
Waldorfskolor
Foriildrarna till en pojke
med lX- och skrivsvirig-
heter vill utfdrda en var-

Varnin$ ftir

n ing for Valdo rf-skolo r.
Varningen var inford i
tidskrift en Att adoptera,
som ges ut av Adoptions-
cenrrum, nr 211993.

arets son fick borja sin skolglng
i en'Waldorfskola. Det visade
sig efter hand att han hade spe-

cifika las- och skrivsvi.righeter, dyslexi.
Skolan var emellertid oftirsti.ende inf<ir
ftirdldrarnas upprepade pipekanden att
barnet behovde serskild hj:ilp. I sin arti-
kel nd.mnerdetre orsakertill detta: peda-
gogiken, de praktiska omstindigheterna
och personfaktorer. Deras redogcireise
f,or de ftirsta wi av dessa faktorer dr si
intressant att vi citerar den i dess helhet.

W old orfped a go gike n bygge r pt
den av Rudotf Steiner grunda-
de antroposofin, en lirobyg-

nad om vilken man med ett Tegn6r-
citat kan siga:'Det dunkeh sagda ir
det dunkelt tenkta.' Undervisningen i
waldorfskolor utmirks bl a av att
eleverna tillverkar sina liromedel
sjilra. Elever med svArigheter att
forma bokstiver har alltsl inga f6re-
bilder i lirob6cker att utgt frtn. Krea-
tivitet betonas men pl bekostnad av
struktur och littoversktdligher Vi
fann efter en tid att vlr son inte alls
fick den hjilp han beh6vde och pdtala-
de hans svlrigheter. FrAn skolans sida
bagatelliserade man detta pt ett hip-
nadsvickande sitt. Vi hade flera samal
med lirare och f6retridare f6r skolans
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styrelse, som alla f6rordade den vinta-
och-se-attityd, som ir kaastrofal for
barn med dyslexi. De beh6ver i stillet
intensiv specialpedagogisk tren int.
Utebliven hjiilp leder till misslyckande
och ett knick sjiM6rtroende. Plt st
seft kan en pedagogisk fiasko uweck-
las till en social kaastrof f6r den en-
skilde eleven. Sldant f6rekommer
sikert ialla skolor, men waldorfpeda-
gogiken torde 6ka risken. Till slut
lyckades vi - mot slutet av vlrtermi-
nen och efter mycket aqgumenterande
- fl en ercra lirare till vAr son, men
denne saknade sirskild utbildning och
bedrev ingen konsekvent ffenint inrik-
tad pA hans svArigheter.

De prokUsk o unstiindighetamo kring
undervisningen limnar en del 6vrigt
aft 6nska i en nygrundad privat skola
med ekonomiska svlrigheter. Mlnga
waldorftkolor ir utpreght odemokra-
tiska inrittningar, dir sadgarna tiller-
kinner f6rildrarna ekonomisk ansvar
och skyldigheter att stida lokalerna
mm men ingen reft att ha synpunker
pl undervisningen. Sldant som ir en
sjilvklarhet i grundskolan, till exempel
skolskiuaar, skolml,hider och grmnas-
tikundervisning flr en provi-
sorisk pntel eller saknas
helt

Historien fick en lycklig uppldsning. Pt
sommarlovet fick sonen treffa en urom-
sti.ende expen pi dyslexi, som till skill-
nad fri.n alla andra inblandade kom med
utforliga och konkreta ftirslag till itg:ir-
der. Sonen togs ur waldor6kolan och
fick i st:illet bcirja i den kommunda
grundskolan, der han trivs utmdrkt och
der han frr den hj:ilp han behiiver.

SOH




