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Waldorfpedagogiken i Sverige 
fyller 60 år  
 
I år är det 60 år sedan landets äldsta waldorfskola, 
Kristofferskolan, startades i Bromma. Det blev starten för 
waldorfpedagogiken i Sverige, som sedan dess har vuxit och 
idag omfattar ett 40-tal skolor och pedagogiska 
verksamheter. Kristofferskolan är en av landets allra första 
friskolor och waldorf är den enda självständiga pedagogiska 
inriktningen med egen studieplan.  
  
Typiskt för waldorfpedagogiken är att det teoretiska, praktiska och 
konstnärliga stödjer varandra i lärandet och att man, utöver den 
svenska skolans gängse kunskapsmål, har en tydlig inriktning på att 
utveckla hela människan.  
  
– Waldorf står för en kunskapsskola med en allsidig utbildning och 
utveckling som ger eleverna verktyg och förmåga att göra 
självständiga val i livet. Det här visar sig också i elevuppföljningar 
som gjorts, säger Waldorfskolefederationens ordförande Göran 
Fant. 
  
En uppföljande studie gjord vid Karlstads Universitet visar att en 
jämförelsevis hög andel waldorfelever genomför högre studier, 
oavsett social bakgrund. Waldorfelever väljer också i relativt hög 
grad fortsatta studier som inte är typiska för den egna sociala 
bakgrunden eller det egna könet. När det gäller kunskapsmålen 
visar bland annat centrala prov att waldorfelever har minst lika 
goda kunskaper som elever i andra skolor.  
  
Waldorfskolan omfattar årskurserna 1 till 12, dvs motsvarande både 
grundskola och gymnasium. Eleverna studerar i stort sett samma 
ämnen som elever i andra skolor. En skillnad är att man i 
waldorfskolor integrerar ämnena mer i fördjupande projekt och 
även använder en hel del praktiska och konstnärliga inslag som 
delar av inlärningen. Waldorfpedagogiken har också delvis en annan 
progression i lärandet, exempelvis genom att abstrakta kunskaper 



kommer in i ett lite senare skede. Något som lyfts fram i 
waldorfskolan är också elevernas självkänsla och välbefinnande, och 
under senare år har särskilt behovet av social trygghet betonats 
mer.  
  
Waldorfpedagogiken är väl etablerad internationellt. Den startade 
som en förnyelseimpuls för 90 år sedan i Tyskland och präglas av 
en antroposofisk helhetssyn på människan. Idag finns cirka 1000 
waldorfskolor i 60 länder i alla världsdelar.  
  
Kristofferskolan startade år 1949, då med undervisning för 14 
elever. 1967 invigdes skolans unika huvudbyggnad i Bromma. Den 
ritades av arkitekten Erik Asmussen som bland annat menade att 
miljön måste vara en aktiv medarbetare till pedagogiken. I Sverige 
tog utvecklingen av waldorfskolor extra fart när skolpengen infördes 
i början på 90-talet. Kristofferskolan har alltid varit mycket 
efterfrågad, men har under lång tid bibehållit sin nuvarande storlek 
med plats för cirka 600 elever. I Kristofferskolans närmaste 
framtidsplaner ingår bland annat att komplettera med en 
naturvetenskaplig gymnasielinje.  
  
Kristofferskolans och waldorfpedagogikens 60-årsjubileum kommer 
att firas i samband med skolans årliga novemberfest den 28-29 
november. Evenemanget arrangeras främst av  föräldrar och elever 
och är öppet för allmänheten. 
  
– Något som är typiskt för Kristofferskolan och övriga waldorfskolor 
är det stora föräldra- och elevengagemanget. Det vill vi manifestera 
genom att tillsammans med föräldrar och elever fira 60 år, säger 
Anna Ljungkvist, lärare och medlem Kristofferskolans 
ledningsgrupp. 
  
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
  
PRESSINBJUDAN 
 
Redaktionen är välkommen till Kristofferskolans öppna 
novemberfest och 60-årsfirande av både skolan och 
waldorfpedagogiken i Sverige.  
  
TID: 28-29 november, 12.00-17.00 
PLATS: Marklandsbacken 11, Bromma 
 
Mer information finns på http://www.novemberfesten.se 
 
Vi ger gärna tillfälle till enskilda intervjuer och mer information om 



waldorfpedagogiken och Kristofferskolan. Kontakta oss gärna i 
förväg så kan vi planera in detta. Ring eller maila till Klara Henning, 
styrelseordförande, 073-6100740, klara.henning@kristoffer.se 
 
----------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
  
  
För mer information om waldorfpedagogiken i Sverige 
Göran Fant, ordförande, Waldorfskolefederationen 
08-551 502 72, 0704-551 507 
ordforande@waldorf.se 
 
För mer information om Kristofferskolan och 
waldorfpedagogiken 
Anna Ljungkvist, lärare och medlem av Kristofferskolans 
ledningsgrupp 
073-679 46 46 
anna.ljungkvist@hotmail.com 
 
Klara Henning, styrelseordförande, Kristofferskolan,  
073-610 07 40 
klara.henning@kristoffer.se 
  
Se även 
http://www.kristofferskolan.se 
http://www.waldorf.se 


