
 

 

Idunskolans kommentarer till programserien  
”De utvalda barnen” (tre delar på SVT i maj 2021) 

 
Programserien utgår från historiska händelser som ägde rum på Solvikskolan i Järna. Vi tar starkt 
avstånd från de kränkningar som skett på Solvikskolan och alla försök att ifrågasätta 
upplevelsernas betydelse och konsekvenser för de personer som farit illa. 
  
Men eftersom serien till vissa delar skapar associationen att den pedagogik som bedrevs på 
Solvikskolan de facto är waldorfpedagogik, finner vi anledning att kommentera detta och 
förtydliga Idunskolans hållning. 
 
 
Solvikskolan ett enskilt fall 
 
I programserien beskrivs ett antal allvarliga missförhållanden om mobbing, fysiskt och psykiskt 
våld där antingen lärare deltagit eller inte agerat. Det är allvarligt, olagligt och ytterst graverande - 
för Solvikskolan. Sådana metoder är självklart inte sanktionerade inom waldorfpedagogiken.  
Ingen pedagogisk idé kan eller får legitimera kränkande behandling. 

Solvikskolan har format och bedrivit en helt egen pedagogik, kallad intuitiv pedagogik, utifrån den 
tolkning som skolans dåvarande ledare själva har gjort av antroposofins grundare Rudolf Steiners 
tankar och skrifter. Detta nämns i programserien, men tonas tyvärr ned. Solvikskolan har länge 
inte velat vara en del av den svenska Waldorfskolefederationen (WSF), den organisation som 
representerar waldorfpedagogiken i Sverige, eftersom dess företrädare ansåg – helt korrekt - att 
Solvikskolan stod för något annat än det övriga waldorfskolor i Sverige representerar. 
Solvikskolan ansökte sent om medlemskap i WSF, vilket beviljades först i början av 2021.  
 
I programserien presenteras att Solvikskolans ledning, under den tid som behandlas, medvetet 
vilseledde dåtidens tillsynsmyndigheter. Vi tar starkt avstånd från detta myndighetstrots och 
påminner att Idunskolan, såsom alla skolor i Sverige idag, inklusive waldorfskolorna, planerar och 
utvärderar sin undervisning och verksamhet utifrån skollagen (2010:800) och Läroplanen för 
grundskolan (Lgr11). WSF:s dokument ”En väg till frihet” (2016), som beskriver hur 
waldorfpedagogiken realiseras inom skollagens ramar, används som komplement till Lgr11. 
Att ärligt och transparent kommunicera med kommuner och skolmyndigheter har Idunskolan alltid 
sett som en självklar förutsättning för att värna vår särskilda pedagogiska inriktning. 
 
 
Antroposofi och waldorfpedagogik 
 
Antroposofi är en livsåskådning som formulerades av Rudolf Steiner (1861-1925). När Steiner fick 
frågan att skapa en ny typ av utbildning, utvecklade han 1919 det som kom att kallas 
waldorfpedagogiken. Sedan dess har pedagogiken bedrivits och utvecklats på mer än 1000 
skolor runtom i världen. Precis som den svenska folkskolan - och därmed i förlängningen dagens 
kommunala skola - står på en kristen värdegrund står waldorfpedagogiken historiskt på en 
antroposofisk värdegrund. Waldorfpedagogiken i Sverige är obunden av religion och 
livsåskådning. I Lgr11 står följande:  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara 
icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” 



 

 

I En väg till frihet står: 
”Antroposofin är inte ett tema i undervisningen utan utgör grund till förhållningssätt samt 
till metodologisk och didaktisk utformning. Waldorfpedagogiken hämtar inspiration till en 
mänsklig och ekologiskt orienterad etik ur ett sådant helhetstänkande, och den är inte 
konfessionell1.”  

