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Abstract  
 

Waldorf pedagogy emerged from anthroposophy and has the same founder, Rudolf Steiner. 

Because of this, there are some researchers and public debaters who discuss how and in what 

ways Waldorf pedagogy is shaped by anthroposophy. When these sources suggest that 

Waldorf education is characterized by anthroposophy, one can wonder if the school subjects 

in Waldorf schools may also be characterized by anthroposophy. As a future teacher of 

religion, I would like to see if religious education (RE) at Waldorf schools is characterized by 

anthroposophy, partly because of my own interest and edification, and partly to elevate and 

give room for teachers of religion in Waldorf schools, since it has not happened before. This 

essay examines if RE in Waldorf schools is characterized by anthroposophy through looking 

at what kind of teaching materials are used in RE and if teachers of religion are 

anthroposophists. This essay is based on a qualitative method that focuses on interviews with 

seven teachers of religion in five different Waldorf schools in Stockholm. In view of the 

collected material, every respondent stated that RE could be shaped by an anthroposophical 

view of the human being if the teacher of religion chooses to use the curriculum of Waldorf 

schools. Whereas the curriculum is characterized by anthroposophy with its perspective on 

human development stages, RE in Waldorf schools could also be influenced by it if the 

teacher of religion chooses to use as a part of the education.  
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1.  Inledning  
 

Under min andra VFU, som jag hade vårterminen 2017, började jag sakta men säkert komma 

till insikt om att jag snart kommer att ta examen och med andra ord börja arbeta som lärare på 

heltid. Är jag beredd på det? Svaret jag hade då var nej, jag var inte redo för det. En termin 

senare sitter jag här och ska skriva ett av mina självständiga arbeten i religionsvetenskap III; 

C-uppsatsen. I och med mina funderingar på att jag inom en snar framtid ska ta examen, 

började jag tänka på vilken sorts skola jag ska söka jobb på. Eftersom jag endast haft VFU 

samt arbetat som vikarie på kommunala skolor frågade jag min dåvarande handledare om 

waldorfskolor, som jag fann (och fortfarande finner) intressanta. Svaret jag fick var: 

”waldorfskolor? Är det inte en sekt? Håll dig till ’våra’ skolor så ska du se att allt kommer att 

ordna sig.”1 Jag har sedan dess inte kunnat sluta tänka på min handledares svar, och det var 

därför som jag bestämde mig för att skriva min uppsats om waldorfskolan och 

waldorfpedagogiken med inriktning på dess religionsundervisning.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Ur antroposofin växte waldorfpedagogiken fram, och därför finns det mycket som talar för att 

pedagogiken också är formad av antroposofi. När forskare antyder att waldorfpedagogiken är 

präglad av antroposofi2 väcker det tankar om att skolämnena i waldorfskolan möjligen också 

kan vara det. Som framtida religionslärare vill jag därmed se om religionsundervisningen är 

präglad av antroposofi, dels för mitt eget intresse och vetande och dels för att framhäva 

religionslärares röster i waldorfskolan, då detta inte skett innan.3 Genom tre frågeställningar 

kan jag förhoppningsvis få en överblick över religionsundervisningen och finna svar på mina 

frågeställningar: 

1. Präglas religionsundervisningen i waldorfskolan av antroposofi?  

2. Vilka läromedel används i religionsundervisningen?4  

                                                           
1 Detta var exakt så min handledare på min VFU-skola sa. 
2 Mer om detta längre ner i uppsatsen.  
3 Waldorfpedagogiken (2016) är skriven av Christine och Örjan Liebendörfer, som själva är waldorflärare, och 

berättar om waldorfpedagogiken med inifrånperspektiv, men lägger inte någon fokus på religionslärares åsikter, 

utan strävar efter att ge en helhetsbild. 
4 Med denna frågeställning menar jag skolstyrelsens läroböcker som oftast kommunala skolor använder, 

exempelvis publicerade av bokförlaget ”Liber”  https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-

9/Religionskunskap/  

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Religionskunskap/
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Religionskunskap/
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3. Formas religionslärarna på waldorfskolan av antroposofi?  

2. Disposition  
  

Uppsatsens huvuddelar kommer i form av en bakgrundsdel där läsaren får mer kunskap och 

en översikt av antroposofi och det antroposofiska sällskapet, waldorfpedagogiken och den 

antroposofiska människosynen, hur religionskunskap kan se ut i en waldorfskola samt 

religionsundervisningens ämnesutveckling och morgonspråk. Därefter följer forskningsläget 

som ger en överblick över hur och vad som har forskats i detta ämne. Sedan presenteras 

material- och metodpresentationen som tar upp vilken litteratur och vilka källor som legat till 

grund för uppsatsen samt hur studien och intervjuerna har utförts. Teoridelen presenteras 

efteråt som ligger till grund för hur jag ska analysera mitt material. De sista delarna, som i 

stort sett väger tyngst i uppsatsen, kommer i form av undersökning, analys, diskussion, 

tolkning samt slutsats. Där behandlas och diskuteras informanternas svar som förhoppningsvis 

leder till att jag kan besvara mina frågeställningar och ge en avslutande sammanfattning.  

3. Bakgrund  
 

Vidare i denna del av uppsatsen kommer jag att redogöra för innebörden av begreppet och 

filosofin som kallas för antroposofi och det Antroposofiska Sällskapet. En översikt över 

waldorfpedagogiken, hur waldorfskolans religionskunskap kan se ut genom makarna 

Liebendörfers beskrivning,5 den antroposofiska människosynen samt religionskunskapens 

ämnesutveckling utifrån waldorfskolans läroplan.  

3.1 Antroposofi och det Antroposofiska sällskapet 
 

Den tyske filosofen Rudolf Steiner myntade begreppet antroposofi som ursprungligen 

kommer från grekiskan och delas upp i antrophos (”människa”) och sophia (”vishet” & 

”kunnig”). Antroposofin kan betecknas som en livs- eller världsåskådning, medan den i 

didaktisk mening kan betraktas som en skolnings- och kunskapsväg. Steiners lära grundade 

sig i den översinnliga världen och en andlig filosofi, en ”andevetenskap” (engelskans 

”spiritual science”). En annan beskrivning av den antroposofiska människosynen kan vara ”en 

                                                           
5 Ur boken Waldorfpedagogik (2016) 
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översiktsbild av människan, samhället och världen som omfattar iakttagelser som går utöver 

det som kan mätas och vägas.”6 I en av Steiners föreläsningar som han höll under år 1921, 

nämns den antroposofiska andevetenskapen som ger människor möjlighet till att bli medvetna 

om individens andlighet. Dessutom fungerar den som en hjälpande hand för att se andra 

människor som varelser med själ och ande. Steiner menade också att individen måste kunna 

inse att gärningar och handlingar på jorden har en universell och kosmisk andlig innebörd. För 

att uppnå dessa mål måste man anamma andevetenskapen och vara aktiv i det praktiska livet, 

och inte bara i teorin.7  

Författaren Gösta Wilson är en av de få som offentligt kritiserar waldorfskolan och 

waldorfpedagogiken, vilket finns i hans bok Jag trodde på Waldorfskolan (1990). Han baserar 

mestadels av boken på hans erfarenheter av att hans dotter gick på en waldorfskola i önskan 

om att de skulle vara konfessionsfria. Enligt Wilson är skolan konfessionella och 

indoktrinerar eleverna till att bli antroposofer. Han menar att grunden till att bli antroposof är 

att ha vördnad, aktning och hängivenhet inför ledaren: Steiner.8 En så kallad ”andeforskare” 

är den enda som vet vad individen tänker och bör presentera sig själv som ett tomt skal. 

Andeforskaren vet bättre än lärjungen, då hen har studerat kroppens flera stadier: eter-, astral- 

och den fysiska kroppen. Likt buddhistiska asketer, mediterar en antroposof varje dag i några 

minuter vilket liknas vid asketism, en vädjan att befria sig från sexuella och animaliska 

”demoner”. Steiner var försiktig att inte kalla antroposofi för religion, utan menade att det är 

mer av ett levnadssätt och livsåskådning,9 men enligt Wilson liknar det en kombination av 

många traditionella religioner.10  

Steiner menade att antroposofin är en kunskapsväg som vill föra det andliga i människan till 

det andliga i världsalltet, samt att han var ute efter att visa att forskning inom det översinnliga 

vägde lika tungt som den moderna vetenskapen.11 Sedan han grundade Antroposofiska 

sällskapet har Steiners 40 böcker och ca 6000 föredrag blivit publicerade, samt ny 

sekundärlitteratur tillkommit som även ses som dagens antroposofi. Ett ökat intresse för den 

så kallade kontemplativa neurovetenskapen, i form av meditation, yoga och mindfulness, 

brukar associeras med den antroposofiska rörelsen, då man menar att man genom sådana 

                                                           
6 Forssell (2016) s. 183 
7 Frisk (2014) s. 51–52 
8 Wilson (1990) s. 54 
9 Steiner (1992) s. 6 
10 Wilson (1990) s. 55–56 
11 Frisk (2014) s. 57 
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former av ”andakt” kan finna sig själv helt i den yttre och inre världen.12 I det allmänna 

antroposofiska sällskapets stadgar beskrivs syftet med rörelsen på följande sätt: 

Antroposofiska sällskapet har som ändamål att främja forskning som 

bedrivs på det andliga området (…) samt att vårda vad som blivit offentligt 

av den antroposofiska forskningen sedan början av 1900-talet. 

Antroposofiska Sällskapet är inte något hemligt sällskap utan fullt 

offentligt. Medlem kan utan åtskillnad beträffande nation, 

samhällsställning, religion, vetenskaplig eller konstnärlig övertygelse var 

och en bli som ser något berättigad i det Antroposofiska Sällskapet.13  
 

3.2 Waldorfpedagogiken och den antroposofiska människosynen 

 
Waldorfpedagogiken utformades av Steiner för ca hundra år sedan i Tyskland i början av 

1920-talet och kom till Sverige ca tre år efter. Waldorfskoleföreningen har funnits i Sverige 

sedan år 1922, men att starta waldorfskolor var svårare i Sverige än i Tyskland. Det dröjde 

förrän år 1949 tills den första waldorfskolan öppnades, vilket är Kristofferskolan i Bromma.14  

Inspirationen till att starta sådana skolor redan på 1920-talet i Tyskland var 

waldorfpedagogikens ”fria” reformpedagogiska del, att bland annat pojkar och flickor går i 

samma skola samt att barn och familjer från alla samhällsklasser delar klassrum. Steiners vän 

och kollega, Emil Molt, kom på idén att starta upp en skola för barnen vars föräldrar arbetade 

på samma fabrik som Molt och Steiner (Waldorf-Astoria cigarettfabrik). Den 7 september 

1919 öppnades den första waldorfskolan i Tyskland, i syfte att alla skulle vara välkomna och i 

strävan att skolan och eleverna skulle ta hänsyn till skolans och landets historia, samtidigt som 

man skulle blicka in i framtiden för att utvecklas. Läraren Karl Stockmeyer fick organisera 

skolan och auktoriserade grundidéerna, som år 1919 såg ut på detta vis: 

• Waldorfskolan skulle vara en enhetsskola där alla elever från olika samhällsklasser 

samt oberoende av kön skulle undervisas under 12 skolår. 

• Finansieringen skulle baseras på stiftelser och bidrag, men skolan skulle vara fri 

från staten, och lärarna skulle ta hand om finansieringen och ansvarar för 

förvaltningen.  

• Föräldrarna skall finnas med i driften av skolan 

                                                           
12 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 19 
13 Forum Antroposofi, 2017, http://www.antroposofi.nu/ (hämtad: 2017-12-19) 
14 Utvecklingen i Sverige, 2018, http://www.antroposofi.nu/ (hämtad: 2018-01-20)  

http://www.antroposofi.nu/
http://www.antroposofi.nu/
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• Skolans regler, didaktik och läroplan ska utgå från antroposofin och dess 

människosyn.15 

Antroposofin präglar waldorfpedagogiken på så sätt att den höga graden av självständighet 

och mångfald i sin tur formar skolsystemet och eleverna. Steiner menade att genom 

antroposofin kan eleverna lära sig att växa och bli självständiga individer. Hans filosofiska 

utgångspunkt är att människan fungerar som en treenighet av kropp, själ och ande, då 

människans väsen således är gudomlig och andlig. Däremot undervisas inte ”antroposofi” 

som kurs på waldorfskolor, men genom att ”jaget” i en andlig mening och dimension 

återkommer i antroposofin, återfinns den även i waldorfskolans pedagogik.16  

Trots att antroposofin kan ses som en livs- eller världsåskådning för vissa, och för andra som 

en mer andlig och vetenskaplig syn på människan, brukar waldorfskolor framhäva att de inte 

är livsåskådningsskolor, som inte heller lär ut om antroposofi. Däremot menade Steiner att 

den antroposofiska människosynen bör stå som inspirationskälla för lärarens praktiska arbete. 

Steiner ansåg att meningen inte är att skapa en världsåskådningsskola, vilket annars kan vara 

enkel slutsats att dra, då waldorfpedagogiken är en följd av antroposofin. Han menade istället 

att det viktigaste är att föra in antroposofi i den pedagogiska verksamheten där den 

antroposofiska människosynen avspeglar sig i lärarnas arbetssätt och metod.17 Begrepp som 

”hälsa” och ”sundhet” används i waldorfpedagogikens övergripande målbeskrivning och ses 

som en kritik mot den traditionella kunskapsmässiga fostran. Däremot beskrivs begreppet 

hälsa som en dynamisk ”kraft” och det lyfts fram att uppfostrings- och undervisningskonsten 

ska sätta sin fokus på barnets själsliga och andliga utvecklingsmöjligheter. Det är här som den 

antroposofiska människosynen kommer i krock med den moderna vetenskapen, då synen på 

människans utveckling, från kropp, känslor och vilja till tankar och idéer, är en del av en 

”holistisk” och ”organisk” människosyn. Enligt Mansikka är denna organiska utveckling ett 

uttryck för andliga krafter.18 

Liselotte Frisk är en av forskarna som talar om att förändring i takt med samhällets utveckling 

kan vara problematiskt för waldorfpedagogiken.19 Å andra sidan diskuterar sympatisörer, som 

exempelvis Örjan Liebendörfer, att det är det som gör att waldorfpedagogiken är stadig och 

väsentlig. Waldorfpedagogerna och makarna Örjan och Christine Liebendörfer har skrivit 

                                                           
15 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 15–17 
16 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 30–31 
17 Mansikka (2011) s. 251 
18 Mansikka (2011) s. 253–254 
19 Frisk (2014) s. 63 
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Waldorfpedagogiken (2016). Örjan Liebendörfer har dessutom skrivit en artikel till 

waldorfhögskolans hemsida där han tar upp hur waldorfpedagogiken anknyts till den 

antroposofiska människosynen. Han beskriver den antroposofiska människosynen som 

”tidlös”, då mycket som fastställdes år 1919 gäller än i dag. Waldorfpedagogiken kan i denna 

bemärkelse ses som en konservativ pedagogik. Enligt Örjan Liebendörfer bevarades en del 

”sanningar” från Steiner och pedagogiken utvecklas långsamt och med stor försiktighet, i 

jämförelse med skolutvecklingen i de kommunala skolorna som genomgått stora förändringar, 

nya reformer, lärarutbildningar och läroplan under det senaste decenniet.20  

3.3 Religionskunskap i Waldorfskolan  
 

I kapitel 1 i Skollagen står det om fristående skolor och undervisning relaterad till religion och 

icke-konfessionalitet att:  

7 § Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 

fritidshem ska vara icke-konfessionell. 

Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 

fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska 

vara frivilligt.21 

 

Religionskunskap i en waldorfskola kan te sig på olika sätt beroende på skola och lärare, men 

grundar sig, som på kommunala skolor, i en icke-konfessionell undervisning. Enligt 

Liebendörfers inifrånperspektiv välkomnar waldorfskolan alla, med olika religiösa 

bakgrund/tradition, samt såväl agnostiker som ateister, då grundtanken är att alla dessa 

inriktningar och/eller livsåskådningar ska respekteras. Waldorfskolans religionsundervisning 

är med under utbildningens alla tolv år. Existentiella och kunskapsmässiga faktorerna går 

hand i hand och utbildningen betonar livsåskådningsfrågor som sätter fokus på elevernas 

utvecklande av individualitet, människans vägval samt förhållandet till naturen, jorden och 

sina medmänniskor. Enligt Liebendörfers är waldorfskolan, precis som det västerländska 

samhället, präglad av kristna traditioner som syns i exempelvis jul- och påskfirandet, men 

idag i en mer sekulariserad form.22  

                                                           
20 Antroposofisk människosyn, http://waldorfagora.se/etikett/antroposofisk-manniskosyn/ (hämtad: 2017-12-20) 
21 Skollagen (2010:800), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 (hämtad: 2017-12-12) 
22 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 278–280 

http://waldorfagora.se/etikett/antroposofisk-manniskosyn/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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Steiner menade att religionsundervisning bör ges av representanter från olika religiösa 

samfund, alltså katolska kristna elever borde få undervisning av katolska präster och 

muslimska elever bör undervisas av imamer, och så vidare. Däremot fann Steiner att många 

av eleverna inte var religiösa eller hade religiös bakgrund och därför introducerades en ”fri” 

kristen undervisning. Å andra sidan ansåg Steiner att religionslärare bör präglas av en 

”religiös stämning” så att detta i sin tur leder till att barnen inspireras av den religiösa 

stämningen.23 Det finns alltså, enligt Steiners tänkande, en större chans för lärare och 

människan överlag att om man relaterar allt som förekommer i sinnevärlden till det 

andliga/gudomliga så överskrids det fysiska. Genom denna rättfärdiga bildning och religiösa 

atmosfär kan eleverna känna moraliska impulser som det andliga talar i människan. Med detta 

menar Frisk att Steiner tyckte att varje människa hade något gudomligt i sig, och det behövde 

inte nödvändigtvis vara kopplat till det religiösa. Denna gudomlighet är upp till waldorflärare 

att frambringa ur sina elever för att ständigt utvecklas.24  

Läraren ska med andra ord försöka kultivera religiösa känslor i sina elever i syfte att få dem 

att förstå och få insikt om att allt i den fysiska världen genomsyras av ande, men inte på ett 

”sekteristiskt” sätt. Med detta menade Steiner att det är förbjudet att tvinga eleverna att bli 

antroposofer, trots att waldorfskolan bör utgå från den antroposofiska andevetenskapen.25 

Enligt Frisk lär sig eleverna inte om exempelvis att människan, enligt antroposofin, består av 

mer än den fysiska kroppen, utan dessutom av astral- och eterkroppen. Det är däremot en 

waldorflärares uppgift att se sina elever som individer med kropp, ande och själ. Dessutom 

bör waldorflärarna veta att de i sina elever möter manifestationen av andliga varelser som 

utvecklas i en fysisk kropp på jorden. Här lägger Frisk fokuset på Steiners idealbild av hur 

waldorflärare bör vara, att de ska anamma andlig kunskap genom antroposofins 

andevetenskap.26  

3.3.1 Religionsundervisningens ämnesutveckling enligt waldorfskolans läroplan 
 

Utifrån waldorfskolans läroplan, En väg till frihet (2016), är huvudsyftet i religionskunskapen 

att behandla existentiella, etiska och moraliska frågor, både under religionstimmarna, men 

också under morgonperiodernas teman. Läroplanen menar att de yngre barnen har ett 

ceremoniellt behov, av exempelvis firandet av högtider, vilket används i syfte att nå och 

                                                           
23 Steiner (1992) s. 26–27 
24 Frisk (2014) s. 55 
25 Steiner (1963) s. 17 
26 Frisk (2014) s. 52 
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beröra eleverna för att skapa en äkta förståelse för deras egna traditioner och andras. 

Waldorfskolans läroplan menar att en individuell fördjupning kan leda till ett eget 

ställningstagande i bland annat moralisk-etiska frågeställningar.27 För att uppnå detta ligger 

berättelser och samtal som grund för religionsundervisningen i syfte att exempelvis utveckla 

eleverna och bland annat bearbeta existentiella livsfrågor.28 Här nedan redogör jag för hur 

waldorfskolans läroplan beskriver religionsstoffet och dess syfte vilket jag sedan kommer att 

återkoppla till i min analys- och undersökningsdel.  

Religionsundervisningens huvudmotiv i åk 1 är att väcka vördnad inför livet, naturen och 

världen hos barnen genom fördjupningar i folksagor och genom att de får lyssna på 

dramaturgiska sagoberättelser.29 Berättelser och samtal om exempelvis födelse och död eller 

sömn och vakenhet kan bearbetas.30 Eleverna får i åk 2 lyssna på berättelser om djur som 

symboler för olika mänskliga karaktärsdrag. Dessutom skildras olika människors livsöden 

som strävar efter att verka för andra, och bekämpa egoism.31 Här börjar samtal om 

existentiella frågor, där sagomotivet kan hämtas från exempelvis indiska, samiska eller ryska 

källor. Även berättelser om Selma Lagerlöf och heliga Birgitta kan lyftas fram.32  

I årskurs 3 är eleverna i nioårsåldern när de flesta, enligt waldorfpedagogiken, genomgår en 

inre förändring i sin existentiella utvecklings. För vissa kan detta upplevas som krisartad 

utvecklingsfas. Genom att religionsundervisningen knyter an till berättelser om särskilt barn, 

som helst gör självständiga val och finner en ny väg, så kan eleverna lära sig detsamma. 

Berättelser ur Gamla testamentet och judisk mytologi är också vanliga, då frågor kring rätt 

och fel, gott och ont skildras i dessa texter. Även jämförande diskussioner mellan de olika 

abrahamitiska religionerna förekommer. Berättelser ur Nya testamentet där evangelierna lyfts 

upp kan också ske samt att högtider som Mikaeli och Sankt Martin firas, men läroplanen 

menar att andra högtider från andra traditioner även bör uppmärksammas.33 Davids psalmer 

eller Salomons ordspråk tar Liebendörfer & Liebendörfer upp som exempel på berättelser ur 

Nya testamentet som gärna används.34  

                                                           
27 En väg till frihet (2016) s. 125 
28 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 280 
29 En väg till frihet (2016) s. 125 
30 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 281 
31 En väg till frihet (2016) s. 125 
32 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 281 
33 En väg till frihet (2016) s. 125 
34 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 281 
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Mer fokus på de nordiska gudasagorna (och keltiska legender35) ges i åk 4, där lärare bör 

beskriva istiden fram till 1000-talet. Här tas också upp hur de gamla gudarna förändrades vid 

kristendomens ankomst till Skandinavien. Dessutom knyts vikingatiden och de första kristna 

människorna samman genom skönlitterära berättelser.36 I årskurs 5 är de stora kulturepokerna 

i fokus, med inslag av antika Indien och Grekland, de hinduiska gudarna, Buddha, 

zoroastrismen, den egyptiska kulturen och dess gudavärld, samt babyloniska berättelser om 

exempelvis Gilgamesh.37 Liebendörfers menar att berättelserna om kulturepokerna också 

innefattar människoöden för att kunna beröra barnens liv, och för att hjälpa dem utveckla en 

förståelse och empati för andra religioner, kulturer och traditioner. Huvudmotivet från åk 5–8 

blir övergången från naturreligion till mer medveten och medmänsklig hållning.38 

I årskurs 6 får eleverna lära sig mer om kristendomen och islam samt hur kristendomen 

utvecklats i olika grenar. Med avstamp i romarriket och det antika Rom och gudarna från den 

grekiska mytologin, får eleverna lära sig om hur kristendomen spreds. Berättandet sträcker sig 

från folkvandringstiden, inkluderar medeltidens klosterväsende, till korstågens konsekvenser 

och orsaker. Dessutom kan eleverna göra jämförelser mellan den ortodoxa, katolska och 

reformerta kyrkan då berättelser täcker ett sådant moment. Mycket religionshistoriska 

moment undervisas mellan åk 5–8, bland annat skildringar av Jesu och Muhammeds liv.39  

Eleverna får bland annat en genomgång och fördjupning av reformationen och 

protestantismen med Martin Luther och Jean Calvin redogörs i årskurs 7 och 8. Här lyfts 

dessutom litterära skildringar om jämställdhet, genus, etnicitet, rasism och utanförskap. 

Läroplanen menar att här brukar eleverna oftast finna ett intresse för sin omvärld och den 

egna omgivningen, men också andra kulturer och ”främmande” religioner. Frågor och 

diskussioner om liv och död, andlighet, tro och spiritualitet fördjupas. I läroplanen står 

följande om detta stadium: 

Genom en biografisk skildring ges eleven möjlighet att, genom en 

människas livsöde, komma till ett möte med en situation, en frågeställning, 

eller en livsåskådning. På så sätt kan eleverna få en ingång till svåra 

livsfrågor, och även uppleva hur enskilda människors insatser haft betydelse 

                                                           
35 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 281 
36 En väg till frihet (2016) s. 126 
37 En väg till frihet (2016) s. 125–126 
38 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 281–282 
39 En väg till frihet (2016) s. 126 
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i ett större sammanhang. Under högstadiet möter eleverna också de stora 

religionsgrundarnas biografier.40 

 

Under åk 9–12 ligger fokus på bland annat Sauls (som sedan blir Paulus, spridaren av 

kristendomen) liv. I gymnasiet fokuserar religionsundervisningen på fördjupade berättelser 

och biografier om världsreligionerna och viktiga personer inom dem, där moraletiska 

modeller och religiösa strömningar introduceras, samt upplysningstiden och den industriella 

revolutionen som kan gå parallellt med historieundervisningen. Fokuset från åk 9–12 är att 

fördjupa sig så mycket som möjligt, samtidigt som mångfald ska kunna presenteras. Ett av de 

centrala innehållen handlar om relationen mellan vetenskap och religion där eleverna också 

fördjupar sig i icke-religiösa inriktningar och sekulära livsåskådningar. Waldorfskolans 

läroplan tar upp ett exempel på ett väsentligt tema som pågår i åk 11. Detta tema handlar 

bland annat om att eleverna arbetar självständigt med sin egen moraluppfattning och får 

undervisning om andra människor som kämpar med tvivel och övervinner dem.41 

3.3.2 Morgonspråket  
 

Många waldorfskolor har strukturerat schemat och dagarna efter waldorfpedagogiken. Det 

syns bland annat genom samverkan mellan praktiska, teoretiska och konstnärliga ämnen: på 

morgonen brukar eleverna läsa teoretiska ämnen som matematik, svenska, samhällskunskap 

och naturkunskap; på förmiddagarna ägnas tiden åt musik, främmande språk och rörelse; och 

på eftermiddagarna ges undervisning i idrott, hantverk, drama och estetiska ämnen.42 Men det 

som skiljer religionsundervisningen på waldorfskolor från kommunala skolors är deras så 

kallade ”morgonspråk.” Waldorfskolor behöver inte ha morgonspråk, men de som har det ser 

detta som en bra start på dagen, som antingen en bön eller dikt samt som en helande kraft. 

