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Abstrakt 

__________________________________________________________________________________ 

Helena Andersson 

En jämförelse av Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken. Hur blir resultaten i 

matematik? 

A comparison between The Montessori Method and the Waldorf Method. How are the results 

in mathematic? 

     Antal sidor: 35 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Detta examensarbetes syfte är att undersöka två olika pedagogiska inriktningar; 

Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken. Vilka grundtankar finns och hur arbetar de 

för att skapa en god inlärningssituation? Vad skiljer sig mellan Montessoripedagogiken och 

Waldorfpedagogiken och vilka likheter finns? Har metoderna någon påverkan på resultaten i 

matematik? 

Jag har valt att studera hur Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken arbetar och vilka 

skillnader och likheter som finns, samt att se hur resultaten blir på de nationella proven i 

matematik i år tre. Det är första gången man genomför nationellt prov i matematik i år tre 

detta år (2009). Från år 3 kan man inte se hur resultaten blivit mellan olika skolformer 

eftersom detta inte var aktuellt att föra statistik över detta. I studien görs därför också en 

jämförelse mellan resultaten från nationella proven i år 5. I statistiken som man kan hämta 

från Skolverket finns resultaten redovisade från de olika skolorna. 

Arbetet är till stora delar litteraturgranskning. 

Det finns många likheter i de båda olika pedagogiska inriktningarna, som till exempel 

tillrättalagd miljö och åldersintegrering. Ändå skiljer sig sättet att förmedla kunskap. 

Resultaten från de nationella proven uppvisar inte stora skillnader. 
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Inledning 

Syftet med detta arbete är en fördjupning i vad Montessoripedagogik och Waldorfpedagogik 

står för. Efter att ha arbetat i den kommunala skolan vill jag se mera av alternativa 

pedagogiker. 

Efter att ha arbetat i den kommunala skolan med den ”vanliga” pedagogiken i närmare femton 

år kändes det som att ta ytterligare ett kunskapssteg genom att fördjupa mig i två alternativa 

pedagogiker. 

Montessori och Waldorf är två stora pedagogiska inriktningar i Sverige. Dessa blandas ofta 

ihop. För mig blev dessa två faktorer avgörande för varför jag valde att studera dem. 

Under ett samtal med en Montessorilärare frågade jag vad det var för skillnad mellan 

Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken. Detta svar gav hon mig: 

”När ett barn frågar varför det regnar berättar en Montessorilärare om vattnets kretslopp. 

Waldorfläraren förklarar att det är änglarna som gråter”. 

Detta svar har jag haft i mitt huvud under många år. Inför detta examensarbete kändes det 

spännande att ta reda på de olika pedagogikernas grundtankar. Vilka skillnader och likheter 

finns mellan de båda pedagogiska inriktningarna och hur kan dessa påverka resultaten i 

matematik? 

Uppsatsen är skriven i slutet av min grundskollärarutbildning vid Linnéuniversitetet. 

Examensarbetet är ”…en möjlighet att få fördjupa sig i ett område som man huvudsakligen 

valt av genuint intresse…” (Stukat, 2005, s. 5) 
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Problemformulering 

Syfte 

Jag vill veta de olika pedagogiska grundtankarna, hur man ser på barnen och hur man 

tillämpar sina idéer i respektive verksamhet. 

Ger dessa alternativa pedagogiker ett bra resultat? År 2009 genomförs för första gången 

nationella prov i år 3. Vad visar dessa? Finns det någon skillnad i resultat beroende på vilken 

pedagogik som omsluter barnet? Jag har valt att studera resultaten i matematik på de 

nationella proven. Med anledning av detta har jag gjort en överblick över hur respektive 

pedagogik arbetar med ämnet. 

Kombinationen att studera teori och verklighet inbjuder till: 

- analys 

- diskussion 

- bedömning 

( Rienecker, 2004) 

Frågeställningar 

Vilka pedagogiska tankar ligger bakom Waldorfpedagogikens och Montessoripedagogikens 

verksamheter? 

Vilka skillnader och likheter finns mellan dessa pedagogiska inriktningar? 

Skiljer sig resultaten mellan de pedagogiska inriktningarna på de nationella proven i 

matematik? 

Avgränsningar 

Jag har valt att undersöka matematiken från år 1 till år 6 i de båda pedagogiska inriktningarna. 

Därefter jämförs resultaten i de nationella proven i år 3 som genomfördes 2009. 
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Bakgrund- Montessoripedagogiken 

Grundtankar 

Pedagogiken grundar sig på Maria Montessoris praktiska erfarenheter av arbete med barn. 

Hon hade hört talas om hur andra, genom sinnesträning, fått en utvecklingsstörd pojke att 

kunna tala, skriva och räkna. Maria Montessori ville försöka anpassa ideala metoder inom den 

vanliga pedagogiken till det utvecklingsstörda barnet. 

Montessoris hade idéer om utvecklingsstadier från fysisk rörelse till intellekt. Montessori 

anammade även en trestegsmetod i sin pedagogik, vilket hon ansåg skulle användas vid all 

introduktion av nytt material. Trestegs metoden kan man sammanfatta enligt följande: 

- läraren skapar intresse 

- se till att barnet ej enbart får ytliga minneskunskaper (barnet arbetar istället med konkret 

material i sin egen takt) 

- göra barnet medvetet om sin egen inlärning 

(Roth 1995) 

Dessa idéer fördes av Montessori över till normalbegåvade barn (Johansson 1994). 

Maria Montessori observerade barn i olika utvecklingsstadier och barn från olika kulturer. 

Hon såg att alla barn har gemensamma, inneboende, egenskaper oavsett var i världen de var 

födda eller hur de fostrats. Maria rådde de vuxna att närma sig barn på ett nytt sätt. Maria 

Montessori menade att ”barndomen var något stort i sig och inte enbart en förberedelse för 

vuxenlivet” (Britton, 1992, s. 9). 

De gemensamma egenskaperna kan sammanfattas på följande sätt: 

- alla barn har ett absorberande sinne 

- alla barn genomgår känsliga perioder 

- alla barn vill lära 

- alla barn lär genom lek 

- alla barn vill bli självständiga 

Ovanstående punkter utgör kärnan i de idéer som Montessoripedagogiken grundar sig på 

(Britton, 1992). 

Gemensamma egenskaper 

Det absorberande sinnet 

Barnet skiljer sig avsevärt från den vuxne i sitt sätt att lära sig saker. Denna förmåga att 

omedvetet ta in information och lära sig nya saker i snabb takt kallade Maria för ett 

absorberande sinne. Detta sinne varar under de sex första åren (Skjöld-Wennerström & 

Bröderman-Smeds, 1997). 

 

De känsliga perioderna 

När Maria Montessori observerade barn såg hon att de genomgår stadier då de återupprepar 

samma handling om och om igen, utan någon synbar anledning. De blir uppslukade av det de 

håller på med och har då varken ögon eller öron för något annat. Detta kallas för en känslig 

period. 

När barnet skaffat sig tillräckligt med kunskap om sin omgivning går denna fas över och 

barnet känner inte längre samma intresse. Utsätts det för alltför många begränsningar och inte 
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får tillgodose sitt behov av att upptäcka kan detta leda till ilska och raseriutbrott. Maria 

Montessori menade att detta var en naturlig reaktion då barnet inte fått sitt behov av att lära 

sig tillgodosett. 

Maria identifierade sex olika känsliga perioder: 

 känslighet för ordning 

 känslighet för språk 

 känslighet för att lära sig gå 

 känslighet för social träning 

 känslighet för små föremål och detaljer 

 känslighet för att lära med alla sinnen 

(Britton, 1992) 

 

Känslighet för ordning 

Detta behov syns tydligt hos barn runt ett års ålder. Om barnet t.ex. får följa med på semester 

eller flytta under denna period kan det hända att barnet blir oroligt. Likaså om man möblerar 

om i barnkammaren. För barnet blir då detta en ”oordning” och skapar oro. 

Under ”nattning” av barnet upptäcker många föräldrar att barnet oftast vill höra samma saga 

kväll efter kväll och att barnet fungerar bäst om man håller på samma rutiner innan och vid 

läggdags. 

Under denna fas börjar även barnet inse att det självt kan påverka sin omgivning genom att 

t.ex. flytta på saker och ting. Men om barnet därefter inte kan hitta föremålen på sin bestämda 

plats, blir det svårt att orientera sig (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds, 1997). 

 

Känslighet för språk 

Barnet absorberar språket redan från födseln genom att titta på talarens läppar. Redan vid 

ungefär sex års ålder har barnet, enbart genom att absorbera, skaffat sig ett stort ordförråd och 

tillägnat sig stor kunskap om språket (Britton, 1992). 

 

Känslighet för att lära sig gå 

Montessori upptäckte att små barn älskar att gå långa promenader. De kan gå åtskilliga 

kilometer utan att bli trötta. Barnet går däremot inte som en vuxen som har ett mål dit han/hon 

ska ta sig. Barnet lockas av saker runt omkring som driver det framåt. Barnet har varken en 

rytmisk gång eller ett mål (Polk Lillard, 1972). 

