedom. Är t ex den engelska karaktären
kanske bara en annan sida av det egna, nämligen att vara människa?
Det ökande utbudet av främmande språk i massmedia, det intensifierade reselivet och behovet av att kunna
kommunicera på många olika områden, såväl i privat- som yrkesliv och utbildning, gör att kraven på bredd
och djup i kunskaper och färdigheter inom ämnet ständigt växer. Härtill hör kunskaper och färdigheter,
som ger vidgade perspektiv på levnadsförhållanden, tänkesätt, seder och kultur inom olika språkområden
och länder.
Syftet med undervisningen i främmande språk är att eleverna skall förvärva så goda språkfärdigheter och
så mycket relevant samhälls- och kulturkunskap, att de kan vara verksamma i olika sammanhang, där
kommunikation sker på språket i fråga. Undervisningen skall ge eleven berikande inslag i den personliga
utvecklingen.
B-och C-språk
Benämningarna ”B- och C-språk” används inte. I waldorfskolan undervisas i främmande språk från åk 1:
engelska, och i en del skolor i ytterligare ett språk. Språkundervisningen har i alla tillämpliga avseenden
samma mål, uppbyggnad och karaktär. Utöver engelska har skolorna har ofta tyska, vilket på några skolor
är ersatt med franska, ryska eller spanska.
Möjligheten att i högre årskurser studera ett tredje främmande språk finns vid några av de svenska
waldorfskolorna. Se resp skolas arbetsplan.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
växer ut ur den egna, individuella erfarenhetens begränsning
•
får tilltro till den egna förmågan att använda språket där det finns behov att kommunicera
på detsamma
•
ökar sin omdömesförmåga genom jämförelse med andra kulturers villkor
•
accepterar det som är annorlunda och upplever det som ett komplement till den egna kulturen
och personligheten
•
förstår varierande former av det talade språket och blir medveten om de olika språkliga
varianter, som har sin grund i sociala och regionala skillnader
•
kan inleda och delta i samtal och diskussioner och därvid uttrycka egna åsikter och
bemöta andras
•
utvecklar sin förmåga att använda språket för att berätta, beskriva och förklara
•
kan läsa och förstå texter av varierande slag, såsom nyhetsartiklar och faktatexter i tidningar
och tidskrifter
•
läser och tillgodogör sig litteratur som kan möta behov av bl a spänning och upplevelser, och
som kan stimulera till fortsatt läsning på egen hand
•
får god inblick i och rikliga erfarenheter av sådan skönlitteratur, poesi och musik, som
representerar såväl ifrågavarande kulturtradition som den kultur eleverna i dag omges av
•
vänjer sig vid att läsa texter som anknyter till andra skolämnen och till tema och
projektarbeten, eller som rör egna intresseområden
•
kan formulera sig tydligt och vårdat i skrift och vänjer sig vid att uttrycka upplevelser och
tankar i skrift så att skrivandet blir en hjälp att befästa och utveckla språket
•
lär sig att analysera, bearbeta och förbättra sitt språk mot större variation och formell säkerhet
•
inhämtar kunskaper om samhällsförhållanden och kulturliv i språkområdet samt lär sig
beskriva och jämföra med svenska förhållanden
•
gör det till en vana att använda ordböcker, uppslagsböcker och grammatikor som hjälpmedel
•
inser hur den egna språkinlärningen går till och utifrån denna kunskap ökar sin förmåga
till självständigt arbete och ansvarstagande för den egna språkinlär¬ningen.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Undervisningens syfte är att berika kunskapen om andra kulturer och förhållanden lika väl som att främja
elevens personlighetsutveckling.
I litteraturen finns dessa dimensioner. De spelar en viktig roll i elevens utveckling, eftersom de uppenbarar
mycket som är dolt i det dagliga livet. De lyfter språket, de visar glädje, sorg, det gåtfulla, det tragiska, det
komiska. Dessutom möter eleven landets eller språkområdets kulturarv.
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INTERKULTURELL FÖRSTÅELSE, PERSONLIGHETSUTVECKLING
Varje annat språk är – jämfört med modersmålet – uttryck för ett annorlunda sätt att tänka och handla, för
olika värderingar, för en annan kultur och karaktär. Sådana kunskaper ger eleverna möjligheter till förståelse
och utveckling av såväl den egna personligheten som förhållandet till andra kulturer och människor.
Kunskaper om vardagsliv, historia, geografi, samhällsförhållanden och religioner inom de olika språkområdena är värdefulla. Sådana kunskaper ger också eleverna en vidgad bakgrund, när de vill förstå film,
musik, litteratur och andra kulturuttryck, när de tar del av nyhetsförmedling i media, och när de vill komma i
personlig kontakt med människor. Eleverna får genom internationella jämförelser och av skolan arrangerade
utlandsresor, elevkonferenser och kurser över nationsgränserna också nya perspektiv på svenskt samhällsliv
och svenska förhållanden.
KOMMUNIKATIV SPRÅKFÄRDIGHET
Att kunna kommunicera med hjälp av språket står i centrum för inlärningen. Undervisningen skall i lägre
klasser främst bygga på aktivitet och gehör i t ex sånger, ramsor, dikter, bilder, lekar, musik, dramatiseringar,
kortare sagor, fabler och enkla naturberättelser.
I utvecklandet av kunskaper och färdigheter via grammatik, skrivövningar, barn och ungdomsböcker, poesi,
dialoger, tidningsartiklar m m läggs grunden för högre klassers realiaundervisning, litteraturstudium, brevoch uppsatsskrivning m m.
Stoffet skall väljas så, att det stimulerar fantasi, konstnärlighet och engagemang på ett adekvat sätt i olika
åldrar. Tilltron till den egna förmågan att förstå och att använda det främmande språket i tal och skrift
befästs härmed. Det gäller både förmågan att uttrycka egna tankar och känslor samt att lyssna till och
kommunicera med andra.

Eleven skall
•
förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal
•
kunna förstå dikter, berättelser och skrifter av enkel karaktär
•
kunna göra sig förstådd i skrift, t ex i enkla meddelanden
•
känna till något om levnadsförhållanden i aktuella språkområden.

Eleven skall
•
förstå tydligt tal på språket i fråga
•
kunna delta aktivt i samtal om vardagliga ämnen och kända förhållanden
•
på ett enkelt språk kunna muntligt och skriftligt berätta vad han eller hon hört, läst eller upplevt
•
kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i berättande och beskrivande texter samt ta fram
fakta ur en saktext
•
kunna formulera sig skriftligt i enkla former, t ex i meddelanden och brev
•
ha allmänna kunskaper om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i
berörda länder
•
vara van att använda ordbok och grammatik som hjälpmedel.
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Eurytmi

				
Rudolf Steiner utvecklade i samarbete med bl a musiker och skådespelare en rörelsekonst, som fick namnet
eurytmi. Denna konstart vill i den mänskliga kroppens rörelser i rummet bringa det talade ordet (ljudeurytmi)
och musiken (toneurytmi) till uttryck.
Grunden i eurytmin är människan som talar och sjunger. Den är besläktad med andra konstarter, t ex
skådespelarkonsten genom sitt dramatiska och språkliga uttryck, dansen genom sina musikaliska rörelser,
målarkonsten genom den stora betydelsen av färg på dräkten och i rummet, arkitekturen genom geometriska
formprinciper.
I den pedagogiska eurytmin ligger intentionen att låta upplevelsen av ord och toner bli
synliga – få uttryck.
I toneurytmi fördjupar man sig i musikens melodiska ström, eller den rytmiska, harmoniska
karaktären etc.
I ljudeurytmi betonas ordens klang, diktens rytm och innehåll etc.
Eurytmin praktiseras på tre områden:
– som scenisk konst av en grupp till ackompanjemang av orkester eller mindre ensembler samt av
t ex diktrecitation och berättelser
– som terapi under ledning av läkeeurytmist och på läkares ordination.
– i skolan som pedagogisk konst i helklass eller del därav, likaledes till ackompanjemang av musik
eller tal.
I undervisningen ger eurytmin eleverna möjlighet att ge uttryck för inre kvaliteter, själsrörelser i bl a ord
och ton, rytm och harmoni.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
uppnår självkänsla och kroppsmedvetenhet
•
utvecklar själslig balans
•
utvecklar social medvetenhet
•
får kunskaper om musikens och språkets harmoniska lagbundenheter
•
får inblick i den eurytmiska konsten som helhet
•
utvecklar kunskaper och färdigheter som ligger till grund för och berikar ämnen som
matematik, språk och musik
•
får tilltro till den egna förmågan att i kroppsspråk synliggöra och förtydliga känslor,
tankar och viljeimpulser.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
I eurytmiövandet blir människan själv och hennes rörelser tillsammans med andra ett uttryck för ljud, uttal,
frasering, rytm, ton, intervall, för dynamiken som ligger till grund för geometriska former och proportioner
samt för sociala grundkvaliteter som uppmärksamhet, hänsyn, egna initiativ och samverkan.
Eurytmin är en egen konstart men bär med dans och pantomim flera besläktade drag. Ämnet är ett fundament
för språken med bl a läs- och skrivinlärning, för matematik och musik och kan i waldorfskolan inte tänkas
bort från dessa ämnen.
Från åk 1 till 12 bygger man upp ämnet så att eleven får en allt bredare insikt i ämnet efter sin individuella
förmåga och utveckling.

Eleven skall
•
ha tagit del av de klassiska kulturepokerna genom texter och danser m m
•
behärska det eurytmiska alfabetet
•
ha erfarenheter av och kunskaper om olika geometriska former
•
vara förtrogen med rumsformer och -riktningar
•
behärska grundläggande koordinationsövningar
•
ha utvecklat färdigheter i och känsla för takt, rytm och tonhöjd
•
behärska de fyra grundrytmerna (jamb, troké, daktyl, anapest).
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Eleven skall
•
ha goda färdigheter i eurytmins grundelement:
LJUDEURYTMI
•
t ex vokaler, konsonanter och olika rimformer
•
olika formprinciper för grammatiken
•
rörelser för olika stämningar i språket, t ex glädje, sorg etc.
TONEURYTMI
•
takt, rytm, melodi och harmoni
•
rita egna former till musiken
•
rörelserna för intervallerna
•
större rumsformer samt olika koordinations- och koncentrationsövningar
•
sociala övningar
•
rytmövningar.
Jfr svenska, matematik, musik, historia.

Formteckning			
Formens dynamik i den stelnade bilden är inte alltid genomskådlig för ett barn. Det kan t ex vara flera
stora steg fram till en bokstav, siffra eller geometrisk figur. Att ur ögats och handens rörelse och skicklighet
småningom få arbeta sig fram till sådana tecken och former är därför välgörande för ett obundet och plastiskt
– men ändå medvetet förhållande till främst läsning och skrivning samt till geometriska grundelement.
På ett subtilare plan fostras även omdömet genom krav på skönhet, balans, fantasi och ökande grad av
exakthet.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
får stöd för läs- och skrivinlärning samt lägger grund för geometriämnet
•
uppnår säkerhet i samspelet mellan öga och hand
•
utvecklar förmågan att själv bedöma när en form är vacker, välbalanserad och korrekt avbildad
•
utvecklar sin fantasi genom att uppöva fördomsfrihet i varifrån en form kommer, och vart
den är på väg, beroende på var i rörelsen bilden fångas – i synnerhet
vid formförvandlingsövningar
•
uppnår ökande grad av exakthet i iakttagandet.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Det raka och det böjda är grundelementen i formvärlden. Undervisningen i ämnet syftar till att skola tanke,
känsla och vilja inför denna formvärld. Det sker främst genom avbildande av givna former och utgör en
grundläggande fostran av omdömeskrafterna. Ämnet skall alltså inte förväxlas med fritt skapande, till
vilket eleven ges rikliga tillfällen i andra discipliner. I de första årskurserna läggs vikt vid, att eleverna blir
bekanta med olika former genom att t ex enskilt eller i grupp gå dem på gården, teckna dem med stora,
tydliga arm- eller benrörelser eller att utföra dem på golvet i eurytmilektionerna.
Efter mellansteg med t ex våt svamp på tavlan fästs formen av eleverna på papper med kritor eller vattenfärg.
Efter åk 5 utgår ämnet, vad kursplanen beträffar, och blir geometri.
Vanliga former är löpande-ornamentartade, slutna sigill- och speglingsformer samt formförvandlingar i
bildserier – allt närmare åk 6 med sikte på geometriämnet.
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Eleven skall
•
kunna avbilda givna former samt utveckla ett eget konstnärligt omdöme om formernas likhet
med förebilder
•
på fri hand och med god balans kunna teckna triangel, månghörningar och cirkel
•
kunna avbilda relativt komplicerade flätmönster med iakttagande av överliggande och
underliggande part
•
ha utvecklat en saklig och levande fantasi över ”varifrån en given form kommer”, och åt vilket
håll den kan utvecklas vidare.
Jfr svenska, matematik-geometri.

Geografi

			
Ämnet skall ge bilder av och inlevelse i människans plats i tillvaron. Det gäller i förhållande till andra
människor, till natur- och kulturlandskap samt samspelet mellan dessa och mellan olika geografiska
områden. Det behandlar även människans och jordens förhållande till det omgivande planetsystemet och
makrokosmos.
Till geografiämnet hör även evolutionen i naturrikena. Samspelet i dessa processer är centrala inslag i
under- visningen i syfte bl a att ge möjlighet till förståelse av dagens miljöfrågor och ekologiska problem,
vilka ävenledes utgör vitala delar av ämnet.
Människors och områdens beroende av varandra skall grundligt belysas, såväl vad avser lokala som regionala
och globala förhållanden.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
utvecklar kunskaper om människors livsvillkor i olika delar av världen
•
etablerar en känsla för hur det mänskliga strävandet och arbetet resulterat i utvecklingen
av kulturlandskapet
•
får insikt i de naturliga, fysikaliska och kemiska processer som formar och förändrar
landskapet
•
får insikt i hur människans olika tekniska, sociala, politiska och kulturella aktiviteter skapar
samband mellan olika regioner och länder
•
får kunskap om jordklotets inre och yttre strukturer, centrala geologiska processer och
jordens historia
•
får kunskaper om jordens förhållande till kosmos, solsystemets uppbyggnad och annan
grundläggande astronomi.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Ämnet studeras i en stark integration med historia och samhällskunskap. Under morgonperioderna studeras
olika världsdelar och regioner ur olika aspekter. Historia, nutida samhällsliv och politik ger tillsammans
med naturliga förutsättningar, råvaror och kommunikationsleder en helhetsbild av ett område. Syftet är
att eleven skall erhålla instrument att lära känna, beskriva och analysera världen. Med växande kunskaper
och allt större överblick får eleven möjlighet att upptäcka samband mellan enskilda händelser och helheter.
Ämnet får en konsekvensinriktning utgående från det mänskliga handlandet i naturen.
Olika regioners karaktärer skildras utifrån kontraster och likheter. Exempelvis bergsområden, öknar och
jordbruksmarker sätts in i ett större klimatologiskt och geomorfologiskt sammanhang. I analysen ingår
förståelse för olikheter i kulturellt liv inklusive religiösa aspekter. Den enskilda människans och gruppers
situationer och levnadsbetingelser är ofta centrum för studierna.
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Kartan är inte bara en återgivning av verkligheten, den är också ett instrument för att vidga synen på jordens
form och strukturer. Genom att avbilda jorden såväl topologiskt som mer konstnärligt erhåller eleven en
känsla för jorden som sträcker sig utöver politiska gränser. Olika länders eller regioners karaktär kan komma
till uttryck även i andra konstnärliga processer som t ex musik, drama och poesi.
I studiet av vissa regioner ges kunskaper om urbefolkningarna viss tyngd. Deras livsvillkor idag och
historiskt analyseras för att fördjupa synen på människans grundläggande förhållande till landskapet, vilket
kontrasteras mot dagens tekniska utveckling med alla dess möjligheter och problem.

Eleven skall
•
ha kunskaper om hembygdens geografiska betingelser, odling, industri och historia
•
förstå vad en karta är och hur man själv skapar en enkel karta med olika typer av områden,
kunna uppskatta avstånd
•
ha kunskaper om främst Nordens geografi med betoning på likheter och skillnader som
kommer till uttryck i topografi och kulturliv
•
ha relevanta namnkunskaper
•
ha kunskap om utvecklingen av det nordiska natur- och kulturlandskapet från inlandsisens
smältning fram till idag
•
känna till grundläggande egenskaper hos olika svenska landskapstyper
•
vara medveten om hur varje individs handlande inverkar på närmiljön och den sociala
samvaron i samhället.

Eleven skall
•
ha kunskaper om världskartan, om olika länders och regioners placering och förhållande
till varandra
•
ha relevanta namnkunskaper för hela jorden
•
ha kunskaper om sambandet mellan människors livsbetingelser i olika regioner och relevanta
yttre faktorer som klimatzoner, jordarter etc
•
känna till huvuddragen i klimat- och vegetationszonerna i världen samt förekomsten av
väsentliga naturtillgångar
•
ha kunskaper om hur människor lever och arbetar i skilda miljöer i världen
•
ha kunskap om hur viktiga förändringar i samhället såsom industrialisering, urbanisering
och utbyggd kommunikation påverkar livsvillkor och landskap
•
ha grundkunskaper i astronomi
•
ha kunskap om hur man själv söker och bearbetar information inom det geografiska området
och hur man presenterar detta i form av kartor, diagram, texter och illustrationer
•
ha kunskap om de geologiska processerna och deras verkan i formandet av landskapet.
Här ingår kunskap om mineral- och bergartsbildning, erosions- och vittringsprocesser,
seismologi och bildning av fossil
•
ha kunskap om jordens tidsperioder och livets utveckling, evolutionen
•
ha kännedom om hur man i fält genom direkta, egna iakttagelser kan studera landskapets
egenskaper och historia samt sambandet mellan miljö och samhälle.
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Hemkunskap

			
I det moderna samhället har hemmets och familjens karaktär förändrats bl a genom att både män och kvinnor
förvärvsarbetar i hög utsträckning. Utbudet av varor och tjänster är stort och ställer krav på vår medvetenhet
som konsumenter men även på våra färdigheter att i hemmet kunna sköta vanligen förekommande sysslor.
För att kunna göra ändamålsenliga val bland varor och tjänster krävs kunskaper om kvalitet och ekonomi
och om de konsekvenser det egna handlandet får för människa och miljö.
Skolan skall lära eleverna att bereda mat, laga och tvätta kläder, klara enklare underhåll i hemmet, mindre
reparationer m m.
Skolan skall också verka för jämställdhet. Detta förutsätter att kvinnor och män ges lika möjligheter att
delta i samhälls- och yrkesliv, och att de tar gemensamt ansvar för hem och familj. I hemkunskapen får
både pojkar och flickor erfarenheter av det praktiska hushållsarbetet. Eleverna samarbetar och fördelar olika
arbetsuppgifter i naturliga situationer.
Människors kunskaper om sambanden mellan livsstil, mat, hälsa och miljö har stor betydelse för folkhälsan
och folkhushållet. För att kunna leva sig in i dessa förhållanden är det av vikt att eleverna blir medvetna om
hur dessa roller har förändrats genom historien och i olika kulturella förhållanden. Kännedom om råvarors
utvinnande, förädling och beredning samt naturmaterialens ursprung, förädling och beredning är viktiga
inslag i skolans undervisning liksom resursmedvetenhet och återvinnande av material och produkter.
Undervisningen i hemkunskap skall ge kunskaper om dessa samband.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
förstår sambandet mellan kost, motion, sunt leverne och hälsa
•
får insikt i den egna och andra kulturers mattraditioner
•
kan välja livsmedel, planera, tillaga och servera måltider och därvid ta hänsyn till
näringsinnehåll, kvalitet, smak, pris och miljö
•
får kunskaper att kunna planera för eget boende
•
lär sig att vårda och ta ansvar för hem, familj och den gemensamma närmiljön
•
lär sig att hushålla med resurser samt får förståelse och utvecklar ett ansvar för, hur den
enskilda människans och de enskilda hushållens beteende påverkar miljö och andra
människors villkor lokalt och globalt
•
anlägger ett ekonomiskt, miljömedvetet och ansvarskännande perspektiv på olika
uppgifter i hemmet
•
får ett internationellt och historiskt perspektiv på människors boende
•
lär sig grunderna i husbyggs
•
lär sig att planera sin ekonomi utifrån egna och hushållets resurser och behov
•
kan söka, värdera och praktiskt använda sig av konsumentinformation samt känner till
sina skyldigheter och rättigheter som konsument
•
tillägnar sig ett jämställt synsätt på mannens och kvinnans roll och uppgifter i hem och hushåll.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
I strävan mot kroppslig, själslig och andlig hälsa utgör hemkunskapen ett viktigt inslag. Eleven skall
få förutsättningar att må bra och fungera väl med sig själv, med naturen och med andra människor.
Resurshushållning avser hushållning med såväl mänskliga som materiella och naturresurser. Hemkunskapen
skall anlägga en helhetssyn på människans och hushållets ansvar för miljö och medmänniska.
I waldorfskolan ligger hemkunskapen i de lägre klasserna inom främst hembygdskunskap (geografi, historia)
och handarbete.
Stickning, virkning, sömnad och brodyr är inte bara stödjande vid utbildandet av omdömeskrafterna samt
vid läs- och skrivinlärningen, de är också en viktig del av grunderna i hemkunskapen tillsammans med en
ingående materialkännedom.
Eleverna lär sig behandla ull, karda, tova, spinna, väva och sticka (strumpor, vantar m m) samt färga garn.
Linberedning ingår också i ämnet.
I åk 3 prövar eleverna om möjligt på husbygge tillsammans med föräldrar och lärare. Det kan t ex vara en
lekstuga som skänks till kamraterna i förskolan, fritidshemmet eller skolan. I åk 3 och 4 tillbringar klassen
i allmänhet flera kortare perioder på bondgård och blir där förtrogna med allt som hör jordbruk och
djurhållning till. Då lär man sig att tröska, mala och baka manuellt.
I åk 6 och 7 har de klasser, som kan, trädgårdsbruk. Vård av skolgård, -hus och -lokaler, assistens i
bespisningens kök, skötsel av krukväxter, vädring av klassrummet, reparation och underhåll av skolmöbler
är exempel på återkommande sysslor, som eleverna tidigt får planera och ta ansvaret för.
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I åk 7 finns hemkunskapen som enskilt ämne på schemat. I de högre klasserna läggs särskild vikt vid här nämnda
strävanden inom ämnena kemi (t ex näringskemi i åk 8), geografi och biologi (t ex miljökunskap).
Till erfarenheterna av husbygge i åk 3 läggs teoretiska genomgångar om olika byggnadssätt i åk 9.

