
Hur blir det 
när vi gör  
som vi gör

Utveckling och forskningsansatser 
i waldorfskolor

Hjärtligt välkomna till 
svenskt Waldorflärarmöte 

28–29 januari 2010 på Kulturhuset i Ytterjärnag
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hUr Blir det nÄr vi gÖr soM vi gÖr?

denna fråga leder oss rakt in i vår pedagogiska vardag.
Årets tema är en direkt fortsättning på förra årets möte som handlade om 
kunskapssynen i waldorfskolan - och med årets tema vill vi bjuda in er till ett 
undersökande av det vi gör och hur vi gör det. 

en viktig del av mötet kommer att ägnas åt arbetsgrupper med 15- 20 delta-
gare i varje. grupperna träffas tre gånger och under den tiden är det mening-
en att de ska genomgå en forskningsprocess. innehållet ska belysa en tänkbar 
väg i ett utvecklingsarbete. 

vi vill därigenom propagera för att waldorfskolorna med dess lärare påbörjar 
utvecklingsprojekt i samarbete med varandra. tanken är att enskilda lärare 
eller hela grupper av lärare ska känna det meningsfullt och möjligt att ta på 
sig små eller stora projekt, allt eftersom lusten faller på. 

vi har intrycket av att det vore bra om kontakterna med andra skolor skulle 
öka. alla skulle gynnas av ett ökat samarbete mellan olika skolor. waldorf-
rörelsen behöver ett utbyggt nätverkande! detta kan bland annat ta sig 
uttryck i reala samarbetsprojekt där man undersöker/forskar kring gemen-
samma frågeställningar, eller för att ta till ett vanligt fenomen: ”problem”.

om detta möte blir fruktbart kan vi se fram emot nästa års möte med till-
försikt. då kommer vi att få ta del av ett antal rapporter från de spännande 
utvecklingsprojekt som ni arbetat med under året. så småningom kan det i 
så fall växa fram regelrätt vetenskaplig forskning ur detta arbete. det i sin tur 
genererar doktorander, avhandlingar, nya röster i den pedagogiska debatten, 
vitalisering av svenskt skolväsende, egen examensrätt för waldorflärarutbild-
ningarna och ännu mer välmående och glada barn i våra skolor.

högtflygande planer? –Javisst! Men utan de stora visionerna kommer vi att 
slukas av motkrafter i skolpolitiken, för de har också mycket högtflygande 
planer. om inget motstånd bjuds kommer den politiken att segra och då  
har vi inte längre en plats på den pedagogiska kartan i detta land.

så långt får vi inte låta det gå, och om vi hjälps åt kan vi åstadkomma storverk 
i den pedagogiska striden som vi står inne i. det gäller de små barnens rätt till 
en barndom, skolbarnens rätt till levande kunskap och ungdomarnas rätt till 
en självständig omdömesbildning, och vi står på deras sida.

Pedagogiska sektionens förberedelsegrupp:
Caroline Bratt   Torgunn Finnset   Johan Green   Per Hallström    Marianne Jonsson   
Göran Nilo    Regula Nilo-Schulthess    Göran Sjölin    Lena Öjhammar-Andersson



    

PrograM hur blir det när vi gör som vi gör? 
Utveckling och forskningsansatser i waldorfskolor
 

torsdag 28/1

Från 13.00 registrering – konferensunderlaget hämtas.
 Kaffe och smörgås till alla

15.00 välkomna!
 introduktion göran sjölin och regula nilo

15.30 Föreläsning “vad är pedagogisk forskning?” bo dahlin

16.15 – 18.00 Arbetsgrupper i  

18.30  Festlig buffé 

20.00 Konstnärlig kväll

fredag 29/1

7.30 Frukost

8.20  sång – eurytmi – offerhandling

9.00 inspirationsinlägg: 
	 •	Caroline	Bratt	och	Wenche	Rønning	
	 •	Sven	Wängberg
	 •	Aksel	Hugo	–	”Waldorfpedagogisk	aktionsforskning	–	
 om det norska läroplansprojektet”

10.00  Kaffe

10.45  Arbetsgrupper ii 

12.15  lunch

13.45  Arbetsgrupper iii

15.00  Kaffe

15.30  Avslutning

16.30  Konferensen avslutas

arBetsgrUPPer swlM 2010
Ämnesinriktade grupper   

1.    elevbeskrivningar i kollegiet – mälaröarnas modell    
  Ita Tovatt, Gudrun Andersson och Cecilia Letmark   

2.    sensorisk överstimulering, en pedagogisk utmaning. 
  om att hantera stress i skolan. 
  Erik van Mansvelt och Helena Ahtiainen                             

3.    Frågor om bedömning och betyg – Sven Wängberg    

4.    skriv-och läsinlärning i waldorfskolan – ett nytt grepp!         
  Brita Bartos och Haldis Fuchs. samtalsledare: Marianne Jonsson

5.    temperamenten som aktionsforskningstema   
  Martin Ericson, Sofia Kronqvist och Göran Nilo   

6.    bothmergymnastik – Martin Baker (england)    

7.    utveckling och fördjupning av religionsundervisningen i waldorfskolan   
  Johan Green   

8.    Frågor om bedömning och betyg – Torgunn Finnset   

9.    Hur påverkas eleverna av kollegiets sociala övande? 
  Helena Wätte

10.  Från ’caring’ till ’thinking’  – har waldorfpedagogiken det som krävs?                                
  Waldorfpedagogerna Anna Ljungqvist och Klara Henning med  
  spännande gäster bjuder in till samtal om vad som krävs för att utveckla  
  waldorfskolans högstadium och gymnasium

11.  elevernas matematiska kompetens - hur bedömer vi den? 
  Kan vi beskriva den med ett gemensamt språk? (åk 1 – 8)  
  Alice Fri och Wenche Rönning                               

  12.  vad är matteundervisningen i de högre klasserna bra för – måste alla  
  elever kunna andragrads ekvationer? (åk 9 – 12) – Kjell Samuelsson

forskningsmetodikinriktade grupper
13.   meditativt forskande – Bo Dahlin  

14.   meditation som forskningsmetod – Erland Kornfeld   

15.   det praktiska förnuftets dilemma – en medveten  
  förvärvad färdighet eller en uppsättning omedvetna  
  dispositioner?  – Samuli Patjas och Markku Niinivirta                     

16.  själsliga iakttagelser utifrån naturvetenskapliga metoder – Aksel Hugo  

17.  Fenomenologi – Göran Sjölin  

18.  observation som grund för forskning – Maria Eloranta

   