 

Känslighet för social träning 

Vid ungefär tre års ålder börjar barnet intressera sig för andra barn. Barnet vill då leka med 

dem och inte längre bara bredvid dem. Maria Montessori upptäckte att under denna period 

började barnet ta efter den vuxnes sociala beteende. Barnet tänker på hur det uppför sig och 

vill gärna hjälpa andra (Polk Lillard, 1972). 

 

Känslighet för små föremål och detaljer 

När barnet börjat kunna förflytta sig (vid ungefär ett års ålder) uppmärksammar de många 

föremål. Ofta ska föremålen studeras närmre genom att t.ex. stoppa dem i munnen. ”Intresset 
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för detaljer ingår som en del i ansträngningen att bygga upp en förståelse för världen runt 

omkring” (Britton, 1992, s. 12). 

Genom smak och känsel lär sig barnet egenskaper hos föremål (Polk Lillard, 1972). 

 

Känslighet för att lära med alla sinnen 

Barn lär sig med alla sina fem sinnen redan från födseln. Så fort barnet lärt sig krypa vill det 

iväg och utforska sin egen omgivning. Om den vuxne hindrar barnet i denna upptäcktsresa 

genom att exempelvis ständigt säga nej hämmas utvecklingen (Britton, 1992). 

 

Barn vill lära 

Maria Montessori såg att det finns en inneboende motivation att lära hos alla barn. Inlärning 

sker i barnets egen takt. Man ska ta tillvara på barnets vetgirighet och vara positiv till det som 

barnet förväntas lära under olika stadier i livet. 

Viktigt är också att tänka på att inlärningen börjar vid födseln. 

Från början lär barn sig saker genom att experimentera och leka med sådant som de finner i 

sin närmiljö (Britton, 1992). 

 

Barn lär genom lek 

Lek är inte en aktivitet utan syfte enligt Maria Montessori. Barn leker för att det är roligt och 

meningsfullt. Ofta är det en spontant vald sysselsättning. Leken är ofta kreativ, 

problemlösande och utvecklande av så väl sociala och fysiska färdigheter. Maria Montessori 

sade att ”leken är barnets arbete”, hon menade också att det är viktigt att de vuxna leker och 

spelar spel med barnen. Spontana lekar börjar som ett svar på barnens egen vilja att utvecklas. 

Viktigt är att de vuxna ger utrymme till detta, uppmuntrar och finns till hands när missöden 

sker. 

Alla barn lär sig genom att delta aktivt, genom att involveras i det praktiska arbetslivet och 

försöka själva genom sina egna händer. Maria Montessori betonade sambandet mellan hjärna 

och hand; det är genom kroppsrörelse som barnets intellekt utvecklas. Inlärningsprocessen 

sker på tre plan; hjärnan, sinnena och musklerna. Alla tre måste samverka för att inlärning ska 

ske (Britton, 1992). 

 

Barn vill bli självständiga 

Från första början kommer barnet att sträva efter självständighet och det bästa sättet att hjälpa 

det på vägen är att visa vad som behöver göras för att lyckas med olika saker. Föräldrar gör 

ofta fel som istället för att tålmodigt vänta då barnet exempelvis knäpper knappar hjälper 

barnet för att skynda på dem. Man har då hämmat barnet istället för att hjälpa det till att bli 

självständigt. 

För förskolan utvecklade Maria något hon kallade för ”praktiska vardagsövningar”. Dessa 

övningar är för den vuxne rutinsaker som görs för att hålla ordning, en nyttosyssla. Till 

skillnad från den vuxne upplever barnet enkla vardagsrutiner som spännande och utvecklande; 

barnet är mer intresserat av processen än slutresultatet (Polk Lillard, 1972). 
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Inlärningsprocessen 

Många kända klassiska pedagoger, såsom Ellen Kay, John Dewey och Maria Montessori 

påpekar vikten av elevens egen lärprocess, pedagogernas organiserande av miljön och de 

utmaningar som pedagogiken ger (Svedborg & Zaar, 2000). 

Montessoripedagogiken bygger på teorin att ingen kan lära ut något till någon annan. Enligt 

den finske filosofen Matti Bergström skadas ett barn varje gång det blir hjälpt med något det 

egentligen skulle ha klarat själv (Montessoritidningen nr 3, 1997). Barnet måste själv få 

förvärva sina kunskaper. Montessori menade att barnet tröttades ut genom att lyssna. Felet 

enligt henne låg i att barn undervisades överhuvudtaget, de skulle lära sig själva. Montessori 

ansåg att det konkreta och ständigt närvarande skulle tränas. Hon satte därigenom 

sinnesträningen på första plats. Montessoripedagogiken arbetar därför efter något Montessori 

kallade ”trestegs-metoden” (Roth, 1995). 

Maria observerade mängder av barn och menade att även andra vuxna borde göra det. Dessa 

observationer kan leda till en djupare förståelse för människan. Det kan även leda till att 

observatören får en bättre självinsikt. Vi glömmer lätt bort hur mycket vi påverkar barnet med 

vårt eget beteende. 

Montessoripedagogiken lutar sig mot den kognitiva teorin som Piaget beskrev den. Man 

menar att lärandet är en process och inte en färdig produkt (Polk Lillard, 1972). 

Varje ämne introduceras så eleverna får en överblick. Därefter belyser man detaljerna.  

”I traditionell undervisning bygger barnet långsamt sitt pussel med hjälp av 

kunskapsbitar och pusslet blir inte färdiglagt förrän i bästa fall när barnet 

slutar skolan. I Montessoriskolan får barnet börja med att se det färdiglagda 

pusslet för att sedan titta närmare på varje pusselbit” (Skjöld-Wennerström & 

Bröderman-Smeds, 1997, s. 96). 

Datorn ska självklart och naturligt ingå i Montessorielevens skolarbete (Skjöld-Wennerström 

& Bröderman-Smeds, 1997). 

Åldersintegrering 

Inom Montessoripedagogiken arbetar barn i olika åldrar tillsammans. De äldre eleverna 

hjälper ofta de yngre vilket gör att konkurrenstänkandet minskar. Små barn behöver äldre 

förebilder och de äldre barnen känner att de behövs och att deras kunskap är meningsfull 

(Hedlund, 1995). 

Läraren och miljön spelar stor roll. Miljön måste vara tillrättalagd och läraren måste vara väl 

förtrogen med individualiserad undervisning (Montessoritidningen, nr 3, 1997). 

 

 

Materiel 

Montessori utvecklade arbetsmaterial som skulle passa alla tänkbara intresseriktningar och 

mognadsstadier. Därför får en Montessorilärare, under sin utbildning, framställa massor av så 

kallade arbetsblad. 

Maria Montessori förespråkade att barn lär sig mycket genom att använda sina händer, därför 

finns mängder av praktiskt materiel, främst inom matematiken. 
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Med hjälp av sina studier gjorde Maria Montessori en ordningsföljd för hur materialet ska 

användas. Genom observationer har lärarna kunnat se vilka förändringar som behövts göras 

av materialet för att passa dagens samhälle och dagens barn. Montessoriläraren måste vara 

flexibel och kunna ändra ordningsföljden hos barnet beroende på barnets kunskapsnivå. 

Övergången mellan förskola och skola sker mycket naturligt. Detta tack vare att samma 

arbetssätt, materiel och pedagogik används. På skolan förekommer även mycket 

förskolematerial, för barn som fortfarande har behov av det. Detta möjliggör för barn som ej 

har gått i en Montessoriförskola att börja i en Montessoriskola (Montessoritidningen nr 3 

1997). 

 

Schema 

Det är vanligt med långa sammanhängande pass under förmiddagen. Eleverna ska inte bli 

störda i sin arbetscykel och får ta rast när de själva behöver. 

Praktiskt arbete så som idrott och slöjd läggs på eftermiddagarna, likaså arbeten som sker i 

grupp, t.ex. drama och engelska. 

Eleverna har individuella planeringar med lektioner i små grupper när nytt material ska 

introduceras (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds, 1997). 

 

Specifika ämnen 

Montessoriskolorna läser de ämnen som finns med i Lpo 94 (Skjöld-Wennerström & 

Bröderman-Smeds, 1997). 

Matematik 

Maria Montessori såg att man i tusentals år använt de enkla hjälpmedlen, såsom fingrarna, för 

att kunna räkna. Hon såg att matematiken varit konkret. Detta tog hon därför fasta vid och 

utvecklade många enkla och konkreta materiel. Hon ville att barnen skulle använda sina 

händer för att tillägna sig kunskaper. 

Förståelse för matematik finns inte alltid hos barnet, men den växer fram under tiden barnet 

arbetar med materielen.  

Montessori såg också att många barn var intresserade av pärlor. Detta har hon anammat i sin 

pedagogik, framförallt i matematiken. Montessoripedagogiken betonar att undervisningen ska 

vara lekfull, aktiv och lustbetonad.  

Maria tyckte inte riktigt om ordet undervisning och menade att det var barnen som lärde sig 

själva när de arbetade med materielen. 

Montessoris matematikmateriel är otroligt omfattande och genomtänkta. För att nämna två: 

pärlkedjor och räknetavlor (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds, 1997). 

På en Montessoriförskola får barnen på ett indirekt sätt kontakt med matematiken genom sina 

vardagsövningar. De har upplevt längd, vikt, kuber, prismor, cylindrar osv (Britton, 1992). 