Eleven skall
•
kunna baka matbröd och känna till de vanliga ingredienserna härtill
•
kunna skilja på sädesslagen och ha provat bakning med olika mjölsorter
•
veta hur ett hus är byggt samt kunna hantera hammare, såg och meterstock
•
tillsammans med kamrater kunna duka och duka av i samband med måltid samt städa och diska.

Eleven skall
•
kunna klara sig själv i sin vardagssituation
•
kunna tillvarata och hushålla med resurser samt vårda miljö och persedlar
•
vara medveten om vad som ingår i en väl sammansatt måltid och känna till våra vanligaste
livsmedel och deras näringsinnehåll
•
kunna planera, värdera och färdigställa goda, näringsriktiga måltider, även vegetariska
•
kunna läsa och använda konsumentinformation, recept och bruksanvisningar samt kunna
beräkna och värdera kostnader för såväl tonåring som för familj
•
kunna enklare bokföring för att ha överblick i hushållsekonomin
•
kunna sortera avfall och göra en kompost
•
kunna göra jämförelser av pris och näringsinnehåll, särskilt vad avser skillnader mellan
hemlagad och köpt vara
•
kunna sköta sin hälsa med goda kost- och levnadsvanor
•
veta hur man förvarar och tar tillvara livsmedel samt behärska hushållets vanligaste
tekniska hjälpmedel
•
kunna samarbeta på ett jämställt sätt samt ta ansvar för arbetsuppgifter
•
ha kännedom om hur olycksfall i hemmet kan förebyggas
•
ha kännedom om olika rengöringsmedel och metoder samt om kemikalier aktuella
för hemmabruk
•
känna till betydelsen av dagens måltider, i synnerhet frukosten samt vara medveten om
betydelsen av trivsel och samvaro vid måltider
•
kunna baka mat- och annat bröd
•
känna till skillnader i matsituationen i i-land och u-land
•
kunna sköta olika hushållsmaskiner.

Hemspråk
Ämnet ingår inte i waldorfskolans kursplaner. Undervisningen genomförs i allmänhet i samarbete med
kommunerna. Mål och uppbyggnad som i kommunala grundskolor.
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Historia

				
Historien kan aldrig ställa upp handlingsmönster för framtiden, alla situationer är unika. Varje människa
lever i ett särpräglat historiskt sammanhang. Man kan dock komma till insikt om, att var och en har sin
historiska mission att fullgöra: Att ta ansvar för sitt liv och sin omvärld samt att varje ny situation alltid ger
en valmöjlighet.
Historia kan betraktas som människokunskap, antropologi. I det historiska skeendet och i de historiska
händelserna blir sådant synligt, som finns hos varje enskild människa. Fyra teman kan följas upp genom
historien:
1.
2.
3.
4.

Förhållandet mellan människa och natur
Förhållandet mellan människa och teknik
Människornas sociala förhållanden såsom samhällstrukturer och styresskick,
familjebildning, frivilliga och intressegemensamma bildningar m m
Människornas religiösa förhållanden, moraliska och etiska värderingar.

Under historiens gång har människans medvetande om sig själv och omvärlden förändrats. Skilda tänkesätt,
handlingsmönster och sociala förhållanden präglar olika historiska skeden. Därav följer att liv och tänkande
kommer att bli annorlunda även i framtiden. Framtiden måste förstås som något nytt – oförutsägbart – något
som inte kan härledas endast ur det förgångna. Den unga människan skall få förtroende till förmågan att ta
tag i sitt eget liv samt att med lust och engagemang få ge sig i kast med framtidsuppgifterna.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
utvecklar en förståelse för varje historisk epok ur dess förutsättningar
•
får en förståelse för hur människan under olika tider och i olika kulturer har förhållit sig till
samhälle, natur och religion, samt att dessa förhållanden genom tiderna har förändrats
•
utvecklar en förståelse för hur det sociala livet och olika styrelseformer har förändrats mot ett
allmänt demokratiskt sinnelag
•
utvecklar en säker grund för att vara en världsmedborgare, där tryggheten i den egna kulturen
och det egna kulturarvet är viktiga inslag
•
får en förmåga att särskilja väsentliga strömningar och händelser
•
får förtroende till sin egen förmåga att utveckla ett sunt omdöme om det meningsfulla i att
ta ett individuellt ansvar för framtiden.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Ett av målen för historieundervisningen är att förmedla det förgångnas erfarenheter på ett sådant sätt, att den
unga människan grips av ett intresse för mänskligheten i utveckling, samt att skapa grunder för en förståelse
av samtiden och ett perspektiv på den framtid, som det ständigt är människans uppgift att gestalta.
Historien är oändligt rik på stoff, och det är omöjligt att återge ens en bråkdel därav. För läraren gäller det
att göra ett urval. Historieundervisningen måste fortlöpande omvärderas och aktualiseras. Särskilt den
moderna historien är utsatt för ständiga perspektivförskjutningar, men även vår äldre historia måste vägas
mot en utveckling emot ett mångkulturellt och globalt samhälle. Nationalism och chauvinism är avarter till
den historiska identitet som mänskligheten behöver. I frågan om grundläggande värderingar kan skolan
inte vara värdeneutral. Frihet, jämlikhet och broderskap är den moderna människans ideal.
Genom undervisningens levande berättelser och plastisk- konkreta framställningar kan eleverna utveckla
en social och historisk fantasi. Mänsklighetens utveckling exemplifieras med individuella gestalter och
händelser. Inlevelse och olika infallsvinklar är nyckelord. I klassrummet skall stämningen av det forntida
Indien, Grekland, Rom etc råda, innan man i högre årskurser också betraktar historiens kausala sammanhang
och gör analyser av historiska skeenden.
Social och historisk fantasi utgör grund för omdömet om det förflutna. Rätt vårdad kan den dessutom
skapa förståelse för samtida människoöden och förhållanden samt bidra till konstruktiva föreställningar
om framtiden.
Stoffet bör vara av allmänmänsklig betydelse. Det finns liten anledning att behandla sådant, som till och
med en historiker har svårt att minnas. Kärnan i historieundervisningen skall vara sådan, att den även har
ett innehåll som kan växa och utvecklas med eleverna, som låter dem se världen i ett nytt ljus, något som
låter dem ana att det finns gåtor och frågor, som undandrar sig ett enbart kausalt historiskt omdöme.
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Viktigt är att eleverna får ett förhållande till tiden, och att historien inte framställs som ett blott linjärt
framåtskridande. Ibland tycks utvecklingen stå stilla eller gå bakåt, ibland tar den språng och går i rasande
fart. Kring framför allt enskilda och grupper av personer, men även platser och skeenden, kan en virvelvind
av händelser uppkomma – en knutpunkt i historien. Sådana exempel kan utgöras av Echnaton, Perikles och
Aten, Jesus i Palestina och kristendomen i Rom, Gregorius den store, Karl den store och hans söner, skolan i
Chartres, Masaccio - da Vinci - Michelangelo - Rafael, Kopernikus, ”Spinning Jenny”, franska revolutionen,
Marx och Engels, arbetarrörelsen, Pax Romanum och EU, elektronikens utveckling.

Eleven skall
•
känna till delar av den värld som skildras i Gamla testamentet
•
känna till vissa yrken, levnadssätt och sociala förhållanden i det förindustriella samhället
•
känna till den egna hembygdens historia och kultur
•
ha god kännedom om levnadsförhållandena i de stora forntida kulturerna i Indien, Persien,
Egypten och Grekland till Alexander den store.

Eleven skall
•
känna till grunderna i den romerska kulturen, särskilt med utgångspunkt från olika
historiska personligheter. Individ, dualitet, juridik, dialektik och ingenjörskonst är nyckelord
•
ha fått lära känna olika gestalter, knutpunkter och andliga strömningar i den nordiska och i
den allmänna medeltidshistorien samt kunna jämföra dessa med varandra
•
ha fått lära känna olika individualiteter och deras betydelse för den nya tidens historia
och framväxten av en ny världsbild under renässansen samt hur dessa förhåller sig till
skeenden och strömningar i nutiden
•
ha fått en genomgång av hur de mänskliga uppfinningarna, den industriella revolutionen
och tekniken har förändrat människors levnadsvillkor
•
ha fått kunskaper om grundläggande konstruktiva men även destruktiva idékomplex och
deras historiska konsekvenser för vår tid
•
ha fått ett historiskt perspektiv på världsläget och den tid vi lever i
•
ha fått en insikt i att individers och gruppers ställningstagande och agerande har betydelse
för mänsklighetens gemensamma framtid
Jfr handarbete, eurytmi.
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Idrott och hälsa

		
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för människans hälsa. Därför
är det viktigt, att eleverna får kunskap om, hur den egna kroppen fungerar, och hur man genom regelbunden
fysisk aktivitet och friluftsliv kan vårda sitt kroppsliga och själsliga välbefinnande. Skolan skall genom ämnet
stimulera eleven till att själv kunna ta ansvar för sin utveckling i dessa avseenden.
Gymnastik och friluftsliv handlar om långt mer än fysisk utveckling. Liksom all annan undervisning skall
gymnastiken stödja hela människans utveckling genom att i det kroppsliga övandet även spegla det själsliga
och andliga, som kännetecknar ålder och utvecklingsfas.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
utvecklar sina fysiska, psykiska och sociala förmågor så att bestående intresse för
regelbunden kroppsövning som ett medel för hälsa och välbefinnande skapas
•
utvecklar lust och förmåga till fysisk aktivitet samt stimuleras att i rytm och rörelse ge uttryck
för fantasi, känslor, intentioner och gemenskap
•
genom egen aktivitet lär känna olika former av lekar, danser, idrottsaktiviteter och friluftsliv
samt får fördjupade kunskaper om dessa
•
skaffar sig kunskaper som gör det möjligt att se olika former av kroppsrörelse , motion och
idrott ur ett allmänt hälsoperspektiv
•
utvecklar lust och förmåga att leka och utöva idrott och att ta ansvar för sin egen fysiska träning
•
kan organisera och leda olika idrottsaktiviteter
•
får inblick i idrottens historia och kännedom om lekar, danser och idrottsaktiviteter i andra
kulturer och tider.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Idrott, friluftsliv och därtill knutna aktiviteter erbjuder stora möjligheter till socialt övande. Denna aspekt
är därför ett viktigt inslag i waldorfskolans metodik i ämnet. Alla slags lekar, ute och inne, även folkdans,
mår alla barn väl av, både pojkar och flickor.
Den växande människan förvandlas oupphörligt. Upp till tolvårsåldern rör sig barnet oftast med lätthet.
Det går, springer, hoppar och balanserar utan större svårighet. Det utvecklar och fördjupar ett naturligt
förhållande till omvärlden, främst via kroppen, dess rörelser och sinnen.
Efter tolvårsåldern upplevs den egna kroppstyngden på ett mer påtagligt sätt. Puberteten är också ett
uppvaknande för den fysiska tyngden och den egna kroppen. Här hjälper gymnastik och idrott att återerövra
barndomens förlorade lätthet.
BOTHMERGYMNASTIK
Genom den pedagogiska gymnastik, som Fritz von Bothmer utvecklade, har gymnastiken fått möjligheter
att stärka elevernas personlighetsutveckling och växt.
Att hjälpa eleven till att utveckla och befästa sin självkänsla, att kunna stå rak av egen kraft och med vaken
blick för omgivningen är därför ett framträdande mål i ämnet. Rytm och andning leder gymnastiken.
Rörelsens egen musik skall kunna upplevas i rummet.
Lek och fantasi är centrala delar av gymnastiken, där rörelseglädje eftersträvas. Denna grundhållning finns
i alla gymnastikgrenar såsom redskapsgymnastik, idrott, friluftsliv, danser etc, vilka återkommer i ökande
svårighetsgrad genom årskurserna.
I samband med raster och utflykter skall klassläraren i sin gemenskap med barnen bidra till fostran i dessa
avseenden. Fr o m åk 4 har gymnastik och idrott egen plats på schemat.
Undervisningen syftar till, att alla elever, oavsett kön och andra förutsättningar, skall kunna delta och
utvecklas på sina egna villkor.
Bothmergymnastiken lägger stor vikt vid att utveckla elevernas medvetenhet om den egna kroppens
förhållande till rummet och dess riktningar, proportioner, balans m m. Detta utgör väsentliga inslag i
grunderna för läsning och skrivning, geometri och matematik samt för omdömesförmågans utveckling.
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Eleven skall
•
kunna fri- och linjeorientera samt ha grundläggande kunskaper om kartan och dess förhållande
till verkligheten
•
ha fått erfarenhet av hur samverkan befordrar ett gott resultat i t ex lagspel
•
behärska bröst- och ryggsim, kunna hoppa och dyka samt ha fått övning i att hantera
enklare nödsituationer vid vatten
•
skall kunna dansa några vanliga folkdanser
•
ha kännedom om lämplig klädsel och utrustning för friluftsliv under olika årstider
•
genom gymnastiska övningar ha fått erfarenheter av förhållanden som rör massa, kraft,
tryck, jämvikt m m
•
veta något om skaderisker och skadors förebyggande.

Eleven skall
•
ha kunskaper om hur man sköter sin kropp och sin hälsa
•
kunna delta i lek, dans och idrott samt utföra rörelseuppgifter genom härmning
och improvisation
•
kunna medverka i planering, ta egna initiativ och förstå andra människors olika förutsättningar
för fysisk aktivitet
•
kunna dansa vanliga svenska folkdanser och några från andra kulturer och tider
•
ha kunskaper i de vanligaste idrottsgrenarna samt kunna leda och organisera aktiviteter
inom ämnesområdet
•
i friluftsliv ha förståelse för den ekologiska balansen samt kunna ta ansvar för naturen och
utnyttja den medvetet vid friluftsliv och aktiviteter
•
ha kunskaper om friluftsliv och vistelse i naturen, känna till allemansrätten och kunna
orientera i okänd natur genom att använda olika hjälpmedel kunna tillämpa kunskaper i
ergonomi i vardagliga sammanhang.
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Matematik
Matematiken har under kulturutvecklingen erhållit många fruktbara problemställningar från naturvetenskaperna och vid genomförandet av tekniska projekt. Den har genom sina mönster och modeller
vid problemlösning starkt bidragit till utveckling av såväl grundforskning som teknik. Även den enskilde
ställs i vardagen inför problem, ej sällan av social, komplicerad art. Det är då viktigt, kanske avgörande,
att klarlägga förutsättningar och villkor och att eftersträva en struktur i problemlösningsarbetet, aktivititer
som hör till matematikutövandets kärna. Det är skolans uppgift att med matematikämnet ge eleverna ett
förtroende till sina egna tankekrafter, förmåga till själviakttagelse och till problemlösning av såväl logisk,
kreativ som praktisk art. Med hjälp av historiskt dokumenterade exempel skall eleverna även få en inblick
i hur matematiken under århundradenas lopp fått en både bredare och djupare betydelse, dels för den
enskilde, dels i samhället.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
får tilltro till det egna tänkandet och till en förmåga att klara av problemlösning på egen hand,
även när frågeställningen inte är av matematisk natur
•
får insikter i grundläggande matematiska begrepp och metoder, en förmåga att vid
problemlösning analysera förutsättningar och villkor, att söka efter och tillämpa användbara
begrepp och metoder
•
utvecklar en förmåga att tillämpa enkla matematikkunskaper vid uppkommande
vardagsproblem och att bedöma resultatets rimlighet
•
utvecklar en bedömningsförmåga rörande hantering av siffermaterial och diagram i media,
reklam, statistik och annat offentligt material
•
förstår den roll matematik spelat och spelar i den historiska utvecklingen och i anknytning till
detta ge orientering om några enkla matematiska modeller
•
utvecklar en förmåga att å ena sidan ”räkna i huvudet”, å andra sidan använda miniräknare
eller dator för numeriskt arbete
•
utvecklar en förtrogenhet med att muntligt eller skriftligt redogöra för en tankegång.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
I likhet med andra ämnen skall skolmatematiken bidra till att utveckla så många sidor som möjligt av
elevens personlighet. Det ligger i matematikens natur att detta ämne erbjuder unika möjligheter till övning
av de egna tankekrafterna, dels under problemlösning, dels vid förvärvande av nya metoder och begrepp.
Verklig problemlösning börjar med en situation, då man inte vet hur man skall gå till väga för att lyckas lösa
problemet i fråga. I begynnelseskedet krävs ett eller annat uppslag, en gissning eller någon annan form av
ansats. Här kommer det an på fantasin. I ett senare skede, när problemlösningsidén är funnen, gäller det att
strikt forma en logisk tankegång, som säkerställer resultatet. Matematiken erbjuder här även möjligheten
att uppmärksamt iaktta det egna tänkandet, att med en viljeinsats utöva en strikt tankekontroll. Det rör sig
om ett neutralt, men engagerande övningsfält, som kan höja graden av självmedvetenhet.
I enklare varianter av skolmatematikens problemställningar gäller det att tillämpa en metod, som förvärvats,
ofta i samband med praktiska uppgifter eller som verktyg för studier i samhälls- eller naturvetenskapliga
ämnen.
Eftersom matematiken slår broar inte endast till vetenskaperna utan även till konsten, bör skolmatematiken
– genom att engagera eleverna – även ge dem upplevelser av estetisk art: genom studier av symmetri,
former, rörelser, mönster, rytmer, talförhållanden och algebraiska samband. Eleverna har i arbete av detta
slag särskilt goda möjligheter att göra upptäckter, något som medför arbetsglädje för envar.
Läraren bör medverka till att eleverna för en dialog med varandra och med läraren i en problemorienterad
undervisning, som rymmer övningsmoment med både estetisk syftning och av problemlösningskaraktär.
I waldorfskolans matematik kompletterar årskurs 5 fem års övning i dels räkning med rationella tal, dels
pregeometri (formteckning och s k dynamisk teckning), samtidigt som dessa skolår ger en upptakt till
begynnande ”formaliserad” algebra i åk 6 (pre-algebra).
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Eleven skall
•
behärska de fyra räknesätten med positiva heltal och noll, varvid divisionsalgoritmen är
utsträckt till att omfatta tvåsiffrig divisor
•
ha god förtrogenhet med delbarhetsreglerna för talen 2- 6 och 8-10
•
förtrogenhet med begreppen gemensam dividend och gemensam faktor
•
ha förvärvat grundläggande färdigheter i räkning med bråk, såväl decimalbråk som bråk i
formen a/b
•
ha god förmåga att klara av uppskattning och andra elementära numeriska uppgifter
genom ”huvudräkning” (muntlig och skriftlig)
•
känna till hur storleksförhållanden ändras, då tal kvadreras och då tal multipliceras eller
divideras med ett annat (positivt) tal
•
kunna tillämpa de fyra räknesätten och ”regula de tri” i vardagsproblem av enklare typ
•
ha god kännedom om prioriteringsregler och andra grundläggande aritmetiska regler
•
vara förtrogen med numerisk behandling av extremt stora och extremt små tal
•
vara orienterad om grundläggande geometriska figurer, kunna rita dem och redogöra skriftligt
för hur figurerna ritades.

