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Abstract 
In this study I have looked at some of the differences between a municipal-, a Montessori- 

and a Waldorf school, with focus on their English teaching. This is because I wanted to find 

ways to teach English to pupils with various types of learning difficulties. To be able to see 

the main differences and similarities between a municipal school, a Montessori school and a 

Waldorf school I began with literature studies. 

 When I had finished the literature studies I contacted three schools that applied 

the different pedagogies. I visited the three schools during two days each through a three-

week period. During these two days I was in the classroom when the pupils were there and 

followed the teachers’ teaching. I ended the visits with an interview with the teacher whose 

classroom I visited. 

I came to the conclusion that there are both differences and similarities between 

the three schools. The two schools that are most similar are the municipal school and the 

Montessori school both in the literature and in the result from the observations and interviews. 

Two of the main differences between the schools are how they plan the school days for the 

pupils, in which order they have the lessons, and how they use the national tests. The 

municipal school uses the national test in fifth grade, the Montessori school uses it in the 

years four, five and six and the Waldorf school only use it in year nine. The Montessori 

school and Waldorf school believe that they require more from their pupils that the national 

goals. All the three schools aim at those goals, but the Waldorf schools have their own 

curriculum. 
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Sammandrag 
Med detta arbete vill jag titta på de största skillnaderna mellan en kommunal-, en Montessori- 

och en Waldorfskola med inriktning på deras engelskundervisning. Detta för att få inspiration 

till olika sätt att undervisa elever i problem på, i framförallt engelska. För att kunna se de 

största skillnaderna och likheterna mellan den kommunala skolan, Montessoriskolan och 

Waldorfskolan började jag med att studera vad som finns skrivit om dem i litteraturen.  

Efter att ha gjort detta valde jag att ta kontakt med en skola av varje sort. Jag 

besökte de tre skolorna under två dagar vardera under tre veckors tid. Under de två dagarna 

satt jag med i klassrummet och tittade på hur undervisningen såg ut. Besöket avslutade jag 

med att intervjua den lärare vars klassrum jag besökte. Intervjufrågorna jag ställde till lärarna 

var formulerade utifrån den litteratur jag studerat. 

Jag kom fram till att det inte bara finns skillnader utan även likheter mellan 

skolorna, framförallt mellan den kommunala skolan och Montessoriskolan. Detta både i 

litteraturen och i resultatet. En av de största skillnaderna mellan de olika pedagogikerna och 

skolorna var utöver hur de lägger upp elevernas skoldagar, hur de använder sig av de 

nationella proven. Den kommunala skolan gör de nationella proven i årskurs fem, medan 

Montessoriskolan gör femmans nationella prov i både fyran, femman och sexan, och 

Waldorfskolan inte gör dem över huvud taget mer än i årskurs nio. Både Montessoriskolan 

och Waldorfskolan anser att de kräver mer av sina elever än vad som görs i de nationella 

målen. Men alla tre skolorna följer målen, även om Waldorfskolorna har sin egen läroplan.  
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1.Inledning 
I skolan idag finns det många elever i problem. Eleverna klarar inte av att motsvara de krav 

som ställs i läroplanerna och kursplanerna. Är det då konstigt om föräldrar väljer att sätta sina 

barn i friskolor som tillämpar en annan pedagogik än den som tillämpas i den kommunala 

skolan? Under flera år har antalet elever i friskolorna ökat, och man ser ingen minskning i 

denna trend. Friskolornas pedagogik vinner även mark inom den kommunala skolan. Detta 

när lärarna märker att det finns en del av pedagogiken de tycker fungerar bra. De delar de 

tycker är bra väljer de ofta att tillämpa i undervisningen. För att få inspiration till min egen 

undervisning och ge eleverna större möjligheter kommer jag studera två friskolor lite 

närmare. De två friskolorna är Montessori och Waldorf. Deras pedagogiker är framtagna av 

Maria Montessori och Rudolf Steiner. Av dessa två är Montessoripedagogiken något mer 

känd i Sverige. Båda pedagogikerna är kända över mer eller mindre hela världen. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att få insikt i skillnaderna mellan den kommunala skolan och 

friskolorna, Montessori och Waldorf. Vilka är skillnaderna och likheterna mellan skolorna 

och deras pedagogiker? Undersökningen kommer att ske med inriktning på de olika 

pedagogikernas engelskundervisningsmetoder eftersom jag har engelska som inriktning. 

Mina frågeställningar är följande: 

 Vilka är de största skillnaderna mellan kommunal-, Montessori- och 

Waldorfskola? 

 Hur ser skolornas engelskundervisning ut? 