Inom Montessoripedagogiken vill man ge barnen helheten först. Inom matematiken får barnen  

en konkret uppfattning om varför matematiken blev viktig för människan.  

Tidigt får eleverna en matematisk plattform att stå på. De har fått en förståelse för behovet av 

siffror och matematik. 



11 

 

Räknesätten introduceras i en systematisk ordning och med stöd av olika materiel. 

Redan från början finns alla räknesätt med och eleverna lär sig behärska (dvs. läsa och räkna) 

höga tal, decimalsystem, bråk och geometri (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds, 

1997). 

När eleverna sett och förstått en matematisk operation genom att se vad som händer med hjälp 

av ett materiel kan de gå vidare med mera abstrakta övningar. 

Ur det konkreta laborerandet med olika material ska barnen så småningom kunna räkna endast 

med tankens hjälp. 

När kunskaperna är befästa kan barnet därefter räkna enbart med tankens hjälp, de har uppnått 

abstraktion. Materielen blir därefter enbart arbetsamma och tidskrävande, då det går snabbare 

att räkna enbart med tankens hjälp. Maria Montessori ville att materialen skulle ”vara ett 

redskap på väg mot en större förståelse” (Bröderman-Smeds & Skjöld-Wennerström, 1997, s. 

169). 

Montessori påpekade att det var viktigt att följa utvecklingen. Miniräknare och datorer ingår 

därför i undervisningen. Eftersom de ingår i vårt samhälle ska de också finnas i skolan. 

Allt material är självrättande (Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds, 1997). 

 

Kursplan i matematik 

Montessoriskolorna följer Lpo 94, och många skolor arbetar just nu med att göra nya lokala 

kursplaner med steg (Montessorilärare, 2009-11-10).  

 

Nationella prov 

Skolorna har genomfört de nationella proven enligt Skolverkets anvisningar 

(Montessorilärare, 2009-11-10). 

 

Lärarrollen i en Montessoriskola 

Läraren ska fungera som en handledare. Läraren stödjer barnet istället för att styra det. 

Lärarens roll är att förse barnet med material samt försöka få barnen att komma till insikt om 

sin egen inlärning med hjälp av uppmuntran. Denna fas kallar Montessori för 

normaliseringsfas. Ett normaliserat barn är harmoniskt och intresserat av att lära sig 

självständigt (Ritchey, 1995). Enligt Ritchey går det att jämföra lärarens roll med en kypares. 

Kyparen visar utbudet och ifrågasätter ej gästens val. Läraren måste därför respektera elevens 

val och lita på att barnet efter en tid vet vad det har för inlärningsbehov. Lärarens roll som 

handledare innebär inte mindre arbetsuppgifter, snarare tvärtom. En Montessorilärare måste 

ständigt vara observant när barnet arbetar för att bilda sig en klar uppfattning om var eleven 

står kunskapsmässigt. Denna kunskap om barnet är en förutsättning för att kunna förse det 

med rätt materiel. Lärarens uppgifter i skolan är att utarbeta kursplaner och arbetsscheman för 

varje barn. Dessa ska sträcka sig över flera årskurser, för att ge barnet en helhetssyn. Barnen 

ska ha en kursplan för varje ämne (Ritchey, 1995). 

Undervisningen var kärlekens metod enligt Maria Montessori. Med detta påpekar hon vikten 

av en god relation mellan lärare och elever. Barnets förhållande till läraren är direkt kopplat 
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till hur det bemöter andra i sin omgivning. Genom barnets respekt för läraren utvecklas också 

respekt för andra. 

Idealet för läraren är att skapa en relation där barnet kommer med förtroende och accepterar 

läraren som en auktoritet. Det är viktigt att läraren använder sin auktoritet och 

verksamhetslust till att hjälpa barnet. Läraren ska som förebild kunna erkänna att hon inte är 

felfri. Detta innebär att även läraren hela tiden måste kunna utvecklas och förbättra sin 

karaktär. Det gäller att få god självinsikt. 

Läraren måste ha respekt för barnets personlighet och lita på dess inre möjligheter. Detta är 

nödvändigt för att kunna uppnå en ändamålsenlig pedagogisk relation (Montessori Jr, 1992). 

 

Arbetslag 

Lärarna arbetar i arbetslag där de har utbyte av varandra när det gäller det vardagliga arbetet 

(Montessorilärare, 2009-11-10). 

 

Rektor 

Skolorna har beslutsfattande rektorer. Det är inte ovanligt att de också undervisar 

(Montessorilärare, 2009-11-10). 

 

Löner 

Lärarna har individuella löner (Montessorilärare, 2009-11-10). 

 

Utbildning 

Man kan utbilda sig till Montessorilärare hos flera utbildare. Utbildningarna har olika 

bakgrund, mål och metoder. Därför råder osäkerhet om vilka utbildningar som ger de 

kvalifikationer som är av vikt för en Montessorilärare. NAMEX är därför numer ett nationellt 

godkännande, en certifiering av dessa Montessorikunskaper. Svenska Montessoriförbundet 

utfärdar efter genomförd och godkänd examination NAMEX-diplom 

(www.montessoriforbundet.se). 

 

Auktorisering 

En Montessoriskola ska vara auktoriserad. Detta är en värdesäkring både för föräldrar och 

skolan att verksamheten uppfyller de normer Svenska Montessoriförbundet anser ska gälla för 

en auktoriserad skola. 

Detta innebär: 

 att skolan har Montessoriutbildad (NAMEX) personal 

 att skolan har åldersintegrerad undervisning 

 att man tillämpar det fria valet, dvs. att barnet själv efter intresse och i samråd med 

läraren väljer arbetsområde, arbetsformer, arbetsplats och tid för arbete. 

 en förberedd miljö. Skolan ska vara utrustad med Montessorimateriel. Miljön ska vara 

tilltalande och locka barn till arbete. Varje barn ska kunna finna materiel som är 

utvecklande och stimulerande. 

 2-3 timmars arbetspass för elevernas olika arbetscykler 

 Skriftligt ifyllda elevkort i förskolan. 
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 Individuella arbetsplaner i grundskolan. Inom ramen för kursplanerna kan eleverna 

tillsammans med läraren välja vad, när och på vilket sätt de ska arbeta med olika 

moment. 

Auktorisationen sker varje år och gäller ett läsår i taget (www.montessoriforbundet.se). 

 

Att vara elev på en Montessoriskola 

Omdömen, betyg 

Vanliga omdömen och betyg ges, som i den ”vanliga” skolan (Montessorilärare, 2009-11-10). 

 

Arkitektur 

Miljön ska vara anpassad till barnet. Maria Montessori pratar om en förberedd miljö. Ofta är 

det öppna ytor, en sak av varje för att träna hänsyn, ett barn med diagnos har en arbetsplats 

som är anpassat till dem etc. 

Allt materiel och alla möbler är anpassade efter barnens storlek. Allt material i barnets 

skolmiljö ska vara i barnstorlek och estetiskt tilltalande (Ritchey, 1995). 

 

Mat 

Många Montessoriskolor har ”Grön flagg” och satsar på ”Hållbar utveckling”. Därav satsar 

många på att ha ekologisk mat i den mån det är möjligt (Montessorilärare, 2009-11-10). 

 

Att vara förälder på en Montessoriskola 

Föräldrar på en Montessoriskola brukar ha ansvarsuppgifter av olika slag för att hålla 

kostnaderna nere. Det kan handla om att sköta städning på skolan, fixa skolgården, måla, 

klippa gräs etc. Då många skolor satsar på ”Grön flagg” och jobbar för en ”Hållbar 

utveckling” kan det också handla om att åka iväg med sorterade sopor till sopstationen 

(Montessorilärare, 2009-11-10).  

Montessori ansåg det viktigt att ha en bra relation mellan hem och skola (Hanson, 1984). 

Kritik mot Montessoripedagogiken 

1914 var Maria Montessori´s metod på topp  i USA och kritiken lät inte vänta på sig. En 

professor vid en pedagogisk fakultet, William Heard Kilpatrick, skrev en kritisk bok kring 

Montessoris metod; ”The Montessori System Examined" (Signert, 2000). 

Kilpatrick ansåg att Montessori baserade sin pedagogik på ”förlegade psykologiska teorier” 

(Signert, 2000 s.113 ). Han kritiserade även Montessoris tankar kring: 

- Teorier om frihet 

- Praktiska vardagsövningar 

- Sinnesträning 

- Läsning 

- Skrivning 

- Matematik (Signert, 2000). 

http://www.montessoriforbundet.se/
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1917 var kritiken mot Montessori ganska massiv och Maria lämnar USA. Detta på grund av 

Kilpatricks kritik, men även med anledning av kritik från egna anhängare. Maria valde att inte 

bemöta detta (Signert, 2000). 

Efter 1920 fanns inga Montessoriskolor kvar i USA (Signert, 2000). 

I slutet av 1950-talet startade Nancy McCormick Rambusch en Montessoriskola i sitt hem. 

Vindarna hade vänt och samhället var mera positiv till Montessorimetoden (Signert, 2000). 