Eleven skall
•
vara väl förtrogen med utförande av de fyra räknesätten på rationella tal, däribland även
negativa tal, och behärska grunderna av räkning med kvadrat- och kubikrötter
•
vara orienterad om ”algebrans makt”, dvs om den viktiga roll som utnyttjande av bokstäver
spelar vid bevisföring och vid spårande av aritmetiska samband
•
ha goda färdigheter i överslagsräkning, både ”i huvudet” och vid annan räkning, med eller
utan miniräknare
•
kunna tillämpa kunskaper om procenträkning, proportionalitet, lineariteten y = ax+b,
ekvationer, avstånd, skala, vinklar, area, volym och vinklar vid vardagskalkyler eller
vid problemlösning inom angränsande ämnen
•
kunna tolka, använda och tillämpa viktiga typer av tabeller och diagram
•
kunna utföra grundläggande algoritmer med annan bas än 10 och vara förtrogen med enkla
grunder i kombinatorik och klassisk sannolikhetslära
•
känna till grunder i euklidisk geometri, inklusive viktig syntetisk geometri om ellips och parabel
•
tillämpa Eulers polyedersats och lösa enkla konstruktionsuppgifter beträffande polyedrar.
Jfr formteckning, eurytmi, bild.
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Musik

				
Musikundervisningens uppgift är att bidra till elevernas allsidiga utveckling. Ämnet erbjuder ett konstnärligt
övningsmoment med rika terapeutiska möjligheter.
Framför allt skall skolan genom det musikaliska elementet hjälpa barnen till en harmonisk utveckling av
vilje-, känslo- och tankeliv. I den musikaliska samvaron utvecklas social trygghet, som hjälper eleven till
modet att öppna sig för omvärlden.
Musiken skall väcka glädje och upptäckariver, lust till eget skapande samt öva lyssnandet och verka
harmoniserande på hela människan.
Undervisning, dagligt sång- och musikövande syftar även till att göra eleverna väl förtrogna med olika
tiders och kulturers sång, dans och musik.
Skolan skall erbjuda rikligt med musiktillfällen, inte bara genom elevernas deltagande i olika kör- och
orkestergrupper. Även gästande körer och musikgrupper skall vara återkommande inslag i skolans liv.
Ämnet skall spegla såväl nutida musik och dess roll i samhället som det musikarv, vilket har utvecklats
genom historien.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
utvecklar färdigheter och kunskaper i sång, spel och dans så att den personliga utvecklingen
på olika sätt befordras
•
utvecklar och befäster grundläggande sociala förmågor så som lyssnande och uppmärksamhet
på samspel mellan det egna uttrycket och gruppens
•
tillgodogör sig en bred musikalisk allmänbildning samt genom studium och eget övande
blir förtrogen med repertoar ur svenskt samt andra tiders och kulturers musikliv
•
utvecklar sin förmåga till inlevelse i musikens innehåll och kulturella betydelse
•
får ökad förtrogenhet med olika konstnärliga och estetiska uttryck och deras samverkan
•
lär sig förstå och skapa musik, blir förtrogen med musikens uppbyggnad, olika former och
uttryck samt dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och tider.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Musikämnet utgår från den skapande människan samt hennes förhållande till musik och omvärld. Redan
i första klass träder eleverna in i en stor musikalisk gemenskap med hela skolan, som har en gemensam
årstidsbunden repertoar. Varje morgon övas fr o m åk 1 i sång och flöjtspel årstidernas sånger dels ur våra
folkliga skatter, dels från andra länders folkmusik.
Till månadsfesterna möts hela skolan, och allt som övats finner nu ett unisont uttryck. Olika klasser kan
ha övat in olika stämmor, och när man möts, klingar det man hört enstämmigt i klassrummet nu plötsligt
samman i mäktiga harmonier. Sångens och musikens kraft blir real, upplevelsen av vad varje enskild
människa kan åstakomma tillsammans med andra blir stor och övertygande, ty samverkan mellan individen
och gemenskapen är kärnan i det sant musikaliska. Häri lever en universell, fredsskapande kraft.
Musikens källor finns i människan själv, i det musikaliska kulturarvet och i samtiden. Varje individ måste
också få möjlighet att utveckla sina speciella förmågor. Det sker under övningsstunder, där det egna
skapandet lyfts fram.
Slagverksinstrument som xylofoner, klangspel, pukor, trummor, järnstavar, trianglar samt strängaspel som
lyror, barnharpor och kantele används i de lägre klasserna i detta improvisatoriska övande. Småningom
utökas instrumentariet till valfria instrument. Här sätts det egna skapandet i dialog med andras, vilket
uppövar lyhördheten för omgivningen och medmänniskan.
I allmänhet spelar hela klassen fiol i åk 3, 4 och 5. När notläsningen introduceras i åk 3 och 4, övas
abstraktionsförmågan samt koordinationen mellan synintryck och motorik.
Instrumentalspelet från det egna flöjtspelet över stråkinstrument in i större instrumentgrupper i skolorkestern,
verkar även viljestärkande och övar tålamod, hänsyn, omdöme och social känsla. Ur denna grund från de lägre
klasserna kan ett arbete över ämnes- och klassgränserna med sångspel, körverk och opera växa fram.
Vid sång och röstvård, även enskild sådan, läggs stor vikt, ty i musiken finner man sig själv. En människa, som
hittar ”sin egen röst”, finner däri en trygghet och glädje, som främjar en öppenhet gentemot omvärlden.
Musikundervisningen skall bära vårt kulturarv vidare, ge förståelse för och kunskap om den historiska och
mänskliga utvecklingen samt ge impulser för framtiden. Den skall bygga broar från folk till folk.
Det konstnärliga övandet utvecklar viljelivet, fördjupar känslan och väcker sinne för kvalitet. Detta är en
nödvändig förutsättning för att motverka ytlighet vid utvecklingen av det personliga omdömet.
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Eleven skall
•
kunna delta i unison och flerstämmig sång
•
ur det praktiska musicerandet ha kännedom om musikens grundelement, melodi, takt, rytm,
tonalitet och känsla för harmonik
•
ha skolat sitt gehör genom ett aktivt, kvalitativt lyssnande
•
i samverkan med andra ämnen ha lärt känna olika länders musikaliska kulturarv såsom sånger
och folkdanser
•
kunna delta i instrumentalt ensemblespel eller klassorkester
•
kunna skapa små kompositioner och delta i enkla improvisationer.

Eleven skall
•
kunna delta i ett mer avancerat körarbete
•
kunna delta i orkesterarbete
•
ha en repertoar av danser från olika kulturer och tidsepoker inklusive vår egen kultur
•
ha de musikaliska kunskaperna för ett eget komponerande och för improvisationer
•
ha kännedom om olika musikformer
•
kunna lyssna aktivt till musik och reflektera över sina intryck och upplevelser.
Jfr matematik, eurytmi.
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Naturkunskap

		
Waldorfskolan vill vara en skola, som tillmötesgår behov av en allmän utveckling för alla elever. Huvudmålet
med den naturvetenskapliga undervisningen är att väcka elevernas intresse för omvärlden. En strävan är
att finna lagbundenheter i naturen genom att studera fenomenen, utan att eleverna alltför tidigt låter sina
iakttagelser låsas av teorier. Det är viktigt, att eleverna småningom själva, steg för steg, kan komma så långt
i sin abstraktionsförmåga, att de kan förstå, hur modeller, som i dag används inom naturvetenskaperna,
har vuxit fram. I största möjliga utsträckning eftersträvas att eleverna kan dra slutsatser genom att jämföra
varierade experiment med varandra.
Det är också viktigt att knyta an till de praktiska tillämpningar, som naturvetenskapen har fått i det moderna
samhället.
Undervisningen är till stor del uppbyggd kring experiment inom fysik och kemi. Under de första läsåren läggs
i undervisningen stor vikt vid det beskrivande och karakteriserande. En övergång till högre abstraktionsgrad
sker från klass 8 - 9.
Fysik, kemi och biologi med sina lektioner och laborationer ger rikligt med tillfällen till övandet och
utvecklandet av ett forskande sinnelag. Det rör sig här om iakttagande och tänkande över det iakttagna
– grundaktiviteterna i all naturvetenskap.
Först kommer övandet att i frihet kunna iaktta fenomenen, utan att detta störs av ovidkommande teorier. I
skolan skall stor vikt läggas vid, att eleverna lär sig samtala om sina intryck samt beskriva och teckna/måla
dessa i periodhäftena.
Därefter kommer tänkandet och reflekterandet över vad som sågs, kändes, luktades, smakades och
hördes.
När eleverna har fått grundlig övning i att hålla isär dessa kvaliteter kan de söka efter begrepp, teorier och
tankemodeller.
Kunskapandet grundar sig på processen mellan människa och fenomen, mellan subjekt och objekt. I
undervisningen skall därför eleven själv vara aktiv och inte reduceras till en mottagare av förmedlade
kunskaper.
Detta gäller naturligtvis inte bara inom det naturvetenskapliga området. Även inom andra vetenskaper,
inom konsten och inför livsfrågorna är iakttagelse och tänkande de kvaliteter, som vi har att förhålla oss till.
I dynamiken mellan dessa utvecklas den kunskapande människan.
Gemensamma mål att sträva mot för biologi, fysik och kemi
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
upplever upptäckandets glädje och utvecklar sin lust och förmåga att ha en fördomsfri
nyfikenhet gentemot fenomenen i naturen
•
utvecklar naturvetenskapliga begrepp
•
utvecklar kunskap om naturvetenskapliga tankemodeller samt medvetenhet om att
dessa är mänskliga konstruktioner
•
får en fördjupad förståelse för ett forskande arbetssätt och utvecklar sin förmåga
att redovisa iakttagelser, slutsatser och kunskaper i bild, skrift och tal
•
får en fördjupad förståelse av hur konst, vetenskap och religion har såväl befruktat som
bekämpat varandra
•
blir medveten om hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av och
format människans världsbilder
•
utvecklar sin omsorg om och respekt för naturen och sitt ansvar för miljön i såväl lokalt som
globalt perspektiv
•
får kunskap om universums, livets och människans utveckling
•
får insikt om hur materien och livet inom naturvetenskapen studeras på olika
organisationsnivåer (t ex atom - molekyl - cell - organism - population - samhälle)
•
utvecklar kunskaper om energiflödet från solen genom olika naturliga och tekniska system på
jorden samt om de naturliga kretsloppen.
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Biologi

				
Biologiundervisningen har som ett centralt element människokunskapen utifrån en ekologisk ansats. Hur
förhåller sig människan till djuren, anatomiskt, fysiologiskt och psykologiskt? I människans anatomi är många
drag ospecialiserade. Därigenom kan hon vara allsidig och utveckla en mångfacetterad kultur. I djurvärlden
möjliggör den ofta höggradiga specialiseringen i gengäld beundransvärda fast ensidiga prestationer.
För att komma till självkännedom och för att kunna gestalta sitt liv i frihet behöver människan kunskap
om sina egna fysiska, själsliga och andliga förutsättningar. I första hand gäller det att få kunskap om
organsystemen och deras funktioner i hälsa och sjukdom.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
utvecklar sina kunskaper om olika livsformer och deras livsbetingelser
•
utvecklar kunskap om organismernas samverkan med varandra och sin omgivning
•
har kunskap om människans roll i naturen både som vårdare och som brukare av naturresurserna
•
får kunskap om människokroppens byggnad och grundläggande funktioner
•
har kunskap om livets utveckling på jorden, evolutionen
•
har utvecklat kunskap om och ett ansvarsfullt förhållningssätt till hälsofrågor och
sexuella frågeställningar.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
EKOLOGI
Ekologin är läran om livsförhållanden på jorden, dvs om förhållandet mellan djur och växt, växt och jord,
mellan människan och allt annat, som finns på vår jord. Genom sin medvetenhet om ekologiska förhållanden
intar människan en särställning i naturen. Hon både tillhör naturen och kan på samma gång bete sig som
en främling inför denna.
Hur är de olika organismerna infogade i ekosystemen? På vilket sätt måste människan, som rör sig fritt
mellan ekosystemen, lära sig att respektera, vårda och förvalta jordens resurser? Risken för störande påverkan
av den ekologiska balansen är grund för intresse och engagemang i miljöfrågor. I kulturlandskapet syns
människans positiva verkan på naturen, en förädling som kommer till uttryck i hävdade marker, jordbruk
och trädgård.
Det är viktigt att unga människor ser det positiva och inte endast den destruktiva sidan som kommer till
uttryck i miljöförstöringen.
För att kunna vidareutveckla den kulturella integrationen med det levande krävs kunskap om dynamiska
processer i ekosystemen, om växandets lagbundenheter, om samspelet växt - ljus - luft - vatten - jord, om
organismernas anpassning till ständigt skiftande betingelser under evolutionens gång. Det är viktigt att förstå
hur många organismer under sina livscykler skiftar såväl miljö som egen form och funktion. Förståelsen av
livets komplicerade mönster förutsätter en direkt erfarenhet av natursammanhangen i fält, genom studier
och upplevelser av årstidsloppet, genom kännedom om arternas mångfald och kunskap om olika biotopers
särart.
Engagemanget i naturfrågorna växer när eleverna får uttrycka sina upplevelser i konstnärlig form. I
självständigt gjorda arbetshäften lär de sig ordna och systematisera sina kunskaper och att bilda adekvata
begrepp.
MÄNNISKAN
Anatomi och grundläggande fysiologi, förebyggande hälsovård och hygienisk omvårdnad av den egna
kroppen är viktiga kunskapsområden.
Samspelet mellan fysiologiska och själsligt-psykologiska processer blir föremål för kunskapande. Fakta om
drogers och njutningsmedels verkan kan bara förstås och hanteras ur detta perspektiv. Själva livsfunktionerna
kan belysas genom kemiska aspekter, annat kan bäst klargöras genom fakta ur cell- och vävnadslära eller
genom studiet av organens och organsystemens anatomi.
I den moderna biologin kommer genom den teknologiska utvecklingen nu och i framtiden etiska
frågeställningar alltmer i förgrunden. I samband med människans utveckling ställs hon inför valsituationer.
Individen kan genom självständiga beslut söka förverkliga ett av de högsta andliga målen, friheten.
Därtill krävs omdömesförmåga som måste övas redan i skolan. Biologiundervisningen kan ta hänsyn till
detta genom att alltid söka sätta biologiska fakta in i ett helhetssammanhang, vilket kan vara fallet i en
undervisning som orienterar sig i ekologiska och evolutionära frågeställningar.
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Eleven skall
•
känna igen och kunna beskriva vanligt förekommande växter och djur i närmiljön och några
typiska ekosystem i och utanför hembygden
•
ha kunskap om grunderna i människokroppens byggnad och funktionssätt
•
ha kännedom om villkoren och karaktären hos människans olika åldrar (livscykeln),
befruktning, födelse och död
•
kunna beskriva några olika växtfamiljer och ge exempel på representanter för dessa
•
ha kännedom om växters och djurs beroende av miljön och hur den enskilda organismen
utvecklas i ett lagmässigt förhållande till sin omgivning
•
ha kännedom om organismernas livscykel
•
ha kännedom om växtlivets betingelser på olika delar av jorden.

Eleven skall
•
ha kunskap om vanligt förekommande organismer i närmiljö och andra ekosystem
•
kunna sätta in dessa kunskaper i ett större systematiskt och evolutionärt sammanhang
•
ha kunskap om människans anatomi, olika organ och organsystem och deras funktion
•
ha kunskap om behovet av goda hälsovanor och motion
•
ha kunskap om beroendeframkallande medels påverkan på hälsan
•
ha kunskap om människans fortplantning, embryonalutveckling, preventivmetoder
samt känslomässiga och etiska frågeställningar kring sexualitet och kärlek
•
känna till vanliga sjukdomar och funktionshinder
•
ha elementär kunskap om cellens byggnad och encelliga organismer samt hur
väsentliga livsfunktioner hänger samman med bestämda cellstrukturer (respiration,
fotosyntes, ärftlighet)
•
ha kunskap om vilka faktorer som betingar ett specifikt ekosystem
•
ha kunskap om jordens viktigaste ekosystem
•
ha egna praktiska erfarenheter av arbete i jord-, trädgård- eller skogsbruk.

Fysik

			
Det primära syftet med waldorfskolans fysik är att väcka elevernas intresse för fysikaliska sammanhang
och därvid utveckla förmågan till eget tänkande och omdömesbildning. Genom stora, tydliga experiment
och samtal kring iakttagelser och teorier ökar eleverna sin säkerhet i att förstå och beskriva det vardagliga
livets företeelser och vidgar sina kunskaper om fysikaliska begrepp.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
fördjupar sina kunskaper om optiska och akustiska fenomen
•
fördjupar sina kunskaper om mekanikens grundfenomen
•
utvecklar kunskaper om begreppen rum, massa, tid och deras inbördes relationer
•
fördjupar sina kunskaper om värme och kyla
•
utvecklar kunskaper om elektriciteten och magnetismen och deras praktiska tillämpningar
•
utvecklar kunskaper om energi och energiformer, energikvalitet och miljö samt om
samhällets energiförsörjning
•
utvecklar intresse för fysikalisk forskning av skilda slag.
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Ämnets uppbyggnad och karaktär
Den klassiska fysiken bildar stommen i fysikämnet. Metodiskt kan den klassiska fysiken byggas upp av fyra
delområden: optik och akustik, elektricitet och magnetism, mekanik samt värmelära.
Principiellt bildar experimenten fysikens grundval. Metodiskt grundar den sig på samklang mellan iakttagelse
av en företeelse och karaktäriserande av företeelsen. Företeelsen som studeras kan vara såväl ett experiment
som ett naturförlopp. I detta forskningsfält får de naturvetenskapliga begreppen och senare modellerna sin
naturliga plats. Ur de samlade iakttagelserna byggs förståelsen av fysikaliska principer och lagar upp.
Fysikens praktiska tillämpning i samhället behandlas översiktligt i samband med energi och värmelära.

			
Eleven skall
•
kunna genomföra egna mätningar och iakttagelser av längd, vikt och tid
•
kunna göra egna iakttagelser för att lösa problem rörande årstiderna och deras samband
med väderleken och naturens årskretslopp.
				
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det sjätte skolåret
(I waldorfskolan börjar undervisningen i fysikämnet i årskurs 6)
Eleven skall
•
kunna genomföra egna undersökningar och göra systematiska iakttagelser
•
i huvudsak utgående från egna experiment kunna beskriva hur ljus möter materia och hur
detta iakttas
•
i stora drag känna till hur ljuset utbreder sig, reflekteras och bryts
•
utgående från egna experiment i stora drag känna till betingelserna för uppkomst av ljud och
olika ljudkvaliteter
•
utgående från egna experiment känna till hur permanentmagneter påverkar olika material och
hur det kan utnyttjas
•
känna till förhållandet mellan tonhöjd (frekvens) och längd hos exempelvis en luftpelare, en
sträng eller ett trästycke.

Eleven skall
•
i huvudsak utgående från egna experiment förstå hur mekanisk utväxling verkar och hur det
kan utnyttjas
•
ha kunskap om begreppen massa, kraft och tryck och hur de tillämpas på fasta kroppar,
vätskor och gaser
•
veta vad som menas med en elektrisk krets samt känna till begreppen strömstyrka,
spänning, resistans, elektrisk energi och effekt
•
delvis genom egna experiment kunna beskriva hur magnetism alstras ur elektricitet och hur
elektrisk spänning alstras ur mekanisk rörelse i ett magnetfält
•
känna till hur klassiska apparater inom elektriciteten som glödlampan, elmotorn och
generatorn uppfanns samt känna till säkerhetsregler för elektricitet i hemmet
•
ha kunskap om värmets sammanhang med materiens expansion och fasförvandlingar
•
kunna beskriva hur värme lagras och överförs mellan olika objekt
•
känna till energiformer och energiomvandlingar och känna till samband mellan
energihushållning, miljö och säkerhetsfrågor.
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Kemi

				
Kemi i waldorfskolan skall väcka elevernas intresse för och omdömesförmåga om grundläggande kemiska
sammanhang i vår värld. Vårt moderna samhälle har starkt påverkats av allt större kunskaper i kemi.
Samhällsutvecklingen medför allt större krav på medborgarnas kunskaper i kemi och ämnens kretslopp.
Integration kemi/samhällskunskap blir allt viktigare. Eleverna skall ha kunskaper om kemins landvinningar
i vårt samhälle. Eleverna skall även förvärva kunskaper om olika ämnens betydelse, hur de förädlas samt
positiva respektive negativa sidor hos denna hantering.
För att så många elever som möjligt skall kunna bli förtrogna med grundläggande kunskaper i ämnet är det
viktigt att undervisningen ej blir abstrakt i årskurserna 7 till 9. Undervisningen i dessa årskurser är därför
huvudsakligen deskriptiv till sin natur, en del enklare symboler behandlas.
För att en allsidig insikt skall befrämjas är det viktigt att kemiundervisningen även samverkar med andra
skolämnen såsom: metallslöjd, hemkunskap och bokbindning (papperstillverkning).
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
får kunskaper om grundläggande kemiska processer och reaktioner i vardagslivet, naturen
och industrin
•
får kunskap om viktiga kemiska ämnen som är av stor betydelse för
vardagslivet, livsmedelsframställning, industri och energiomvandling
•
får förståelse för materiens omvandlingar och kretslopp
•
ur experiment skall kunna göra systematiska iakttagelser och få insikt om
materiens lagbundenheter
•
uppnår elementär laboratorievana
•
får insikt om hur vår tids naturvetenskapliga tänkande och dess praktiska tillämpningar
vuxit fram.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
I åk 7 kommer den första kemiperioden, som behandlar syra-basbegreppet, kalkets kretslopp m m. Det sker
helt med utgångspunkt i det laborativa med förbränning av olika föremål och ämnen, vars aska och rök
undersöks. Kalk brännes i ugn, som eleverna själva bygger.
Utgångspunkten för undervisningen i kemi är elevens vardag. Genom att studera experiment och vardagliga
processer får eleverna grunder för en förståelse av materiens egenskaper, uppbyggnad, reaktioner samt
kvalitativa och kvantitativa aspekter.
Det är viktigt att eleverna steg för steg kan komma så långt i sin abstraktionsförmåga att de i årskurs 10 till
12 kan förstå hur de modeller, som idag används vid beskrivning av materiens uppbyggnad och reaktioner,
vuxit fram.