 Används de nationella ämnesproven för att bedöma om eleverna nått 

målen för årskurs fem? 
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2.Bakgrund 

2.1 Montessoripedagogik 

2.1.1 Vem var Maria Montessori? 

Maria Montessori föddes den 31 augusti år 1870 (Signert, 2000 s 16). Hon blev Italiens första 

kvinnliga läkare när hon tog emot sitt läkardiplom den 10 juni 1896. Men vägen dit var inte 

lätt. Hennes far var emot att hon skulle utbilda sig till läkare, men hon fick stöd av sin mor 

som hjälpte och stöttade henne (a.a., s 19). Montessori ägnade sig åt psykiatri till att börja 

med. Under den här tiden kom hon i kontakt med utvecklingsstörda barn. Hon såg att dessa 

barn inte fick någon stimulans, vilket upprörde henne. För att kunna utveckla barnens intellekt 

inspirerades Montessori av två franska läkare, och utifrån metoder som de använde gjorde hon 

material till barnen. Med detta material blev barnen mer aktiva, och en del av dem lärde sig 

läsa och skriva. Montessori lyckades med att få vissa av barnen att klara av den vanliga 

skolan (Hanson, 1994 s 9). När hon såg att de idéer hon hade fungerade på de 

utvecklingsstörda barnen, funderade hon på huruvida de även skulle fungera på friska barn 

(http://www.luth.se/depts/lib/skolsidan/montessori/nutshell.html 2006-12-04).  

Det fanns flera personer som riktade kritik mot den pedagogik Maria Montessori 

använde sig av. En av dem var William Heard Kilpatrick som skrev en bok om detta, där han 

skriver att det är en pedagogik som bl.a. är baserad på förlegade psykologiska teorier. 

Montessori bemötte sällan den kritik hon blev utsatt för, eftersom hon ansåg att hon inte kom 

någonstans om hon hela tiden skulle gå tillbaka och förklara på nytt vad det var hon menade 

(Signert, 2000 s 113f).  

Under sin livstid blev Montessori nominerad till Nobels fredspris tre gånger, 

åren 1949, 1950 och 1951 (a.a., s 33). Maria Montessori avled år 1952, 82 år gammal 

(http://www.luth.se/depts/lib/skolsidan/montessori/nutshell.html 2006-12-04). 

2.1.2 Vad innebär Montessoripedagogiken? 

Maria Montessori ska ha sagt “…I did not invent a method of Education, I simply gave some 

little children a chance to live” (Signert, 2000 s 16). Vidare har hon sagt att det är barnen som 

visar vägen och hon bara följer den (a.a., s 35). 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997, s 14) påstår att Montessoripedagogiken är 

den enda pedagogik som bygger på barns psykiska utveckling. Pedagogiken utgår från olika 
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skeden i barns liv och de behov de har då. De påstår vidare att det är därför som pedagogiken 

spridits över hela världen och fortfarande är aktuell idag. 

 Maria Montessori kom fram till att barn ska ha stor frihet inom vissa ramar, och 

att läraren ska vara uppmuntrande men hålla sig i bakgrunden så långt det är möjligt. Mycket 

inom pedagogiken går ut på att läraren ska observera barnet och se var det befinner sig i sin 

utveckling och vad det behöver för att kunna gå vidare (Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds, 1997 s 14). När man som lärare observerar ett barn finns det vissa frågor man bör 

ställa sig: ”Vad vill barn lära sig? Vad kan jag som lärare erbjuda dem? Och till sist: Finns det 

ingenting kvar som barn borde lära sig?” (Signert, 2000 s 36). När läraren observerar barnet 

tittar hon/han på en viss egenskap i taget och för anteckningar om denna. Detta gör läraren för 

att kunna följa barnets utveckling (Hanson, 1994 s 66). Montessori liknar lärarna vid 

vetenskapsmän i klassrummet, detta utifrån det arbetssätt hon vill att de ska tillämpa (Signert, 

2000 s 22). Klassrummet och materialet som finns i klassrummet ska vara anpassat för 

barnen. Montessori ansåg att det ska vara en förberedd miljö när barnen kommer. Miljön ska 

vara pedagogisk och lärarna ska vara en del av den (a.a., s 35). 

 Ett barn som arbetar med något som det är intresserat av störs inte av 

omgivningens faktorer, utan klarar att koncentrera sig ändå. Det är viktigt att låta ett barn 

hålla på och upprepa en övning så länge det vill eftersom det är så barnet vill arbeta (Hanson, 

1994 s 10f). Vidare tycker de små barnen att det är viktigt att ha ordning runt omkring sig, 

och ställer därför tillbaka materialet de använt på sin plats. Något mer som Montessori 

upptäckte var att de små barnen tycker om tystnad (a.a., s 12). 

