
Seminarierna bilaga till programmet för SWLM 2020
OBS! Läs i beskrivningen vid varje seminarium om du ska delta i samma grupp vid båda tillfällena, annars går det bra att välja 
två olika seminarier!
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Studium av ”Naturiakttagelse, experiment, matematik  
och högre kunskapsstadier” av Rudolf Steiner
Vi bedriver studium, huvudsakligen i samtalsform, kring 
Steiners föredrag i boken ”Naturiakttagelse, experiment, 
matematik och högre kunskapsstadier”. Föredragen handlar 
om de naturvetenskapliga ämnena och matematik. Det är 
önskvärt att deltagarna har läst föredragen i förväg.
 Vi kommer att gå igenom första halvan vid första tillfället 
och andra halvan vid andra. Men det går bra att vara med 
vid bara ett av tillfällena.

Daniel Andersson
Lärare i matematik och fysik i klasserna 9–12, 
Örjanskolan i Järna.

2
Eurytmiämnets läroplan             
Hur bidrar eurytmiämnet till barnets utveckling.

Maria Linden Tell
Eurytmilärare sedan 2003. Masterexamen i 
pedagogik (med fokus på betydelsen av den 
pedagogiska relationen).
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Designa en gemensam skolträdgård
Vad kan skolträdgården användas till och vilka mervärden 
skapar den?  
 I workshoppen kommer deltagarna att tillsammans 
skapa en fiktiv skolträdgård med odlingar, praktisk under-
visning, nya utemiljöer, utomhuspedagogik, koppling mot 
skolkök och närsamhälle. Vi kommer att tänka så brett och 
visionärt som möjligt – vi lyfter fram frågor som vi mött i 
vårt arbete med skolträdgården och tar tillsammans fram 
en holistisk modell för skola med skolträdgård.

Henrik Andersson
Skolträdgårdsmästare och odlingspedagog vid  
Uppsala Waldorfskola.

Elinor Floding
Waldorfklasslärare vid Uppsala Waldorfskola  
(även biologi, teknik, idrott och HKK).

4
Målning
Måla med ögat, måla med själen. 
 Enkla målningsuppgifter där vi varierar förhållningssättet 
i måleriet.

Janne Silvasti
Bildlärare på Örjanskolan, konstnär.
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Den röda tråden i folksagor, myter och i waldorfpedago-
giken 
Seminariet handlar om att förstå den fulla potentialen och 
betydelsen i de berättelser som genomsyrar låg och mel-
lanstadiet. Jag vill visa storheten i waldorfskolans kursplan 
på det här området, och inspirera klasslärare och andra att 
dyka ner i den betydelsefulla uppgift och möjlighet man här 
har att anknyta till elevernas individuella och åldersmässi-
ga utvecklig. 

Jens Möller
Jens har arbetat som religions- och musiklä-
rare på Örjanskolan, Mariaskolan och Gnesta 
Waldorfskola sedan 2005. Dessförinnan var han 
klasslärare på såväl Årsta Gård som Örjanskolan 
i Järna. Jens ligger bakom några ”moderna wald-
orfklassiker” så som Månen strör Silver, klass 1s 
flöjtsaga och Årsta Gårds månadsvisor.

6
Berättande från låg- till högstadiet 
Maria kommer också att ge exempel från hela Waldorsko-
lans olika årskurser och ämnen.

Maria Eloranta
Waldorflärare och lärarutbildare med historia, 
engelska och storytelling som specialområden. 
Örjanskolan och WLH (Waldorflärarhögskolan).

7

9-årsåldern och 12-årsåldern. Två viktiga faser i barnets  
utveckling. Fysiologiska och själsligt-andliga aspekter.
Vi utgår från den antroposofiska människokunskapen med  
inledningar till temat och samtal. Alla är välkomna att ta 
med sina erfarenheter till samtalen. Önskvärt med samma 
deltagare vid båda seminarietillfällena.