Morgonspråket ser ut på detta sätt: 

Jag skådar ut till världen där solens strålar lyser, där nattens stjärnor tindrar, 

där tunga sten dock vilar, där växtens liv fullt spirar, där djurens liv 

förnimmer, där människan i sin själ åt anden boning ger. Jag skådar in i 

själen som lever i mitt inre och i världens rymd där ute och i själens djup 

här inne, där väver guda anden i solens och i själens ljus. Till dig guda ande 

                                                           
40 En väg till frihet (2016) s. 126–127 
41 En väg till frihet (2016) s. 126–127 
42 Martinskolans hemsida, http://www.martinskolan.se/ (hämtad: 2017-12-24) 

http://www.martinskolan.se/
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jag vill i bönen mig vända så att välsignelse och kraft i arbete och kunskap 

kan växa i mitt inre.43 

4. Forskningsläge  
 

Forskning kring waldorfskolor, waldorfpedagogiken samt om antroposofin täcker det 

historiska spannet från när de kom till Sverige fram till idag. Diskussionen brukar ofta 

fokusera kring uppfattningen att antroposofin enkelt kan uppfattas som en ”hemlig” rörelse, 

som då liknas vid en sekt. På grund av att waldorfpedagogiken uppstod ur denna rörelse så 

kan pedagogiken också ses som formad av antroposofi i denna bemärkelse.44 Frågan om 

waldorfskolan är präglad av antroposofi har lyfts av olika aktörer med olika ståndpunkter i, 

bland annat, den offentliga debatten. Däremot brukar det inte diskuteras om pedagogiken är 

formad av antroposofi, utan hur. Däribland har tidningar som Aftonbladet och Dagens 

Nyheter (DN) publicerat ett flertal artiklar om hur antroposofin inte bara bör liknas vid en 

sekt, utan även ses som ockultism med dold agenda eller anonymitet.45 Liselotte Frisk är en av 

de aktörer vars röst blivit hörd och hon ställer frågan om waldorfpedagogiken är en religion 

eller inte. I och med denna fråga drar man parallella kopplingar till antroposofin då 

waldorfpedagogiken är en följd av den antroposofiska filosofin, som många andra anser är en 

religion, världs- eller/och livsåskådning. Kritiken bland många forskare ligger dessutom i att 

förändring i waldorfpedagogiken parallellt med samhällets utveckling är svårt att uppnå, men 

Frisk menar själv att mer forskning behövs inom ämnet för att kunna komma fram till ett mer 

konkret svar.46  

Det har även utförts praktiskt orienterade studier om bland annat waldorfpedagogiken, 

klassläraråren och grundskolan, och framför allt i Tyskland har större studier av 

waldorfpedagogik publicerats. Fast Tyskland står inte ensamt, utan liknande studier har gjorts 

i Amerika, England, Finland och Sverige. Studierna präglas av både historiska perspektiv, 

men även idéhistoriska och filosofiska synsätt som exempelvis Jan-Erik Mansikkas 

avhandling ”om naturens förvandlingar” (2007), där hen diskuterar hur Steiners pedagogik, 

dvs. waldorfpedagogiken, är en blandning av ett holistiskt perspektiv med romantiska 

                                                           
43 Wilson (1990) s. 34 & s. 64 samt citat av Gernot på Mariaskolan, 2017-11-28 
44 Exempel på forskare som diskuterat om antroposofin är en sekt: Dahlin, Nobel & Liljeroth (2006) s. 59, samt 

Wilson (1990).  
45 Kulturartikel, Aftonbladet, 2011-05-28 https://www.aftonbladet.se/kultur/article13093966.ab & Livsstil, 

Dagens Nyheter, 2015-05-09 https://www.dn.se/livsstil/antroposoferna-har-byggt-en-egen-varld/ (hämtade: 

2017-11-30) 
46 Frisk (2014) s. 63 

https://www.aftonbladet.se/kultur/article13093966.ab
https://www.dn.se/livsstil/antroposoferna-har-byggt-en-egen-varld/
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undertoner och mycket mer.47 Genom Mansikkas avhandling kan jag få en mycket bredare 

översikt och förståelse för antroposofi, men även Steiners tänkande kring waldorfskolan och 

waldorfpedagogiken. Den tidigare forskningen må ha handlat och visat att antroposofi präglar 

waldorfpedagogiken, men trots att sådan forskning i majoritet koncentrerar sig på 

waldorfpedagogiken i stort, har ingen undersökning däremot uttalat sig specifikt om 

skolämnet religion. Med hjälp av den tidigare forskningen, mina intervjuer samt 

andrahandskällor vill jag med denna uppsats bidra med en överblick av 

religionsundervisningen i waldorfskolor och undersöka om den är präglad av antroposofi.   

5. Material & Metod  
 

För att på effektivast sätt besvara mina frågeställningar ligger min utgångspunkt i läroplanen 

för grund- och gymnasieskolan (Lgr11 & GY11) samt intervjuer med waldorflärare. 

Dessutom har jag använt mig av litteratur med tre synsätt på waldorfpedagogiken, varav två är 

inifrånperspektiv som präglas av ett kritiskt och ett positivt perspektiv. Det tredje är 

forskningsbaserat som också har ett utifrånperspektiv. Dessa perspektiv återfinns i tre källor: 

Waldorfpedagogiken av de två waldorflärarna Christine & Örjan Liebendörfer (2013) har ett 

positivt inifrånperspektiv; ett kritiskt perspektiv på waldorfpedagogiken anläggs i Gösta 

Wilsons bok Jag trodde på Waldorfskolan (1990); och forskningsperspektivet finns i en 

avhandling av Liselotte Frisk, ”Waldorfpedagogiken – religion eller inte?” (2014).  

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att utgå ifrån en traditionell kvalitativ 

metodinriktning som fokuserar på intervjuer med waldorflärare. Jag valde dessutom en 

kvalitativ forskningsmetod i avsikt att göra textanalyser av den litteratur jag har valt att 

använda mig av.48 Jag har även läst boken Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi 

(1993) för att bredda min kunskap om hur man kan gå tillväga i en intervju eftersom jag inte 

vill förnärma någon av intervjupersonerna i frågor om antroposofi. Att ha i åtanke inför en 

intervju är att vara förberedd, ställa de rätta frågorna för att besvara mina frågeställningar 

samt lära mig mer om ämnet innan jag ställer frågor som kan uppfattas som känsliga.49 Därför 

läste jag två av Rudolf Steiners böcker om antroposofi för att bekanta mig mer med 

filosofin.50 Jag är även väl medveten om mitt omdöme och värderingsförmåga och på så sätt 

                                                           
47 Waldorfskolans läroplan (2016) s. 15 
48 Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud (2002) s. 12 
49 Føllesdal, Walløe & Elster (1993) s. 231 
50 Steiner (1992) & Steiner (1963) 
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ska jag försöka uppnå att ge en ”rationell åsiktsbildning” i bland annat analys- och 

slutsatsdelen av denna uppsats.51  Mitt mål är inte och kan inte vara att ge mina läsare 

korrekta uppfattningar baserade på eller formade av mina egna värderingar. Däremot vill jag 

så självständigt som möjligt diskutera och analysera med mål att försöka distansera mig själv 

från konformism52 samt mina egna värderingar,53 för att kunna ge en överblick i 

religionsundervisningen och pedagogiken.   

5.1 Intervjuerna och avgränsning  
 

Min sökning av waldorfskolor i Stockholms län gick väldigt simpelt till. Jag sände ut ett mejl 

till nästan alla waldorfskolor i det området, vilket är ca 15 skolor. Efter att ha ringt och mejlat 

runt i ca en vecka fick jag till slut bokat intervju med sammanlagt sju lärare vid fem skolor 

inom Stockholm. Innan varje intervju underrättade jag intervjupersonerna om rätten till att 

vara anonym, både personen själv och skolan. Samtliga intervjupersoner kände att det var 

onödigt med att vara anonym och hade inget emot att inte vara det, men jag har uteslutit vissa 

av intervjupersonernas efternamn då de själva menade att det skulle kännas bättre med endast 

deras förnamn. 

Majoriteten av intervjupersonerna, sex av sju lärare, bor i Järna och fyra av de fem skolorna 

ligger dessutom där. Jag fick endast en skola i södra Stockholm, Farsta, att gå med på en 

intervju, resterande skolor ligger i samma område. Kulturcentrumet i Ytterjärna bedrivs av 

verksamheter som är inspirerade av antroposofi och har varit det i många år och generationer. 

Detta är en av anledningarna till att det finns skolor som är inspirerade av 

waldorfpedagogiken i just Järna.54 Eftersom jag själv bor i Södertälje är Järna inte långt ifrån 

mig och jag har alltid vetat att många Järna-bor är antroposofer. Det var enklast för mig att 

åka till Järna, där skolorna och lärarna dessutom var väldigt mottagande, till skillnad från 

waldorfskolorna närmare Stockholm där många tackade nej till intervju, förutom 

waldorfskolan i Farsta. Jag inser att min uppsats kan begränsas på grund av att jag dels har sju 

intervjupersoner, och dels att sex av dem bor och befinner sig i ett och samma område. 

Däremot kan jag se det som min fördel när jag senare ska analysera och diskutera. Diskussion 

                                                           
51 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2002) s. 10 
52 Definition: Önskan att göra som alla andra. Føllesdal, Walløe & Elster (1993) s. 233 
53 Føllesdal, Walløe & Elster (1993) s. 232–233 
54 Forum Antroposofi, 2017, http://www.antroposofi.nu/ (hämtad: 2017-11-21) 

http://www.antroposofi.nu/
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om möjliga jämförelser kan uppstå, såsom skillnader och likheter mellan waldorfskolorna i 

Järna och i Farsta. 

5.1.1 Informanterna 
 

Christine, rektor på Gnesta Waldorfskola, är religionslärare i grunden och har 

waldorflärarutbildning.55 Intervjun varade i ca 20–30 minuter innan hon skulle på möte och 

skolan är uppdelad i en waldorfförskola, en waldorfskola från F-9 samt en fritidsverksamhet. 

Skolan var för det mesta gjord av trä med ljusgula färger.  

Olle Ekhöjd, religionslärare för åk 6–9 på Martinskolan i Farsta och har 

waldorflärarutbildning. Skolan, som är ganska stor, sträcker sig från förskola till årskurs 9. 

Intervjun varade i ca 40 minuter.  

Henry och Viveca, religionslärare på Novalisgymnasiet i Järna. Henry har 

waldorflärarutbildning, men inte Viveca. Intervjun varade i ca 45 minuter på deras 

gymnasium. Novalisgymnasiet är en väldigt liten skola och är en fristående gymnasieskola 

med waldorf- och specialpedagogisk inriktning för ungdomar i behov av särskilt stöd.  

Martin och Gernot, SO-lärare på Mariaskolan i Järna. Gernot har waldorflärarutbildning, men 

inte Martin. Det är en liten skola från F-9 som följer waldorfskolans läroplan, kombinerat med 

Lgr11.56 Gernot är utbildad som waldorflärare, medan Martin är ganska ny på skolan (han har 

arbetat på Mariaskolan i ca ett år), men båda har tidigare arbetat på kommunala skolor. 

Intervjun varade i ca 45 minuter.  

Maria Eloranta, religionslärare på Örjanskolan i Järna och har waldorflärarutbildning.  

Örjanskolan är en av de få skolorna i Järna som har ett 12-årigt lärosystem, och Maria 

undervisar i alla klasser från åk 6–9 samt 10–12. Innan hon började arbeta på en waldorfskola 

hade hon lite erfarenhet från kommunala skolor. Intervjun tog ca 50 minuter.  

6. Teori  
 

Trots att många av de källor och debatter jag har läst talar om hur waldorfpedagogiken är 

präglad av antroposofin som en helhet, har jag valt att undersöka om religionsundervisningen 

                                                           
55 Som tas genom Waldorfhögskolan, http://wlh.se/ (hämtad: 2018-01-20) 
56 Mariaskolans hemsida http://mariaskolan.nu/ (hämtad: 2017-12-23) 

http://wlh.se/
http://mariaskolan.nu/
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i waldorfskolor är formad av antroposofi, utifrån waldorflärarens perspektiv, och i så fall på 

vilket sätt. De teoretiska utgångspunkter jag har valt att analysera mitt material utifrån är fyra 

pedagogiska perspektiv som kan ligga till grund för (religions)undervisningen samt fyra 

centrala religionsdidaktiska utgångsfrågor.  

6.1 Essentialism, Progressivism, Perennialism & Rekonstruktivism  
 

I följande teoriavsnitt har jag tagit inspiration från Karin Kittelmann Flensners avhandling 

”Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden” (2015) där hon tar upp fyra 

tillvägagångssätt som behandlar perspektiv på lärande och kärnan i (religions)undervisning. 

(1) Essentialism som menar att överföringen av kunskap är kärnan i undervisning och som 

fokuserar på fakta samt att skolämnena kan ses som nära relaterade till det akademiska. (2) 

Progressivism, som myntades av John Dewey, är associerat med ett pedagogiskt perspektiv 

som lägger fokuset på eleverna, utifrån vilket undervisningen formas med utgångspunkt i 

elevernas erfarenheter och frågor. De andra två metoderna kallas för (3) perennialism, där 

kärnan ligger i en klassisk undervisning i syfte att föra det traditionella och kulturella arvet 

vidare, samt (4) rekonstruktivism som sätter samhället, det kritiska tänkandet och 

medborgerlig kompetens i centrum. Enligt Flensner har det essentialistiska perspektivet 

dominerat och präglat vår svenska undervisning, som länge varit mer stoffcentrerad än 

elevcentrerad, men att den däremot på senare år har skiftat till ett mer proggressivistiskt 

perspektiv. Å andra sidan menar Flensner att läroplanen för grundskolan (2011) visar ett 

tydligare essentialism än de tidigare läroplanerna, men ifrågasätter om det verkligen är så i 

praktiken.57 Även Falkevall (2010) diskuterar i sin avhandling, ”Livsfrågor och 

religionskunskap”, pendlingen mellan en stofforienterad undervisning till en mer 

elevcentrerad, och menar på att livsfrågepedagogiken tar mer utrymme i undervisningen än 

tidigare.58  

Är religionsundervisningen på waldorfskolor mer fokuserad på eleverna, på tradition och 

kultur, eller samhället och kritiskt tänkande? Utifrån det essentialistiska, rekonstruktivistiska, 

perennialistiska samt det proggresivistiska perspektivet kommer jag att kunna analysera mitt 

material för att bland annat se vilket/vilka teoretiska utgångspunkter waldorflärare utgår ifrån 

i sin religionsundervisning.  

                                                           
57 Flensner (2015) s. 25–26 
58 Falkevall (2010) s. 14–15 
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6.2 Religionsundervisningens didaktiska frågor  
 

Gunnar Gunnarsson tar i sin avhandling ”Livet tillfrågas” (2009) upp didaktik som ett 

perspektiv där man reflekterar om undervisningen och oftast svarar på fyra frågor: 

• Vad?  

• Hur? 

• Varför?  

• Vem?  

 

Selektionsfrågan vad, fokuserar på vilket ämnesstoff och undervisningsinnehåll som är viktigt 

att ha med, medan kommunikationsfrågan hur, handlar om hur innehållet i undervisningen 

ska presenteras och bearbetas. Legitimitetsfrågan om varför ett visst kunskapsområde ska 

presenteras är nog en av de viktigaste frågorna och ska presenteras i undervisningen. Inom 

denna legitimitetsfråga betraktas elevernas intresse som ett legitimt syfte och faktor att ta 

hänsyn till när man ska undervisa, vilket leder till fråga fyra, som lyfter elevperspektivet för 

vem undervisningen sker. I och med denna didaktiska fråga måste man enligt Gunnarsson ha 

den enskilde eleven och gruppens förutsättningar i åtanke och att de kan dominera 

undervisningen. Därför krävs bland annat att läraren anammar en vid teoretisk ansats och kan 

ställa följdfrågan: för vem ges undervisningen?59 I och med dessa fyra frågor och perspektiv 

kan jag genom bland annat mina intervjuer få veta hur waldorflärare undervisar i religion, vad 

för ämnesstoff de fokuserar på, varför de väljer att ta upp det och vem undervisningen ges till. 