Inte förrän 1970 blev Kilpatrick´s kritik ifrågasatt då doktoranden David Norbert Campbell 

vid universitetet i Illinois disputerade med sin avhandling ”A critical Analysis of William 

Heard Kilpatrick´s The Montessori System Examined”(Signert, 2000). 

1995 skriver Klas Roth sin c-uppsats ”Montessoripedagogiken- en kritisk analys”. I sitt arbete 

kommer han fram till att Montessoripedagogiken: 

- Är för ensidigt inriktad på intellektuell utveckling 

- Inte främjar kritisk tänkande (Signert, 2000). 

Maria Montessori bemötte sällan den kritik som var riktad mot henne, men sade vid något 

tillfälle:  

”Om man alltid måste klättra ned från stegen för att förklara vad man menar, så 

kommer man aldrig någonstans” (Signert , 2000, s. 117). 

I Signerts bok funderar man över om ett problem kunde vara att Maria Montessori själv ville 

ta hand om sina lärarstuderande. För att få kalla sig Montessorilärare skulle man alltså ha 

blivit utbildad och examinerad av Maria Montessori själv. Efter hennes död kunde alltså 

Montessoris teorier tolkas olika. Man ställer sig frågan om detta kan vara en grunden för 

dagens ackreditering? (Signert 2000 .) 
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Bakgrund – Waldorfpedagogiken. 

Grundtankar. 

Första sjuårsperioden – ”Världen är god”. 

Denna period sträcker sig under barnets första sju år. Man menar att det är under denna period 

som barnets vilja utvecklas. Barnet lär sig genom att härma och de suger upp allt som händer i 

deras omgivning. Det är viktigt med goda aktiva förebilder. Detta ger näring åt kroppen, 

själen, leken och åt lärdomen. Man gör en pedagogisk sammanfattning under den första 

sjuårsperioden som lyder ”Världen är god”. I och med denna får de vuxna omkring barnet 

uppgiften att få barnet att känna: ”Världen, min värld, är god. Världen är inte främmande, 

skrämmande. Goda människor finns omkring mig” (Svedborg & Zaar, 2000, s. 136). Med 

andra ord så är den vuxne barnets värld. Genom leken lär barnet känna och förstå den fysiska 

världen. Leksakerna bör vara enkla och gjorda av naturmaterial. Detta för att barnet ska få 

känna och uppleva struktur, doft, tyngd, färg och form. Det är barnets egen fantasi som gör 

leken fängslande och engagerande (Svedborg & Zaar, 2000). 

Andra sjuårsperioden – ”Världen är skön”. 

Denna period, mellan skolmognad och pubertet, arbetar klassläraren främst med praktiska 

ämnen. Förhoppningen är att grundkänslan ”Världen är skön” ska infinna sig hos barnet och 

att de genom den senare i livet ska få kraft och styrka för att försöka rätta till det som blivit fel 

i världen. Läraren påtvingar inte eleverna kunskap om stora miljöproblem etc. Under denna 

period kan det skapa förtvivlan och oro hos eleverna. Läraren står som en auktoritet inför 

eleverna. Läraren ska vara en person som eleverna ser upp till, en positiv förebild och en 

person de respekterar. Om man som ung människa får möta en vuxen man litar på och känner 

sig trygg med blir en hjälp i det egna strävandet att utveckla en inre säkerhet. Vid puberteten 

vaknar intellektet. Enligt Steiners teori är det då dags för ”tänkandet, reflexionen, att gripa sig 

an världen – att sönderdela den och göra den hel igen” (Svedborg & Zaar, 2000, s. 138). 

Tredje sjuårsperioden – ”Världen är sann”. 

Detta är skoltidens sista sjuårsperiod. Nu har läraren blivit en fackman. Under denna period är 

tankens fria utveckling viktig och eleverna tränas i att ifrågasätta, undersöka och tänka 

självständigt. Under tolfte och sista skolåret knyts alla trådar ihop från tidigare skolår 

(Svedborg & Zaar, 2000). 

 

Inlärningsprocessen. 

Åldersintegrering. 

Man integrerar verksamheterna förskola – skola – fritidshem.  Men för det mesta undervisas 

klasserna var och en för sig. Integrering sker till viss del ändå genom Waldorfskolans 

månadsfester där eleverna gör ett gemensamt program som visas upp för alla elever och deras 

föräldrar (Liebendörfer, 1997). 
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Materiel. 

Det finns mycket få läroböcker upp till åttonde klass. Istället berättar läraren och eleverna 

antecknar eller ritar det han/hon säger beroende på ålder. Dessa anteckningar sammanställs 

sedan i ett så kallat ”periodhäfte”. Det muntliga förmedlandet och den personliga kontakten 

mellan lärare och elev väger tungt i en Waldorfskola. Det är sällsynt med audio-visuella 

hjälpmedel i undervisningssyfte. Målet hos waldorfläraren är att framkalla starka inre bilder 

hos eleverna. Man hävdar att tv, video etc. ger eleven yttre bilder och inte de inre som man 

strävar efter. Dessa hjälpmedel passiviserar istället för att aktivera eleverna (Svedborg & 

Zaar, 2000). 

 

Schema. 

Inom Waldorfpedagogiken tillämpar man en konstnärlig undervisning. På www.waldof.se 

kan man läsa: ”Den mänskliga kontakten i det talade ordet ger närhet och substans som inte 

kan förmedlas av tryckta läroböcker och tekniska hjälpmedel”. 

Schemat utgår från människans dygnsrytm. Periodundervisningen (tanke) är schemalagd på 

morgonen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) ligger runt lunch och hantverk och 

gymnastik (vilja) finns på schemat på eftermiddagen. Man menar att detta upplägg blir ett 

stöd för elevernas lärande och motverkar skoltrötthet.  

Periodundervisning dominerar schemat i en Waldorfskola. På morgonen har man en så kallad 

”huvudperiod” då klassen fördjupar sig i ett särskilt ämne under en längre period (ofta tre 

veckor). I de lägre klasserna arbetar man med ett huvudtema som kan sträcka sig över en 

större del av terminen och som även genomsyrar flera ämnen. I högre klasser periodläser man 

de teoretiska ämnena. Övriga ämnen läser de oftast efter lunch (Svedborg & Zaar, 2000). 

Specifika ämnen. 

Eurytmi – Detta ämne är speciellt just för Waldorfskolor. Det är en rörelsekonst som återger 

språkets och musikens ljud och klanger i kroppslig gestaltning (Öjemark, Carlbaum, 

Liebendörfer, 1998, ). Ämnet finns med på schemat varje vecka. ”Eurytmi är själslig 

gymnastik” (Liebendörfer, 1997, s. 14). 

Hantverk – finns på schemat varje vecka under hela skolgången. Om en elev blir tillfälligt 

skoltrött kan denne under en kortare period få byta ut teoretiska ämnen mot en 

hantverksperiod.  I kursplanen finns ämnena träslöjd, metallslöjd och handarbete med. 

Religion – Föräldrarna väljer själva vilken sorts undervisning i ämnet deras barn ska få. Man 

kan således välja olika religioner. 

Musik – Finns på schemat under hela skolgången. I första klass får alla elever börja spela flöjt, 

i tredje klass fiol och senare år får de själv välja ett instrument (Liebendörfer, 1997). 

Formteckning - Ett ämne som man har i årskurserna 1-5. Sedan övergår det i geometri. 

Genom formteckning utvecklar man till en början koordinationen mellan öga och hand. 

Genom att betrakta den slutförda formen stärker barnet sin medvetenhet (www.waldorf.se). 

 

 

http://www.waldof.se/
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Matematik 

I Waldorfpedagogiken använder man sig av ämnena som en ”utvecklingshjälp”. Det gäller 

alltså inte bara att komma fram till ett rätt svar. Man menar att hela processen fram till svaret 

är viktig. 

Waldorfpedagogiken hävdar att det är själva räkneprocessen som utvecklar och stimulerar 

elevernas hjärnor. I och med detta utvecklas logik, fantasi och exakt tänkande. 

Miniräknare är en genväg till svaret och kommer in tidigast i klass 7 (Liebendörfer, 1997). 

Kursplan i matematik. 

Det finns en detaljerad kursplan som i stora drag är gemensam och specifik för alla 

Waldorfskolor runt om i världen. Denna är utformad och anpassad till de olika perioderna 

som barnet genomgår under skolgången. 

Kursplanerna är under ständig bearbetning och kan skilja något mellan olika förskolor och 

skolor. 

Varje skola har en egen arbetsplan. 

Kursplaneträdet ”ger en allmänbildning och en spridning och fördjupning av kunskaper och 

insikter som blir en god tillgång på vägen ut i livet” (Svedborg & Zaar, 2000, s. 149). 

Nationella prov. 

På Waldorfskolefederationens hemsida, www.waldorf.se, kan man läsa en artikel från år 2007 

där professor Bo Dahlin (Karlstad universitet) uttalar sig om kommande nationella prov i år 3. 

Han menar där att de är ett ”allvarligt intrång i Waldorfpedagogiken”.  Inom 

Waldorfpedagogiken använder man sig nämligen inte av prov förrän i år 9. Dahlin menar att 

det skulle betyda ”omfattande anpassningar och förändringar” inom Waldorfpedagogiken. 