Eleven skall
•
kunna beskriva, jämföra och ordna ämnen i sin vardag efter egenskaper
•
ha kunskaper om begreppen fast, flytande, gasformigt
•
känna till en del vardagliga kemiska processer som betytt mycket för vår civilisations utveckling
inom hushåll, jordbruk, livsmedelshantering, trä- och metallhantering samt andra områden
inom näringslivet.
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Eleven skall
•
ha kunskaper om förbränningsprocesser av olika slag, om luftens roll vid förbränning,
koldioxid, kolmonoxid
•
känna till elementära begrepp om syror, alkalier, indikatorer, oxidation, reduktion
•
känna till de viktiga metallerna och ha elementära kunskaper om deras kemi
•
känna till kretsloppen hos kalk och kol
•
ha kunskaper om vattnets roll som lösningsmedel samt om vatten- och fettlösliga ämnen
•
ha kunskaper om olika närings- och nyttoväxter samt deras utbredning i världen
•
känna till grundläggande kunskaper om livsmedels förädling och hantering
•
känna till grunderna i kolhydraternas, lipidernas och proteinernas kemi
•
känna till vitaminer och mineral som är viktiga för vår hälsa
•
ha kunskaper om petroleum- och stenkolshanteringen samt förädling av petroleumprodukter
•
ha kunskaper om papperstillverkning och förädling av cellulosaprodukter
•
ha kunskap om uppbyggande och nedbrytande processer i naturen, bl a fotosyntes
och kompostering
•
känna till hur olika kolföreningar kan omvandlas till andra grupper, t ex alkoholer, estrar,
fettsyror, plaster m m
•
känna till en del enklare fysiologiska sammanhang om glukosens betydelse för
människans metabolism och hur den regleras (med tillämpning på diabetes)
•
ha kännedom om etanolens inverkan på det centrala nervsystemet
•
känna till den inverkan på miljön som hanteringen av en del natur- och syntetiska
produkter medför
•
känna till säker hantering av kemikalier och betydelsen av olika kemikaliers märkning
•
känna till personligt skydd, brandsläckning och ABC-vård.

Religionskunskap
Syfte
Den växande människan skall hitta sin förankring i sin egen kultur sina egna traditioner och hela sin
omvärld. Hon skall bilda sin egen moralisk-etiska och religiösa hållning i ett allt mer kulturellt differentierat
samhälle. Skolans undervisning skall bidra till utveckling av fria och självständiga omdömen i religiösa och
samhälleliga frågor.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven
•
•
•

utvecklar respekt för andra människor och andra kulturer, för andra människors, folks och
kulturers ställningstaganden i religiösa och etiska frågor
lär sig att ta avstånd från att människor utsätts för förtryck för sin religions eller sin
livssyns skull
och utvecklar insikt om värdet av grundläggande etiska principer och reflekterar över religiösa
eller andra livsåskådningsmässiga skäl för värden som sanning, rätt och människovärde.
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Ämnets uppbyggnad och karaktär
Undervisningen i de lägre klasserna utgår från berättelsestoff från olika religioner och kulturepoker som
ger eleverna möjlighet att leva sig in i olika etisk-moraliska värderingar.
Genom att följa årstidsloppet och dess växlingar lär eleverna vördnad för allt levande i naturen. Fördjupning
i kristna traditioner och kyrkans högtider ger en förankring i den svenska kulturens ursprung.
Utifrån välvalda biografier ger undervisningen från åk 5 kunskap om och förståelse för olika människoöden,
livssituationer och förhållningssätt i det verkliga livet. Detta ger också kunskap om olika religioner och
livsåskådningar så som de har funnits såväl i historisk tid som i nutid. Eleverna får även inblick i olika
tankesystem, begrepp och etiska modeller.
En öppen samtalsatmosfär och möjlighet till individuellt ställningstagande inför aktuella livsfrågor skall
prägla framför allt de senare åren av grundskoletiden. Exempelvis frågor som rör liv och död, sjukdom och
handikapp, mänskliga relationer och olika sätt att se på livet.
Enligt waldorfskolans läroplan integreras många av de ovan nämnda momenten i t ex historieämnet, så
som mytologier, olika kulturers bakgrund och de stora världsreligionernas framväxt. Eurytmi, musik, bild
och konsthistoria är andra ämnen där estetiska uttryck integreras.

Eleven skall
•
kunna samtala om och ge uttryck för egna åsikter i frågor om livsåskådning, tro och etik utifrån
vardagssituationer eller med hjälp av berättelser, legender, myter, bilder, poesi, sånger och viktiga
verk ur barn- och ungdomslitteraturen
•
kunna återge några grundläggande bibliska berättelser, känna till kristna seder och bruk och
andra religioners berättelser, seder och traditioner
•
kunna samtala om etiskt-moraliska frågor
•
ha respekt för medmänniskan och naturen

Eleven skall
•
kunna reflektera över och formulera sig kring för dem viktiga livsfrågor samt religiösa och
etiska frågor,
•
ha kunskap om kristen tro och livsuppfattning,
•
ha kunskap om kristna traditioner som de visar sig i kyrkoår, högtider, gudstjänstliv
och symboler
•
ha kännedom om de stora världsreligionernas tro och livsuppfattning och kunna urskilja 		
karakteristiska drag i religiösa föreställningar och myter från olika religioner och tider
•
känna till grundtankarna i någon icke-religiös livsåskådning
•
ha kunskap om estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika
religiösa sammanhang

46

Samhällskunskap
Skolan skall förbereda eleverna för att leva och verka som fria, ansvarstagande individer i ett framtida
samhälle. Den skall också förmedla grundläggande demokratiska värden samt ge eleverna förutsättningar
att orientera sig i en föränderlig och mångfacetterad omvärld. För detta fordras, att eleverna utvecklar sociala
färdigheter samt får kunskap om såväl gångna tiders som nutida sociala frågor och förhållanden. Skolan
skall i samhällskunskapen även bidra till, att eleverna förvärvar vanan att söka och värdera information
samt får förståelse för, att denna inte enbart kan värderas utifrån dagens situation utan också bör sättas i
sammanhang med rådande förutsättningar och deras bakgrund.
Ämnet skall behandlas på sådant sätt, att elevernas möjligheter att reflektera över och självständigt ta ställning
till de sociala frågorna befordras. Därvid blir utvecklandet av elevens kreativitet och sociala förmågor av
central betydelse. Vägen och processen i utvecklandet av dessa färdigheter och kunskaper framstår som
centrala i allt skolarbete. Viktiga delar av ämnet blir att kunna sätta sina egna impulser i förhållande till
andras under iakttagande av såväl självrespekt som hänsyn till omgivningen, att formulera frågor, att kunna
söka kunskap i olika källor, att sammanställa, bedöma och analysera fakta och redogöra för dem.
Varhelst en människa möter en annan, verkar sociala kvaliteter. Samhällskunskapsämnets uppgift är att ge
bilder av människor i verksamhet i skilda sociala sammanhang i världen. Till ämnet hör även att levandegöra
människors bemödanden med att bygga upp samhälleliga verksamheter och strukturer.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
vill omfatta och praktisera demokratiska värdegrunder och förstår hur olika ideologier och
traditioner ger olika sätt att se på de sociala förhållandena
•
utvecklar egna förmågor till inlevelse och kreativitet i relation till andra människor och
sociala fenomen
•
känner till och förstår hur samhällen under olika kulturella betingelser har vuxit fram
och organiserats, hur män, kvinnor och barn lever, bor och arbetar i dag samt hur även dessa
villkor har varit olika under olika tider
•
utvecklar goda färdigheter att använda olika kunskapskällor, kunna sammanställa, bearbeta
och kritiskt granska uppgifter och åsikter om samhälleliga förhållanden samt begripligt
kunna redogöra härför i såväl tal som skrift
•
reflekterar över internationella relationer och globala förhållanden ur såväl ekonomiska som
politiska och kulturella aspekter
•
lever sig in i orsakerna till internationella konflikter samt innebörd och konsekvenser
av fredssträvanden och internationell samverkan på olika områden
•
får insikter om hur världsbild, människosyn, konst, vetenskap och religion har inverkat på de
sociala förhållandena
•
blir medveten om ekonomiska och politiska aspekter på miljöfrågor
•
får kunskaper om samhällsförhållanden, rättigheter och skyldigheter samt barns och
ungdomars villkor i samhället
•
utvecklar sin förmåga att argumentera och självständigt uttrycka ståndpunkter och därmed
ges tilltro till den egna förmågan att som medborgare påverka samhällsutvecklingen.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Ämnet samhällskunskap hämtar begrepp och perspektiv från en rad kunskapsfält, som behandlar olika
aspekter av samhället, bl a statsvetenskap, ekonomi, sociologi, antropologi och juridik.
Ämnets centrala kunskapsområden är samhällsförhållanden och samhällsfrågor, dvs verksamheten i
samhället samt uppgifter, problem och möjligheter i nationellt och internationellt perspektiv. Ämnet studeras
dels med utgångspunkt från människan i förhållande till medmänniskan och samhället – människans
livsmönster – dels med utgångspunkt i samhällsorganisationen.
Därjämte har ämnet ett färdighetsområde, där sociala förmågor övas och utvecklas. Klassen och skolan,
relationer till kamrater och vuxna utgör här ett rikt övningsfält. Waldorfskolan lägger stor vikt vid att övandet
av sådana färdigheter föregår det mera betraktande studiet av ämnet. I det dagliga umgänget visar det sig,
att varje barns särskilda kvaliteter på olika sätt bidrar till klassens och skolans livsmönster.
Inslag som t ex musik, målning, eurytmi, körsång, idrott, utflykter och klasstimme är särskilt ägnade att
uppöva grundläggande sociala förmågor såsom väntan och lyssnande i samspel med egna insatser.
Livsmönster och sociala förmågor, samhällsorganisationen och dess bakgrunder kan inte ses skilda från
varandra, de påverkar varandra ömsesidigt. Att först öva och sedan parallellt öva och kunskapa ger den
dynamik och fördjupade förståelse av samspelet mellan människa och samhälle, som den växande människan
för sin utveckling till fri och ansvarstagande individ behöver.
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I samhällskunskapen är fyra perspektiv framträdande, det socialt övande, det demokratiskt fostrande, det
historiskt betraktande samt det pluralistiskt fördomsfria perspektivet.
Utvecklandet av elevens egna sociala förmågor är en förutsättning för förståelsen av sociala och samhälleliga
förhållanden och processer. Skolan skall därför, varhelst tillfälle bjuds, ge eleverna rikligt med tillfällen att
få öva upp just sina sociala anlag samt bibringa eleverna en förståelse för att olika människor har skilda
förutsättningar och kvaliteter inom detta område.
Undervisningen skall också innefatta ett demokratiskt fostransperspektiv. Studier i samhällskunskap rör för
människor centrala frågor, t ex om mänskliga rättigheter, makt och förtryck. När dessa och liknande frågor
behandlas kommer skolans värdegrund ofta att beröras. Det är då viktigt att markera, att skolan inte är
värdeneutral. Skolan skall stå för demokratins grundläggande värden. Ämnet har i det här sammanhanget
en särskild uppgift – att ta upp den demokratiska värdegrunden i ett analyserande perspektiv och utveckla
elevernas förmåga att granska, värdera och ta ställning.
Ämnets kärna är en förståelse av och en inlevelse i nutiden, som skall ge möjlighet att söka bedöma och framför
allt att påverka framtiden. Denna förståelse och inlevelse förutsätter, att grundläggande sociala förmågor är
övade, och att det historiska perspektivet har föregått studiet av nutidsfrågorna, samt att dessa två moment
sedan är ständigt närvarande. Samhälleliga förhållanden i nutiden är resultatet av bl a mänsklighetens
medvetenhetsutveckling, historiska processer, oväntade politiska och ekonomiska händelse- förlopp men
framför allt av människors insatser. Förändringar har ofta skett oväntat och under snabba förlopp.
Eleverna skall i undervisningen i samhällskunskap få möta det pluralistiska samhället med dess olika
uppfattningar och åsikter. Människor har olika uppfattningar om, hur samhället ser ut och fungerar. Att se
motsättningarna och konflikterna i samhället skapar förutsättningar för att förstå dynamiken i samhällsutvecklingen. Konflikter och konkurrerande bilder av olika fenomen skall därför lyftas fram och behandlas
– gärna i enkel dramatiserad form – i undervisningen.
Demokratisk fostran och socialt övande innebär också, att eleverna ges tillfälle till inflytande, och att de
får ta personligt ansvar. De skall få praktisera och reflektera över demokratiska arbetssätt och arbetsformer
i skolan. Kunskaper om skolans organisation, verksamhet och roll i samhällslivet kan exempelvis göra
eleverna förtrogna med besluts- och styrelseformer och med ekonomiska frågor, samtidigt som det ger dem
förutsättningar att aktivt ta del i och påverka utformandet av skolans verksamhet.

Eleven skall
•
fungera väl som kamrat och medlem i klassen samt med hjälp kunna ta ansvar för delar av
skolans yttre och inre miljö
•
ha kännedom om samhälleliga förhållanden och deras utveckling i de stora forntida
kulturerna i synnerhet vad förvandling och utveckling av rättsmedvetande, styrelseskick
samt mytiska och religiösa förhållanden beträffar
•
ha kännedom om samhälleliga förhållanden och några centrala yrken i det förindustriella
samhället, t ex fiskarens, bondens, bergsmannens, köpmannens, jägarens, smedens och
bagarens samt praktiskt ha provat på några av dessa
•
tillsammans med kamrater, lärare och föräldrar ha byggt ett litet hus (lekstuga, hönshus)
varvid samarbetet utgör ett viktigt socialt övande
•
ha viss kännedom om några övergripande drag i mänsklighetens utveckling, t ex från
stammedvetande till jagmedvetande, från nomadiserande till bofast tillvaro, från teokrati
till demokrati
•
vara förtrogen med hembygdens historia och geografi fram till industrialismen samt
utvecklingen av bygdens näringar, kommunikationer m m
•
känna till grundläggande principer för demokratiska arbets- och beslutsformer.
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Eleven skall
•
känna till grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter och demokratiska friheter
och kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt i skolan samt förstå innebörden av
de grundläggande norm- och rättssystemen i vårt land
•
känna till det svenska styrelsesättets framväxt och grunddragen i det svenska
samhällssystemets uppbyggnad på nationell, regional och lokal nivå samt kunna jämföra
med nordiska och några andra länder
•
ha kännedom om samhällsekonomi och miljöfrågor på olika nivåer i samhället samt kunna
jämföra med några andra länder
•
kunna reflektera över människors livsmönster och hur dessa skiftar och har skiftat utifrån
t ex kön, social och kulturell bakgrund
•
förstå varför människors internationella engagemang har ökat, känna till grunddragen i
svensk utrikes och säkerhetspolitik samt vara orienterad om internationella samverkansoch konfliktfrågor
•
kunna använda olika kunskapskällor och kunna sammanställa, bearbeta, granska och
värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt ha god vana att
redogöra för detta inför klassen
•
ha vana att utifrån dagsaktuella händelser reflektera, föra samtal och analysera
•
ha kännedom om det moderna Europas framväxt från romartiden och framåt, särskilt vad
rättsliga och samhälleliga förhållanden beträffar.
Jfr historia.

Slöjd 				
Slöjd- eller hantverksämnena är i waldorfskolan lika viktiga som de konstnärliga, humanistiska och naturvetenskapliga ämnena. Förutom att de stärker elevens tilltro till den egna förmågan att skapa, reda ut
handfasta planerings- och konstruktionsproblem, behärska vardagens situationer m m, utgör de centrala
inslag i utvecklandet av elevens omdömesbildning och tänkande.
Det finns också ett tänkande och en visdom i viljehandlingarna hos det lilla barnet, men på ett omedvetet
sätt. Det sovande tänkandet i den ändamålsenliga handlingen, då barnet griper om mammas finger, lär sig
gå , för dricksglaset till munnen utan att spilla, använder språket, sätter fart på gungan eller klättrar i ett
träd är en förutsättning för det, som först småningom blir medvetet tänkande och som kan formuleras i
begrepp. Väckandet sker i förstone genom kontakt och konfrontation med omvärldens material, människor
och fenomen.
I skolan sker det bl a i det mjukare mötet med tyg och beredandet av material ur växt- och djurrike från åk 1 till
svårare uppgifter via symaskin, mönster och det bångstyriga materialet näver högre upp i årskurserna.
Det hårdare materialet trä och de knivigare avvägningarna i att snida en skål, forma rörliga leksaker eller
gestalta en fysionomi utökar hantverksområdet från åk 5 med träslöjd.
I samband med puberteten kan de hårdaste materialen ur mineralriket utgöra lämpligt motstånd. Det blir
metallslöjdens inledning.
När sinnet för skönhet är för handen, har skolan också den viktiga uppgiften att fostra omdömeskrafterna.
Här utbildas också tänkandet, men nu i första hand genom känslan. Färg, form, komposition och funktion,
kort sagt konstnärlighet, är det avgörande i undervisningen.
Först när det självmedvetna tänkandet knoppas vid puberteten ägnas kraft och koncentration åt mer
komplicerade uppgifter och konstruktioner, som kräver analytisk förmåga och överblick av olika
planeringsmoment.
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Handarbete

				
Skolans undervisning bör vända sig till alla sidor i barnets väsen och väcka nyfikenhet, också i handarbetsämnet. Flit, färg- och formglädje samt fantasirikedom stärker tanke, känsla och vilja. Viktigare än färdigheter
är förbindelsen mellan barnets liv och omvärlden.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning 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 övar de kvaliteter, som ligger till grund
för omdömesbildningen
•
uppövar en säkerhet i att kunna avgöra vad som är vackert och funktionellt.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Genom handarbetet vill man ge upplevelser av olika yrken som har uppstått i vår kultur där handen varit
andens verktyg. Detta är en grundförutsättning för att förstå vår tids industri och teknik och för att visa
förståelse för skilda yrken.
Att foga maska till maska, komponera korsstygnen till en helhet, planera, göra mönster och färdigställa t ex
en bildväv är också bilder av tankens väv. I detta arbete samt i elevens val av färgställningar, placeringen
av applikationer och broderier etc övas i de lägre klasserna de själskrafter, som ligger till grund för det
uppvaknande medvetna omdömet och ett individualiserat tänkande.
I handarbetet, liksom i andra ämnen, skall undervisningen i möjligaste mån knyta an till och berika aktuella
teman i olika åldrar och utvecklingsfaser. Karda, spinna, färga, väva, tova i anslutning till hembygdskunskapen är sådana exempel. Ett annat är framställning av leksaker i form av djur i anknytning till perioden
människa och djur. Lagningar i teatergarderoben och klädsömnad till spelet i åk 8 är ytterligare exempel på
sådana temaanknutna motiv i undervisningen.

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 handsömnad
•
ha övat formkänsla och färgval i förhållande till föremåls funktion.

Eleven skall
•
efter tålmodigt övande ha uppnått skicklighet i händerna
•
ha uppövat känsla för samt kunskaper om material och kvalitet
•
kunna följa skrivna instruktioner
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•
•
•
•
•
•
•
•

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
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 och/eller läderslöjd

Metallslöjd

				
Metallerna, deras utvinning och förädling är sammanlänkade med mänsklighetens utveckling och ligger
till grund för utvecklandet av såväl teknik som av konst och hantverk.
I övrig undervisning kommer eleverna på olika sätt i kontakt med metallernas användbarhet, förädlingsmetoder och skönhet. Metallhantering är dock inte enbart välsignelsebringande. Utsläpp och nedsmutsning,
allergier och miljöproblem är också förknippade med detta ämnesområde. Att göra eleverna förtrogna med
dessa ting och frågeställningar är en av skolans och uppfostrarens viktigare uppgifter.
I metallslöjden lär eleverna känna de olika metallernas kvaliteter och användningsområden.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
utvecklar förståelse och känsla för metallernas betydelse förr och nu
•
blir förtrogen med skillnaderna hos råvaror hämtade ur mineral-, växt- och djurrike
•
lär känna tekniker och användningsområden för några vanliga metaller, deras känslighet
och motstånd inför bearbetning, värme etc
•
får kunskaper om metallerna i andra sammanhang än tekniskt-industriella, exempelvis i fråga
om klangerna i musiken, skönheten i smycken, läkedom inom medicinen osv.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Metallslöjden handlar framför allt om människans möte med t ex koppar, järn, silver och guld.
Där människan möter motstånd, kommer hon till uppvaknande och medvetande. I historieämnet har
eleverna framför allt blivit bekanta med smeden, med brons-, järn- och stålframställning. I fysiken har man
inom akustikens område mött tonens förändring som följd av metalltrådens längd, och man har förundrats
inför de chladniska klangfigurerna. I åk 8 blir det dags att själv börja bearbeta metaller: Kopparplåt drivs
till skålform.

