
waldorfsärskolans  
läroplan 
kursplan

Ett komplement för fristående särskolor med Waldorfpedagogisk inriktning.



32

6
Waldorfsärskolans  
läroPlan

Waldorfsärskolans kUrsPlan9

WaldorfsärfgymnasieTs kUrsPlan31

3

5

förord Till läroPlan för 
Waldorfsärskolan

BakgrUnd

Denna trycksak är framtagen av VÄRNA – 
Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & 
socialterapi - boende, utbildning & arbete.
www.varna.nu

Arbetsgrupp samt textförfattare
Maria Eloranta 
Paula Hämäläinen Karlström 
Henri Quarfoord

Bilder 
Mats-Ola Ohlsson 
Saltå By 
Järna Kommunikation 
VÄRNA 
Samt återpublicerade bilder från tidskriften LäS

Grafisk Form
Sebastian Tibbling,  
thomsentibbling AB 
08-551 785 83

Tryckeri
Norrköpings tryckeri 
Tryck på miljövänligt papper.

Förord till läroplan för  
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Den antroposofiska läkepedagogiken kom till Sverige år 1934 på initiativ från Viggby-
holmsskolan. Det fanns där ett intresse att utveckla en pedagogik som också var till för 
barn med svårigheter. De strömningar som rådde i vårt land var diametralt motsatta. 
Socialdarwinismen med sin betoning av arv där människor med funktionsnedsättningar 
uppfattades som mindervärdiga ledde till byggandet av stora institutioner. Samtidigt som 
specialsjukhus inrättades för personer med komplicerade hinder började tre personer lägga 
grund till Mikaelgården i Järna varifrån många antroposofiskt inspirerade verksamhet växt 
fram.

Mikaelgården var inte ett isolerat institut utan en helt ny förebild för hur personer med 
funktionsnedsättningar skulle mötas. När också i Sverige nya tankar började väckas på 
1960-talet blev läkepedagogiken inspiratör.

Läkepedagogiken har en filosofisk grund genom att människan ses som en andlig varelse 
och har en frisk kärna (jaget). Det gäller alla, även personer med funktionsnedsättningar. 
Det ger ett förhållningssätt som karakteriseras av tillit till utvecklingsmöjligheter, kvaliteten 
på mötet med den andre och strävan efter egen utveckling. Utifrån det har psykologisk och 
pedagogisk kunskap utvecklats. Även medicinen finns med som ett integrerat bidrag i det 
läkepedagogiska arbetet. Hela människan blir därmed sedd, stimulerad och stärkt.

Det som skiljer den läkepedagogiska och den officiella specialpedagogiken är män-
niskobilden. Den beskriver en kunskap om hur hela människan är uppbyggd och hur 
hon utvecklas. I vår allmänna kunskap saknas en tydlig sådan bild. I stället talar vi om 
människosyn som mer handlar om etiken i bemötandet, respekten för individen. Men hur 
jaget, de psykiska och fysiska funktionerna samverkar och hur de kan stimuleras genom 
pedagogiken har en svag grund. Till detta kommer läkepedagogiska kunskaper om miljöns 
betydelse och möjligheter och om hur en verksamhet bör vara uppbyggd. En pedagogik för 
hela människan i hela livssituationen. 

Maj 2009

Ingrid Liljeroth
Docent i pedagogik 
F.d lektor i specialpedagogik vid Göteborgs Universitet

Mikaelgården, den första läkepeda-

gogiska verksamheten i Sverige.
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Bakgrund och några förklarande ord  
till utgivningen av denna skrift

Under de senaste åren har den rådande skolpolitiken haft in-
flytande på det sedan länge pågående arbetet med att samman-
ställa och ge ut en läroplan och kursplan för grundsärskolor och 
gymnasiesärskolor med Waldorfpedagogisk inriktning. Resultatet 
av detta arbete i en tid av förändringar är denna skrift. I texterna 
förekommer även andra begrepp för nämnda skolor, de kallas också 
läkepedagogiska skolor och Waldorfsärskolor. 
 