Bland annat för att datorer inte används och att treorna inte arbetar så mycket med konkreta 

läs-, skriv och räkneövningar utan erhåller sina kunskaper genom sång, rytm och praktiskt 

arbete. 

Skolorna har dock genomfört de nationella proven. Efter samtal med 

Waldorfskolefederationens ordförande, Göran Fant, konstateras att skolorna generellt haft bra 

resultat i de nationella proven i matematik i år 3. Federationen har dock ingen 

sammanställning över resultaten, dessa har skolorna själva. Enligt Fant har det vid seminarier 

i federationen framkommit att resultaten varit ”goda eller mycket goda”(2009-12-14). 

 

Lärarrollen i en Waldorfskola. 

Arbetslag 

Lärarlaget i en Waldorfskola har den antroposofiska grundsynen gemensam. Detta skapar en 

styrka i det dagliga pedagogiska arbetet och underlättar samarbetet (Svedborg & Zaar, 2000). 

Rektor 

Det finns ingen rektor. De beslut som ska tas fattas genom att alla talar ihop sig, ej genom 

omröstningar (Svedborg & Zaar, 2000). 
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”Beslutsvägarna inom Waldorfskolan måste inte ta hänsyn till det kommunala 

huvudmannaskapet och kan därför förkortas” (Lindholm, 2005, s. 146). 

Löner 

Lönerna är behovsprövande. Alla har samma grundlön men tillägget är beroende på vilken 

försörjningsbörda den enskilde läraren har. 

Lönen ändras beroende på lärarens framställning av dennes behov (Svedborg & Zaar, 2000). 

Utbildning 

För att bli Waldorflärare krävs en särskild utbildning. I Norden kan man genomgå denna på 

Rudolf Steiner seminariet i Järna (Sverige). Detta är en gemensam utbildningsplats för hela 

Norden. 

Utbildningen är treårig. Första året innefattar en allmän orientering i antroposofi och 

konstnärliga aktiviteter. Andra och tredje året innefattar genomgångar av metodiken, praktik 

mm. Faktakunskaper får studenten skaffa på annat håll om de inte redan har dem. 

Lärarlaget sköter själv rekryteringen av nya lärare. Allt eftersom antalet Waldorfskolor ökar, 

ökar även bristen på Waldorflärare (Svedborg & Zaar, 2000). 

Auktorisering 

En Waldorfskola behöver ej vara auktoriserad. Däremot kan den vara medlem i 

Waldorfskolefederationen. Denna är ett samarbetsorgan för Waldorfskolorna i Sverige. Vid 

ett årsmöte antas nya medlemmar (skolor). En skola kan uteslutas ur 

Waldorfskolefederationen om man anser att skolan ej uppfyller de krav som federationen har. 

Däremot finns inga hinder för någon skola att kalla sig för en Waldorfskola (Göran Fant, 

2009-12-14). 

 

Att vara elev på en Waldorfskola. 

Omdömen, betyg. 

Varje vår får eleverna ett betyg i alla ämnen som ingår i kursplanen. 

Betyget utformas som ett brev. De första sex åren får elevernas föräldrar det, därefter får 

eleven själv det. 

I detta brev berättar läraren vad eleven lyckats bra med samt vad eleven behöver förbättra. 

Hela tiden utgår läraren från elevens egna förutsättningar. Eleven jämförs inte med övriga 

klasskamraters prestationer. Även avgångsbetyget är utformat på detta sätt. 

Bokstavsbetyg ges alltså inte. Men om en arbetsgivare eller annan skola ber om det kan man 

skriva ett sådant. Detta betyg blir då ett komplement till läsårsbrevet, inte en ersättning för 

det. 

Många arbetsgivare har uttryckt sin uppskattning för läsårsbrevet, då detta ger en bättre bild 

av individen (Svedborg & Zaar, 2000). 

Arkitektur. 

Själva skolbyggnaden är så långt det är möjligt anpassat till den verksamhet som ska bedrivas. 
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Klassrummets färger följer barnets ålder; klassrummet till eleverna i första klass har milt röda 

laserade väggar och gardiner i samma färg. Därefter följer man färgskalan från de milda 

färgerna i de lägre klasserna till ”tankens svala blå stämning” i de högre klasserna (Svedborg 

& Zaar, 2000, s. 144). 

Färgerna är ett resultat av en känsla ”som naturligt uppstår när man har med barn att göra.” 

(Liebendörfer, 1997, s.4) 

Det finns inga distraherande bilder på väggarna. 

Stolar och bänkar är gjorda i naturmaterial (Svedborg & Zaar, 2000). 

Mat. 

Oftast finns en egen bespisning som lagar egen mat på skolan. Man lägger stor vikt vid 

näringsriktig mat med biodynamiskt odlade råvaror. 

Matsedeln följer årstidens växlingar, med mycket rotfrukter vid skördetiden etc. 

Ofta serveras vegetarisk mat och man försöker undvika färgämnen och kemiska tillsatser i 

maten så långt det är möjligt. 

En del Waldorfskolor odlar mycket själva. Då undervisas eleverna i trädgårdsskötsel under 

hela året och får därmed en naturlig aktning för det som växer och sedan serveras i matsalen 

Svedborg & Zaar, 2000). 

 

Att vara förälder på en Waldorfskola. 

Självklart växlar föräldrarollen med individen samt deras möjligheter till ekonomiskt bistånd. 

Men det brukar för det mesta finnas en vilja hos föräldrarna att stödja skolan då de av egen fri 

vilja valt att låta sina barn gå där. Föräldrarna kan även stödja skolan ekonomiskt genom att 

ansvara för städning och hjälpa till med allehanda praktiska sysslor på byggnader etc. De kan 

även finnas till hands i skolbespisningen. 

Det finns föräldraråd. Där har föräldrarna möjlighet att ta del av beslut som rör administrativa 

och ekonomiska frågor. De rent pedagogiska frågorna tar alltid lärarna beslut i. 

Föräldrarna i en Waldorfklass lär ofta känna varandra väldigt väl. Detta eftersom att klasserna 

följs åt i många år utan att splittras. 

I de högre klasserna finns ett utbyte med Waldorfskolor i andra länder. Många elever väljer 

därför att studera i ett annat land under en längre tid. Waldorfpedagogiken förespråkar detta 

utbyte då de menar att dessa miljöombyten kan vara ”pedagogiskt och socialt mycket 

utvecklande under brytningstiden då allt ska ifrågasättas och omprövas” (Svedborg & Zaar, 

2000, s. 144). 

 

Kritik mot Waldorfpedagogiken 

Författaren och debattören Gösta Wilson har gått kurser vid Rudolf Steiner seminariet samt 

själv haft ett barn som gått vid en Waldorfskola. Han menar att antroposofin grundar sig på en 

mans ”andeuppenbarelser” (Wilson, 1990, s. 6). 
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Efter att Wilson fördjupat sig i pedagogiken menar han att: 

”Sakta har en sannare bild av Waldorfskolan växt fram, den bild som är gömd 

bakom falska deklarationer, lögner, ett snårigt språk med egen terminologi, 

förvända begrepp och glidande definitioner” (Wilson, 1990,  s. 7). 

Rörelsen har egna skolor där syftet är att förverkliga antroposofin, som författaren Gösta 

Wilson hävdar, är en religion trots att detta förnekas av anhängarna (Wilson, 1990). 

Waldorfskolan säger, enligt Wilson, att alla elever ska finna sin religion och sin livsåskådning 

i deras skola. Författaren menar dock att denna väg är förutbestämd av pedagogikens 

grundare. Det som i år 3 kallas historia är i själva verket undervisning i Gamla Testamentet 

(Wilson, 1990). 

Vid skolavslutningar skriver författaren att religiösa inslag dominerar. Han ger exempel på en 

skolavslutning där tre psalmer sjöngs, läraren läste julevangeliet och där varje elev fick en 

vers med kristet budskap (Wilson, 1990). 

Syftet med religionsundervisningen i en Waldorfskola är att ”göra eleven mottaglig för 

religion i vuxen ålder” (Wilson, 1990, s. 43). Eleverna ska alltså då, självständigt, kunna välja 

vilken religion som tilltalar dem. Wilson menar att Waldorfskolan redan valt detta åt eleven 

och att de ”förberett” vägen för andra religiösa sekter. ”Det som Waldorflärarna kallar 

religionsfrihet är motsatsen. Barnen deltar dagligen i kulthandlingar och beter sig som 

troende” (Wilson, 1990, s. 44) 

Författaren ifrågasätter, med anledning av att Waldorfskolan utövar religionsfrihet, hur det 

skulle fungera om barn med föräldrar troende i en annan religion skulle börja i en 

Waldorfskola. En lärare svarar att han/hon inte kan tänka sig att dessa föräldrar skulle vilja 

placera sitt barn i en Waldorfskola (Wilson, 1990). 

Enligt Steiner återföds människan varannan gång som kvinna och varannan gång som man. 

När människan är kvinna vilar mannen. I boken går att läsa att lärare vid Waldorfskolor inte 

kommit långt i sin utveckling vad det gäller jämlikhet mellan könen (Wilson, 1990). 

Antroposofin kallas ibland den ”esoteriska läran ” (esoterisk = hemlig, endast för de invigda). 