Eleven skall
•
känna till smedens arbete samt ha gjort studiebesök i smedja
•
ha kunskaper om bronsets och järnets användningsområden i äldre tider
•
ha någon kännedom om hur redskap, verktyg och vapen framställdes hos folken i de
gamla kulturerna
•
genom musikundervisningen ha fått erfarenheter av olika metallers klang och ton i
klangspel, cymbaler etc.
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Eleven skall
•
kunna klippa, driva, härda och ytbehandla koppar
•
kunna hantera och vårda de vanligaste verktygen och processerna i skolans smedja
•
behärska enklare arbeten i tenn- och hårdlödning
Jfr fysik, musik.

Träslöjd

				
I de konstnärliga ämnena påverkar och utvecklar den åter och åter upprepade handlingen elevens viljeliv.
Träslöjden är således lämplig som viljefostrande ämne. Det som är utvecklat som kraft hos eleven är viktigare
än hans uppnådda arbetsresultat. Arbetet bör därför i stor utsträckning utföras manuellt, utan hjälp av
maskiner. Den direkta kontakten med träet möjliggör den viktiga upplevelsen av materialets egenart, värde
och skönhet. Stor vikt läggs vid att arbetena utförs omsorgsfullt. Ett påbörjat arbete skall göras klart, innan
eleven börjar med ett nytt.
Träslöjden är obligatoriskt ämne för såväl pojkar som flickor. Eleverna har fri tillgång till de allmänna
verktygen.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
utvecklar känsla för skönhet och smak
•
utvecklar kännedom om olika träslags kvaliteter och lämplighet för skilda ändamål
•
får säkerhet i att bedöma form, symmetri, funktion
•
uppövar känslan för materialets möjligheter till bearbetning
•
stärker sin självkänsla genom att slutföra ett arbete från planering till färdig produkt
•
utnyttjar olika konstarters och hantverks samverkan.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
I åk 5 får eleverna den första träslöjdsundervisningen som eget ämne.
Eleverna får genast bekanta sig med träets riktningskaraktär genom att kapa och klyva en träbit och börja
tälja, t ex en papperskniv. Träet splittras och spjälkas. Det måste bearbetas så att man tar hänsyn till dess
egenart. Den enda formanvisningen för papperskniven är, att den skall vara rund och behaglig att hålla i
handen, den skall vara flat och vass att skära papper med. I övrigt helt fri form.
Huvudsakligen används de skärande verktygen då man med dem lär känna träets egenart.
Under de första åren arbetar eleverna i spänningsfältet mellan den konkava-konvexa ytan och symmetrin. Där
övar eleverna ögats och handens gemensamma aktivitet. Den första uppgiften kan t ex vara skulpterandet
av ett djur, som först skissas på ett papper och därefter utformas i lera. Därefter slöjdas djuret ur en massiv
träklots.
Nu väcks känslan för det vackra i ändamålsenliga och tekniska ting, för form och funktion. Eleverna lär
sig olika tekniker för urholkning genom att framställa fat och skålar skulpturellt. Det befrämjar fantasi
och skaparkraft att från ett stycke trä först såga en bit och därefter följa processen i ett övande fram till det
färdiga arbetet. Det leder till förståelse för hantverk och teknik. Eleverna övar konstnärliga utföranden
genom det skulpturella skapandet och lär sig vikten av noggrannhet vid tillverkningen av exempelvis
rörliga leksaker.
Eleverna blir alltmer bekanta med snickeriverktygen och den exakta bearbetningen av träet. De hyvlar,
riktar, fogar och limmar. Hål borras och görs passande. De lär sig även olika träförbindelser som sinkning
och gradning.
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De lär sig också att utföra en arbetsritning och att använda den. Beroende av klasslärarens initiativ kan olika
projekt, där träslöjden tas i anspråk, genomföras innan åk 5, t ex husbygge eller murning av en bakugn. Det
kan även förekomma att projekt, som har en terapeutisk karaktär, genomförs i träslöjden. Klasserna gör även
studiebesök hos olika yrkesutövare såsom bonden, smeden och snickaren samt hos olika industrier.

Eleven skall
•
kunna utforma egna idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna göra ett
planeringsförslag samt välja form och färg
•
med handledning kunna välja slöjdmetod och material
•
kunna hantera lämpliga verktyg och redskap samt slutföra ett slöjdarbete.

Eleven skall
•
kunna hantera vardagliga uppgifter och situationer med anknytning till slöjd
•
utifrån en egen idé, verbalt och visuellt kunna planera ett slöjdarbete
•
kunna arbeta efter skriven och illustrerad text, välja lämpliga metoder, redskap och verktyg,
samt hantera och vårda dem på ett funktionellt sätt
•
kunna välja material med hänsyn till färg, form, ekonomi, miljö och funktion och förstå hur
olika val påverkar resultatet
•
tillsammans med kamrater kunna tillverka kulisser och rekvisita i samband
med teaterföreställningar
•
kunna ta ansvar och egna initiativ samt kunna samarbeta i slöjdarbetet
•
förstå hur inspiration, idéer och val påverkas av olika kulturmönster
•
kunna beskriva arbetsprocessen och produkten samt bedöma hur den egna arbetsinsatsen
påverkat slöjdarbetets resultat.

Svenska
Utgångspunkten för ämnet är att genom språket förbinda människans inre och yttre värld med varandra.
Språk och litteratur är ämnets centrala innehåll.
Genom språket får människan tillträde till sin omvärld, förmåga att tänka och forma begrepp. Utbildning och
träning i språkets bruk, dvs i konsten att i tal och skrift korrekt uttrycka ett innehåll, nyanser och stilvalörer,
innebär samtidigt en ökad förmåga att tänka klart.
Under mänsklighetens medvetenhetsutveckling har bokstavstecknen utvecklats ur bildskriften. I
waldorfskolorna går barnen samma väg – dvs från det viljeartade och konstnärligt upplevbara till det
begreppsartade – från handens verksamhet till huvudets aktivitet.
Detta innebär för svenskämnets vidkommande bl a, att detta studeras och övas i integration med bild,
eurytmi, talgestaltning, diktrecitation och dramatiska övningar.
Formteckning, målning och eurytmi i lägre årskurser är viktiga förberedelser för arbetet med bokstäver
och skrift. Handen får övning att forma linjer och figurer. Genom lärarens berättelser uppstår inre bilder
hos barnet. Ur dessa bilder växer bokstavstecknen fram. Denna kunskapsväg, där livfulla berättelser och
eget skapande ges mycket utrymme, innebär näring och glädje även åt de barn som vid skolstarten redan
kan läsa.
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Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
•
utvecklar en sådan språklig säkerhet i tal och skrift att hon eller han kan, vill och vågar uttrycka
sig tydligt i många olika sammanhang
•
kan läsa och förstå texter av olika slag: Skönlitteratur, faktatexter, dagstidningarnas
nyhetsmaterial och artiklar samt kan anpassa läsesättet till textens karaktär och syfte
•
genom skrivandet får ett medel för kontakt och påverkan, tänkande och lärande samt ett
värdefullt redskap för fortsatta studier
•
kan analysera, bearbeta och förbättra sitt språk självständigt och i samarbete med andra
•
utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa med hjälp av språket
•
gärna läser på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig tillfredsställelse
•
i samtal med andra kan uttrycka känslor och tankar som litteraturen väcker
•
lär känna svensk skönlitteratur från olika tider och i skilda former, får kunskap om
centrala författarskap och därigenom blir förtrogen med vår kultur och historia samt med
språkets utveckling
•
lär känna skönlitteratur från de nordiska länderna och från andra delar av världen samt får
förståelse för kulturell mångfald
•
får kunskaper om språket och dess betydelse för människan och de sociala förhållandena
•
får kunskaper om språken i våra nordiska grannländer
•
lär sig använda skriftspråkets normer för stavning, meningsbyggnad och bruk av skiljetecken
samt lär sig utveckla en tydlig handstil
•
förstår grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket och inser att människor
talar och skriver olika beroende på ålder, kön, utbildning, hemvist och syfte
•
får kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och funktion samt utvecklar s
in förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika medier
•
vänjer sig att utnyttja ett biblioteks möjligheter och att använda hjälpmedel som
ordlistor, uppslagsböcker och datateknik för att skriva och hämta information
•
inser hur lärandet går till och lär sig använda sina egna erfarenheter, sitt tänkande och sina
språkliga färdigheter för att inhämta och befästa nya kunskaper
•
vänjer sig vid och stimuleras till att tänka självständigt och ta ställning i arbetet med litteratur
och andra texter.
Ämnets uppbyggnad och karaktär
Det skiftande berättelsestoffet i de olika årskurserna ger rika kunskaper om det svenska språket, om kulturarvet
och om vår omvärld. Redan från första klass övas elevernas förmåga att bygga upp en inre bildvärld samt
förmågan att uttrycks- och inlevelsefullt skapa och berätta med utgångspunkt i dessa bilder.
Varje morgon berättar läraren något som hör till den aktuella perioden. Morgonen därpå återberättar några
elever från gårdagen, innan läraren tar upp tråden och fortsätter sin berättelse.
Elevernas känsla för det levande ordet vårdas genom att de hör läraren berätta med ett målande språk. En
saga kräver ett ålderdomligare språk än en mer faktabetonad berättelse.
Eleverna får sålunda öva sig i att å ena sidan iaktta och skildra verkligheten noggrant i periodhäften,
intervjuer, rapporter, referat osv. I de naturvetenskapliga ämnena tillmäts den noggranna beskrivningen en
stor roll. Likaså övas olika former av praktiska skrivelser till myndigheter, arbetsplatser etc. Vanan att läsa
tidningar övas genom referat och föredrag.
Å andra sidan tränas förmågan att gestalta upplevelser och iakttagelser på ett konstnärligt sätt genom
träffsäkert ordval, uttrycksfull språkrytm och pregnanta bilder. Sådana konstnärligt inriktade språkövningar
spelar en stor roll, särskilt i de högre klasserna. Eleverna får i uppgift att läsa och i någon form redogöra
för ett lämpligt skönlitterärt arbete.
I främst morgonperiodernas ämnen förfärdigas arbetsböcker eller periodhäften. Arbetet med dessa följer
en bestämd metodik vad avser svenska. I de allra lägsta årskurserna skriver läraren texterna på tavlan, och
eleverna skriver av. Under åk 3 och 4 börjar läraren att allt mer diktera textinnehållet och de elever som kan
får också börja med redogörelser för egna iakttagelser och tankar i periodhäftet. Elevernas uppmärksamhet
riktas i ökande grad mot samspelet ord/bild.
Senast från åk 7 utformar eleverna själva texterna till sina periodhäften. Från denna årskurs överlåts i ökande
omfattning åt eleverna att under lektionerna föra egna anteckningar, och det blir daglig läxa att formulera
och skriva rent i periodhäftet.
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I främst No- och So-ämnenas periodundervisning och laborationer läggs stor vikt vid hur eleverna i
språket behandlar och beskriver fenomen och sakliga förhållanden utifrån både nykter iakttagelse och egna
upplevelser och värderingar. Detta arbetssätt främjar underhållandet och stärkandet av språkets relation till
objektivitet och subjektivitet. Härvid läggs stor vikt vid rättandet av periodhäften, då det språkliga uttrycket
är viktigt för såväl begrepps- och omdömesbildning som självkänsla och -medvetande. Genom bildens och
textens samverkan i periodhäftena ökas förmågan att uttrycka sig.
Litteraturens historia, genrer och stilar studeras utifrån elevernas mognad under morgonperioder.
Dramatiken, i stark integration med kulturhistoria, musik, målning och olika hantverksämnen, studeras
ingående, genom att eleverna i åk 8 under en fyra-veckorsperiod får fördjupa sig i och sätta upp ett skådespel
ur den klassiska repertoaren, t ex Shakespeare, Molière, Holberg, Schiller, Kleist.
Ett viktigt inslag är att försiktigt närma sig elevens inre rum, språket som instrument för att skildra känslor
och upplevelser av personlig art – sorg, glädje, besvikelse eller vrede.
Särskilt i de högre klasserna är det viktigt att genomgå texter för undersökningar av vad som är värderingar,
påståenden och fakta. Kamouflerade och öppna värderingar påvisas. Urvalet av fakta visar sig kunna
förmedla inbyggda värderingar. Eleven får inblick i reklamens och propagandans språk.
Litteraturstudiet sker till stor del mot bakgrund av den aktuella historiska tidsepoken och försöker
åskådliggöra, hur de sociala och filosofiska frågor, som väcks av denna och ofta innebär en ny syn på
verkligheten, också får sitt uttryck i litteraturen.

Eleven skall
•
kunna skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörelser med tydlig handstil och
så att mottagaren kan förstå
•
kunna muntligt berätta och redogöra så att innehållet blir begripligt för åhöraren
•
känna till och kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna
för stavning
•
i arbetsböcker/periodhäften kunna formulera egna reflektioner samt berika framställningen
med små dikter, bilder m m
•
ha övat upp en känsla för språkets ljudkvaliteter genom ämnet eurytmi samt genom recitation
av verser och dikter enskilt och i grupp
•
ha övat sig att känna igen och kunna handskas med ordklasserna och verbets tempusformer.

Eleven skall
•
aktivt kunna delta i samtal och diskussioner samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att
innehållet tydligt framgår
•
kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur, saklitteratur och dagstidningarnas artiklar i
allmänna ämnen med god förståelse så att innehållet sammanhängande kan återges
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•
•
•
•

kunna skriva berättelser, brev, sammanfattningar och redogörelser så att innehållet tydligt
framgår och därvid tillämpa skrivspråkets normer för stavning, meningsbyggnad och bruk
av skiljetecken
ha elementära kunskaper om språket och kunna göra iakttagelser av människors olika
språkbruk för att utveckla det egna språket
känna till några av de stora skönlitterära verken och författarskapen som ingår i vårt kulturarv
minst en gång ha besökt en teaterföreställning.

Jfr eurytmi, formteckning, bild, No, So.
Berättelsestoff
Varje årskurs har sitt tema för berättelsestoffet:
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4

Folksagor
Fabler och legender
Gamla Testamentet
Nordisk mytologi

Myt, religion, dagligt liv i
Åk 5
–
det gamla Indien, Persien Egypten och Grekland
Åk 6
–
det gamla Rom och medeltidens Europa
Åk 7
Folkstammarna i äldre tid, några personligheters biografier
Åk 8
Folken i nyare tid, några epokgörande personligheters biografier
Berättelserna återges i muntlig, skriftlig eller konstnärlig form, som bilder, dramatiseringar
eller i eurytmi.
				

Teknik				
Teknikens landvinningar är ofta mäktiga inslag i mänsklighetens kulturutveckling. Banbrytande insatser,
många gånger genomförda av enskilda människor i kamp mot vedertagna uppfattningar, ger bilder av
eftersträvansvärda ideal och stärker tilltron till människans andliga resurser.
Detta ger en värdefull bakgrund till teknikens roll och natur i dag. Att göra vardagsteknik begriplig och
genomskådlig är ett av de viktigaste målen, som skolan har att uppfylla. Härvid skall stor vikt läggas vid, att
eleverna via teknisk kompetens och kreativitet förmår att analysera och ta sig an tekniska problem i livet.
Etiska frågor anmäler sig i aspekterna kring samspelet människa - samhälle - teknik - natur. Det är skolans
uppgift att ta upp och belysa sådana frågor.
Undervisningen i teknik skall göra pojkar och flickor förtrogna med teknikens väsen. Syftet är att öka
förståelsen för, hur produktionsförhållanden, samhälle, fysisk miljö och mänskliga villkor påverkas.
Ämnet återfinns t o m åk 7 främst i lek, handarbete, historia, geografi, träslöjd, fysik och kemi — först i åk
8 har det plats på schemat.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven
utvecklar en insikt om den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling samt
•
om hur tekniken påverkar människa, samhälle och natur när det gäller t ex miljö, välfärd,
arbetsvillkor, sysselsättning
•
utvecklar förtrogenhet med vanligt förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag
samt kännedom om teknik, som i övrigt omger oss
•
utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika teknikval
för människan, samhället och naturen
•
utvecklar förmågan att omsätta kunskap om teknik, teknikanvändning och konstruktion till
egna ställningstaganden och praktisk handling
•
utvecklar ett positivt intresse för teknik och får tilltro till den egna förmågan att lösa
tekniska problem
•
lär känna några personligheters biografier inom teknikens historia.
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Ämnets uppbyggnad och karaktär
Den moderna tekniken är en följd av tusenåriga strävanden i människans historia. För att få ett medvetet och
fritt förhållande till denna moderna teknik är det av största vikt, att eleven, i takt med den egna mognaden och
utvecklingen, kan följa naturvetandets och teknikens framväxt från det enkla till det mer komplicerade.

Eleven skall
•
kunna uppskatta, stega och mäta avstånd utomhus
•
kunna mäta avstånd i tum, aln, steg och enligt metersystemet
•
känna till hur ett hus är byggt samt känna till ursprungliga tekniker, hjälpmedel och redskap,
som användes av bergsman, snickare, murare och smed m fl samt ha viss kännedom om hur
dessa redskap och yrken har utvecklats fram till i dag
•
känna till något om livsvillkor och sociala förhållanden i äldre tider hos t ex några av
följande yrkesmän och -kvinnor: Fiskaren, bonden, herden, mjölnaren, skräddaren
•
kunna t ex tända eld i kakelugn, vedspis eller utomhus samt iaktta säkerhets¬föreskrifter i
samband härmed, göra en enkel gungbräda

Eleven skall
•
kunna redogöra för viktiga faktorer och processer i den teknikhistoriska utvecklingen och
ange några tänkbara drivkrafter bakom denna, t ex lins, ångmaskin, pappersframställning,
masugn, olika transportmedel
•
kunna göra noggranna iakttagelser av faktiska förhållanden, redogöra härför samt kunna
göra feluppskattningar
•
ha tillverkat en mekanisk leksak, t ex slipande gubbe och gumma som drivs av vindsnurra,
två gubbar som sågar en stock och drivs av rörligt, tudelat fundament
•
kunna identifiera och beskriva några tekniska system och de ingående komponenternas
inbördes relation och funktion, byta en säkring, laga strömbrytare, förlängningsssladd och relä
•
teoretiskt och laborativt ha fått kunskaper om glödlampan, klockan, kylskåpet,låset,
telefonen, cykeln, mopeden och bilen
•
ha byggt en elmotor och gjort enklare konstruktions- och planritningar av hus, broar m m
•
ha kännedom om vanliga mätmetoder och -instrument, SI-systemet
•
känna till förvandlingar mellan rörelseformer – rotation, pendling, translation
•
kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle och
individens villkor.
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Kursplaner klass 10 - 12
Waldorfskolans kursplan WK 10-12 (version 2)

Ämne

Motsv.
Gy.poäng

Motsv. kurs
i gymnasieskolan

Sid

Svenska och dramatik
Litteratur

150
150

Svenska A+B
(gemensamt)

58
58

Engelska – grundläggande kurs
Matematik – grundläggande kurs

100
100

Engelska A
Matematik A

60
61

Idrott och hälsa
Religionskunskap och livsåskådning
Samhällskunskap
Engelska – fortsättningskurs
Matematik – fortsättningskurs 1
Matematik – fortsättningskurs 2
Projektiv geometri och utvidgad algebra
Historia
Biologi*
Kemi*
Fysik* och astronomi
Moderna språk
Musik och musikhistoria
Bildkonst
Hantverk**
Arkitektur och arkitekturhistoria
Eurytmi
Enskilt årsarbete
Lokalt tillägg (Exempel)
Stenhuggning, extra hantverk
Filosofi
Datakunskap
Övriga kurser (Exempel)
Matematik – fortsättningskurs 3
Moderna språk (alternativkurs)
Religionskunskap – fördjupningskurs
Ersättningskurser

100
Idrott och hälsa A
50
Religionskunskap A
100
Samhällskunskap A
100
Engelska B
50
Matematik B
100
Matematik C
50		
150
Historia A
150
Biologi A+B
100		
100
Fysik A
200
Moderna språk, steg 3+4
100		
100		
200		
50		
100		
100
Projektarbete
100-300
50-100
50
50
50-300
100
Matematik D
100
Moderna språk steg 2
50
Religionskunskap B

65
66
68
60
62
63
62
69
71
72
73
74
76
77
78
79
80
81

Poängantal för fullständigt program

2500

* Godkänt i fysik, kemi och biologi motsvarar Naturkunskap A+B
** Lokal uppdelning i olika kurser
** Exempel: träslöjd, metallslöjd, bokbindning, vävning, modellering, drejning
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63
74
67