 

7. Undersökning och analys  
 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att se om religionsundervisningen i waldorfskolor är präglad 

av antroposofi och detta undersöks genom intervjuer av religionslärare på waldorfskolor samt 

annat material. Strukturen i detta avsnitt kommer att baseras på mina tre frågeställningar som 

huvudrubriker, där jag sedan utgår utifrån varje respondents perspektiv och svar.  

7.1 Präglas religionsundervisningen på waldorfskolan av antroposofi? 
 

                                                           
59 Gunnarsson (2009) s. 83–85 
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7.1.1 Christine på Gnesta Waldorfskola 

 

Christine menar att eftersom waldorfskolan och waldorfpedagogiken kommer ut ur Rudolf 

Steiners tänkande, som grundade antroposofi, så är det nästan en självklarhet att pedagogiken 

och skolan också är formade utifrån den. Religionslärare i waldorfskolan ska använda sig av 

waldorfskolans läroplan tillsammans med Lgr11 enligt Christine, men 

religionsundervisningen får inte handla om antroposofi eller vara präglad av det. Däremot 

menar hon att den antroposofiska människosynen i religionsundervisningen är självklar, 

såsom resten av skolan, och hon bad mig kolla upp det på Gnesta Waldorfskolas hemsida.  

 

På hemsidan står det bland annat att en waldorflärare ska kunna se det gåtfulla i barnet genom 

bland annat tanke, känsla och vilja.60 En av grunderna i Steiners antroposofi är att denna 

tredelning bör genomsyra waldorfpedagogiken och människan, där människans själ har en 

tredelad struktur. Delarna ska arbeta tillsammans för att skapa ett harmoniskt förhållande 

mellan tanke, känsla och vilja.61 Vidare står det på skolans hemsida att en 

waldorflärare/pedagog ska lära sig om (antroposofisk) människokunskap för att kunna arbeta 

rätt, vilket Christine anser visar en liten del av hur den antroposofiska människosynen kan 

genomsyra religionsundervisningen och formar waldorfpedagogiken. Med detta menas även 

att lärarna ska hjälpa eleverna att växa genom att lära dem om hur tanke, känsla och vilja kan 

samverka. Eleven får inte påverkas för mycket av yttre faktorer såsom uppmärksamhet, utan 

ska beakta sina inre förhållande.62  

 

7.1.2 Maria Eloranta på Örjanskolan  
 

Marias svar på om hon anser att religionsundervisningen är präglad av antroposofi är inte ett 

direkt ’ja’ eller ’nej’. Hon menar istället att den ursprungliga konfessionsfria 

waldorfpedagogiken kom ut ur just antroposofin, vars huvudsyfte var att skapa en mer 

allmänmänsklig undervisning, och inkludera barn från olika traditioner och bakgrund. Med 

hjälp av antroposofin blev detta möjligt. Samtidigt menar Maria att waldorflärare ska följa 

läroplanerna för grund- och gymnasieskolan. Däremot beror det på hur lärare tolkar 

                                                           
60 http://gnestawaldorfskola.se/vad-ar-waldorfpedagogik/ (hämtad: 2017-12-13) 
61 Mansikka (2011) s. 255 
62 http://gnestawaldorfskola.se/vad-ar-waldorfpedagogik/ (hämtad: 2017-12-13) 

http://gnestawaldorfskola.se/vad-ar-waldorfpedagogik/
http://gnestawaldorfskola.se/vad-ar-waldorfpedagogik/
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läroplanen (GY11). Andra årets gymnasieämnesplan63 för religionskunskap anser hon är mer 

lik waldorfskolans läroplan; den är mer samtalsvänlig, väcker inspiration, intresse och tankar. 

Trots detta så tror Maria att varken Steiner eller antroposofin på ett direkt sätt eller i dagsläget 

påverkar religionsundervisningen på Örjanskolan. Hon menar att alla waldorfskolor har olika 

”kulturer” och är olika beroende på hur väl waldorfskolans läroplan efterföljs. Om 

waldorfpedagogiken däremot skulle efterföljas som Steiner ville skulle någon annan ur 

kollegiet eller utanför skolan komma och undervisa om religion. (Även Christine från Gnesta 

Waldorfskola förklarade att den ”egentliga” religionsundervisningen på en waldorfskola ska 

ges av någon utanför skolan eller ur lärarkollegiet. Men så ligger det inte till på varken 

Örjanskolan eller Gnesta Waldorfskola.) 

Maria menar att waldorfpedagogiken kommer ut ur en antroposofisk människo- och 

kunskapssyn och det visas genom att Steiners beskrivning av människans och barnets 

utveckling som en komplicerad varelse64 genomsyrar exempelvis waldorfskolans läroplan. 

Maria tog upp vad Steiner ansåg om människan, vilket är att vi har någon sorts treklang inom 

oss: tänkandet (det kognitiva), känslan och viljan (individens handlingar).65 Hon berättade att 

Steiner menade att dessa faktorer ständigt utvecklas under individens levnadsår. Detta sätt att 

tänka inspireras av Steiners/antroposofiska människosyn och hon kan även se det i många 

skolämnen, däremot inte så mycket i religionsundervisningen för de äldre åldrarna, särskilt 

inte mellan åk 9–12. Maria undervisar i alla so-ämnen från åk 6–8 till 9–12.  

Som Maria nämnde tidigare är religionsundervisningen inte präglad av antroposofi i sin 

helhet, utan endast av den antroposofiska människosynen. Maria menar att tänkandet, känslan 

och viljan ska flätas samman genom hela livet. Steiner talade då om människans tre 7-års 

perioder som också kan synas i religionsundervisningen. Grundskoletiden ska präglas av ett 

aktivt möte med världen genom erfarenheter, berättelser och upplevelser. Gymnasietiden ska 

sedan vara en sorts fas där allt detta förenas och eleven utvecklar ett mer självständigt 

                                                           
63 Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1, GY11 s. 138 
64 Steiner och antroposofins människosyn är att den förhåller sig till människa och samhälle såväl spirituellt som 

materiellt. Människan beskrivs som bestående av kropp, själ och ande, och människans andliga eller spirituella 

natur uppfattas som existerande utöver liv och död. Medan waldorfskolans läroplan beskriver människosynen på 

samma sätt, tar den hänsyn till utvecklingen av reell kompetens, aktuella samhälleliga och kulturella 

förutsättningar. Waldorfpedagogiken hämtar inspiration till en mänsklig och ekologiskt orienterad etik ur ett 

sådant helhetstänkande, men inte antroposofin som helhet. Eleverna diskuterar naturvetenskapliga teorier och 

hur evolutionsläran förklarar livets uppkomst och mångfald och inte bara det översinnliga, En väg till frihet 

(2016) s. 8 & 56.  
65 ”En viktig utgångspunkt för waldorfpedagogisk praxis är en antroposofiskt orienterad förståelse av människan 

där begreppen tanke, känsla och vilja är centrala. De ses som inre resurser som står människan till buds vid 

förverkligandet av en meningsfull och ändamålsenlig livsföring”, En väg till frihet (2016) s. 9 
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tänkande. På waldorfskolan, speciellt Örjanskolan i Marias mening, tänker de att skoldagen 

ska bestå av ett samarbete av konstnärligt, teoretiskt och praktiskt i balans. Enligt Maria 

brukar skoldagarna dock oftast bestå av mycket sittande vid bänkarna, som vid många 

kommunala skolor, men utifrån Steiners pedagogik måste barnet vara aktivt under sin skoltid.  

Maria menar att waldorfpedagogiken och antroposofin är kopplade till varandra genom att de 

båda menar att ingenting kan ryckas loss från sin omgivning. Det vill säga hur miljö, färger, 

former, material och liknande verkar inom oss och hur vi kan använda oss av dessa exemplen 

i praktiken. Det är därför som många waldorfskolor har klassrum i olika färger, vilket också är 

fallet på Örjanskolan. För de yngre åldrarna är klassrummen röda, en färg som kopplas till det 

varma och till kärlek, medan klassrummen för de äldre eleverna målas i kyligare nyanser för 

att det kan ses som lugnande. Enligt Maria kan eleverna bli mer mottagliga, upplivade eller 

eftertänksamma med sådana färger, vilket skiljer sig från kommunala skolor. Maria menar att 

det typiska tänkandet inom waldorfpedagogiken och antroposofin brukar vara att allting 

verkar i allt. Med detta menar Maria att man tillämpar en holistisk syn på människan och på 

skolans värld för att försöka skapa en harmonisk enhet i skoldagen och skolåret.  

7.1.3 Martin och Gernot på Mariaskolan  
 

Till skillnad från Maria och Christine, anser Gernot att antroposofin kan prägla 

religionsundervisningen. Han berättar att antroposofi går hand i hand med antropologi,66 då 

båda är forskande vetenskaper. Gernot menar att både antroposofi och antropologi påverkar 

hur en lärare tänker och är som människa eftersom om individen överhuvudtaget är 

intresserad av andra människors utveckling så är de automatiskt antroposofer/antropologer. 

Gernot tillägger att eftersom detta är så genomtänkt i waldorfpedagogiken så kan sådant stoff 

tas upp i exempelvis religionsundervisningen. ”Waldorfpedagogiken är en bra och 

genomtänkt grund, men det finns stort utrymme att variera så att det passar just de eleverna 

man har och vilken åldersgrupp de är i. Efter ca 100 år så ser jag att denna pedagogik 

fortfarande fungerar, med många möjligheter.”67  

Martins erfarenhet av waldorflärare är att många tänker i stil med att de helt enkelt inte tror på 

något konkret, men att de har en öppenhet mot det spirituella/översinnliga. Dessutom är 

                                                           
66 Antropologi är studier av människosläktets utveckling och världens olika kultur- och samhällstyper. 

Nationalencyklopedin, antropologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropologi (hämtad 2017-

12-29) 
67 Citat av Gernot på Mariaskolan, 2017-11-28 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropologi
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många väldigt öppna och positivt inställda gentemot Steiner, men tar sin tid för att kritiskt 

undersöka Steiners pedagogik och antroposofi, menar Martin. Detta förhållningssätt ställer sig 

även Gernot bakom, då han menar att man måste närma sig antroposofin med stor misstro och 

till och med antipati. Enligt Gernot kan Steiners sätt att tala vara väldigt svårsmält, men de 

spår som Gernot kan finna i religionsundervisningen ligger på läraren68 och i sinnelaget som 

läraren kan ta på sig. Steiner menade att undervisningen måste vara konfessionslös, berättar 

Gernot, men han drar också paralleller till morgonspråket som eleverna tillsammans med 

läraren säger varje morgon innan religionslektionen. Gernot förklarar att i detta morgonspråk 

används ordet ”Gud”, men att ingen blir kränkt av att säga det ordet. Han fortsätter med att ge 

exempel på att muslimer, kristna, hinduer och buddhister (mm.) kan säga detta morgonspråk 

och inte skämmas för det eller bli kränkta av det.  

”Det här sinnelaget jag kan få av antroposofin – att hitta mitt inre och mig själv – det är inget 

jag delar ut till eleverna, inget som jag sprider som antroposofiska sanningar”, säger Gernot: 

”det tog mig trots allt 12 år tills jag kunde gå med på att det Steiner hade att säga var 

vettigt.”69 Gernot fortsätter med att berätta om morgonspråket som kan ses som en samlande 

kraft, där eleverna kommer från en hektisk vardag och får chansen att samla och lugna sig för 

att sedan börja med religionsundervisningen. Martin tillägger då att den kritiken som 

waldorfskolor kan få gentemot morgonspråket brukar handla om att den inte tar hänsyn till de 

icke-religiösa eleverna. På grund av att ordet ”Gud” finns med kan dessa elever inte relatera 

och kritiken menar att pedagogiken borde göras mer allmän. För att försvara sig tycker Martin 

att ordet ”Gud” inte nödvändigtvis behöver hänvisa till den kristna guden, eller någon av 

världsreligionernas gudar. Han menar att waldorflärarna gör det tydligt för eleverna att det 

kan vara vad som helst, exempelvis en högre makt, något som är större än en själv, eller 

atman.  

Enligt Martin ges eleverna möjligheten att tolka fritt på exempelvis religionsundervisningen 

och fallet med morgonspråket, och om det är så att de är icke-religiösa så är det inte fel. 

Martin inflikar att religionsundervisningen bör handla om personlig utveckling och förståelse. 

En förståelse för andra och sig själv, att någon gång i sitt liv inse att man bör släppa saker som 

är bortom ens kontroll, saker som kanske inte längre är hanterbara och då menar Martin att 

sådana begrepp som ”högre makt” kan vara bra att vända sig till, även om inte begrepp som 

                                                           
68 Ett exempel som Gernot tar upp var huruvida läraren tar inspiration och avstamp ur waldorfskolans läroplan.  
69 Citat av Gernot på Mariaskolan, 2017-11-28 
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”Gud” används. Det förmedlas enligt Gernot till eleverna, att de får tro på vad de vill och 

namnge det som de vill, men att de helst bör tro och kalla det för något.  

7.1.4 Olle Ekhöjd på Martinskolan 
 

Olle menar att waldorfpedagogiken är inspirerad av antroposofi, och att det var Steiner som 

undervisade de första waldorflärarna om hur de skulle arbeta pedagogiskt. Steiner var 

inspirationen menar Olle och hos många waldorflärare är han det fortfarande, men 

religionsundervisningen, som alla andra skolämnen, ska inte vara präglad av antroposofi. Olle 

menar att målet i waldorfskolan han arbetar på inte är att göra barnen till antroposofer eller att 

de ska vara präglade av en särskild världsuppfattning, utan de vill uppmana eleverna att göra 

ett fritt val. Olle anser att om waldorflärare inspireras av antroposofi är det deras ensak, men 

de ska inte undervisa i det, därför finns inte antroposofi som kurs heller. Det som gäller för 

den konfessionsfria religionsundervisningen och religion i sig som en privat angelägenhet, det 

gäller också för antroposofi, eller för vilken annan syn som helst, tillägger Olle. Däremot 

anser Olle att skolan i sig är inspirerad av antroposofi, och specifikt den antroposofiska 

människosynen. Med detta menar Olle att sättet antroposofin beskriver kunskapen om 

människan och dess utvecklingsstadier är väldigt uttänkt. Enligt Olle är waldorfskolans 

läroplan upplagd på så sätt att waldorflärare ska kunna möta eleverna i de faser de befinner 

sig i livet. Innehållet de möter är inte antroposofiskt, men upplägget av ämnesurvalet bygger 

på människokunskapen som antroposofin ger, menar han. 