Wilson menar att antroposofernas framgångar beror på att de balanserar mellan den esoteriska 

och den offentliga delen av läran. På så sätt försöker de avgöra i hur stor utsträckning 

mottagaren är mogen för antroposofin. Wilson är bestämd över att antroposofi är en religion 

(Wilson, 1990). 
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Metod. 

Val av metod och tillvägagångssätt. 

Detta examensarbete är en textbaserad undersökning där likheter och skillnader mellan 

Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken jämförs med fokus på resultat i matematik 

för år 3 och år 5. 

Arbetet inleddes med en litteraturgranskning. Syftet med detta var att: 

- samla teoretiska bakgrunder 

- underlätta arbetets upplägg 

- finna en god problemformulering 

- kunna välja metod och tillvägagångssätt för arbetet. (Backman, 2008) 

Jag har studerat lokala kursplaner i matematik hos en Montessoriskola och en Waldorfskola. 

Brev skickades till totalt tio skolor där jag bad dem delge mig deras resultat från årets 

nationella prov. Jag fick inga svar. Skolverket kunde inte heller delge mig några resultat då de 

enbart redovisat en sammanställning av årets resultat för år 3. (Barbro Dunér, 2009-12-14)  

Jag hade samtal med Skolverkets statistikavdelning, samt granskat resultat från nationella 

prov på deras hemsida. Barbro Dunér på Skolverkets statistikavdelning har gett mig svar på 

många frågor. 

Genom mail och telefonsamtal till olika Waldorfskolor och Montessoriskolor försökte jag få 

svar på frågor som fortlöpande dykt upp under arbetets gång. Jag har ringt en Waldorfskola 

tre gånger, de har hela tiden hänvisat mig till nätet. Jag har mailat en annan Waldorfskola två 

gånger. Den första gången fick jag ett svar att man skulle vidarebefordra mitt mail till en 

annan lärare som skulle besvara mig. Något svar kom aldrig. Tänkte att det skulle vara lättare 

att få svar på frågor genom personlig kontakt istället för att skicka brev, detta stämde dock 

inte. 

Däremot har en Montessorilärare har besvarat de frågor som fortlöpande dykt upp under 

arbetets gång.  

Eftersom resultaten för år 3 varit omöjliga att analysera skolvis valde jag att titta på resultaten 

för år 5. 

Urval 

Efter att ha varit i kontakt med två Waldorfskolor i min närmiljö utan att lyckas fånga deras 

intresse valde jag att slumpvis välja ut totalt tio skolor (fem Waldorf- och fem 

Montessoriskolor). Till dessa skickade jag brev (se bilaga) där jag frågade om jag kunde få ta 

del av deras resultat från de nationella proven i matematik från år 3. För att kunna välja 

”slumpvis” var jag ut på www.waldorf.se samt www.montessoriforbundet.se och valde fem 

skolor från vardera pedagogik.  

http://www.waldorf.se/
http://www.montessoriforbundet.se/
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Målsättningen var att få in tre eller flera resultat från vardera en Montessoriskola och en 

Waldorfskola, alltså totalt sex resultat från sex olika skolor. Dessvärre fick jag inte in några 

svar alls som hade med resultaten från år 3 att göra. 

Därför fick jag söka efter resultat från år 5. På nätet letade jag kommuner från norr till söder 

som hade både en Montessoriskola och en Waldorfskola. Att jag valde skolor från samma 

kommun har att göra med att jag antog att skolornas upptagningsområde som bland annat 

gäller social status, studiekultur skulle vara relativt lika. I möjligaste mån har skolorna haft 

samma elevantal, men detta har inte alltid gått att tillgodose. Å andra sidan är det ju så 

verkligheten ser ut. 

 

Genomförande 

Litteratur 

Jag har läst och analyserat mängder av litteratur om Maria Montessori och 

Montessoripedagogiken. Vad gäller Waldorfpedagogiken och Rudolf Steiner finns inte lika 

mycket skrivet. Det har varit mycket svårt att finna litteratur som beskriver 

undervisningsmetoden hos Waldorf.  

Insamling av resultat 

Brev skickades ut till fem Waldorfskolor och fem Montessoriskolor där jag bad dem delge 

mig årets resultat på de nationella proven i matematik. Svaren skulle de skicka till mig med 

post eller e-post. 

 

Etiska åtaganden 

En kommunal skola omfattas av offentlighetsprincipen och är skyldig att lämna ut resultaten 

från de nationella proven om de ombeds göra det. Friskolor omfattas ej av denna princip. De 

skolor, som av mig, fick förfrågan att lämna ut sina resultat blev informerade om att resultaten 

ej skulle kunna kopplas till en enskild skola eller elev, däremot till respektive pedagogik. De 

skolor och lärare som ej valt att besvara frågor etc. har ej blivit nämnda vid namn i detta 

arbete. 

 

Litteratururval och källkritik. 

Använd litteratur är både primärkällor och sekundärkällor. 

Syftet var att få en tydlig bild av respektive pedagogik. Fakta har även hämtas från Svenska 

Montessoriförbundet och Waldorf-federationen. Källorna är mestadels också av svenskt 

ursprung då jag vill spegla de svenska förhållandena inom respektive pedagogik. Dessutom 

har styrdokument och avhandlingar inom området studerats. 
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Metodkritik. 

Det är en svaghet att inte fått in resultat från tillfrågade skolor från årets prov. 

Insamlingsmetoden (Bjurwill, 2001) har tydligen inte varit tillfredsställande. Det var svårt att 

hitta skolor som ville delge sina resultat. Den kommunala skolan ingår i 

offentlighetsprincipen och ska lämna ut sina reslutat vid förfrågan, men friskolorna lyder inte 

under denna. 

Efter telefonsamtal med två skolor märkte jag att man inte visade något större intresse för att 

delge mig svar på de frågor jag hade. Jag hänvisades hela tiden till någon webbsida där jag 

kunde finna svaren. Kanske skulle jag ha ringt flera skolor eller ändå bättre; bokat tid och 

besökt skolorna personligen. 

Mina mail till skolorna har sällan blivit besvarade. 

Under arbetets gång har en pedagogik börjat tilltala mig mer och mer. Jag hoppas att detta inte 

ska speglas i mitt arbete. Det har kanske varit svårt att var objektiv. 

Jag borde ha kontrollerat på vilket sätt resultaten skulle redovisas innan jag började med mitt 

arbete. 

 

Bearbetning och analys 

Analysen gjordes i samband med att resultatet redovisades. Jag har sökt efter skillnader och 

likheter mellan Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken Jag har studerat resultaten 

från nationella prov i matematik för år 5 och jämfört dem med resultat från olika 

Montessoriskolor, Waldorfskolor och snittet i hela riket vad gäller samtliga skolor. 
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Resultat och analys. 

I detta kapitel presenteras resultat och analys utifrån litteraturstudier och den empiriska delen, 

intervjustudier. 

Vilka pedagogiska tankar ligger bakom Waldorfpedagogikens och Montessoripedagogikens 

verksamheter? 

Waldorf säger att under barnets första sjuårsperiod lär det sig genom att härma. Det är viktigt 

med goda förebilder. Detta ger i sin tur näring åt kroppen, själen och åt lärdomen. Den vuxne 

är barnets värld. 

Under Waldorfskolornas andra sjuårsperiod arbetar klassläraren främst med praktiska ämnen. 

Vid puberteten vaknar intellektet. I skoltidens sista sjuårsperiod (Waldorfskolorna har tolvårig 

sammanhängande skolgång) tränas eleverna i att ifrågasätta, undersöka och tänka 

självständigt. 

Läraren förmedlar kunskaper muntligt och läromedel (böcker) kommer in först i åttonde klass. 

Det muntliga förmedlandet väger tungt i en Waldorfskola. Man arbetar tematiskt under långa 

pass på förmiddagen. Detta tema kan sträcka sig över flera veckor. 

Eurytmi och formteckning är två ämnen som finns i alla Waldorfklasser. Eleverna får 

läsårsbrev istället för betyg. 

Huvudtemat i Montessoripedagogiken är att barnen lär genom sina händer. Barnen arbetar 

med konkret materiel i sin egen takt. Alla barn har gemensamma egenskaper och känsliga 

perioder som är av vikt att veta. Inlärning börjar vid födseln. Barnen lär genom lek och ska 

involveras i praktiska vardagssysslor. Intellektet utvecklas genom samarbetet mellan hjärnan 

och händerna. Vuxna ska hjälpa barnet att bli självständigt. 

Montessoripedagogiken bygger också på teorin att ingen kan lära ut något till någon annan. 

Barnet måste själv få förvärva sina kunskaper. Barn tröttas ut genom att lyssna. 

Inom Montessoripedagogiken talar man om en ”förberedande miljö” och man har massor av 

eget, konkret och praktiskt arbetsmateriel. 

Undervisning är kärlekens metod enligt Maria Montessori. 

 

Analys 

Montessori utgår från helheten och studerar sedan bitarna. Waldorf lägger bit för bit för att 

sedan se helheten. Waldorfläraren berättar och därefter får eleverna rita eller skriva ned det de 

hört. Detta tycks vara mycket lärarstyrt och har starka drag av behaviorism. 