Svenska
Undervisningen i svenska sker parallellt i språkliga och litterära moment.
Utöver undervisningen i svenska sker ett kontinuerligt övande i andra ämnen, främst i samband med
genomförandet av periodhäften i anknytning till olika perioder. Förmågan att självständigt orientera sig i
bibliotek och söka lämplig litteratur övas i samband med olika perioder.
Syfte
Som ett led i den personliga utvecklingen och omdömesbildningen är kännedom om det egna språket av
högsta vikt. Undervisningen i waldorfskolans gymnasiestadium syftar till att stärka, fördjupa och komplettera det som anlagts under de första nio skolåren och förskoletiden.
Svenskundervisningens mål är att eleverna skall utveckla sin förmåga att tala, läsa och skriva och använda
språket för att främja sin personliga utveckling och på så sätt skaffa sig nödvändig beredskap för livslångt
lärande, yrkesverksamhet och samhällsliv.
Strävan i undervisningen skall vara att göra eleverna medvetna om att språket öppnar nya perspektiv och gör
världen mer begriplig och rik. Språket ger människan möjlighet att skapa och uttrycka den egna identiteten
både i relation till omvärlden och till en inre andlig verklighet. Språket ger möjlighet att växa och mogna.
Skolan och särskilt undervisningen i svenska har ett ansvar för att hjälpa alla elever med deras språkutveckling och därmed deras förmåga att tänka och lära. Därvid måste undervisningen utgå från elevernas
egna förutsättningar och erfarenheter. Språket skall fungera som ett redskap för reflektion, tolkning och
kommunikation. Det måste ständigt utforskas och erövras av var och en på sitt sätt under hela livet.
Genom mötet med litteratur från olika tidsperioder och kulturområden syftar undervisningen till att stimulera
elevernas intresse och lust att använda sig av skönlitteraturen som källa till kunskap, glädje och personlig
utveckling. Arbetet med skönlitterära texter skall bidra till att göra eleverna förtrogna med grundläggande
demokratiska, humanistiska och etiska värden. Mötet med olika synsätt och perspektiv bidrar till att eleverna
får en fördjupad förståelse för andra kulturer såväl som för den egna kulturens utveckling och historia.
Undervisningen i svenska språket, litteratur-, teater- och filmkonst har en särskild uppgift i att ge eleverna
självförtroende i kommunikationen med andra människor och integritet i förhållande till media.
Svenskundervisningen syftar till att följa och stödja de olika utvecklingsstadier eleverna passerar och genom
lämpligt urval av litteratur och övningar bidra till elevernas mognadsprocess. Det sista årets dramatiska
gestaltning, som ges stort utrymme i waldorfskolan, syftar särskilt till att spegla elevens konstnärliga, sociala
och existentiella mognad.
Karaktär och struktur
Varje årskurs innehåller viktiga huvudmoment såväl inom övandet av det svenska språket som litteraturkunskapen. Dessa huvudmoment står i samklang med övergripande årskursteman som finner sitt ursprung
i elevernas mognadsprocess och individuella utveckling. Visst samarbete sker med andra ämnen som arbetar
med liknande frågeställningar.
I undervisningen integreras konstnärliga, litterära och språkteoretiska aspekter.
Inom ramen för undervisningen används varierande undervisningsmetoder. Genom egna anteckningar,
bearbetning av kunskapsstoff och uppsatsskrivning fördjupas den egna skrivförmågan. Genom studier av
litterära texter och olika mediala uttrycksformer övas elevernas förmåga till kritisk granskning, tolkning
och analys.
Med hjälp av diskussioner i större och mindre grupp övas argumentation och samtalsteknik, elevernas
förmåga att tala inför grupp övas även i samband med diktläsning, egna föredrag, bokpresentationer och
teaterframföranden.
Inövandet av ett större skådespel har stor betydelse under den sista årskursen. Texten bearbetas av elever
i klassen, olika roller instuderas och spelet framförs inför publik.
Mål
Svenska och dramatik
Efter genomgången kurs skall eleven
• kunna uttrycka sig ledigt i såväl tal som skrift och med hjälp av språket formulera åsikter, reflektioner
och kunskaper
• kunna använda skrivandet på ett fördjupat sätt som ett medel för tänkande och lärande
• kunna delta aktivt och konstruktivt i samtal och diskussioner och hålla anföranden inför en grupp
• kunna göra egna iakttagelser och personliga reflektioner både i tal och skrift med utgångspunkt i sakprosa eller skönlitterär text, teater eller etermedia
• ha kunskap om och kunna använda sig av grundläggande regler för språkets byggnad
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• ha uppövat sin förmåga att förstå talad och skriven norska och danska och fått kännedom om
litteratur, språk och språksituation i hela Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige
• känna till huvuddragen i det svenska språkets utveckling och ha studerat svenska texter från olika
tidsepoker
• känna till scenkonstens utveckling och ha egen erfarenhet av dramatisk framställning inför
publik samt arbete med scenografi, rekvisita, osv
• känna till filmkunskapens grunder och ha kritiskt granskat olika medier
• kunna använda datorer för att skriva, kommunicera och skaffa sig kunskap.
Mål
Litteratur
Efter genomgången kurs skall eleven
• ha kännedom om olika diktformer och deras utveckling
• känna till viktiga genrer och litteraturteoretiska begrepp som har betydelse för tolkning,
granskning och analys av texter i olika medier
• ha kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar förr och nu med tonvikt på 1800-talet och
1900-talet i såväl europeisk som utomeuropeisk litteratur
• ha erhållit fördjupade erfarenheter av hur litteraturen och språket kan fungera som hjälp att förstå den
egna existensen
• ha studerat hur klassfrågor, könsroller, etiska och etniska problem speglas i litteraturen.

Engelska
Syfte
Undervisningen i det engelska språket bygger på den grund som lagts under grundskolestadiet. Undervisningen syftar på att eleverna skall nå en allsidig språkfärdighet och fördjupade kunskaper om de engelskspråkiga ländernas kultur- och samhällsliv. Syftet är att eleverna skall kunna verka aktivt i engelskspråkig miljö och se det engelska språket som ett naturligt sätt att kommunicera. Med ett levande intresse
för det engelska språkets karaktär och användningsområden som grund kan eleven själv i praktisk användning fördjupa sina kunskaper efter avslutad skolgång.
Andra syften är att fördjupa elevernas kännedom om det engelska språkets karaktär och ge dem insikt i
språkets skönhetsvärde och sambandet mellan kulturell och språklig utveckling som kommer till uttryck i
olika litterära verk från varierande tidsperioder.
Karaktär och struktur
Två centrala delar i undervisningen är språkfärdighet samt kunskap om kultur, samhälle och litteratur i de
engelskspråkiga länderna.
Språkfärdighet övas genom en bred variation av läsning, muntliga övningar och skrivuppgifter. Recitation,
dramatik och diskussioner är medel för att öva kommunikation och medvetenhet om språkets användning.
I arbetet förväntas ett med åren ökande ansvarstagande av eleverna vad gäller inhämtande och bearbetning
av innehållet.
Undervisningen skall ge eleverna tillfälle att lära känna de engelskspråkiga ländernas kulturliv genom möten
med centrala litterära verk, film, teater och andra kulturformer från olika tidsperioder.
Mål
Grundläggande kurs
Vid utgången av kursen skall eleven
•
•
•
•
•
•

kunna förstå engelska i vardagligt språk och enklare samtida skönlitterär text
kunna förstå engelskt tal från olika delar av världen
kunna vara aktiv i samtal på engelska och förmedla egna och förstå andras ståndpunkter
kunna uttrycka sig så korrekt som möjligt i tal och skrift i vardagliga sammanhang
kunna berätta sammanhängande om och beskriva förhållanden inom egna intresseområden
kunna förstå och bearbeta sakprosa inom olika ämnesområden som eleven känner till, med
hjälpmedel även svårare sakprosa
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• ha viss kunskap om kultur- och samhällsförhållanden i de engelskspråkiga länderna
• kunna använda adekvata ordböcker, uppslagsverk och andra hjälpmedel som redskap för att
förstå och skriva text.
Mål
Fortsättningskurs
Vid utgången av kursen skall eleven
• kunna förstå engelskt tal från olika delar av den engelskspråkiga världen samt ha kunskap om de
regionala skillnaderna
• kunna uttrycka sig korrekt och levande i tal och skrift och kunna anpassa språket till olika situationer
• kunna delta i samtal och diskussioner på engelska och argumentera för egna åsikter och
bemöta andras
• kunna muntligt presentera och redovisa genomgånget stoff, både översiktligt och mer i detalj
• kunna med god förståelse läsa allmänorienterande sakprosa
• kunna med god förståelse läsa både nutida och äldre brittisk och amerikansk skönlitteratur
• ha kunskap om viktiga engelskspråkiga författare från olika epoker och deras verk samt hur dessa har
präglats av och påverkat sin framtid
• ha kunskap om språkliga och kulturella skillnader mellan de engelskspråkiga länderna samt ha
kännedom om aktuella frågor i samhälls- och kulturliv

Matematik
Syfte
Målen för matematikundervisningen i åk 10–12 är att
• utveckla elevens förmåga att lösa problem av skilda slag och därmed elevens tilltro till sitt
eget tänkande
• utveckla elevens själviakttagelse och medvetenhet
• ge eleven tillräckligt omfattande ämnesgrunder för fortsatta utbildningar där
matematikkunskaper behövs
• orientera eleven om matematisk metod som mönster i andra vetenskaper och om några
klassiska matematiska modeller av betydelse i kultur och samhälle.
Karaktär och struktur
Kärnan i matematisk aktivitet är problemlösning. I skolmatematiken har problemlösningen även den viktiga
rollen att motivera eleverna till utvidgad begreppsbildning, ett annat matematiskt fundament som är en
förutsättning för alltmer avancerad problemlösning.
I de högsta årskurserna skall den väsentliga sidan av problemlösningen komma i förgrunden, helt enkelt
lösningen av problem.
Matematiken blir ett övningsfält för eleverna att utveckla sin förmåga att formulera de argument som de
använder i problemlösningen, dels muntligt, dels skriftligt. Svaret är varken mer eller mindre än den slutliga
formuleringen av resultatet; det är vägen fram till resultatet, tankeprocessen, som är viktigast.
Problemlösning har två poler: fantasi och logiskt tänkande. Man kan också säga: induktivt tänkande och
deduktivt. Båda dessa tankeformer måste övas. Till den induktiva aktiviteten hör att skapa exempel och
motexempel, hitta uppslag, söka efter struktur i ett material m m. Den deduktiva sidan omfattar bl a härledning och genomförande av bevis.
All matematik bygger på axiom. Det är viktigt att eleven får ta del av hur ett axiomsystem ställs upp och
utnyttjas och får praktisera detta i problemlösningen.
Av betydelse är också estetiska inslag i övningarna, exempelvis upplevelse av skönhet vid utnyttjande av
symmetri i aritmetik, algebra och – inte minst – geometri.
I matematikens innehåll ingår ett antal satser. De bygger alltid på förutsättningar (utöver axiomen) och har
strukturen ”Om A gäller, så gäller B” eller ”Om och endast om A gäller, så gäller B”. En viktig del av matematikundervisningen skall därför vara undersökning av förutsättningars nödvändighet och tillräcklighet i
utsagor samt undersökning av hur variation av villkor påverkar resultaten.
I åk 10 anordnar waldorfskolan en lägerskolverksamhet, vid vilken eleverna i form av grupparbeten får
tillämpa geometri och trigonometri vid fältmätning. Värden från mätning med bl a teodolit behandlas matematiskt för att mätningarna skall kunna reduceras till ett minimum och precisionen på så sätt skall öka.
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Målet är att kartlägga ett terrängområde.
I åk 11–12 läggs stor vikt vid en kurs i syntetisk projektiv geometri, varvid Desargues sats och övningar i
dualitetet utgör huvudmoment.
Studier av axiomatik företas dels i projektiv geometri, dels t ex i boolesk algebra (åk 12).
I övrigt behandlas aritmetik och algebra, funktionslära, sannolikhetslära och statistik samt utformning av
matematiska modeller.
Undervisningen sker dels inom ramen för en grundläggande kurs, en kurs i projektiv geometri och utvidgad
algebra samt inom en fortsättningskurs.
Mål
Grundläggande kurs
Efter genomgången kurs skall eleven

i aritmetik
• ha förvärvat grunder i räkning med reella tal, inkluderande potenser och enklare rötter
• kunna välja räkne- och tankesätt vid lösning av tillämpningsuppgifter
• vara förtrogen med miniräknare, överslagsräkning och avrundning
• kunna använda begreppet procent, promille och ppm och tillämpa procenträkning i anknytning
till index
i algebra
• kunna tolka och använda enkla algebraiska uttryck och formler
• ha de grunder i algebra som krävs för studier i funktionslära
• ha kännedom om algebrans värde som bevisverktyg
• kunna lösa linjära ekvationer och ekvationssystem
i funktionslära
• kunna rita och tolka enkla grafer med anknytning till näringsliv,
teknik eller vetenskap, speciellt vid linjära och enkla exponentiella samband
• känna till lin-log och log-log-diagram som redskap vid testning av exponential- resp potensfunktioner
i geometri och trigonometri
• kunna solvera godtyckliga trianglar med geometri/trigonometri
• kunna utnyttja skala, bl a vid ritning av kartor
• kunna tillämpa vinkel- och längdberäkning vid triangulering med teodolit,vinkelprisma och
måttband under praktisk fältmätning
• kunna beräkna omkrets, area och volym i allmänbildande problem
		
i sannolikhetslära och statistik
• vara förtrogen med svårigheter att definiera sannolikhet
• kunna beräkna enkla sannolikheter enligt klassisk modell
• kunna presentera data i tabell- och diagramform
• kunna beräkna centrala mått
• ha förmåga att genomskåda vanliga typer av vilseledande statistik.
Mål
Projektiv geometri och utvidgad algebra
Efter genomgången kurs skall eleven
• känna till axiomatiska grunder i en algebra, exempelvis boolesk algebra med tillämpningar på mängdalgebra och kontaktnät
• ha övat grundbegrepp och dualisering i plan projektiv geometri
• ha övat dualitet i rummet och blivit förtrogen med duala aspekter på begreppet kurva
• ha tagit del av projektiva modeller för biologiska gestaltnings-processer
• kunna grafiskt och analytiskt använda kunskaper om derivata, speciellt vid extremvärdesproblem
• känna till sambanden mellan en funktion f(x) och dess derivator och i enklare fall bestämma primitiva
funktioner, exempelvis vid lösning av enkla differentialekvationer.
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Mål
Fortsättningskurs 1 i matematik
Kursen förutsätter genomgång av ”Grundläggande kurs”
Efter avslutad kurs skall eleven
i geometri och trigonometri
• kunna solvera godtyckliga trianglar med trigonometri och/eller euklidisk geometri
• vara orienterad om enkla tillämpningar av vektorer
i sannolikhetslära och statistik
• känna till och använda viktigare spridningsmått
i algebra
• kunna lösa andragradsekvationer
• kunna lösa linjära och enkla icke-linjära ekvationssystem
i funktionslära
• behärska polynom av första och andra graden (inkl grafer)
• behärska enklare potens- och exponentialfunktioner (inkl grafer)
• vara orienterad om metoder med parametrar vid anpassning av funktion till given värdetabelli
i aritmetik
• vara förtrogen med den utvidgning av räkneoperationer som potentiering med godtycklig reell exponent, rotdragning med större index än 2 samt logaritmering innebär
• behärska övergång från potens till rot och vice versa
• vara orienterad om viktiga talföljder, bl a aritmetiska och geometriska följder och deras relationer till
varandra.
Mål
Fortsättningskurs 2 i matematik
Kursen förutsätter genomgång av ”Grundläggande kurs”
samt ”Fortsättningskurs 1”
Efter avslutad kurs skall eleven

i aritmetik
• behärska räknereglerna för potenser, rötter och logaritmer
• kunna genomföra tillämpningar på geometriska följder, t ex vid sammansatt ränta
• känna till historiska och biologiska aspekter på Fibonacci-tal och gyllene snittet som irrationell
proportion och gränsvärde till Fibonacci-bråk
• veta hur man kommer till talet e och behärska övergång mellan olika baser i exponentialuttryck
• vara förtrogen med naturliga logaritmer
• ha fått en introduktion till Cantors resultat rörande numrerbara och icke numrerbara mängder
i algebra
• ha erfarenhet av algebraisk behandling av några viktiga rekursiva talföljder
• kunna lösa enklare typer av potens-, exponential- och logaritmekvationer
i funktionslära
• känna till lin-log och log-log-diagram som redskap vid testning av exponential resp potensfunktioner
• ha prövat exponential- och logaritmfunktioner i samband med matematiska modeller (exempelvis
TR Malthus modell för folkmängders tillväxt och Weber-Fechners lag)
• känna till funktionerna sin x, cos x och tan x (inkl. grafer)
• förstå begreppet invers funktion, kunna tolka och använda det dels grafiskt, dels algebraiskt
• kunna grafiskt och analytiskt använda kunskaper om derivata, speciellt vid extremvärdesproblem
i geometri och trigonometri
• känna till grunder i sfärisk geometri
i övrigt
• kunna utnyttja miniräknare, grafräknare och dator vid numerisk kalkyl efter att eleven visat
färdigheter vad gäller manuell kalkyl och framställning av grafer.
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Mål
Fortsättningskurs 3 i matematik
Kursen förutsätter genomgång av ”Grundläggande kurs” samt ”Fortsättningskurs 1”
resp ”Fortsättningskurs 2”
Efter genomgången kurs skall eleven
i trigonometri
• förstå hur enhetscirkeln används för att visa trigonometriska samband och ge fullständiga
lösningar till enkla trigonometriska ekvationer
• kunna rita grafer till trigonometriska funktioner av typen y = a sin (bx + v) + c samt använda dessa
funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp
• kunna härleda och använda de formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska uttryck
och lösa trigonometriska ekvationer
• kunna beräkna sidor och vinklar i godtyckliga trianglar
i sannolikhetslära och statistik
• kunna använda index som jämförelsetal
• ha genomfört en statistisk undersökning och utvärderat resultatet vid stickprov
• känna till användningen av Venn-diagram och normalfördelning vid beräkning av sannolikhet
i differential- och integralkalkyl
• kunna härleda eller numeriskt/grafiskt motivera deriveringsreglerna för trigonometriska funktioner
samt för sammansatta funktioner
• kunna härleda och tillämpa formlerna för derivatan av produkt och kvot
• förstå tankegången bakom några numeriska metoder för ekvationslösning och vid problemlösning
kunna använda grafisk/numerisk programvara
• känna till begreppet differentialekvation och kunna avgöra om en föreslagen funktion är lösning till
en given ekvation
• kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning
• förstå innebörden av begreppet integral och inse sambandet mellan integral och derivata
• kunna ställa upp, tolka och använda integraler vid area- och volymberäkningar och vid andra tillämpningar
• förstå tankegången bakom några metoder för numerisk integration och vid problemlösning kunna
använda grafisk/numerisk programvara för att beräkna integraler.

Idrott och hälsa
Syfte
Undervisningen syftar till att medverka till elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling samt till att
skapa ett bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse som ett medel för hälsa och välbefinnande.
Eleverna skall få ett stärkt medvetet förhållande till sin omgivning och samspelet med andra individer. De
skall lära känna grundformerna för rörelse och tillägna sig ett funktionellt, harmoniskt och meningsfullt
rörelsesätt. De skall få möjlighet att uppleva och själva uttrycka rum och rytm i ett kreativt sammanhang.
Viktigt är också att känna tillit till den egna förmågan och rörelseglädje.
Eleverna skall få kunskap och rådgivning om olika hälsoförebyggande åtgärders betydelse.
Friluftsliv och naturupplevelser väcker vördnad för naturen och ger eleven erfarenhet av samspelet mellan
människans själsliga och fysiska välbefinnande. Det stärker självtilliten och modet och ger erfarenheter om
hur människor fungerar vid enkla förhållanden.
Karaktär och struktur
En central roll i ämnet har den fysiska träningen, friluftslivet och övandet av olika färdighetsmoment. Detta
innebär också sociala övningar. Ett annat ständigt återkommande tema är livsstilens betydelse för den egna
hälsan samt medvetenheten om drogers och dopingpreparats skadliga inverkan.
En viktig del av undervisningen är den sk. Bothmergymnastiken som speciellt stärker elevernas medvetna
förhållande till omgivningen och till sin egen hållning samt deras rumsuppfattning och medvetenhet om
rörelsesammanhangen. Koncentrationsförmågan och rörelsernas grundformer övas i denna rörelsepedagogik.
Undervisningen tar hänsyn till olika individers och köns förutsättningar och möjligheter inom ämnet. Undervisningen sker som regel med flickor och pojkar i samma grupp.
Undervisningen innehåller moment där eleverna fungerar som ledare för yngre elever.
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Undervisning i hälsofrågor sker också inom andra ämnen, främst inom Biologi med en särskild period om
människan i årskurs 10.
Rörelseövningar sker i hög grad även inom ämnet eurytmi.
Mål
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
•
•
•
•
•
•
•
•

ha erfarenheter av olika former av friluftsliv
ha kunskap om olika fysiska aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande
ha erfarenhet av att leda och organisera en grupps aktivitet inom ämnet
ha kunskap och egen erfarenhet av ett flertal olika idrotter
ha utvecklat kunskap om hur man själv kan organisera och utveckla sin träning och färdighet
vara förtrogen med några traditionella och moderna danser
ha utvecklat sin förmåga att utföra rörelser i kombination med musik
ha utvecklat sin färdighet i simning.