Göran Nilo
Psykolog och läkepedagog. 
Henri Quarfood
Läkepedagog och utbildare, Novalisgymasiet.

>
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Nätverksmöte – Sinnesintegrerande rörelseträning  
(Extra Lesson)
Seminariegruppen vänder sig till dig som gått Wsp-kursen 
vid WLH eller som arbetar med Extra Lesson. Vi samtalar 
kring våra erfarenheter av hur arbetet med sinnesintegre-
rande rörelseträning ser ut i våra olika skolor. Vid det andra 
seminarietillfället delar vi med oss av rörelseövningar som 
kan användas i klasser eller individuellt. Det är därför bra 
att förbereda en övning att bidra med till detta tillfälle. 

Solveig Tjärnstig
Speciallärare. Gästföreläser om sinnenas och 
motorikens integrering på WLH.
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Flöjtspel 
Att spela choroiflöjt med klassen är en utmaning som kan 
ge god utdelning. Seminariet ger tillfälle till fördjupning i 
detta område genom samtal och övande. Ta gärna med 
egen choroiflöjt, av valfri sort. Det finns några flöjter att 
låna för dem som inte har.

Malte Nordling
Verksam som musiklärare i Västerås.
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Geometri i waldorfskolan
Några exempel från undervisningen i klass 6–12. Första 
seminariet behandlar årskurs 6–9, andra behandlar årskurs 
10–12. Välj själv vilket du vill delta i. Medtag miniräknare 
med trigonometriska funktioner.  

Kjell Samuelsson
Undervisar matematik på Novalisgymnasiet  
i Järna.

11
Handfärdighet; viktigare än någonsin
Vi samtalar om handarbetets/slöjdens/hantverkets bety-
delse på 2000-talet och flätar band.

Carin Ericsson
Slöjdlärare klass 1–12, Norrköping.
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Den svarta tavlans unika, materiella och performativa 
egenskaper
Teoretisk och praktisk workshop. Önskvärt med samma 
deltagare vid båda seminarietillfällena.

Marius Wahl Grahn
Bildkonstnär och associate professor i konst och 
pedagogik vid Steinerhøyskolen i Oslo.
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Waldorfpedagogik och Gert Biesta
Med Gert Biestas tänkande som hjälp kommer vi att fördju-
pa förståelsen av dessa grundläggande waldorfpedagogiska 
begrepp, som till exempel undervisning som en väg till 
frihet, läraren som auktoritet… 
 (Gert Biesta är en av vår tids ledande pedagogiska filoso-
fer, dessutom positiv till waldorfpedagogik. En introduktion 
till hans tänkande kan man hitta här: https://pedagogiska-
magasinet.se/forskarna-som-bryter-ny-mark-f)

Johan Green
Waldorflärare och lärarutbildare, verksam vid 
WLH. 
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Waldorf education and the development of the human I
Waldorf education has a certain understanding of the 
human I and it’s development. The idea of an individuality 
which can pursue a pathway towards freedom is crucial 
for the pedagogical efforts of the teachers. The workshop 
tries to give an image of the various dimensions of the 
human I, how it is described by Rudolf Steiner, and asks 
how a good pedagogy deals with it.

Jost Schieren
Professor i waldorfpedagogik vid Alanus  
Hochschule i Alfter, Bonn.
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NO-undervisning i klass 1–6
De naturvetenskapliga ämnena i årskurserna 1–6 har i Lgr 
11 fått ett större utrymme. Framförallt behöver det centra-
la innehållet i ämnena fysik, kemi och teknik synliggöras 
tydligare än vad som varit traditionen i waldorfskolan. 
Seminarierna innehåller praktiska förslag på hur natur-
vetenskapligt innehåll i Lgr 11 naturligt kan integreras i 
waldorfskolans kursplan, arbetssätt och syn på utveckling 
och lärande.

Leif Tjärnstig
Programansvarig för ämneslärarutbildningen  
på WLH.