Maria Montessori satte eleven i centrum och innehållet i undervisningen tar hänsyn till den 

enskilde eleven. Waldorfskolorna har en fastare struktur, lärarna berättar och eleverna skriver 

eller ritar ned det som sägs. Metoden ger inte någon större möjlighet till individualisering. 
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Kritiker hävdar dock att ”förlegade psykologiska teorier”(Signert, 2000 s. 13) ligger bakom 

Montessoris grundtankar och att pedagogiken är för ensidigt inriktad på intellektuell 

utveckling och inte främjar kritiskt tänkande (Signert, 2000). 

Wilson (1990) är helt övertygad om att Waldorfpedagogiken är en religion och att 

antroposofin grundar sig helt på Rudolf Steiners andeuppenbarelser. 

Vilka skillnader respektive likheter finns mellan dessa pedagogiska inriktningar? 

Montessoripedagogiken påstår att barn har ett ”absorberande sinne” upp till sex års ålder. 

Steiner talar om att barn härmar och suger till sig kunskap upp till sju års ålder. 

De båda pedagogiska inriktningarna vill att eleverna ska se upp till sin lärare. Läraren ska 

vara en positiv förebild. 

Montessoripedagogiken förespråkar dock att inlärning sker i tre plan; genom hjärna, sinnen 

och muskler. 

I de båda verksamheterna finns en tillrättalagd miljö för eleverna. Färger, möbler och leksaker 

är väl uttänkta. 

Både Waldorfpedagogiken och Montessoripedagogiken arbetar åldersintegrerat. Dock kan 

man se att Montessoripedagogiken arbetar mera uttalat med detta. 

Montessoripedagogiken arbetar med mycket praktiskt material, t.ex. pärlor. Vidare säger 

Montessoripedagogiken att barn lär sig självt. Waldorfpedagogiken arbetar mycket med 

konstnärligt material, sång-, dans- och rytmlekar. Waldorfpedagogiken använder sig i mycket 

liten utsträckning av läroböcker. De arbetar istället med ett muntligt förmedlande. Läraren 

berättar och barnen ritar eller skriver ned och gör på det viset sin egen arbetsbok. Maria 

Montessori menade att barn tröttades ut av att lyssna. 

Schemat har i stora drag samma upplägg under dagen i de båda pedagogiska inriktningarna. 

Waldorfpedagogiken har ämnen som man inte kan finna hos Montessoripedagogiken. 

Montessoripedagogiken läser de ämnen som finns i Lpo 94, medan Waldorfpedagogiken har 

infört ytterligare ämnen; eurytmi och formteckning. Dessutom kan man inom 

Waldorfpedagogiken välja vilken religion man vill bli undervisad i. 

Inom matematiken tycker både Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken att vägen 

till svaret är utvecklande. Montessoripedagogiken arbetar med mycket konkret materiel och 

menar att barnen lär sig genom sina händer. Waldorfpedagogiken arbetar mycket med rytmer 

för att lära sig matematik. Både Waldorfpedagogiken och Montessoripedagogiken menar att 

förståelsen växer fram med tiden. Däremot hävdar Montessoripedagogiken att barn lär sig 

själva, bland annat genom det man inom Montessoripedagogiken kallar ”vardagsövningar”. 

Inom Montessoripedagogiken är materielen ett redskap mot ökad förståelse. Inom  

Waldorfpedagogiken är ämnena en utvecklingshjälp. 

Dagens Montessoripedagogiken följer Lpo 94, detta gör även Waldorfpedagogiken, med 

några undantag, de har sitt kursplaneträd. Waldorfpedagogiken har ämnena eurytmi och 
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formteckning som saknas hos Montessoripedagogiken. Wilson (1990) hävdar att det som i år 

3 kallas historia egentligen är undervisning i Gamla Testamentet. 

Montessoripedagogiken har tydligare arbetsplaner i de olika ämnena. Man kan både som 

lärare och elev tydligt se vad eleven ska arbeta med. Montessoripedagogiken arbetar mer 

individualiserat än Waldorfpedagogiken. 

De nationella proven görs inom båda inriktningarna enligt Skolverkets anvisningar. 

 

Lärarrollen 

Lärarrollen skiljer sig något mellan Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken. 

Montessoripedagogiken vägleder eleven på dennes egna väg framåt. Alla elever har 

individuella kursplaner. Waldorfpedagogiken arbetar inte lika individuellt. 

Det finns en likhet mellan pedagogikerna i att arbeta i arbetslag, men även en skillnad i och 

med att Waldorfpedagogiken inte har någon rektor. Detta medför att arbetslaget i sig är 

beslutsfattande i en Waldorfskola. Montessoriskolor har en beslutsfattande rektor. 

Montessorilärarna har individuella löner, Waldorflärarna får lön efter försörjningsbörda. 

För att bli en Waldorflärare eller en Montessorilärare krävs en särskild utbildning. 

Montessoripedagogiken har dock stora krav på auktorisering, medan Waldorfpedagogiken  

gärna ser att skolan är medlem i Waldorfskolefederationen som kvalitetssäkrar ”sina” skolor. 

Signert (2000) ställer frågan om ackrediteringen är ett sätt säkerställa att Montessoris teorier 

tolkas lika av lärarna. Wilson (1990) ser att bakom Waldorfskolan göms bland annat falska 

deklarationer och ett eget språk med egen terminologi. 

Montessorieleven får vanliga omdömen och betyg. Waldorfeleven får så kallade läsårsbrev. 

Båda pedagogikerna värnar om miljön. 

 

Att vara föräldrar 

Föräldrar som söker sig till en Waldorfskola eller Montessoriskola med sitt barn gör ett aktivt 

val. Detta kräver att föräldrarna är insatta i de pedagogiska grundtankarna. Enligt Wilson 

(1990) kallas antroposofin ibland för den ”esoteriska läran” (esoterisk = hemlig, endast för de 

invigda). Ponera att det blir få sökande till en Waldorfskola ett år, hur ska de då locka nya 

elever? 
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Mål - matematik 

Nedan visas vad Montessoriskolan och Waldorfskolan jobbar med inom matematiken i de 

olika skolåren 

 Montessoriskolan Waldorfskolan 

Skolår 1 Talområdet upp till 100. 

Addition, subtraktion. 
Geometriska namn. 

Årstider, månader. 

 

Geometriska former. 

Introduktion av de fyra 

räknesätten genom drama, rytm- 

och sånglekar. 

Tallinjen. 

 

Skolår 2 Talområdet upp till 1000. 
Algoritmer. 

Multiplikation. 

Klockan. 
Mäta. 

 

Multiplikationstabeller övas 

genom rytmisk bollkastning. 

 

Skolår 3 Överslagsräkning. 

Multiplikationstabellerna 1-10. 

Division. 

Analog och digital tid. 

Stapeldiagram och termometer. 
Datum. 

Volym, längd och vikt. 
 

Mäta, väga. 

Tiotalssystemet. 

 

Skolår 4 Talområdet upp till 10000 

Algoritmer med växling och 

minnessiffra. 
Omkrets. 

Enheter. 

Decimaltal. 
 

Huvudräkning. 

Algoritmer. 

 

Skolår 5 Talområdet upp till 100000. 

Multiplikation och division med 10, 
100 och 1000. 

Bråkform. 

Geometriska begrepp. 
Vinklar. 

Tabeller och diagram. 

Miniräknaren. 

Medel- och medianvärde. 

Skala. 

 

Bråk. 

Multiplikation med 10, 100 och 

1000. 

Decimaltal. 

 

 
Skolår 6 

 
Talområdet upp till 1000000. 

Sambandet mellan bråk-, decimal- 

och procentform. 
Negativa tal. 

Hastighet. 

 

 

(Matematikboken gör entré!) 

Tabeller och diagram. 

Skala. 

 

 

Tabell 1 

 

Ovanstående om Montessoriskolan är en sammanställning av den lokala kursplanen i 

matematik från Montessoriskolan Polstjärnan (www.polstjarnan.se). 

 

Ovanstående om Waldorfskolan är en sammanställning av den lokala kursplanen i matematik 

från Waldorfskolan Linnéskolan (www.linneskolan.se): 

 

Analys 

Det finns flertalet likheter mellan Waldorfpedagogiken och Montessoripedagogiken, ändå 

skiljer de sig åt i sin syn på den optimala undervisningssituationen. 

http://www.polstjarnan.se/
http://www.linneskolan.se/
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Waldorf använder sig av lekar, rytm- sång- och rörelselekar, vid inlärning. Maria Montessori 

menade också att barn lär genom lek, men hon anammade istället pärlor och annat konkret 

material. Algoritmer väljer de båda pedagogiska inriktningarna att presentera för sina elever i 

år 4, bråk i år 5. Waldorf presenterar dock inte någon matematikbok förrän i år 6. Till skillnad 

mot Montessori följer Waldorf inte Lpo 94 lika noga.  

Både Montessoris och Waldorfs pedagogiska grundtankar bottnar sig i grundarnas egna 

erfarenheter och iakttagelser. Enligt både Signert (2000) och Wilson (1990) främjar inte de 

båda pedagogiska inriktningarna kritiskt tänkande. 