Religionskunskap och livsåskådning
I waldorfskolan erbjuds eleverna att välja religionsundervisning organiserad av olika samfund eller följa
skolans egen, konfessionsfria undervisning.
Uppläggningen av undervisningen varierar beroende på anordnare. Undervisningens volym samt syftet
överensstämmer dock.
Syfte
Undervisningen i religionskunskap och livsåskådning syftar till att stärka elevernas individualitet, bidra
till fritt tänkande och fördjupa deras förhållande till den omgivande världen.
Den växande människan söker en egen identitet och tillhörighet. Detta kommer bl a till uttryck i hennes
arbete med livsfrågorna. Genom studierna och i mötet med olika människor, religioner och livsåskådningar
kan eleven bli mer medveten om sina frågor och under gymnasiestudierna få alltmer stöd till den personliga utvecklingen. Eleverna stimuleras också att vidga sin begreppsvärld samt att resonera och bilda sig
kunskaper om moraliska, etiska och religiösa frågeställningar.
Ökad kunskap om olika människors tankesystem och trosföreställningar underlättar även inlevelse, medkänsla och kommunikation.
Målsättningen är att utveckla elevens individuella omdömesförmåga.
Mål att sträva mot
• att eleverna utvecklar sin förmåga att analysera och aktivt arbetar med och söker ta ställning i etiska
och existentiella frågor
• att eleverna i mötet med andra människor, andra folk och kulturer uppträder med öppenhet, förståelse och respekt, utifrån den kunskap de förvärvat
• att eleverna förstår vikten av att ständigt reflektera, kritiskt granska samt arbeta vidare med
livsfrågorna.
Karaktär och struktur
Undervisningen utgår från den kristna kulturkrets eleven lever och verkar i. Ämnet har dels en existentiell
sida med betoning på livsåskådningsfrågor, dels en kunskapssida.
De existentiella frågorna handlar om utveckling av individuell omdömeskraft, den enskilda individens
vägval och förhållandet till andra människor, naturen och jorden. Elevens egen strävan att söka sin livsväg
befruktas i undervisningen av mötet med andra människor som gjort eller gör denna vandring.
Undervisningens kunskapssida innefattar en bred kännedom om olika religioner och livsåskådningar så
som de kommit till uttryck såväl historiskt som i nutiden, samt andra tankesystem, begrepp och etiska
modeller.
Undervisningen präglas av en öppen samtalsatmosfär som skapar utrymme för diskussion, eftertanke och
individuellt ställningstagande. Elevernas egna tankar, frågor och existentiella situation bildar utgångspunkten
för en stor del av ämnets studier, där den förvärvade kunskapen får bidra till en utökad medvetenhet.
Ämnet följer eleverna alla tre åren.
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Mål – Grundläggande kurs
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
• ha kunskap om religiositetens betydelse för enskilda människor, kultur och samhällsliv
• kunna redovisa grundläggande kunskaper om kristendomens historia, huvudtankar, värderingar, uttrycksformer och urkunder
• kunna redovisa grundläggande kunskaper om övriga världsreligioners huvudtankar, värderingar, uttrycksformer och urkunder
• känna till huvudtankarna i några andra livsåskådningar, nutida andliga rörelser, idéströmningar och
sekter
• känna till viktiga termer och begrepp samt kunna analysera och tolka nutida händelser och debatter,
såväl ur etiskt som ur livsåskådningsperspektiv
• ha beretts möjlighet att utveckla ett självständigt omdöme i etiska och existentiella frågor
• ha övat ett reflekterande och kritiskt granskande förhållningssätt och kunna genomföra ett
självständigt och källkritiskt studium.
Mål – Fortsättningskurs
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
• ha fördjupat sin förtrogenhet med tankesystem, religioner och andra livsåskådningar
• ha fördjupad kunskap om nutida väckelserörelser, idéströmningar och sekter
• ha fördjupat sin förmåga att analysera och tolka nutida händelser och debatter, såväl etiskt som ur
livsåskådningsperspektiv
• ha fördjupat sin förmåga att kritiskt granska, reflektera över och argumentera kring etiska och existen
tiella frågor
• kunna genomföra en självständig och källkritisk enskild uppgift.

Samhällskunskap
Undervisningen i samhällskunskap sker främst inom ämnet. Det förekommer dock inslag av samhällskunskap i flera andra ämnen samt inom projektartad undervisning.
Syfte
Undervisningen syftar till att ge eleverna fördjupade kunskaper om samhällets struktur och processer. Med
hjälp av kunskaperna i ämnet skall eleven lättare kunna bilda sig ett eget, moget omdöme som kan ligga till
grund för en aktiv roll i samhällslivet. Eleven skall ha utvecklat färdigheter i att själv ta fram, sammanställa
och bearbeta fakta från olika källor. Kunskaper och åsikter inom ämnet skall kunna redovisas i varierande
form, muntligt eller skriftligt.
Eleverna skall genom studierna vinna insikt om skillnaden mellan fakta och värderingar.
Eleverna skall ha sådana kunskaper i ämnet att de kan fullgöra en roll som aktiva medborgare i samhällslivet.
Undervisningen skall väcka elevernas intresse och engagemang för samhällsfrågor i vid bemärkelse.
Karaktär och struktur
Varje årskurs präglas av en viss tematik som återkommer i olika ämnen. Med utgångspunkt i dessa frågeställningar studeras situationen i Sverige och andra länder.
Undervisningens karaktär varierar. Den består dels av självstudier inom givna eller valda ämnen, dels av
lektionsundervisning. Det självständiga arbetet med uppsatser, periodhäften, grupparbeten eller utställningar
har en central roll i ämnesstudierna.
Att följa och analysera aktuella händelser genom bevakning av media i alla former är ett utmärkt sätt att
ständigt konfronteras med frågeställningar som har betydelse för den egna omdömesbildningen.
Eleverna skall i undervisningen möta olika perspektiv som underlättar omdömesbildning och individuellt
ställningstagande. Dessa perspektiv kan sammanfattas som:
•
•
•
•
•

individuellt perspektiv, hur jag som individ har betydelse i samhället
socialt perspektiv, hur olika människor samspelar med sin omgivning
globalt perspektiv, hur hela jorden påverkas och har betydelse i olika processer
historiskt perspektiv, hur den historiska utvecklingen återspeglas i dagens situation
vetenskapligt perspektiv, hur olika forskningsresultat bildar stöd för kunskaperna i ämnet.
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Mål
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
• ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt
• ha utvecklat tillräckliga kunskaper och referenser för att förstå och analysera aktuella händelser
• ha kunskap om utvecklingsländernas försörjnings- och befolkningssituation och problematiken kring
biståndsfrågor
• kunna redogöra för viktiga politiska ideologiers utveckling och dess betydelse historiskt och i nutid
• ha kunskap om det svenska samhällets ekonomiska, politiska och sociala utveckling under 1900-talet
samt kunna göra jämförelser med andra länder
• ha utvecklat kunskap om och förståelse för olika grupper av nationella minoriteter
• kunna förstå, genomskåda och tillämpa grundläggande begrepp inom marknads- och
samhällsekonomi
• ha fördjupade kunskaper om det svenska statsskicket och kunna göra jämförelser med andra länder
• ha kunskap om hur olika samhällsorgan samverkar och har betydelse såväl för individen som för samhället som helhet
• kunna kritiskt analysera och presentera större och komplicerade samhällsfrågor genom att använda
många olika källor och verktyg
• kunna arbeta självständigt och formulera personliga ställningstaganden i varierande form.

Historia
Waldorfskolans undervisning i historia på gymnasiestadiet har i huvudsak samma grundläggande mål som
den offentliga gymnasieskolan. Den allmäna inriktningen arbetar starkt i analytisk riktning och stimulerar
till självständiga ställningstaganden. Detta gör att waldorfskolans historieundervisning kommer nära målsättningen också för Historia B även om timantalet sällan når upp till motsvarande nivå.
I några avseenden har dock waldorfskolorna något annorlunda tyngdpunkter och metodiskt finns en särprägel som – om den också inte nödvändigtvis saknas i den offentliga skolans program – är gemensam för
alla waldorfskolor:
1. Periodläsningen
Historieundervisningen meddelas under tre till fyra sammanhängande veckor närmare två timmar per
dag.
2. Periodhäftet
Innebär att eleven självständigt formulerar en sammanfattning av stoffet eller – företrädesvis under de två
sista åren – lämnar redovisningar i form av skriftliga och/eller muntliga specialstudier.
I waldorfskolans historieundervisning betonas bl a medvetandets förändring genom årtusendena och dess
betydelse för olika historiska processer och händelser. Dessa ses som symptom på medvetandets utveckling
i riktning mot en allt större individuell frihet.
I studiet av olika länders historia betonas också ofta den geografiska miljöns betydelse för politisk och
andlig historia.
Syfte
Historieundervisningen syftar till att utveckla ett historiemedvetande och därigenom skapa insikt om den
egna identiteten och förståelse för andras identitet och kulturarv. Undervisningen skall vidare syfta till att
öppna elevernas blick för att förändring hör till människolivets villkor och stimulera elevernas nyfikenhet
och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension. Den skall ge dem möjlighet till inlevelse i gångna tider
och hos dem utveckla ett historiskt sinne, dvs förmåga att bedöma gångna tiders människor utifrån deras
förutsättningar och villkor. En fortlöpande dialog och diskussion med eleverna ger dem större förmåga att
kommunicera med människor från olika sociala och kulturella miljöer i skilda länder.
Den källkritiska metoden ger historieämnet särskilda möjligheter att utveckla elevernas förmåga till kritisk analys av olika framställningar. Strävan skall vara att eleverna inser det relativa och tidsbundna i alla
tolkningar av historiska förlopp. Ett interkulturellt synsätt där likheter och skillnader mellan olika kulturer
belyses kan främja tolerans och vidsynthet. Samtidigt tydliggörs den dynamik och de möjligheter som mötet
mellan olika kulturer bjuder. Kunskaperna skall bidra till elevernas förståelse av nutiden och stärka deras
handlingsberedskap inför framtiden. Undervisningen skall skapa en känsla av ansvar för det gemensamma
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kulturarvet och även en vilja att kritiskt granska vårt civilisationsmönster, och ett medvetande om att det
varit och är möjligt att ändra på rådande förhållanden.
Karaktär och struktur
Historia studeras genom de spår som människor i det förflutna lämnat efter sig. Dessa spår – källorna
–utgörs till stor del av texter men kan också vara andra lämningar av mänsklig aktivitet. Frågan om vilka
slutsatser som kan dras av källorna blir därför central. Historieämnet bygger på vissa centrala begrepp med
vilkas hjälp stoffet kan väljas och ett kunskapsområde struktureras. Av överordnad betydelse är tidsbegreppet (kronologi) och epokbegreppen (antik, renässans, upplysning etc) men även rumsbegreppen (Norden,
Europa, de utomeuropeiska kulturkretsarna etc). Central betydelse har också historiemedvetande, empati
och historiskt sinne. I politisk historia aktualiseras begrepp som makt och demokrati, i social historia samhällsklasser och kön, konflikt och samarbete, i antropologisk historia kultur och etnocentrism, i ekonomisk
historia knapphet och arbetsdelning.
Historiestudiet gäller människors verksamhet och tankar i tid och rum, och genomförs alltid utifrån skilda
perspektiv. Olika historieuppfattningar ser historiens drivkrafter i materiella förhållanden, andliga impulser
eller personliga initiativ. Män och kvinnor, olika generationer, samhällsklasser, nationer och hela kulturer
ser skeendet utifrån sina perspektiv och värderingar. Förskjutningar i perspektiven sker ständigt, och nya
händelser och samhällsproblem aktualiserar nya perspektiv.
Mål
Målet för kursen är att eleverna genom studier inom valda områden skall fördjupa och vidga sitt historiemedvetande och stärka sin förståelse för egen och andras identitet. Kursen skall bidra till att eleverna skapar
en kritisk och analytisk hållning främst till historiska framställningar men också till andra påståenden som
möter dem i samhället.
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
• ha kunskaper om grundläggande drag i den historiska utvecklingen i ett kronologiskt perspektiv och
äga goda insikter i de kunskapsområden som valts för särskilt studium
• förstå innebörden av centrala historiska begrepp och grundläggande epokbegrepp
• kunna analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska
förändringsprocesser
• ha förvärvat viss förmåga att kritiskt och nyanserat bedöma olika slag av historiska påståenden
genom arbete med olika slags källor och historiska framställningar
• ha uppnått insikt om den historiska kunskapens tidsbundenhet och relativitet genom studier av framställningar av samma skeende från olika tider och utifrån olika värderingar
• kunna diskutera dagens händelser på grundval av historisk kunskap
• kunna diskutera alternativa framtider och olika möjligheter att förverkliga önskvärda handlingsmål
utifrån ett historiskt perspektiv
• kunna förmedla sina tankar i historiska frågor i tal och skrift.

Naturvetenskapliga ämnen
Allmän målsättning
Huvudmålet med undervisningen i naturvetenskapliga ämnen är att väcka elevernas intresse för omvärlden.
Strävan är att hjälpa eleverna att upptäcka naturens lagbundenheter genom att studera olika fenomen utan
att för tidigt introducera teorier och förklaringsmodeller. Eleverna skall steg för steg få erfarenheter som gör
att de själva kan förstå och tillämpa de modeller som idag har betydelse inom naturvetenskapen. Undervisningen skall också ge eleverna insikt i hur de naturvetenskapliga modellerna vuxit fram och utvecklats
under historiens gång samt hur olika praktiska tillämpningar kommit till användning fram till idag.
Metoder
Inom fysik och kemi har demonstrations- och elevutförda experiment stor betydelse som grund för iakttagelse av fenomen. Inom biologi och geografiämnet studeras olika fenomen, former och processer som
grund för teoribildning och kunskap. Inslag av konstnärligt övande har stor betydelse för att vidga elevernas
förhållande till ämnet.
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Biologi
Syfte
Syftet med undervisningen i Biologi är att stärka elevernas förhållande till livets alla uttrycksformer och
processer. Kunskaperna i ämnet skall vara av den arten att eget intresse och ansvarstagande för naturens
rikedom kan utvecklas. Undervisningen skall också syfta till att ge eleverna underlag att göra etiska ställningstaganden i anknytning till ämnets tillämpningsområden. Eleverna skall öva sin iakttagelseförmåga
och lära sig att studera naturens processer och former såväl genom teoretiska studier, konstnärligt skapande
som laborationsarbete.
Människan har en speciell roll i undervisningen, hennes psykologiska och fysiologiska egenskaper samt
betydelse i det ekologiska systemet bildar en röd tråd i undervisningen.
Undervisningen skall ge eleverna goda kunskaper i ämnets begreppsanvändning och ge förutsättningar för
fortsatta studier och berikat privatliv.
Karaktär och struktur
Undervisningen utgår från ett helhetsperspektiv. Den komplexa väv som är karaktäristisk för livets alla
yttringar kan lösas upp i enskilda processer, former och organismer. Även den enskilda organismen är uttryck för en helhet och har som sådan en egen, självständig organisation. Ett ekologiskt system liksom en
enskild organism kan även studeras genom att undersöka dess beståndsdelar vars inbördes samspel och
växelverkan bildar grunden för det biologiska livet. Egna observationer, studier av former och processer
samt genomförandet av laborationer är en förutsättning för begrepps- och teoribildning. Den konstnärliga
gestaltningen av erfarenheter och upplevelser vid naturstudiet har speciell betydelse för att eleven skall
kunna utveckla personligt engagemang och uttryckssätt.
Mål
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
• ha fördjupade kunskaper om funktionen hos människans organ och kännedom om samspelet mellan
olika organsystem
• ha kännedom om olika sjukdomar samt aktuell medicinsk forskning i anknytning till detta
• ha kunskap om olika psykiska sjukdoms- och medvetenhetstillstånd samt ha insikt i olika
drogers mentala och fysiologiska verkan
• ha kunskap om prokaryota och eukaryota cellers byggnad och funktion samt kromosomerna och
DNA:s roll som integrerade delar i cellens liv
• ha kunskap om celldelningsprocesser och embryonalutvecklingen hos olika organismer samt kunna
sätta in celldifferentieringen i ett organiskt sammanhang
• ha kunskaper om principerna i arvsmekanismen samt ha kännedom om aktuella tendenser i genetisk
forskning
• ha erfarenhet av att diskutera och analysera etiska frågeställningar som väcks genom modern
biologisk forskning och genom tillämpningen av forskningens resultat
• med hjälp av litteratur själv kunna bestämma växter och vissa djurgrupper samt känna till grundläggande undersöknings- och laborationsmetoder
• känna till karaktärsdragen i olika nordiska kultur- och naturlandskap
• ha kunskap om växters, svampars och djurs fylogeni, om deras byggnad, grundläggande
livsprocesser och beteendemönster
• ha kunskap om olika förklaringsmodeller rörande livets uppkomst och utveckling
• kunna resonera i evolutionsteoretiska termer med utgångspunkt i givna exempel.
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Kemi
Syfte
Undervisningen i kemi syftar till att hjälpa eleverna att få kännedom om kemiska lagbundenheter som
verkar i naturen. Vägen till detta går genom aktivt iakttagande av kemiska fenomen och processer och genom tankemässig bearbetning. Undervisningen syftar också till att öka elevernas förståelse för de kemiska
tillämpningarnas betydelse i industri och hushåll. Genom kemistudierna får eleverna också kunskap om
aktuella miljö- och resursfrågor.
Undervisningen syftar också till att utveckla elevernas förståelse för framväxten av vetenskapliga teorier och
modeller, för den aktuella tolkningen och tillämpningen av dessa modeller samt för framtida forskningsinriktningar. Undervisningen eftersträvar att eleverna genom självständigt och kritiskt tänkande kan få sinne
för utveckling och föränderlighet i den vetenskapliga paradigm- och teoribildningen.
Karaktär och struktur
Fenomen som kommer till uttryck i experiment och iakttagelser av naturliga fenomen är av central betydelse
i undervisningen. Elevens undran och fascination inför fenomenen leder till eget sökande efter förklaring
och sammanhang med andra fenomen. Steg för steg kan eleven formulera begrepp och förklaringsmodeller och uttrycka detta i skrift och formelspråk med utgångspunkt i de egna iakttagelserna. Att följa kemins
landvinningar genom historien, ofta konkretiserat i forskarnas biografier, ger eleven möjlighet att själv finna
vägen till kunskap. I laboratoriet får eleven själv uppleva och studera materiens egenskaper samt får kännedom om praktiska tillämpningar och principer för laborativt arbete.
Mål
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
• ha kunskap om kvantitativa och kvalitativa aspekter bakom de kemiska processerna
• ha kännedom om det kemiska formelspråkets framväxt, stökiometrins grunder och användning i
modern kemi
• ha kännedom om syra-basbegreppet, saltbildningens processer, kristallsystem samt salternas användning och betydelse i industri och organismer
• ha kunskap om kristallisationsprocesser, fällningsreaktioner och tillståndsförändringar
• ha kännedom om kemins vetenskapliga utveckling och några betydelsefulla personers biografier
• ha kunskap om de vanligaste grundämnenas uppträdande i naturen
• ha kännedom om det moderna materiabegreppets utveckling och grunderna i det periodiska systemet
• ha kännedom om några olika atommodeller
• ha grundläggande kunskaper i elektrokemi
• ha kunskap om viktiga biokemiska ämnen och processer i levande organismer
• ha kunskap om strukturformler och strukturens betydelse för olika kemiska egenskaper och
reaktioner
• ha kännedom om moderna analysmetoder som används vid studiet av materiens natur
• ha kännedom om olika miljö- och hälsoproblem som förorsakas av vanliga ämnen inom hushåll och
industri
• känna till några för kemins utveckling betydelsefulla forskarbiografier
• ha erfarenhet av eget laborativt arbete, utvärdering och tolkning av dessa samt känna till grundläggande säkerhetsregler.
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Fysik
Syfte
Fysikundervisningen skall göra eleverna bekanta med naturfenomen och naturlagar och belysa fysikens
betydelse för tekniken och kulturen i samhället. Syftet är att eleverna skall möta viktiga fenomen och experiment som väcker intresse, engagemang och stimulans att erhålla fördjupade kunskaper. Eleverna skall
genom undervisningen bli medvetna om etiska frågeställningar och miljöeffekter som har samband med
fysikens tillämpningar.
Karaktär och struktur
Utgångspunkten för undervisningen är centrala fenomen i klassisk och modern fysik. Begrepp och teorier
formuleras utifrån egen iakttagelse och upplevelse av experiment. Genom att följa fysikens historiska utveckling kan eleverna få förståelse för och själva uppleva den vetenskapliga metoden att formulera begrepp
och modeller. Dualiteten mellan t ex fält och partikel, energi och materia eller iakttagelse och tänkande är
viktiga inslag i undervisningen.
Undervisningen sker inom olika huvudmoment fördelade på olika perioder. Ett stoffurval görs av den
undervisande läraren.
Mål
vid utgången av årskurs 12 skall eleven
• känna till astronomins utveckling från renässansen fram till idag
• ha kunskap om Newtons lagar och grundläggande arbeten
• känna till dynamiken och kinematikens begreppssystem och tillämpningar inom kommunikation och
industri
• ha kunskap om grundläggande lagar inom elektrodynamik
• ha fördjupad kunskap om electricitetens fenomen och tillämpningar
• ha vana vid att handskas med elektricitet i vardagen och känna till grundläggande säkerhetsaspekter
• ha kunskap om sammanhanget mellan elektriska och magnetiska fält och tillämpad elektroteknik
• känna till fenomen förknippade med elektricitet i vakuum
• ha kännedom om den fysikaliska principen för halvledare och olika tillämpningar
• ha kunskaper om naturvetenskapligt arbetssätt, forskningsmetodik och skillnaderna mellan fenomen
och modell
• ha kunskaper om grundläggande optiska fenomen och teorier om färgernas uppkomst
• ha kännedom om den moderna naturvetenskapens materiauppfattning och aktuell diskussion inom
ämnet
• ha kunskap om atomfysikens historiska utveckling fram till idag och dess tillämpningar i det moderna
samhället.
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Moderna språk
Syfte
Undervisningen i det aktuella språket bygger på den grund som lagts under grundskolestadiet. Genom
undervisningen skall eleven fördjupa sin språkfärdighet för att kunna klara sig väl i både tal och skrift.
Vidare skall eleven få tillfälle att ta del av aktuella länders samhällsskick och de regionala skillnader i
språk och kultur som förekommer. Syftet är att eleverna skall aktivt kunna delta i samtal och ha en viss
förmåga att anpassa sitt språk efter situationen. Med ett levande intresse för det aktuella språkets karaktär
och användningsområden som grund kan eleven själv i praktisk användning fördjupa sina kunskaper efter
avslutad skolgång.
Andra syften är att fördjupa elevernas kännedom om det tyska språkets karaktär och ge dem insikt i språkets skönhetsvärde och sambandet mellan kulturell och språklig utveckling som kommer till uttryck i olika
litterära verk från varierande tidsperioder.
Karaktär och struktur
Två centrala delar i undervisningen är språkfärdighet samt kunskap om kultur, samhälle och litteratur i de
tyskspråkiga länderna.
Språkfärdighet övas genom en bred variation av läsning, muntliga övningar och skrivuppgifter. Recitation,
dramatik och diskussioner är medel för att öva kommunikation och medvetenhet om språkets användning.
I arbetet förväntas ett med åren ökande ansvarstagande av eleverna vad gäller inhämtande och bearbetning
av innehållet.
Undervisningen skall ge eleverna tillfälle att lära känna de aktuella ländernas kulturliv genom möten med
centrala litterära verk, film, teater och andra kulturformer från olika tidsperioder.
Undervisningen sker i två integrerade eller fristående kurser.
Mål
Steg 1
Efter genomgången kurs skall eleven
• ha erhållit sådan tilltro till den egna språkförmågan att eleven vill och vågar använda språket i enkla
vardagssituationer, främst i tal
• förstå det viktigaste innehållet i vårdat, enkelt talspråk
• kunna delta i samtal av enklare slag
• kunna på ett mycket enkelt språk uttrycka sig i skrift för att berätta eller beskriva
• arbeta på egen hand eller tillsammans med andra för att lösa uppgifter
• kunna läsa och redogöra för enklare texter av berättande eller beskrivande karaktär
• ha viss kännedom om aktuella länders kultur- och samhällsförhållanden och levnadssätt
• kunna använda adekvata ordböcker, uppslagsverk och andra hjälpmedel som redskap att förstå och
skriva text
• kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t ex ord och fraser går till.
Mål
Steg 2
Efter genomgången kurs skall eleven
• ha erhållit sådan tilltro till den egna språkförmågan att eleven vill och vågar använda språket i
vardagliga situationer, främst i tal
• förstå det viktigaste innehållet i vårdat, enkelt talspråk
• kunna delta i samtal om vardagliga ämnen
• kunna på ett enkelt språk uttrycka sig i skrift för att berätta eller beskriva
• arbeta på egen hand eller tillsammans med andra för att lösa problem
• kunna läsa och redogöra för enklare texter av berättande, beskrivande eller informativ karaktär
• ha viss kännedom om aktuella länders kultur- och samhällsförhållanden och levnadssätt
• kunna använda adekvata ordböcker, uppslagsverk och andra hjälpmedel som redskap att förstå och
skriva text
• kunna reflektera över hur den egna inlärningen går till, vad gäller t ex tal och läsning.
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Mål
Steg 3
Efter genomgången kurs skall eleven
•
•
•
•
•
•
•
•