Ny skollag 2011
2011 träder en ny skollag i kraft och den medför viktiga föränd-
ringar för fristående skolor. De nationella läroplanerna och kurspla-
nerna ska tillämpas och de kommer under 2011 att publiceras i 
ett SKOLFS, Statens skolverks författningssamling, varefter de blir 
bindande föreskrifter.
I skollagen står det också ”att en fristående skola kan ha egna  
dokument som ett komplement till den nationella läroplanen,  
under förutsättning att innehållet inte står i strid med den 
nationella läroplanen. Ett exempel på detta är Waldorfskolornas 
kursplan ”En väg till frihet.” 
Vi hoppas att denna ”Läroplan och kursplan för Waldorfsärskolan” 
kan vara ett sådant komplement till den nationella läroplanen.

Historik
Waldorfskolorna har sammanfattat sina kursplaner i en ”En väg till 
frihet”, (fjärde upplagan 2007, Levande Kunskap) och fram tills nu 
har de läkepedagogiska skolorna/Waldorfsärskolorna hänvisat till 
detta som ett styrdokument. Samtidigt har det från myndighetshåll 
efterfrågats ett mer specifikt särskoleorienterat Waldorfpedagogiskt 
dokument, vilket de läkepedagogiska skolorna i samarbete med 
Svenska förbundet/Värna har försökt sammanställa. Projektet 
initierades 2006 och en arbetsgrupp bestående av undertecknade 
har skrivit och sammanställt detta häfte motsvarande Waldorfsko-
lans ”En väg till frihet” innehållande läroplan, mål- och ämnesbe-
skrivningar för särskolor och särgymnasier med Waldorfpedagogisk 
inriktning.
Texterna har varit ute på en remissrunda, men utgör trots detta, 
i dessa skolpolitiska förändringstider, ett arbetsmaterial, inte en 
slutgiltig produkt. 

Den rika läkepedagogiska praktiska kunskapen och de metodiska 
erfarenheterna har tidigare inte funnits nedskrivna och samman-
ställda i ett dokument. Skriften du håller i handen är ett försök att 
råda bot på denna brist. Förhoppningsvis kommer den att bidra till 
att de undervisningskvalitéer, den kunskapssyn och de insikter gäl-
lande mänsklig utveckling och lärande, som är hjärtat och kärnan i 
Waldorfsärskolorna, lever vidare och utvecklas oavsett utbildnings-
politiskt läge. 

Om den särskilda pedagogiska inriktningen
Läkepedagogik/Waldorfsärskolepedagogik är en viktig pedagogisk 
inriktning i dagens Sverige och behöver ha egna dokument vilka 
praktiskt beskriver arbetsmetoderna. Den triala metoden i Wal-
dorfpedagogiken syftar till det metodiska förhållningssättet med att 
försöka stimulera ”hela människan”, och därigenom förmedla både 
teoretisk kunskap, hantverksskicklighet och estetisk uttrycksförmå-
ga till eleverna. Det är en metod som i skolorna erfarenhetsmässigt 
visat sig förmå skapa både entusiasm och livsglädje! 
Ämnesbeskrivningarna är tänkta att ge inspiration till det dagliga 
arbetet, samtidigt som de kan utgöra en grund för varje skolas 
lokala kursplaner.
Arbetsgruppen är medveten om att ämnet teknik saknas i skriften. 
Skälet till det är avsaknad av erfarenhet och praxis i detta ämne 
inom Waldorfsärskolan. 

Ett stort tack till Värna och de skolor som aktivt bidragit med 
lokala kursplaner, synpunkter, frågor och annat värdefullt material. 

I mars 2011 

Maria Eloranta, Waldorflärare, kursansvarig för vuxenutbildning på 
Rudolf Steinerhögskolan
Paula Hämäläinen-Karlström, ordförande i Värna
Henri Quarfood, rektor Solberga By läkepedagogiska grundsärskola

1) http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23784:jsessionid=D45
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