Det är viktigt att skilja på vad som är pedagogik och varje pedagogs livsåskådning. Vad 
pedagogerna själva har för livsåskådning är - precis som för alla i vårt land - en individuell fri- och 
rättighet. Varje enskild pedagogs ansvar är att oavsett personlig livsåskådning bedriva 
waldorfpedagogik med största intresse och respekt för varje elev, utifrån det lagrum som reglerar 
undervisningen.  
Ingen pedagogisk idé kan eller får legitimera kränkande behandling och varje vuxen i alla skolor 
har ansvar för sina handlingar. Vi vill understryka att varje skola som organisation, genom sin 
huvudman och ledning, har ansvar för att förebygga och stoppa kränkningar likväl som att följa 
rådande lagstiftning. 

Idunskolans elever i åk 3,6 och 8 samt vårdnadshavare i åk F, 3 och 6 sammanfattar årligen sin 
bedömning av trygghet, normer och värden på Idunskolan i den s k Våga Visa-undersökningen 2 
som utförs av Nacka kommun. På frågan ”Skolan arbetar mot kränkande handlingar som t.ex. 
mobbning” i undersökningen år 2020 svarade 95-100% av de tillfrågade eleverna och 
vårdnadshavarna att det stämmer bra.  

Vi kommer att publicera resultatet av årets Våga Visa på vår hemsida inom kort. På Nacka 
kommuns hemsida går det att ta del av resultaten från 2020 på några utvalda frågor under deras 
Jämförare https://www.nacka.se/underwebbar/anordnare-av-forskola-och-skola/kvalitet-forskola-
skola/elevresultat/  

 
 
Kunskapsbas och mervärden som eleverna kan ha med sig hela livet 
 
I programserien vittnar några f d elever om att de fått med sig en otillräcklig kunskapsbas från 
Solvikskolan. Programmet leder associationerna till att detta beror på waldorfpedagogiken. Denna 
aspekt framkommer, mer eller mindre sakligt underbyggd, även i artiklar och sociala medier i 
debatten som har väckts efter att programserien visats.  
 
De personliga berättelser som lyfts fram i dokumentären är en påminnelse om allvaret i och 
ansvaret för att varje skola säkerställer sina elevers rättigheter, lärande och kunskapsutveckling 
samt lever upp till Lgr11.  

Förutom att såsom alla skolor organisera undervisningen så att varje elev får förutsättningar för att 
utvecklas maximalt mot målen enligt de statliga föreskrifterna, beskriver waldorfskolorna sin 
ambition att därutöver erbjuda mervärden enligt nedan: 

“Waldorfpedagogiken vill stödja barns och ungdomars utveckling till ett självständigt och 
fritt tänkande, såväl kritiskt som etiskt, vilket också omfattar känsla för ansvar. Detta 
innefattar att kunna omsätta idéer och tankar i handling. Etiskt tänkande ska kunna bli till 
etiskt handlande. Det är även viktigt att utveckla en uthållig handlingsförmåga. Barn och 
ungdomar ska tillsammans med andra kunna förändra och utveckla samhället utifrån sina 
intentioner. En viktig del av förskolans och skolans uppdrag är att ge barn och ungdomar 

                                                
1 Alexander, 2004, Beyers, 2008 och Steinerskoleforbundet, 2007. 
2 Våga visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fyra kommuner i 
Stockholmsområdet: Nacka, Sollentuna, Upplands Väsby och Danderyd. Syftet med samarbetet 
är att öka måluppfyllelsen inom förskola och skola. 



 

 

tillit till sitt tänkande, kännande och handlande, och låta dem känna att hen är en del av 
världen och att världen hör hen till.”3. 

På Idunskolan arbetar vi efter devisen att våra elever ska få minst lika bra förutsättningar till 
lärande och kunskapsutveckling som de skulle ha fått i annan skola och därutöver få ytterligare 
möjlighet att vidga sitt kunskapskapital med konstnärlig, kreativ och social förmåga genom de 
estetiska processerna som den waldorfpedagogiska metoden erbjuder. 
 
Om än med några år på nacken visar forskningsrapporten ”Waldorfskolan - en skola för 
människobildning”4 från Karlstad Universitet, att övergångsfrekvensen till högre studier är högre 
för waldorfelever jämfört med kommunala skolor. 
 