Olle fortsätter med att säga att han anser att waldorfskolan har en fantastisk läroplan då den 

träffar rätt i de olika åldrarna: ”Det är alltid något nytt ämnesstoff för varje år, biografierna 

fördjupas och kommer in tydligare på högstadiet mellan åk 7–9, just för att fasen eleverna kan 

vara i handlar om sökandet efter sig själv, sin egen identitet och livsfrågor.”70 Olle menar att 

tvivlandet på sig själv växer i just de här årskurserna och han har märkt att han som 

waldorflärare har möjligheter att berätta om biografier och personer som gick/går igenom 

liknande. Det ger ett stort stöd och inspiration för eleverna som befinner sig i den 

psykologiska utvecklingsfasen genom att höra att personer har övervunnit liknande 

situationer, anser han. 

                                                           
70 Citat av Olle på Martinskolan, 2017-11-21 
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7.1.5 Viveca och Henry på Novalisgymnasiet  
 

Henry börjar med att berätta att både antroposofi och teosofi71 historiskt sett kan betraktas 

som ganska nya syntetiska religioner som sammanför många tankar från andra olika religiösa 

traditioner. Henry refererar till en av läroböckerna från skolstyrelsen där det står om 

exempelvis New Age som nyreligiös inriktning, och att antroposofi kan liknas vid den. Både 

Viveca och Henry diskuterar därefter hur tungt det kan bli att arbeta med sina elever då 

många är deprimerade eller har svåra diagnoser.72 Båda menar att för dem som waldorflärare 

på just Novalisgymnasiet så behövs något som gör att det känns roligt att gå till jobbet. 

Viveca tillägger att hon kan finna en privat koppling till och få inspiration från zenbuddhism, 

för att den tilltalar henne väldigt mycket. Hon vet även att några lärare finner liknande 

upplevelse, inspiration och positiv energi för att orka jobba i till exempelvis Rudolf Steiner 

och hans lära, eller i Mikaelängeln.  

Alla får tro som man vill, fortsätter Viveca, men i hennes uppfattning så hjälper det eleverna 

väldigt mycket om läraren själv för med en positiv energi in i annars nedstämda miljöer. De 

äldre lärarna som arbetat sedan skolan grundades, som kallar sig för antroposofer, hämtar 

enligt Viveca mycket inspiration utifrån den antroposofiska människosynen. Hon tillägger 

dock att positiva synsätt kan vara allt från zenbuddhism till antroposofi. Henry berättar att 

ordet ”spiritualitet” diskuterades på ett möte de hade tillsammans med lärarkollegiet, då 

frågan om vad spiritualitet betyder för var och en av dem cirkulerade. Enligt Henry kan 

samtal om exempelvis spiritualitet behövas i en nedstämd miljö som på Novalisgymnasiet, då 

spiritualitet har varierande betydelse för många i personalen. Henry menar att eftersom många 

av waldorflärarna funderar på spiritualitet och kan tro på något översinnligt kan antroposofin 

synas på detta sätt. Däremot präglar antroposofin inte religionsundervisningen i stort, utan 

mer hur människor och just waldorflärarna på skolan möter varandra. 

Viveca berättar att de på skolan har något som kallas för ”studium” på tisdagar, där eleverna 

får prata fritt om vilket ämne de vill läsa och har valt. Enligt Viveca är det många som tar upp 

etiska livsfrågor såsom ”vad är meningen med livet?”, men det finns även elever som vill 

diskutera om Rudolf Steiner och antroposofin då det är många som inte känner till dessa. Likt 

Martin på Mariaskolan är Viveca ny på Novalisgymnasiet och menar att hon inte har lika 

                                                           
71 Kunskap om gudomliga ting. Nationalencyklopedin, teosofi. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teosofi-(teosofiska-samfundets-system) (hämtad 2018-01-20)  
72 Då Novalisgymnasiet riktar sig huvudsakligen till elever som inte klarar grund- eller gymnasieskolan, på 

grund av olika anledningar, får eleverna skräddarsydda program och kurser efter deras egna behov.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teosofi-(teosofiska-samfundets-system)
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mycket erfarenhet av waldorfpedagogiken som Henry har. Däremot har hon uppfattat det som 

att de äldre lärarna som grundade skolan har tagit antroposofin som finns i 

waldorfpedagogiken som inspiration och att det kan synas tydligt med tanke på skolans 

färgval och utseende. I det praktiska arbetet i religionsundervisningen syns det däremot inte 

lika mycket, tillägger hon. 

7.2 Vilka läromedel används i religionsundervisningen? 

 

7.2.1 Christine på Gnesta Waldorfskola  
 

Christine har tidigare arbetat på kommunala skolor och ser att det finns stora skillnader i 

användningen av läromedel på kommunala skolor och waldorfskolor. Hon menar att i en 

kommunal skola kan läraren utgå från Lgr11 och läroböcker som ges ut av skolstyrelsen. Det 

gör waldorflärare också, tillägger hon, men i waldorfskolor används också waldorfskolans 

egen läroplan. Christine anser däremot att den nuvarande problematiken på Gnesta 

Waldorfskola är att mycket av Lgr11 har influerat skolans pedagogik. Ett exempel som hon 

ger är betygskravet,73 som inte överensstämmer med waldorfpedagogiken. Det allmänna 

betygskravet har ålagts waldorfskolorna medan den egentliga waldorfpedagogiken inte ska 

kräva betygsättning på elever, då de inte ska känna att de måste prestera eller testas. Särskilt 

inte i ett ämne som religion, enligt Christine; hon menar att elevernas existentiella frågor och 

livsfrågor kan hamna i fokus, utvecklas och frodas genom religionsämnet. Tester och prov 

kan leda till att elevernas livsfrågor influeras på ett negativt sätt. Christine menar dessutom att 

enligt waldorfpedagogiken bör den ideala religionsundervisningen ges av någon som kommer 

utanför eller någon ur lärarkollegiet som har särskild kompetens. Hon förklarar att det på 

hennes skola finns klasslärare för alla ämnen och sedan någon som kommer för att undervisa 

om religion. Detta lyfte Maria på Örjanskolan också upp.  

Christine beskriver hur religionsundervisningen kan och bör ske på waldorfskolor, som det 

gör på Gnesta Waldorfskola, vilket är genom berättelser och utan prestation. Eleverna ska 

endast lyssna. Detta gäller särskilt för åk 1–3, där hon menar att berättelser kan handla om allt 

från Gamla testamentet till Jeanne d’Arc, om Jesu vuxna liv, Jesu barndom, Muhammeds 

barndom, Muhammed som startade islam, Gandhi, Buddha och många fler. Enligt Christine är 

                                                           
73 I grundskolan ges betyg i årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i, förutom språkval där betyg 

ges från och med årskurs 7. I årskurs 6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen. I årskurs 9 

ges terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen. Det är med slutbetyget som 

eleven söker in till gymnasieskolan. https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betyg-1.224485  

https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betyg-1.224485
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sådana berättelser bara till för att lyssnas på och tas emot, och undervisningen ska sträcka sig 

över alla världsreligioner och livsåskådningar. Hon tillägger att berättelserna är 

åldersanpassade, och att de utvecklas och fördjupas ju äldre eleverna blir. Hon ger ett exempel 

på en berättelse som hon brukade berätta när hon undervisade som religionslärare för åk 1 på 

sin förra waldorfskola:  

Det finns en pojke som är lam och ensam på sitt rum. Han kan alltså inte 

röra sig. Det är midsommar och alla är ute och dansar och har roligt. Han 

känner sig ensam och blir ledsen, han vill vara med dem, kunna röra sig 

som alla andra. Då får han någon slags upplevelse som gör att han inte 

känner sig lika ensam längre. Kalla det vad du vill, men i detta fall brukar vi 

kalla det för en Guds-upplevelse. Denna Guds-upplevelse pratar med 

pojken och säger att han inte är ensam, han går inte igenom detta ensam, 

utan det finns andra som är med honom och känner samma sak.74  

Genom sådana berättelser menar Christine att barn i ung ålder kan utveckla en sorts 

empati och medkänsla för just den här pojken i berättelsen, och sedan förs diskussion 

kring ämnet och berättelsen upp på en mer allmän nivå.  

7.2.2 Maria Eloranta på Örjanskolan  
 

För religionsundervisningen använder Maria också sig av berättande, biografier och samtal 

för de yngre klasserna hon har, upp till åk 8. För åk 9–12 använder hon sig mer av media och 

just nu berättar hon att hon med dessa fyra klasser tittar de på en serie från UR som heter 

”Mellan himmel och jord.” Efter varje avsnitt diskuteras det i helklass. Enligt Maria tar hon 

sina klasser på studiebesök, men representanter från olika samfund besöker också klasserna 

och berättar om religioner utifrån sina egna perspektiv. Maria anser att waldorfpedagogiken 

inte syns för de högre klasserna på samma sätt som den gör för de yngre. De yngre 

årskursernas läromedel bygger inte på läroböcker eller media, utan grunden till 

undervisningen bygger på biografiberättelser och samtal. Mycket av det som Maria berättar 

präglas av överlevnadsberättelser, och några exempel hon tar upp handlar om folk som har 

varit i koncentrationsläger samt kvinnor och män med olika bakgrund och deras livsöden. 

Maria tillägger att hon hade en kollega som berättade om arabiska kvinnor och deras 

livsförhållanden där barnen sedan brukade diskutera skillnader och likheter mellan olika 
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livsförhållande beroende på vart man lever. Hon menar att i waldorfskolan förankras nästan 

alltid kunskapen i känslan på det viset för att försöka väcka intresse och medkänsla, så att 

eleverna ska kunna se sig själva i andras skor. Utifrån ett sådant perspektiv blir kunskap utan 

känsla bara kall information och fakta, och enligt Maria hjälper inte rena fakta människor att 

kunna förstå sina medmänniskor. Hon menar att religion inte bara är ett kunskapsämne, utan 

också ett bearbetnings-, utvecklings- och existentiellt ämne. 

Likt Christine, berättar Maria att den ideala religionskunskapen i waldorfskolan egentligen 

ska undervisas av någon från de olika samfunden som kommer och berättar om religionen. 

Maria tillägger att eftersom religionsämnet endast är en 50-poängskurs finns det inte mycket 

tid till det. Därför ser hon att en mer traditionell undervisning, likt ett perennialistiskt 

perspektiv, där hon står och redovisar och sedan får eleverna göra individuella arbeten och 

redovisningar, sätts i fokus. Maria är väldigt mån om sina elevers intressen och menar att hon 

vet att religion inte är spännande för alla individer, speciellt i det samhället vi lever i anser 

hon. Därför försöker hon göra religionsämnet så spännande som möjligt, och inkluderar 

berättelser om natur- och världsreligioner, moral och etik samt olika människors livsöden. Ett 

annat exempel på en berättelse som hon tidigare berättat och som dessutom kan berättas för de 

äldre klasserna är om en blind fransman som levde under andra världskriget. Han blev blind 

när han var sju år, men sedan utvecklade han ett seende, inte med sina ögon, utan med sin 

”inre hållning.” Maria menar att berättelsens syfte är att utveckla medkänsla, att hitta sin 

styrka i antingen sitt inre, i en religion eller livsåskådning. Maria vill också att eleverna ska 

förstå att religion är mer än bara världsreligionerna, en/flera Gud/-ar eller religiösa 

organisationer, som hon anser att eleverna och samhället i sig har fått en ensidig bild av. Som 

Christine, ger Maria samma exempel på berättelser om Jesus, Mohammed, Mahatma Gandhi 

och Buddha. Hon tillägger att sådana berättelsers syfte är att lära eleverna att personer under 

historiens gång har genomgått svåra prövningar i sina liv och överkommit dem. Maria berättar 

dessutom att berättelser i låg- och mellanstadiet inte läggs i olika kategorier. Med detta 

menade hon att berättelserna kan vara av kristen, islamisk eller hinduisk prägling, men att 

läraren inte berättar detta för eleverna. Detta görs i syfte att inte få eleverna att tänka på en 

religion eller människa på ett förutbestämt sätt, som annars lätt kan hända. 

7.2.3 Martin och Gernot på Mariaskolan  
 

De läromedel som Gernot använder sig av är för det mesta det muntliga berättandet och när 

det behövs kan han skriva ut aktuella texter. Han menar att det inte behövs läroböcker eller 
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liknande material, han gillar att hellre välja heliga skrifter som koranen och bibeln. Sedan förs 

helklassdiskussion med eleverna vilket han har märkt är ett enkelt och effektivt sätt att 

undervisa som dessutom är inkluderande. Enligt Gernot menar waldorf-traditionen att 

berättandet inte är som att läsa utifrån ett manus, utan att berätta med känsla och inlevelse. 

Mycket av den muntliga undervisningen här liknas vid katederundervisning vilket kan kännas 

gammaldags och daterat, men det fungerar enligt Gernot för eleverna. Läroböcker som 

skolstyrelsen ger ut är tillgängliga på skolan och både Martin och Gernot uppmanar sina 

elever att läsa efter eget intresse. Gernot brukar kombinera både den kommunala skolans 

läroplan med waldorfskolans. Biografier är det som för det mesta står i fokus i undervisningen 

i åk 7 och 8, som exempelvis människoöden, etiska och moraliska (dagsaktuella) problem och 

sedan diskussioner. Martin Luther King är ett av exemplen som Gernot ger som han menar att 

eleverna kan relatera till.  

Både Martin och Gernot undervisar om kristendomen i åk 8, vilket också står i waldorfskolans 

läroplan. Gernot tycker det är bra, då han menar att den kristna traditionen är en del av det 

svenska samhället. På grund av att många av eleverna och samhället i sig är sekulärt, är det 

bra att påminna om påskens och julens innebörd, eftersom han anser att de inte spelar någon 

stor roll i jämförelse med hur det var förr i samhället. Gernot kopplar alltså att fira högtider 

som påsk och jul med att vara ”kännande” människor och inte maskiner. Han anser att det är 

viktigt att undervisa om hur kyrkorna utvecklades, hur prästerskapet blev till, om kyrkans 

söndring med mera. Gernot ser att det däremot är annorlunda i åk 9, där han brukar dela upp 

terminen i två delar. Först handlar det om religionshistoria, som liknas vid en slags 

allmänhistoria, och som han menar att nästan alla i världen kan relatera till. Gernot drar här 

också paralleller till bland annat drömmar och visioner. Han menar att den första delen av 

undervisningen handlar om diskussioner om vad det ”heliga” kan vara och han använder sig 

av bland annat psykologiska, antropologiska och fenomenologiska perspektiv på människan. 