Montessoris grundtankar utgår från Maria Montessoris erfarenheter och iakttagelser medan 

Rudolf Steiner lutar sig mot antroposofins lära. 

Waldorf har inte samma krav på läraren som Montessori har genom sin ackreditering. 

 

 

Skiljer sig resultaten mellan de pedagogiska inriktningarna på de nationella proven i 

matematik? 

Tillfrågade skolor har ej delgett sina resultat. 

Några resultat från årets nationella prov i matematik i år 3 finns ej att granska hos Skolverket 

då man enbart redovisar en sammanställning av resultaten genom ett urval av 400 skolor. Man 

kan alltså inte utläsa resultat hos enskilda skolor/pedagogiska inriktningar.  Enligt Skolverket 

redovisar man på detta sätt eftersom årets prov räknas som en ”försöksomgång” (Barbro 

Dunér, 2009-12-14) 

Varken Svenska Montessoriförbundet eller Waldorfskolefederationen har några insamlade 

provresultat utan dessa finns hos de enskilda skolorna. Skolor har blivit tillfrågade att lämna 

ut sina resultat, men de har valt att inte lämna ut dem.  

Istället fick jag studera resultaten från år 5. Dessa fanns redovisade på Skolverkets hemsida 

(www.skolverket.se). Jag har sammanställt resultaten från de nationella proven i matematik 

för år 5 detta år i nedanstående tabell. 

Skolorna under samma bokstav (t.ex. ”Skolor A”) är från samma kommun. Kommunerna har 

valts relativt slumpvis, jag har valt sju kommuner från norr till söder. Den utvalda kommunen 

har haft både en Montessoriskola och en Waldorfskola. Resultaten redovisas i procent. 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Tabell 2 

 

 Elevantal Miniräknaren 

Räknesätten 

Längd, area 

skala 

Tid 

Statistik 

Räknemetoder 

SKOLOR A 

WALDORF 26 50 26,9 88,5 80,8 

MONTESSORI 21 100 85,7 95,2 85,7 

SKOLOR B 

WALDORF 28 92,9 100 96,4 96,4 

MONTESSORI 24 92,3 88,5 96,2 92,3 

SKOLOR C 

WALDORF 11 81,8 81,8 90,9 90,9 

MONTESSORI 4 100 50 75 75 

SKOLOR D 

WALDORF 19 100 100 100 89,5 

MONTESSORI 27 100 92,6 100 100 

SKOLOR E 

WALDORF 13 100 100 100 100 

MONTESSORI 21 100 100 100 100 

SKOLOR F 

WALDORF 14 100 85,7 100 92,9 

MONTESSORI 19 94,7 78,9 94,7 84,2 

SKOLOR G 

WALDORF 19 78,9 94,7 63,2 94,7 

MONTESSORI 19 100 100 100 94,7 

SNITT OVANSTÅENDE WALDORF 

  86,2 84,2 91,3 92,2 

SNITT OVANSTÅENDE MONTESSORI 

  98,1 85,1 94,4 90,3 

SNITT RIKET 

  91,3 82,1 89,7 84,6 
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Resultaten, om man ser till snitten, skiljer sig nämnvärt mellan de olika pedagogiska 

inriktningarna. Montessori har något bättre resultat i tre av fyra delprov, men skillnaden i 

procentenheter är marginella förutom i delprovet om miniräknaren och räknesätten. I 

delprovet räknemetoder har Waldorf något högre godkändfrekvens. 

 

Analys 

Överlag kan jag inte påstå att någon pedagogisk inriktning får bättre resultat än någon annan i 

denna undersökning. 
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Diskussion. 

I min inledning berättade jag om mitt samtal med en Montessorilärare. Jag frågade henne vad 

det var för skillnad mellan Montessori- och Waldorfpedagogiken och hon svarade mig: 

”När ett barn frågar varför det regnar berättar en Montessorilärare om vattnets kretslopp. 

Waldorfläraren förklarar att det är änglarna som gråter”. 

Under arbetets gång har jag förstått att svaret inte är riktigt sant. Montessoriskolorna berättar 

visserligen om vattnets kretslopp, men att Waldorfskolorna svarar att det är änglarna som 

gråter är inte sant. Men jag har förståelse för att det är ett svar som ligger nära till hands för 

den som har ytliga kunskaper om Waldorfpedagogiken. Många ser nog denna pedagogik som 

lite andlig/filosofisk i och med deras konstnärliga arbetssätt. 

Det är riktigt frustrerande att jag ej fått fram resultaten från de nationella proven för år 3. Jag 

tycker det är riktigt dåligt att Skolverket inte redovisar resultaten skola för skola. Som 

småbarnsförälder som snart ska välja skola till mitt barn skulle detta kunna vara avgörande för 

vilken skola/pedagogik jag väljer till mitt barn. Jag vill kunna göra ett aktivt val för mitt barns 

bästa. Står jag då och väger mellan två alternativa pedagogiker kan dessa resultat väga riktigt 

tungt. En annan fundering jag får är hur man ska kunna utvärdera friskolorna ordentligt om 

man inte analyserar deras resultat? 

Waldorfpedagogiken följer inte Lpo 94 utan sitt ”kursplaneträd”. Detta vore intressant att 

studera mera ingående, man kan ställa sig frågan vilka konsekvenser det kan bli vid t.ex. 

nationella prov som är styrda av Skolverket. 

Tittar man på tabellen över vad de båda pedagogiska inriktningarna arbetar med i de olika 

skolåren vore det mycket intressant att på något sätt testa av eleverna i slutet av år 2 i 

Montessoriskolan och Waldorfskolan. Tänker då på att Waldorfskolor lär sina barn de fyra 

räknesätten genom drama, rytm- och sånglekar och att multiplikationstabellerna övas genom 

rytmisk bollkastning. Så arbetar inte Montessoriskolor. Hur skulle elevernas resultat bli vid en 

jämförelse? Skulle de skilja sig åt beroende på vilket sätt eleven får lära sig? Friskolorna går 

heller inte under offentlighetsprincipen, varför inte? 

En tanke som uppstått under arbetets gång är att HUR ska man kunna utvärdera dessa 

friskolors resultat när man inte granskar skola för skola utan gör som man gjort detta år, dvs 

gjort ett urval på 400 skolor och redovisar dessa resultat. Resultaten redovisas alltså ej på 

skolnivå. Jag finner det märkligt att man inte redovisar årets resultat skolvis på Skolverkets 

hemsida. Man talar mycket i media om att friskolor granskas, men är man då inte intresserad 

av de mätbara resultaten? Friskolorna försvinner i dagsläget i mängden av alla skolor då 

resultaten redovisas.   

Jag har funnit mera likheter än jag kunde föreställa mig. Båda pedagogikerna har t.ex. som 

mål att se till helheten för barnet. 

Detta arbete har gett mig djupare kunskap och förståelse om de båda pedagogiska 

inriktningarna. 
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Under arbetets gång har jag fått värdefulla möjligheter att reflektera över min egen lärarroll 

och hur jag vill förmedla kunskaper till mina elever på bästa sätt. 

Som snart nyutexaminerad lärare, med närmare femton års erfarenhet som lärare vill jag få 

kontinuerlig fortbildning för att fortsätta växa i min egen lärarroll. Detta arbete har varit en 

ypperlig tillfällighet för detta. 
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Bilagor. 

Stocka 2009-11-23 

 

Hej! 

Jag studerar till ma/no-lärare (senare år) och arbetar denna termin med att skriva mitt 

examensarbete. Arbetet handlar om Montessoripedagogiken och Waldorfpedagogiken, 

likheter och skillnader mellan dessa. 

Hade tänkt inrikta mig på hur dessa pedagogiker arbetar med matematik samt hur resultaten 

på de nationella proven i matematik blev för år 3. 

Efter samtal med Skolverket har det nu visat sig att alla resultat för årets prov inte redovisas 

på deras hemsida, man har gjort ett urval på 400 skolor eller klasser. Dessa 400 resultat visas, 

men man kan inte utläsa vilket resultat en specifik skola/pedagogik fick. 

Därför undrar jag nu om ni skulle vilja delge mig era resultat på år 3´s nationella prov i 

matematik? 

Jag kommer inte att redovisa vilken skola som fått respektive resultat i mitt arbete, men jag 

kommer däremot att redovisa om det är en Waldorfskolas eller Montessoriskolas resultat. 

Min handledare Margereta Carlsson vid Växjö Universitet svarar gärna på frågor om det är 

något ni undrar över kring mitt arbete! Ni når henne på: margareta.carlsson@vxu.se 

Om Montessoripedagogiken finns mycket att läsa om hur man arbetar med ämnet matematik i 

klassrummet. Däremot har jag inte hittat särskilt mycket om hur Waldorfpedagogiken arbetar 

med samma ämne. Så om någon Waldorflärare vill skriva ned några rader om vilka specifika 

områden som tas upp i matematiken i respektive årskurs skulle jag bli otroligt glad. 

Om ni är vänliga att hjälpa mig med detta vore jag tacksam om jag kan få in era resultat så 

snart som möjligt, dock senast innan jullovets start.  

Med vänlig hälsning Helena Andersson 

Vallvägen 4 

820 74 STOCKA 

Helena.andersson@x.nordanstig.se 

 

 