kunna använda språket på ett fantasifullt, kreativt, fritt sätt i såväl tal som skrift
kunna uttrycka sig förståeligt i tal och skrift om vardagliga och bekanta ämnen
kunna berätta om sig själv och andra
förstå huvudinnehållet i talat och skrivet språk samt ha grundläggande kunskaper om de
aktuella ländernas kultur, levnadssätt och samhällsförhållanden
kunna fördjupa och utvidga sina tidigare förvärvade språkkunskaper samt kunna samarbeta och
ta ansvar för sin inlärning
kunna läsa och förstå enklare sak- och skönlitteratur, beskrivningar och instruktioner
kunna aktivt delta i samtal om ämnen efter elevernas eget val
kunna reflektera över hur den egna språkinlärningen går till.
Mål
Steg 4
Efter genomgången kurs skall eleven

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ha sådan tilltro till den egna språkförmågan att eleven vill använda språket på ett fantasifullt,
kreativt, fritt och personligt sätt
kunna förstå huvudinnehållet i vårdat tal, även ha kunskap om att det förekommer regionala
varianter
kunna uttrycka sig med sammanhang och tydlighet i tal och skrift för att berätta, beskriva eller
informera om något
kunna läsa enklare sak- och skönlitteratur, samt även svårare texter med hjälp av uppslagsverk
ha viss kännedom om äldre och nyare litteratur, musik och konst, samt god förståelse om sam
hällsförhållanden och levnadssätt i de aktuella länderna
kunna använda adekvata ordböcker, uppslagsverk och andra hjälpmedel som redskap att förstå
och skriva text
kunna berätta om det som rör elevens egna intresseområden
kunna aktivt planera, ta ansvar för och delta i samtal om ämnen efter elevernas eget val
planera och genomföra temaarbeten och utvärdera dem
kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig språket.

73

Musik och musikhistoria
Syfte
Vid övandet av musikstycken skall eleven skola sin vilja på både det konstnärliga och sociala området. Alla
skall ges möjlighet att erfara att samarbete är nödvändigt för att uppnå ett resultat som kan ge en positiv
konstnärlig upplevelse.
Musiken är det dominerande fritidsintresset bland ungdomar. Undervisningen i musikhistoria skall visa
att det finns ett ursprung med rötter i forntiden. Genom att leva sig in i musikens utveckling kan eleven
få en klingande bild av människans utveckling genom historien - en process som också leder vidare in i
framtiden.
Karaktär och struktur
Undervisningen bedrivs i helklass eller större kör och utgår från ett gemensamt övande av sång och instrumentalmusik. Musikteori (musiklära, harmonilära, formlära) läggs in som delmoment i lektionerna
och bygger upp en grundkunskap fram till åk 12. Musikhistoria ges huvudsakligen i en 3-4 veckor lång
intensivkurs i åk 11.
För elever med större intresse och fallenhet bereds möjlighet att framföra solistiska inslag. Alla elever får
som uppgift att vid något tillfälle bidra med egna referat.
Mål
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
•
•
•
•

kunna deltaga med sång eller instrument i musikstycken av normalsvår karaktär i olika genrer
kunna lyssna på helheten i ett musikstycke och samtidigt utföra den egna stämman
känna till de olika musikepokerna och ha lyssnat på exempel från dessa
ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i musikteori: förstå kvintcirkeln, känna till de viktigaste
musikaliska formerna ( t ex visform, fuga, sonatform samt storformer)
• förstå principerna för notskriften.
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Estetiskt-praktiska fortsättningskurser
Inom ramen för en eller flera kurser erbjuds eleverna en fördjupning i estetiska och praktiska ämnen de
tidigare kommit i kontakt med. Syftet är att ge eleverna ökad kännedom om material och verktyg, arbetsmetoder och teknik inom det valda ämnet. Eleven skall utveckla sin förmåga att arbeta självständigt inom
området och kunna genomföra olika projekt under handledning.

Bildkonst
Undervisningen i bildkonst bygger på den grund som lagts under årskurserna 1-9.
Det bildkonstnärliga arbetet tillämpas i waldorfpedagogiken inom många ämnen. Dels som illustrationsmaterial i arbetshäften och planscher i ämnen som t ex historia, biologi och geografi. Eleverna utforskar och
avbildar också fenomen och processer i ämnen som t.ex. kemi, biologi och fysik.
Den bildkonstnärliga estetiken utvecklas också inom formteckning och geometri.
Förutom att vara ett stöd i teoretiska ämnen förekommer bildkonst också som ett eget ämne på schemat.
Syfte
Bildkonsten är i regel ett tvådimensionellt arbete utfört för hand med klassiska tekniker som teckning och
målning i material som blyerts, kol, tusch, akvarell, gouache, oljefärg och kritor av olika slag. Eleven får på
ett metodiskt sätt göra sig erfarenheter inom dessa tekniker. Bildmedvetandet utvecklas framförallt på två
vägar, dels som illustration till en text eller annat tankemässigt innehåll, dels genom uppgifter som har att
göra med färg, form, komposition och bildrytm.
Ämnets uppgift på ett djupare plan är att hjälpa och inspirera eleven att på ett glädjefullt sätt hitta sin egen
kreativitet. Detta för att ge individen en rörlig fantasi och ett kreativt helhetstänkande för livet självt.
Karaktär och struktur
Eleven får under sakkunnig handledning arbeta med sina konstnärliga uppgifter och på ett individuellt sätt
med uppgifter som ställs på samma sätt till alla i gruppen. Eleven får tillfälle att öva upp sin skicklighet i att
avbilda motiv med linjära tekniker som t ex blyerts, kol och filtpenna. Men också att öva upp en svart-vit
valörkänsla med blyerts, kol, tusch etc.
Eleven får tillfälle att öva upp ett nyanserat färgsinne med akvarell, olja, akryl och olika kritor.
Eleven övar också upp sin förmåga inom det konsthistoriska fältet, dels att se skillnad på olika epokers konst
och att se särdragen hos olika konstriktningar, dels att faktamässigt nå en del grundläggande kunskaper
om dessa.
Mål
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ha övat upp ett handlag för teckning
ha övat upp en nyanserad känsla för färgkvaliteter
ha övat upp en blick för ett avbildande formspråk
ha övat upp en förmåga att illustrera en text
ha övat upp en förmåga att improvisera med färg
på ett grundläggande sätt ha satt sig in i den konsthistoriska utvecklingen
ha en förmåga att se en bild i sitt sammanhang
ha utvecklat en egen kreativitet i bildskapandets konst
ha en känsla för att bildskapandets konst är en del av livet som i sig är en kreativ process.
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Hantverk
Syfte
Undervisningen syftar till att ge eleverna möjlighet att utveckla vilje- och omdömeskraft. Mångfalden av material ger olika erfarenheter som tillsammans bildar en bred grund för fortsatta studier och eget övande.
Undervisningen bygger på den grund som lagts under tidigare årskurser och syftar till att vidareutveckla
elevens förmågor och förhållande till de olika materialens svårigheter och möjligheter. Eleverna får kunskap
om hanteringen av många olika slags verktyg och en känsla för varierande material.
Erfarenheten visar att finmotoriken i hantverken främjar intellektet och ger eleverna en mer mångsidig
grundutbildning, oavsett framtida yrkesval.
Karaktär och struktur
Hantverken i årskurs 10 - 12 omfattar i samtliga skolor undervisning inom materialen textil, trä, lera och
papper. Dessutom förekommer metall, sten och glas. Omfattningen och uppläggningen varierar mellan
skolorna.
Eleverna deltar i obligatorisk eller frivilligt vald undervisning som vanligtvis anordnas som blockläsning
på eftermiddagar. Undervisningen sker i särskilt anpassade verkstäder under handledning. Eleverna bereds
ofta möjlighet att välja uppgift fritt eller inom givna ramar. Fördjupningsprocessen i ämnet sker genom
dialog med läraren och fortlöpande reflektioner över den egna arbetsprocessen.
Undervisningen utgår i första hand från användandet av enkla handverktyg och grundläggande tekniker
inom respektive område.
Mål
Vid utgången av årskurs 12 skall eleverna
•
•
•
•

ha erfarenhet av för respektive ämnesområde adekvata verktyg och material
ha kännedom om några hantverks historiska utveckling fram till idag
ha kunskap om och själv ha prövat respektive hantverks grundläggande metoder och tillämpningar
ha utvecklat sina färdigheter i att använda verktyg och andra medel i en konstnärlig process med syfte
att nå ett färdigt arbetsresultat
• ha erhållit erfarenheter av de olika materialens möjligheter som grund för produktion av konst- och
bruksföremål
• ha kännedom om bruksföremålens form och funktion inom respektive hantverk samt materialets
betydelse för människans utveckling under årtusenden.
• ha upplevt betydelsen av en konstnärlig skapelseprocess som ett led i egen utveckling och som källa
till personlig mognad.
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Arkitektur och arkitekturhistoria
Syfte
Undervisningen i ämnet strävar efter att ge eleverna en översikt av den idéhistoriska bakgrunden till rummets och byggnadernas utformning i några olika kulturer fram till våra dagar. Eleverna skall få kännedom
om karaktäristiska drag från olika tidsepoker och få insikt om de faktorer som påverkar formgivningen
av byggnader och planerandet av olika miljöer. De skall bibringas medvetande om hur mänsklighetens
utveckling inom både det andliga och det tekniska planet har förändrat karaktären på det arkitektoniska
formspråket.
Ämnet skall skapa engagemang för arkitektoniska frågeställningar hos eleverna och ge utrymme för dialog,
betraktande och eget skapande.
Karaktär och struktur
Undervisningen bedrivs i två faser, den teoretiska fasen som är mer klassrumsbetonad varvid faktabakgrunden till olika stilepoker genomgås. Betoningen är satt på utvecklingen inom den västerländska arkitekturen
fram till våra dagar men även andra kultursfärers arkitektur kan behandlas.
I den mer praktiskt orienterade fasen av undervisningen ingår vandringar och skissningsarbete i olika
stads- och förortsmiljöer, ofta i samband med en resa till mellaneuropa. Arkitekturvandringar bedrivs dock
också i den egna närmiljön.
Uppfinningar och tekniska landvinningar som varit epokgörande skall behandlas, t ex glasets utveckling,
betongteknik etc.
Viktigt är också direkta möten med människor som är yrkesverksamma inom ämnet, t ex som arkitekter,
byggare eller forskare.
Mål
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
• kunna känna igen byggnadsstilar från olika kulturepoker
• ha kännedom om de viktigaste materialens tillverkning och användningssätt
• ha upplevt nyansskillnader i sitt eget inre när man vistas i olika typer av byggnader och miljöer samt
erhållit kunskap om hur arkitekter och stadsplanerare åstadkommit denna effekt
• ha levt sig in i hur människor har mötts i olika tidsepoker och hur detta avspeglas i arkitekturen såväl
i inre som yttre miljö
• ha erhållit inblickar i en ekologiskt anpassad arkitektur och fått kännedom om olika försök till
miljöanpassad stadsplanering och boendemiljö
• kunna återge egna intryck och idéer och omvandla dessa till enkla ritningar och modeller
• kunna delta i samtal om arkitektoniska frågeställningar.
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Eurytmi
Eurytmi är en rörelsekonst som visualiserar tal och musik. I waldorfskolorna är det ett konst- och övningsämne.
Genom uttrycksfulla rörelser och gester återskapas stämningsinnehållet i en dikt eller i ett musikstycke såväl
som helhet som i enskilda element: rytmer, tonintervall, vokaler/konsonanter etc, vars inre lagbundenheter
beaktas samtidigt som den konstnärligt fria skaparkraften, fantasin, får verka.
Syfte
Ljudeurytmi
Arbetet med ljudeurytmin tar sin utgångspunkt i språket som den specifikt mänskliga kommunikationen.
Det pedagogiska syftet med eurytmiundervisningen ligger i kultiveringen av språket och kommunikationen. Språket behandlas ur två aspekter; den estetiskt-etiska och den informativa. Språkuppbyggnaden
erbjuder arbetsmaterialet, t ex: rytmer, rim och assonanser, vokal- och konsonantkvalitéer, grammatikaliska
strukturer som prepositioner eller passiva och aktiva verb. I dikt och prosa finner eleven rikt nyanserade
tankar och känslor. Det är själva förvandlingsprocessen från tal till rörelse och rumsformer (i dansspråket
kallad koreografi), som utgör det pedagogiska värdet. Denna process kräver själslig aktivitet, där eleven
utvecklar engagemang och inlevelseförmåga, samt får tillgång till sin kreativitet. Engagemang kan leda till
initiativkraft. Inlevelseförmåga är en grundläggande förutsättning för att utveckla empati, och kreativitet
kan stimulera till problemlösning. Övningsarbetet i eurytmiundervisningen kan stödja och befrämja utvecklingen av dessa förmågor och färdigheter.
Utöver ovan beskrivet arbetssätt erbjuder det informativa vardagsspråket tillfälle för eleven att öva konkreta
situationer från vardagslivet och från det kommande yrkeslivet. I fråga om samarbete och utveckling på alla
plan används termer från området rumsriktningar och rörelser som: ”Går vi i samma riktning? Vem leder?
Ligger vi steget före? Vart är jag eller du på väg?”. Genom differentierat upplagda gruppövningar möter
eleven livssituationer och lär sig att se sig själv i sammanhanget.
Denna arbetsform riktar sig till elevens kommunikationsförmåga och vill samtidigt stärka varseblivningen
av den egna intentionen i mötet med andra.
Toneurytmi
I toneurytmiundervisningen fokuseras elevens uppmärksamhet på ett aktivt och nyanserat lyssnande.
Liksom språket erbjuder även en musikalisk komposition en mångfald av element som övningsmaterial
för eleven. Musiken erbjuder arbetsmaterial såsom rytm, takt, melodi och harmoni. Som i ljudeurytmin
försöker man i toneurytmin förvandla musiken till yttre rörelser och rumsformer. Arbetet med toneurytmin
sker enbart till akustisk musik (en musiker spelar till undervisningen) och ger eleven möjlighet att komma
in i en skapande process.
Karaktär och struktur
Eurytmiundervisningen utgår från ett konstnärligt och socialt övande i grupp. Arbetet sker i mindre grupper
med upp till ca 15 deltagare i ändamålsenliga rum med stor fri yta och till akustisk musik.
I undervisningen läggs stor vikt vid att eleverna övar sig i att på ett självständigt sätt uttrycka och framställa
musik och dikt genom eurytmisk rörelse. En rörelse skapad med hela kroppen, inspirerad av språkljud och
musikalisk klang.
Arbetet kan ske i en eller flera grupperingar som utformar symmetriska, geometriska eller fria koreografiska
former.
I övningar med svårighetsgrad relaterad till årskursen övas koordination, skicklighet och koncentration.
Dessa arbetsmoment syftar även till att göra eleven uppmärksam på den sociala situationen och samspelet
i arbetsgruppen och ger eleven ökad kännedom om sin kropp och rörelse. I undervisningen ingår att arbeta
med sceniska framställningar, scenbelysning och scenkläder.
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Mål
Vid utgången av årskurs 12 skall eleven
• ha övat och utvecklat kroppsmedvetenhet och självkännedom
• ha tillägnat sig grundläggande skicklighets- och koordinationsförmågor, samt ha fått erfarenhet av
övningar där samspelet mellan deltagarnas rörelser betonas
• genom ett mångsidigt övande av eurytmins grundelement samt erfarenheten av dessa som
konstnärliga uttrycksmedel ha utvecklat sin förmåga att uttrycka själslig aktivitet genom
kroppslig rörelse
• ha fått tillfälle att uppträda inför publik och därigenom också ha erhållit viss kännedom om
färgsättning av dräkt och belysning i arbetet med eurytmin som scenkonst
• vara insatt i eurytmins utvecklingshistoria.

Enskilt årsarbete
Det enskilda årsarbetet är ett individuellt genomfört projekt som syftar till att hjälpa eleven till mognad,
omdömesbildning och fördjupade kunskaper. Det skall ge eleven nya kunskaper och erfarenheter som kan
berika fortsatta studier och yrkesliv. Själva processen att fördjupa sig i ett ämne värdesätts varför det är
önskvärt att arbetet verkligen äger rum under en längre tid.
Syftet är att eleven själv får utveckla sin förmåga att ta ansvar för och ta initiativ till en arbetsuppgift, formulera problem, knyta kontakter och hålla uppsatta tidsramar.
Det enskilda årsarbetet genomförs under loppet av de sista två årskurserna och beräknas ta ca 1 år i anspråk.
Ämnet får väljas fritt och kan vara såväl teoretiskt som praktiskt/konstnärligt eller en kombination av
dessa. Varje elev skall ha en handledare på skolan, dessutom kan en eller flera personer utanför skolan vara
handledare/sakkunnig.
Redovisningen skall ske såväl muntligt som skriftligt samt i förekommande fall genom förevisning av objekt, föreställning etc.
Arbetet skall genomföras med höga kvalitetskrav. Resultatet skall dock bedömas med hänsyn till ämnets
svårighetsgrad och elevens eventuella förkunskaper och förutsättningar.
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