Den andra delen handlar om att redogöra för världsreligionerna.  

Martin berättar att han relativt är ny på waldorfskolan, men ser inte att det är så stora 

skillnader mellan en waldorfskola och en kommunal skola. Han menar att en av de största 

skillnaderna ligger i berättandet och i samtalen som de för med sina klasser, särskilt i låg- och 

mellanstadiet. Ett exempel han ger på hur en religionslektion kan gå till är när han med 

fyrorna gick igenom Egyptens gudasagor och läste en berättelse om en/flera Gud/-ar. Martin 

hade då kopierat upp en bild av den diskuterande guden och gett den till eleverna, och medan 

han berättade fick eleverna fylla i gudabilden med färg. Liknande undervisningsunderlag och 
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stoff gör han med de äldre klasserna om exempelvis Abraham. Martin har märkt att eleverna 

gillar sådana lektioner, att de får färglägga medan de lyssnar. Han menar att en sådan 

undervisning påminner lite mer om den traditionella (perennialistiska) undervisningen, att han 

berättar och de lyssnar och antecknar. Martin berättar också om Abrahams fruar, Hagar och 

Sara, om hur kvinnor också tar plats i heliga skrifter, och använder böcker som Barnens Bibel 

och Hjältar och Gudar. Martin lyfter fram att en typisk waldorf-grej är att låta eleverna ”sova 

på saken”, som menas med att ge eleverna tid att ta till sig dessa berättelser och integrera dem 

i sina liv. Både Gernot och Martin är överens om att inget av berättandet ”skadar” eleverna 

eller präglar dem på ett negativt sätt. De menar tvärtom att berättandet ger eleverna bland 

annat egen tid för att diskutera, framhäva livsfrågor samt ge dem förmågan att kunna se sig i 

andras skor. 

7.2.4 Olle Ekhöjd på Martinskolan  
 

Olle säger att han inte alls använder läroböcker i undervisningen och det är enligt honom det 

som gör att waldorfskolan sticker ut lite mer. Det som undervisningen däremot bygger på är 

berättandet, som de andra informanterna också framhävde. Precis som Gernot brukar Olle 

skriva ut aktuella texter och annat material från internet om det behövs, men fokuset ska vara 

på berättandet och sedan helklassdiskussioner. Olle är inte så förtjust i att ge prov till eleverna 

då han menar, likt Christine, att i ämnet religion bör eleverna inte testas eller känna sig 

pressade att prestera. Han menar att det är typiskt waldorf att eleverna inte ska tvingas 

prestera på ett särskilt sätt, men han anser däremot att det är bra att ge eleverna en chans att 

visa vad de går för. Då anser han att ett prov per termin räcker, för att samtidigt hålla sig till 

waldorfpedagogiken, men också Lgr11. Han menar att en waldorflärare ska kunna veta vart 

och hur eleverna ligger till, vilket bland annat visas genom hur aktiva de är, sättet de resonerar 

och om de hänger med i diskussionerna.  

Olle menar att det särskilda med berättandet är att biografier är i centrum genom att belysa 

olika människors liv och vad de har gått igenom, vilket är något som nästan alltid väcker 

intresse hos eleverna. Olle menar att eleverna kan inspireras av biografierna, se personerna de 

handlar om som förebilder och som någon de kan efterfölja. Det är personer som har stött på 

svårigheter i sina liv och överkommit dem, och det kan vara olika personer från olika 

religionssfärer. Några exempel som Olle gav var Gandhi, Moder Teresa, men också ”vanliga” 

människor som upplevt nära-döden händelser och känt saker som kanske inte förväntas: 

”Fakta är viktigt, men för att eleverna ska kunna få ett djupare förhållningssätt till ämnet så 
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går det inte att bara ge fakta, det viktigt att gå ner på ett mänskligt plan. Man måste lyfta fram 

enskilda människor och se hur de har levt sin religion.”75 

Olle menar att fakta i läroböckerna kan vara bra, men att det personliga i berättandet kan 

försvinna och att han dessutom upplever att fakta inte griper tag om eleverna på samma sätt 

som att ha en berättande undervisning. Som lärare kan Olle själv vara personlig och berätta 

om sina egna livserfarenheter som ibland kan kännas ”översinnliga.” Olle har hittills återgett 

två personliga berättelser till sina elever. En av dem handlar om när han under en resa till 

Filipinerna besökte Mariaklostret där. Där såg han bland annat flera brev från olika människor 

som blivit helade och hört berättat om vittnen som sagt sig se Mariastatyn där gråta tårar av 

blod. Den andra berättelsen var om när han var i Indien och erbjöds skjuts i en taxi. Han 

berättade att taxichauffören hade flera guda statyer på bilpanelen och rökelse i bilen vilket var 

normalt där, men kanske inte här i Sverige. Denna sorts berättelse är inte lika ”översinnlig” 

som hans första berättelse, men den andra berättas i syfte att lyfta upp olika människors 

verkligheter i olika länder och inom olika religiösa traditioner. Helklassdiskussioner kan då 

handla om varför taxichauffören hade så många guda statyer, vilken religion kan detta 

kopplas till, vilka skillnader och likheter finns det inom de olika religionerna och många fler 

frågor.  

Olle menar att waldorfpedagogiken präglar undervisningen som bäst i de lägre åldrarna. Ett 

exempel är hur religionsundervisningen kan se ut i åk 3 för nioåringar, där det är vanligt att 

waldorflärare undervisar om Gamla testamentet (GT). Han berättar om att de flesta nioåringar 

kan känna en inre kris som waldorfpedagogikens läroplan tar upp. Olle berättar att barnen vid 

nio-årsåldern börjar förstå att de är en egen person efter att ha varit förbundna med sina 

föräldrar eller omgivning. Det är då som barnet utvecklar viljan att stå på sina egna ben, och i 

GT finns det många berättelser som eleverna kan känna igen sig i även om de inte kan 

formulera eller förstå det. Olle gav berättelsen om syndafallet som ett exempel på berättelser 

ur GT som kan spegla detta. Denna historia kan berättas för eleverna som en liknelse där 

människan drivs ut ur något de tidigare hört hemma och står ensamma. Känslan av att ha 

blivit utkastad kan många elever i den unga åldern relatera till. 

7.2.5 Viveca och Henry på Novalisgymnasiet 
 

Både Henry och Viveca använder läroböcker som är givna av skolstyrelsen, såsom 
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bokförlagen ”Natur & Kultur” och ”SOS Religion.” Båda anser dock också att de inte är så 

bundna till endast böcker, utan de försöker göra mer än att förlita sig på läromedel. De 

förbereder och startar oftast lektionen med samtal och diskussion så att eleverna startar med 

reflektion. Men eftersom de har vissa elever som inte klarat av grundskolan så går de igenom 

både på grundskole- och gymnasienivå. Böckerna för gymnasie- och grundskolan är inte så 

olika, utan de tar upp grunddragen i religionerna, och använder sig även av filmer. Henry 

menar att på så sätt är det gymnasium som han och Viveca jobbar på likt vilken annan 

kommunal skola som helst, men de använder sig också av samtal och berättelser för att 

förankra waldorfpedagogiken i undervisningen. Både Henry och Viveca menar ändå att de har 

märkt att eleverna glömmer i stort sett allt de läser, samt att det är mer lärorikt att prata om 

vad religion betyder för individen och att diskutera olika perspektiv. Då märks det hur 

eleverna vaknar till och blir intresserade, säger de. 

Ett exempel som de hittills har gått igenom med eleverna är de 10 budorden inom 

judendomen. Efter att de berättat om dem kan diskussionen handla om jämförelser mellan 

dåtidens och nutidens samhälle eller mellan olika religiösa traditioner, enligt Henry. Viveca 

menar att utantill-lärande inte brukar ge större resultat, inte ens när det gäller att klara av prov 

och tester, så hon undrar vad eleverna egentligen har med sig efter sådan undervisning:  

Om man är teoretisk med eleverna, exempelvis hur kristendomen och 

medeltiden hör ihop, är det ganska svårt att få eleverna intresserade, men 

berättelser om olika figurer som t.ex. heliga Birgitta, en stark, modig kvinna 

under den tiden som hade visioner, samtidigt som vi sen ser en film från 

exempelvis UR om samma ämne, då blev de mer intresserade. Det handlar 

mycket om metodik, hur kan man göra stoffet intressant, att det talar för 

dem och deras livssituation.76 

7.3 Formas religionslärare på waldorfskolan av antroposofi? 

 

7.3.1 Christine på Gnesta Waldorfskola  
 

Christine svarade nej på denna fråga. Hon menar att eftersom skolan måste vara 

konfessionsfri så ska även läraren vara det. Däremot anser hon att det är en fördel om en 

lärare som arbetar på en waldorfskola vet varför kursplanen är uppbyggd som den är, det vill 
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säga känner till människans utveckling enligt antroposofin, eftersom det är den som ligger till 

grund för waldorfskolan och dess pedagogik. Det kan alltså ses som en fördel att känna till 

den antroposofiska människosynen då waldorfskolans läroplan bygger på den, men det 

behöver inte betyda att man är antroposof, enligt Christine. Inget som görs i waldorfskolan 

görs av en slump, menar hon. Trots att de nu måste följa Lgr11, så ses det inte som ett 

problem. Däremot går det som waldorflärare att följa waldorfskolans läroplan utan denna 

bakgrund eller kunskap menar Christine, men en problematik som kan uppstå är att det kan 

vara svårare att förstå varför olika moment är som de är.  

7.3.2 Maria Eloranta på Örjanskolan  
 

Marias svar var likt Christines, men Maria menar att det är ganska svårt att kunna definiera 

vad en antroposof är. Hon berättar att det är ca 45 lärare på skolan, som är en ganska 

homogen grupp. De har väldigt intressanta samtal mellan varandra där många är intresserade 

av antroposofi, medan andra inte vet något om det. ”Antroposofi har ändå en sorts bakgrund 

som för många människor kan vara väldigt teoretisk, för andra kan det verka flummigt, för 

vissa kan det kännas väldigt superandligt, eller kan det också uppfattas som att det är som 

livet.”77 Maria anser att om individen är intresserad av waldorfpedagogiken och vill arbeta 

som waldorflärare bör en förstå hur och varför pedagogiken och waldorfskolans läroplan är 

strukturerad som den är. Det räcker inte med att bara tycka att det är snyggt med färgerna på 

skolan och klassrummen, att det är bra att eleverna lär sig att spela på olika instrument, eller 

att berättandet är roligt, enligt Maria. Hon menar dessutom att det bör vara intressant för en 

waldorflärare att forska vidare inom antroposofiska människosynen vilket kan vara svårt att 

göra om en inte finner dessa utvecklingsfaser intressant. En waldorflärare måste inte vara 

antroposof, men bör framförallt veta, förstå och respektera varför de gör det som de gör 

utifrån den antroposofiska människosynen i waldorfskolan, enligt Maria. Hon anser däremot 

att waldorflärares, eller vilken lärare som helst, trosuppfattning eller religiösa/icke-religiösa 

tradition är oviktigt. Hon anser att det är viktigare, för en waldorflärare som för en individ, att 

ha ett öppet synsätt och förståelse för andra människor. 

7.3.3 Martin och Gernot på Mariaskolan  
 

Gernot anser att waldorflärare inte måste vara antroposofer, men att waldorflärare omedvetet 

kan vara antroposofer om de kliver in i en waldorfskola och vill arbeta där. Begreppet 
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”antroposofi” är som begreppet ”Gud”, det är ett för stort begrepp som innefattar många 

konnotationer, jobbiga funderingar och kommentarer, menar Gernot. Han menar att om 

antroposofi översätts till svenska betyder det ”människokunskap”, och det anser han är vad en 

lärare generellt är: ”En lärare är intresserad av människor genom att den försöker förstå 

människor när de är framför denne, och enligt det faktumet är denne en antroposof.”78 I 

Gernots ögon är alla lärare antroposofer då de försöker förstå sina elever genom 

människokunskap. Martin tar upp personlig utveckling som en viktig faktor och menar att 

människor och hjärnan växer hela tiden, på grund av bland annat interaktioner med andra 

människor. För honom är det alltså inte viktigt att vara antroposof, men att vara intresserad av 

människor är väsentligt som lärare. Enligt Martin är detta förhållningssätt det som definierar 

antroposofer.  

Gernot håller med Martin då intresset för människor och deras utveckling är definitionen av 

antroposofi och något som han dessutom anser bör definiera en waldorflärare. Den 

definitionen innefattar även att hjälpa och finnas som stöd i utvecklingen. På så sätt återfinns 

antroposofin i waldorfpedagogiken eftersom grundtanken är att försöka förstå människor 

tillägger Gernot. Martin ser det däremot som att de waldorflärare han har mött, till skillnad 

från de lärare han arbetade med på kommunala skolor, har mer av ett öppet sinnelag. Med 

detta menar han inte att waldorflärare måste vara antroposofer. Däremot menar han att 

egenskaper som exempelvis kreativitet och öppenhet till det oförklarliga är några 

karaktärsdrag som han har märkt finns i många waldorflärare. Han menar att det finns olika 

typer av lärare, och att man som individ kan ha vilken typ av egenskaper som helst och ändå 

inte gilla den här miljön, eller tvärtom. Men det är viktigt att ha ett öppet sinnelag för att 

arbeta på waldorfskolor, och många andra ställen också tillägger han, men speciellt i denna 

miljön. 

Om antroposofins möjliga vara eller icke-vara i waldorfskolan sade Gernot: 

Jag kan tänka mig att vi inte skulle tolerera om man försökte baka in Rudolf 

Steiner i eleverna, och många riktigt duktiga lärare kan inte alls ta till sig 

Steiner, så det öppna sinnelaget du (Martin) pratar om kan också direkt 

stängas för det sägs så kryptiska saker på så många ställen att man får små 

bitar av filosofin och skolans pedagogik, inte ett helhetsperspektiv vilket är 
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synd. Som jag nämnde innan, tog det ca 12 år för mig innan jag kunde 

svälja Steiner, innan jag kunde gå med att han hade något vettigt att säga.79  

Enligt Gernot kan detta ses som ett problem då kritiker i olika offentliga debatter skriver och 

kritiserar waldorflärares arbete som försök att ”indoktrinera” eleverna till att bli antroposofer. 