Idunskolans resultat kan jämföras med Nacka kommuns och rikets genom meritvärdena för våra 
avgångselever i åk 9. Dessa värden visar att meritvärdet för Idunskolans åk 9 år 2020 var 279 mot 
kommungenomsnittet i Nacka med meritvärde på 273. Resultat för skolor i Nacka kommun går att 
läsa på kommunens hemsida, Jämföraren: https://jamfor.nacka.se/6 
 
För den som är nyfiken, finns även listor att hämta på nätet om kända, framgångsrika och stolta fd 
waldorfelever världen över. 
 
 
Utvaldhet och sekterism 
 
I programserien beskrivs hur elever på Solvikskolan, under den aktuella tidsperioden, premierades 
och rangordnades av ett fåtal frontfigurer utifrån löst definierade, personliga och godtyckliga 
regler, som genom association riskerar att likställas med waldorfpedagogik. 
 
Detta tar vi helt avstånd från! 
 
Dessutom framställs waldorfpedagogiken, inte utan viss sarkasm,  som bakåtsträvande och 
teknikfientlig. 
 
På Idunskolan har vi genom åren varit särskilt vaksamma mot förutfattade meningar som på ett 
negativt sätt riskerar att underminera waldorfpedagogikens framåtsyftande intention. Idunskolans 
ledord som organisation kan sammanfattas enligt följande: 
 
- Waldorfpedagogik i tiden – en modern tillämpning i samklang med vår samtid.  

På Rudolf Steiners tid fanns varken internet, datorer eller TV. Waldorfpedagogiken grundades 
för 100 år sedan, men de grundläggande teserna kring barns lärande är desamma. Vi har valt 
att utveckla och anpassa waldorfpedagogiken till vårt moderna samhälle utifrån 
waldorfpedagogikens grunder. Ett exempel är att vi tidigt utformade vår plan för IKT5 i 
undervisningen utifrån forskning kring hur digitala verktyg kan integreras i pedagogiken 
samtidigt som barnens sinnen och kreativitet engageras. Allt annat hade varit bakåtsträvande. 
Som i en av de mest populära waldorfskolorna i världen, som ligger i Silicon Valley, i USA. 
Tech-entreprenörer vill ha sina barn där trots att digitala verktyg till synes paradoxalt används 
endast i begränsad omfattning. På samma sätt utgår vi från att våra elever, genom en 
utbildning som under många år berikas av estetiska processer, får bättre möjligheter att 
utvecklas till framtida innovatörer för nästa tekniska nivå. 
 
 

                                                
3 En väg till frihet, 2016, sid 8 
4 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:6688/FULLTEXT01.pdf 
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- Stabilt huvudmannaskap. Huvudmannen är den som är ytterst ansvarig för skolan. I vårt fall är 
det Idunstiftelsen för Waldorfpedagogik. I styrelsen för stiftelsen finns representanter för både 
pedagoger och föräldrar. Rektorn sitter inte i styrelsen utan rapporterar till den. Vi har genom 
åren provat några olika styrningsmodeller och funnit stiftelseformen mest stabil. 
 

- Distribuerad makt. Vår organisationsform innebär således att en enskild person inte kan ta 
makten över skolan. 

 
För oss som på olika sätt är engagerade i Idunskolan är det viktigt att sätta ned foten när SVT 
tyvärr inte uppfyller sitt krav på opartiskhet och låter en enskild skola, som vid tiden inte ens var 
en waldorfskola, riskera att dra en hel pedagogik över en kam. Vi tar avstånd både från 
missförhållandena på Solvikskolan, men även från det Solvikskolan då menade var någon form av 
waldorfpedagogik. Vi känner inte igen oss i den beskrivningen alls.  
 
Samtidigt vill vi ta till oss de insikter som kommit fram genom programserien. Därför kommer vi 
genom olika initiativ fortsätta att fördjupa oss i hur vi kan utveckla och även kommunicera vår 
pedagogik. 
 
Som förälder, pedagog, rektor, medarbetare och styrelse bär vi vårt val av Idunskolan, med ett 
samtida utövande av waldorfpedagogiken, med stolthet! 
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