Men så är inte fallet, menar både Gernot och Martin. Gernot menar att en waldorflärare ska, 

som vilken annan lärare, hålla sina personliga åsikter för sig själv. Men han anser däremot att 

waldorflärare bör ha någon åsikt om livet, människan och universum, och inte vara för 

begränsad eller klentrogen. Hen behöver alltså inte vara antroposof, tillägger Gernot, men 

heller inte misstrogen till exempelvis livets uppkomst eller livet efter döden.  

7.3.4 Olle Ekhöjd på Martinskolan  
 

Olles svar skiljer sig från Marias, Gernots, Martins och Christines på så sätt att han talar om 

en stämning, precis som Steiner gjorde.80 Olle menar att en waldorflärare inte måste kalla 

eller anse sig själv vara antroposof, men att en lärare ska kunna ha en bra stämning runt 

omkring sig. Med denna stämning menar Olle en slags känsla, såsom ett lugn, då en lärare 

enligt honom inte kan undervisa i något bestående om det inte kan bindas till känslor. Därför 

är religionsämnet så viktigt, anser Olle, eftersom religionsundervisningens stämning bör 

spegla religionens element. Enligt Olle är det oftast lugnt på religionsundervisningen, och 

detta lugnet är något som präglar eleverna. Inte bara stillheten, utan också en slags eftertanke 

och öppenhet för att faktiskt prata och diskutera djupare livsåskådningsfrågor och livsfrågor. 

Han anser att det är fantastiskt att få veta vad eleverna bär inom sig och ge dem chansen att 

uttrycka sig. En waldorflärare behöver alltså inte formas av antroposofi, menar Olle, men bör 

anamma en stämning som talar till upplevelserna och känslorna, inte bara intellektet.  

Den stämning som individen bör anamma behöver inte vara en religiös stämning, som att det 

är ett tvång att tro på något högre. Den stämningen som Olle talar om att en waldorflärare bör 

anamma kan liknas vid det en individ känner under exempelvis högtider såsom jul och påsk 

eller om individen upplever en stämning i naturen. Med andra ord handlar ”stämningen” om 

något som individen tycker om att uppleva och får inspiration för att utstråla en sorts positiv 

energi. Denna positiva utstrålning och energi kan individens omgivning känna av och 

möjligtvis inspireras av. Det finns inget måste här, menar Olle, utan stämningen kan vara 

religiös, antroposofisk eller något helt annat. Personligen anser Olle att en waldorflärare ska 

                                                           
79 Citat av Gernot på Mariaskolan, 2017-11-28 
80 Den religiösa stämningen som Steiner menade att en religionslärare bör anamma, se underrubrik 3.3 
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vara öppen på något sätt, och den öppenhet han talar om bör innefatta en tro på något högre än 

oss, och inte ateism eller skepticism. 

7.3.5 Viveca och Henry på Novalisgymnasiet  
 

Henry betonar att waldorfpedagogiken syns mer i grundskolan än i gymnasiet, särskilt 

eftersom Novalisgymnasiet nästan använder sig mer av GY11 än av waldorfskolans läroplan. 

Henry tar upp Örjanskolan som ett exempel på hur två waldorfskolor kan skilja sig åt, då 

Örjanskolans waldorfpedagogik syns mer än Novalisgymnasiets. Henry menar att 

religionsundervisningen på Örjanskolan brukar ske på ett annat sätt, såsom att lärarna tänder 

ljus, spelar musik, och lever in sig i religionen som de ska läsa om. Ett exempel som han gav 

var om hinduismen, då musiken skulle vara indisk under undervisningsmomentet. Enligt 

Henry är denna inlevelse vacker för alla sinnen och kan liknas vid en andaktstund, bland 

annat genom att ett lugn skapas i klassrummet. På så sätt kan waldorfpedagogiken synas 

genom att läraren försöker använda sig av pedagogiken för att göra religionsundervisningen 

mer levande.  

För Henry ligger fokuset alltså på läraren, hur denne undervisar och styr upp 

religionsundervisningen. Han anser att en waldorflärare inte behöver vara antroposof, men att 

det för lärare generellt är viktigt att tycka om livet och kunna utstråla sådana känslor. Lärare 

bär på ett ansvar, menar Henry, och han anser att om stoffet (bland annat världsreligionerna) 

ska bli trovärdigt och intressant för eleverna kan en lärare inte vara alltför livsfientlig. Henry 

fortsätter med att säga: ”Då tycker jag att religion börjar där, för är man på en skola och har 

en ganska aggressiv stämning då är man inte väl förberedd för lektionerna. Sen måste man 

betona att vi alla är olika, att vi har olika uppfattningar, men för mig har det blivit mer och 

mer att jag går från ideologi till hur jag handskas med mig själv. Det borde alla lärare tänka 

på, därför kan antroposofi hjälpa till på traven.”81  

Viveca anser som Henry, att en waldorflärare inte måste vara antroposof, men hon känner att 

det ändå är viktigt att utstråla ett slags energi, ett lugn och glädje. Visar läraren att de är 

stressade för eleverna så känner och uppfattar eleverna det. Henry tillägger här att Steiners 

bästa försvar mot kritiker är just att antroposofi inte undervisas som skolämne i 

waldorfskolor. Trots att waldorflärare kan vara antroposofer missioneras det inte, menar 

Henry, utan det är en privat sak, och det gäller vilken livs- och världsåskådning som helst. 

                                                           
81 Citat av Henry på Novalisgymnasiet, 2017-11-21 
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Enligt Henry är det bra om man har en värdegrund eller livsåskådning, alltså att man tror på 

livet menar han, men waldorflärare får oftast, till skillnad från andra lärare, lära sig att 

eleverna har något i sig. Detta kallar de för ett ”frö”, och som lärare får man inte komma in 

och styra fröet åt vilket håll som helst.  

Henry anser att waldorfskolans läroplan anknyter mer till andlighet än nihilism.82 Henry 

ställer då frågan: om waldorfskolans läroplan kan ses som andlig och antroposofisk präglad, 

hur är waldorfläraren? Med denna fråga vill han belysa att waldorflärare i hans mening är och 

bör vara annorlunda än lärare i kommunala skolor. Dels för att religionsundervisningen sker i 

berättande form, men också dels på grund av hur waldorflärare bör vara mot sina 

medmänniskor, menar Henry. Han nämner en slags stämning som waldorflärare bör skapa, 

precis som den Olle lyfter fram. Denna stämning bör präglas av en öppenhet, så att eleverna 

känner att de kan uttrycka sig och inte känna pressen att prestera, anser Henry. Han menar att 

det finns gott om utrymme i waldorfpedagogiken att utgå från eleverna, hur de fungerar samt 

deras inlärningsförmåga. Både Henry och Viveca är överens om att den berättande 

undervisningen om bland annat etik och moral, diskussioner och samtal i helklass, och 

livsfrågepedagogiken gynnar eleverna mer än faktaorienterad undervisning. De är båda eniga 

om att detta är det bästa med waldorfpedagogiken, men att det också har att göra med hur 

läraren undervisar. Att ha en öppen dialog och skapa en öppen atmosfär menar Henry är 

viktigt, och detta är saker man kan uppnå vare sig man är antroposof eller inte.   

Viveca berättar att hon känner att det inte är lika mycket press på exempelvis betyg i 

waldorfskolan som i kommunala skolor. Dessutom arbetar hon och Henry på en liten skola 

där eleverna inte bara jobbar för ett betyg på papper och där lärarna bryr sig mer om hur 

människan utvecklas: ”Vi lärare kan se till att ha ett bra klimat på lektionen, sen prata med 

varandra på rasten, och där kan jag se kopplingar till antroposofin, läran om människan, hur 

man bemöter varandra. Hur människor egentligen fungerar, inte hur vi vill att de ska fungera, 

och hur man helt enkelt mår bra.”83  

8. Diskussion och tolkning  
 

Diskussioner av bland annat forskare och offentliga debatter har hittills handlat om på vilka 

sätt antroposofi präglar waldorfskolan och waldorfpedagogiken. Däremot har inget konkret 

                                                           
82 ”Ståndpunkt som förnekar existensen av något, vanligen värderingar.” Nationalencyklopedin, nihilism. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nihilism hämtad: 2017-12-22 
83 Citat av Viveca på Novalisgymnasiet, 2017-11-21 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nihilism


35 
 

sagts om huruvida religionsämnet är präglat av antroposofin. Baserad på de sju 

intervjupersonernas svar, som alla är lärare på waldorfskolor, är svaret på den första 

frågeställningen att antroposofi (som helhet) inte präglar religionsundervisningen. Däremot 

anser informanterna att det finns inslag av den antroposofiska människosynen i 

religionsundervisningen. Informanterna tog upp waldorfskolans läroplan som ett bra exempel: 

den antroposofiska människosynen genomsyrar läroplanen, bland annat i sättet den är 

uppbyggd och i valet av ämnesstoff. Däremot var alla eniga om att antroposofi i helhet inte 

präglar religionsundervisningen. Steiner menade själv att den antroposofiska människosynen, 

alltså utvecklingsstadierna, borde stå som grund till lärarens praktiska arbete.84 Även 

Mansikka (2011) diskuterar detta i sin avhandling. Han menar att den antroposofiska 

människosynen kan ses som en metod och ett arbetssätt för läraren i undervisningen. Däremot 

diskuterar han att spår av den antroposofiska människosynen endast syns om läraren själv 

väljer att använda av det i sin undervisning, det vill säga hur mycket waldorfläraren baserar 

religionsundervisningen på waldorfskolans läroplan.85  

Religionsundervisningens struktur och val av exempelvis ämnesstoff är upp till läraren och 

det tar alla informanter upp. På frågan om en waldorflärare (bör) formas av antroposofi är 

informanternas svar dock ett klart nej. Däremot svarade alla att en waldorflärare ändå bör ta 

inspiration från något och sträva bort från det skeptiska/icke-troendet. Visst är vetenskapen 

där, men alla var överens om att det finns mer än det, något högre än oss. Informanterna 

menade att dessa personliga åsikter inte är något som de delar med sig av till eleverna. Men å 

andra sidan var anledningen till att ha sådana åsikter, som i viss mån kan anses vara religiösa 

eller antroposofiska, just för att man som lärare ska kunna undervisa i religion på bästa sätt. 

Med detta menade informanterna att en religionslärare som är skeptisk eller icke-troende 

(ateist enligt både Maria på Örjanskolan och Olle på Martinskolan), inte bör vara lärare i ett 

ämne som religion. Olle ställde frågan ”hur kan man vara religionslärare, men inte kunna vara 

öppen till att livet är mer än vetenskap och fakta?”86 Det finns inga krav på hur en lärare i 

ämnet religion bör vara enligt den nationella läroplanen. Enligt GY11 ska en lärare bland 

annat värna om samhällets demokrati, normer, värderingar, de mänskliga rättigheterna, och se 

till att elever ska känna sig trygga i en klassrumsmiljö.87  

                                                           
84 Steiner (1963) s. 24–25 
85 Mansikka (2011) s. 251–252 
86 Citat av Olle på Martinskolan, 2017-11-21 
87 GY11, s. 12 



36 
 

Informanterna tog upp hur religionsundervisningen kan se ut på waldorfskolan och menade att 

läromedelsböcker alltid finns tillgängliga på skolan, men att det muntliga berättandet bör stå i 

centrum. Henry och Viveca på Novalisgymnasiet var de enda som sade att de använder 

läroböckerna ganska mycket (men även de använder berättelser); resten av informanterna lade 

berättelserna i fokus. Informanterna är överens om att elever inte borde få göra prov eller 

testas i ett ämne som religion, och alla är även väldigt positivt inställda till att undervisningen 

grundas på berättelser. Dessutom menar informanterna att de märker att eleverna även 

uppskattar berättelserna och kan relatera till och utvecklas genom dem. 

Religionsundervisningens huvudsyfte utifrån informanternas perspektiv kan sammanfattas i 

fyra punkter: (1) att utveckla eleverna både andligt och spirituellt;88 (2) att öka förståelse och 

respekt för andra och sig själv; (3) att livsfrågor och existentiella frågor bör bearbetas; samt 

(4) att göra religionsämnet intressant då nutidens samhälle ser religion som endast myter och 

skrock. Genom berättelserna har informanterna märkt att undervisningen blir intressant, 

personlig och livlig. Alla var överens om att fakta i skolan är tråkigt och uttjatat för eleverna, 

och att berättelserna ger mycket mer känsla och liv i religionsundervisningen.  

Gemensamt i informanternas svar var också att de alla använde sig av waldorfskolans läroplan 

för att de bland annat anser att den är riktigt bra upplagd och beskriver ämnesstoffet detaljerat 

och klarlägger syftet bakom varje berättelse. Dessutom var alla överens om att de även 

kombinerar Lgr11 i sin undervisning, men Christine på Gnesta Waldorfskola var den enda 

som kritiserade Lgr11. Hon menade att för mycket av den kommunala skolans läroplan börjar 

ta plats på Gnesta Waldorfskolan, något som visas genom bland annat att den antroposofiska 

människosynen inte syns lika mycket som den borde.89 Fyra av de sju informanterna beskrev 

waldorfskolans schema och dagsupplägg på ett sätt som också speglade en antroposofisk 

människo- och utvecklingssyn. Waldorfskolans dagsschema skiljer sig från kommunala 

skolors, menar informanterna, på så sätt att eleverna inte ska behöva sitta i 8 timmar som de 

oftast gör i kommunala skolor. Utifrån Steiner och den antroposofiska människosynen bör 

eleverna vara aktiva och kunna röra på sig som överensstämmer med utvecklingsfaserna.90 

Detta sker genom bland annat en samverkan mellan praktiska, teoretiska och konstnärliga 

ämnen. Enligt Olle läser eleverna teoretiska ämnen som matematik, svenska, samhälls- och 

naturorienterande ämnen på morgonen och på förmiddagarna ägnas tiden åt musik, 

                                                           
88 Inget ”andligt” eller ”spirituellt” nämns i Lgr11/GY11.  
89 Två exempel som hon tog upp är att de inte har en klasslärare eller någon utanför som undervisar i religion 

vilket är den ideala waldorfpedagogiken som inte längre finns på Gnesta Waldorfskola, samt betygskravet, som 

egentligen inte är en del av den ideala waldorfpedagogiken.  
90 Frisk (2014) s. 55 
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främmande språk och rörelse. Slutligen ges undervisning i idrott, hantverk, drama och 

estetiska ämnen på eftermiddagarna.91 Även Maria tar upp hur de har sitt schema utlagt efter 

waldorfpedagogiken.  

Nästan alla informanter pekade ut några skillnader mellan waldorfskolan och kommunala 

skolors religionsundervisning, där den största skillnaden låg i den berättande undervisningen. 

På så sätt kan undervisningen vara präglad av antroposofi, menade några av informanterna, 

just för att berättelserna tas från Gamla och Nya testamentet eller om olika profeters liv (från 

olika religiösa traditioner) i syfte att bland annat inspireras. Som informanterna beskrev finns 

viljan hos waldorflärarna att utveckla barnet både andligt och vetenskapligt genom de 

antroposofiska utvecklingsfaserna. Några av informanterna lyfte även upp Steiners lära, som 

kan ses som konservativ i jämförelse med samhällets utveckling, men som de menar, hjälper 

eleverna att se på religion med andra perspektiv, att inte döma, utan att utveckla en respektfull 

och ömsesidig förståelse. 

Waldorflärarna bör se sina elever som trefaldig i tanke, vilja och känsla, vilket både Maria på 

Örjanskolan och Gernot på Mariaskolan tog upp. Gernot var däremot den enda som tog upp 

morgonspråket som en stor skillnad mellan waldorfskolor och kommunala skolor. Med tanke 

på att ordet ”Gud” finns med i morgonspråket kan det anses vara religiöst, men enligt Gernot 

behöver eleverna inte tänka att det är den abrahamitiska guden, utan det kan syfta till precis 

vad de själva vill. Däremot anser han att eleverna bör tänka eller tro på något för att det är 

nyttigt för dem. På waldorfskolan uppmanas eleverna inte till att bli antroposofer, tillägger 

Gernot, men att tro på en högre makt är bättre än att tro på ingenting. I viss mån kan Gernots 

tänk ses som antroposofiskt ställningstagande, då trots att eleverna inte uppmanas till att bli 

antroposofer, bör de ändå ta inspiration från ”något.” 

Den berättande undervisningen kan liknas vid en traditionell undervisning där läraren står vid 

tavlan och pratar och eleverna lyssnar och antecknar. Informanterna menade att denna sorts 

traditionella undervisning må ses som gammalmodig, men att den fungerar för eleverna. Även 

Gernot tillade att den kan liknas vid katederundervisning, vilket överensstämmer med 

perspektivet perennialism. Denna teori handlar om att den klassiska undervisningsmetoden 

existerar i klassrummet och mellan eleverna och läraren, som finns i waldorfskolorna där 

informanterna arbetar. Däremot innefattar denna teori att den klassiska undervisningen ska 

avse överförandet av tradition och kulturarv. Ett exempel på perennialism, där läraren 

                                                           
91 Martinskolans hemsida http://www.martinskolan.se/ (hämtad: 2017-12-28) 

http://www.martinskolan.se/
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undervisar och överför traditionella och kulturella arv till eleverna, finns att hitta i läraren 

Gernots inställning. Han var den enda informanten som uttryckte sig att etniska svenskar 

glömmer att Sveriges samhälle bottnar i en kristen tradition och därför bör kristendomen ta 

mest plats av alla religioner i religionsundervisningen (som den också gör i åk 8). Däremot 

höll inte Henry och Viveca med, då de ansåg att detta inte är lika viktigt, utan fokuset ligger 

mer på eleverna och att ta avstamp i deras liv. Här finns spår av det proggresivistiska 

perspektivet, då utgångspunkten inte behöver vara utifrån elevernas erfarenheter och 

livsfrågor, men att det finns mycket utrymme att forma undervisningen på så sätt. Många av 

informanterna beskrev också undervisningen på detta sätt, att först ha en traditionell 

undervisning och sedan ha proggressivistisk undervisning genom exempelvis 

helklassdiskussioner. 

Spår av det essentialistiska perspektivet syns inte lika mycket som perennialism och 

progressivism, då informanterna beskrev undervisningen och berättandet som sätt att nå 

elevernas känslor, sympati, inlevelser samt skapa en ”levd” religion som kan relateras till och 

inte vara något främmande. Den nationella läroplanen beskriver däremot inte att eleverna ska 

utveckla empati eller sympati, som waldorfskolans läroplan gör.92 Däremot beskriver 

läroplanen att eleverna ska utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva 

genom religionsundervisningen.93 Essentialism menar att eleverna och läraren tar 

utgångspunkt från läroböcker och fokuserar på fakta. Många av informanterna menar istället 

att eleverna är trötta på att lära sig fakta genom läroböcker, att de istället vill få chansen att 

kunna diskutera om sig själva utifrån olika religiösa traditioner. Falkevall nämner att 

livsfrågepedagogiken har fått mer utrymme i skolan, vilket också syns när informanterna 

pratar om hur fokus kan ligga på berättandet, men skiftas sedan till eleverna där de får 

diskutera från sin egen och andras ståndpunkt.94  

Många av lärarna påpekade att de har en homogen grupp, särskilt lärarna som arbetar i Järna, 

till skillnad från den i Farsta. Informanterna menar att det inte finns så många elever med 

religiös bakgrund i deras klasser, då många är etniskt svenskar där deras föräldrar kommer 

från en antroposofisk eller icke-religiös bakgrund. Maria på Örjanskolan menade exempelvis 

att hennes ansvar därför blir att göra religionsundervisningen ännu mer spännande, eftersom 

majoriteten av hennes elever har en negativ syn på religion eller ingen åsikt alls om ämnet. 

                                                           
92 Ordet ”sympati” och ”empati” tas upp i En väg till frihet (2016), s. 8 & 32 
93 GY11, s. 137 
94 Falkevall (2010) s. 14 
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Många av informanterna menade att alla moment, berättelser, samtal och diskussioner har ett 

väldigt genomtänkt syfte som waldorfskolans läroplan lyfter upp. Det exempel som Olle 

framhävde i intervjun var om eleverna i åk 3, där de flesta 9-åringar som går igenom en 

livsfas inte ska känna sig glömda. Därför ska berättelser om olika individers livsöden (som 

liknar den livskris som 9-åringar går igenom) speglas i skolan och speciellt i 

religionsundervisningen.  

Liebendörfer & Liebendörfer tar upp antroposofi en gång i början av sin bok, där de kort 

beskriver filosofin och avslutar med att säga: ”av utrymmesskäl har vi avstått från att 

utförligare beskriva antroposofin i denna bok. Delar av den antroposofiska människosynen 

med direkt betydelse för waldorfpedagogiken återfinns inom ramen för bokens olika kapitel, 

främst i kapitlen som beskriver de olika årskurserna.”95 Lite senare i boken tas antroposofin 

upp igen: ”Waldorfpedagogiken baseras på den antroposofiska människosynen sedan starten 

1919, men det förekommer inte undervisning i antroposofi i waldorfskolorna (se även kapitlet 

”Religionskunskap” på s. 277)”96 Här refererar de till kapitlet som handlar om 

religionskunskap och menar att religionsundervisningen inte präglas av antroposofi. Däremot 

menar de att många waldorflärare är antroposofer, men att det inte är ett måste. Å andra sidan 

tillägger de att en lärare inte kan fortsätta vara en waldorflärare om hen inte ständigt strävar 

efter kunskap om den antroposofiska människokännedomen och ett psykologiskt 

betraktelsesätt. Det vill säga att det inte räcker med att en waldorflärare bara tror att hen lär 

eleverna något och sen är klar för dagen. En waldorflärare ska istället sträva efter att använda 

den antroposofiska människosynen och utvecklingsfaserna genom sin undervisning för att 

forma eleverna till bra samhällsmedborgare. Liebendörfer & Liebendörfer menar även att: 

”Waldorflärare hela världen över har upplevt hur inspirerande antroposofin är även för 

waldorfpedagogikens vidare utveckling.”97 

Spår av antroposofi, men även av religiösa inslag, kan hittas i informanternas exempel på 

berättelser i religionsundervisningen, särskilt för de yngre åldrarna i låg- och mellanstadiet. 

Christine på Gnesta Waldorfskola gav ett exempel på en berättelse, som hon brukar berätta till 

åk 1 och 2, om en pojke som är lam och känner sig ensam. Christine berättar att pojken får en 

slags Guds-upplevelse som övertygar till honom att han inte är ensam och att han inte ska 

vara ledsen. Denna berättelse kan ses som präglad av ett antroposofiskt holistiskt tänkande av 

                                                           
95 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 19 
96 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 31 
97 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 282 
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religiösa inslag, genom att en slags Guds-upplevelse uppenbaras för pojken, och berättas för 

barnen i syfte att utveckla empati. Även Maria på Örjanskolan ger ett exempel på en 

berättelse om en blind soldat som utvecklar ett seende med sin ”inre hållning.” Enligt 

Liebendörfer & Liebendörfer kan detta ses utifrån en antroposofisk syn, då intresset för yoga, 

mindfulness, meditation och neurovetenskap har ökat, under de senaste åren, inom den 

antroposofiska rörelsen. Sådana former av kontemplation har i allt ökande grad kommit att 

uppfattas som ett sätt människan kan finna sig själv i den yttre och inre världen.98  

Gernot på Mariaskolan anser att samhället och människorna i sig blir mer sekulära och 

distanseras från faktorer som gör oss till kännande människor och inte maskiner. Han anser att 

dagens samhälle glömmer den riktiga innebörden av att fira högtider som jul och påsk och 

tillägger att det är därför det är bra att påminna eleverna om bland annat kristendomens 

betydelse för vårt samhälle och demokratiseringens uppkomst och struktur. Två exempel han 

ger till sina elever på hur man kan närma sig ett ”kännande” liv är att diskutera visioner och 

drömmar. Även Olle på Martinskolan menar att livet består av mer än bara skepticism och att 

waldorflärare bör ha en öppenhet för livet. Henry på Novalisgymnasiet beskrev detta som att 

inte vara livsfientlig för att kunna inspirera sina elever och att waldorflärare får lära sig att 

eleverna har ett slags ”frö” inombords som ska frodas och utvecklas. Med hjälp av 

waldorfskolans läroplan och den antroposofiska människosynen kan detta möjliggöras.   

9. Sammanfattning och slutsats  

 
Syftet med denna undersökning har varit att studera om religionsundervisningen på 

waldorfskolor är präglad av antroposofin. Eftersom waldorfskolor och waldorfpedagogiken 

inspirerades av Rudolf Steiners antroposofi diskuteras det i nutidens offentliga debatt på vilka 

sätt waldorfpedagogiken är formad och präglad av antroposofin. Däremot har det inte sagts 

något konkret huruvida religionsämnet är präglat av antroposofi, och inte heller har 

religionslärare på waldorfskolor fått sina röster hörda. Därför har religionslärares perspektiv 

lyfts fram i denna studie, där sju lärare på fem waldorfskolor runt om Stockholms län blivit 

intervjuade. Tre frågeställningar har stått till grund för arbetet: (1) Präglas 

religionsundervisningen i waldorfskolan av antroposofi?; (2) Vilka läromedel används i 

religionsundervisningen?; och (3) Formas religionslärarna på waldorfskolan av antroposofi? 

                                                           
98 Liebendörfer & Liebendörfer (2013) s. 19 
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Den första frågeställningen är inte en enkel fråga att besvara, då generalisering alltför lätt kan 

ske. Studien baserades bland annat på intervjuer med waldorflärare, men inte på 

observationer. Intervjupersonernas svar på den första frågeställningen var därför inte ett klart 

’ja’ eller ’nej’. Svaret var snarare att antroposofin som helhet inte präglar undervisningen, 

men att den antroposofiska människosynen och synen på människans utvecklingsfaser, i vissa 

fall, är grunden i religionsundervisningen. I andra fall står den antroposofiska människosynen 

som inspiration i religionsundervisningen, samtidigt som Lgr11 också tas hänsyn till.  

En annan stor likhet är hur undervisningen går till, vilket alla informanterna hade som 

gemensam grund och som besvarar den andra frågeställningen. Berättelser, diskussioner och 

samtal står i centrum i religionsundervisningen och i en del fall kan läroböcker från 

skolstyrelsen användas, men helst inte. Sådana metoder är, enligt informanterna, en av 

faktorerna som skiljer kommunala skolors religionsundervisning åt från waldorfskolors. 

Samtidigt som utrymme ges åt eleverna att utvecklas och bearbeta sina livsfrågor, är en 

traditionell undervisning i fokus. Religionsundervisningen är med andra ord en blandning av 

essentialism och progressivism som skiftar mellan elevcentrerad och stoffcentrerad 

undervisning.  

Svaret på den tredje frågeställningen, som berör huruvida waldorflärare formas av 

antroposofi, var informanternas svar likadana. Alla svarade nej, vilket är en av de största 

likheterna mellan informanternas svar. Informanterna menade att antroposofi kan inspirera 

waldorfläraren, men får absolut inte läras ut till eleverna. En waldorflärare, i vilket ämne som 

helst, måste inte vara antroposof, menade alla informanter, men i viss mån bör denne känna 

till och använda sig av waldorfskolans läroplan. Enligt informanterna är waldorfskolans 

läroplan inspirerad av den antroposofiska människosynen, och därför bör waldorflärare veta 

varför den är upplagd som den är. Även Liebendörfers tar upp detta och menar att 

waldorflärare bör känna till antroposofi, särskilt den antroposofiska människosynen och 

utvecklingsfaserna, i syfte att förstå och undervisa på ett ideellt sätt enligt 

waldorfpedagogiken.  
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11. Bilagor 

11.1 Intervjuguide  
 

Intervjufrågorna: 

1. Vilka läromedel används i religionsundervisningen? Något utöver det ”vanliga”, som 

skolverket ger ut, såsom ”Liber”? 

 

2. Hur skiljer respektive liknar er religionsundervisning gentemot en kommunal skolas? 

 

3. Vad anser du personligen är det viktigaste att eleverna lär sig i 

religionsundervisningen? Och vad tror du är det viktigaste utifrån skolan som 

helhetsperspektiv? 

 

4. Varför valde ni att arbeta på en waldorfskola?  

 

5. Rudolf Steiner som grundade waldorfskolan ansåg att religionslärare bör ha en religiös 

stämning. Anser ni att ni anammat en religiös stämning? Och vad tror ni att Steiner 

menade med det? Anser ni er själva vara religiös? I så fall, på vilket sätt?  

 

6. Rudolf Steiner grundade också antroposofin. Har detta i din mening präglat 

waldorfpedagogiken och religionsundervisningen? I så fall, på vilket sätt?  

 

7. Tror ni som är waldorflärare att man måste vara antroposof?  

 

 

 