”Maria Montessori vill med sin pedagogik vara en hjälp och ett stöd för barnet 

att bli en oberoende och självständig individ.” (a.a., s 17) Montessori kallade den livskraft 

som gör att man vill lära sig mer för ”horme” vilket är ett grekiskt ord och betyder drift 

(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997 s 21). Hon såg även att barnen var 

mottagliga för olika slags kunskap i olika stadier av sin mognad. Montessori kallade dessa 

olika stadier för ”sensitiva” perioder, och hon ansåg att det var viktigt att ta till vara på dessa 

stadier (http://www.luth.se/depts/lib/skolsidan/montessori/nutshell.html 2006-12-04). När hon 

forskade upptäckte hon sex olika ”sensitiva” perioder. Dessa var olika starka i olika åldrar. De 

olika perioderna var känslighet för ordning, språk, att lära sig gå, social träning, små föremål 

och detaljer plus känslighet för att lära med alla sinnen. Vidare delade hon upp uppväxten i 

olika skeden, det första är från födseln till dess barnet fyller sex år, nästa är från sex år till tolv 

år, den näst sista är från tolv år till arton år och den sista är från arton år till tjugofyra års ålder 

då Montessori anser att man nått vuxen mognad (Signert, 2000 s 38). 
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Det som kännetecknar Montessoripedagogiken mest är: 

 Att barnen och deras arbete ska respekteras. 

 Det är viktigt att ta tillvara på barnens inlärningsförmåga. 

 Som pedagog ska man tänka på att barnen lär med hela kroppen, alltså 

måste de få utvecklas motoriskt, emotionellt, socialt, andligt och 

intellektuellt för att de ska kunna fungera. 

 Barnen måste få skaffa sig sina egna erfarenheter för att lära, och detta 

gör de genom att pröva sig fram och använda sina händer. 

 Barnet kan själv välja om det vill arbeta ensam eller med andra barn.  

 Utifrån det som pedagogen visar för barnet väljer barnet själv vad det 

vill arbeta med. 

 Det är också viktigt att miljön är förberedd så att den passar barnet. 

 Läraren är mer en handledare för barnet och måste p.g.a. detta lita på 

att barnet vill lära (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997 

s15). 

För att barnen ska kunna känna att de kan påverka sin skolsituation, får de träna 

på att vara med och fatta beslut under klassråden gällande saker som berör dem. De är även 

med och planerar och lägger upp sitt arbete som de ska utföra (Hanson, 1994 s 19f). 

2.1.3 Montessorimaterialet i undervisningen 

När Maria Montessori var i Indien utvecklade hon det redan befintliga materialet för barn i 

åldrarna tre till sex år, som hon skapade och utvecklade när hon arbetade med de utvecklings-

störda barnen på Ortofreniska skolan. Hon tillverkade nytt material för barnen i åldrarna sex 

till tolv år (Signert, 2000 s 24, 32). 

 När barnen är yngre och börjar Montessoriskola får de öva på praktiska saker 

som de bör kunna i vardagen, som att hälla mjölk i ett glas. För att barnen skall klara av dessa 

övningar är det viktigt att hjälpmedlen är i deras storlek (a.a., s 40). 

 Montessori ansåg att det är viktigt att träna de olika sinnena som syn, hörsel, 

smak och känsel. Tränade barnen de olika sinnena blev de mer mottagliga för nya saker i 

undervisningen. Vidare ansåg hon att det var viktigt att inte sluta stimulera de olika sinnena, 

utan det var något man borde göra livet ut (Signert, 2000 s 41; Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds, 1997 s 24). 

 Det konkreta materialet som används i Montessoriundervisningen är något som 

Maria Montessori blivit känd för. Meningen med det konkreta materialet är att barnet ska 
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kunna nå den koncentration som behövs för att det ska kunna arbeta, därför är materialet olika 

beroende på de olika perioderna som barnet är i. Montessori påpekar att det som lärare är 

viktigt att inte bara titta på materialet, utan själv pröva det och känna efter vilka svårigheter 

det är med materialet och varför barnet ska använda det (Signert, 2000 s 42f). Läraren blir 

länken mellan barnet och materialet. Det är lärarens uppgift att få barnet intresserat av det 

material som passar barnet bäst (Hanson, 1994 s 30). 

 Både af Malmborg (1965 s 9) och Signert (2000 s 105) skriver att, om 

Montessorimaterialet tar överhanden i skolan så ska man bränna det, eftersom det är barnet 

som ska komma i första hand, inte materialet. 

 Förutom materialet använder man sig av få läroböcker i undervisningen, men 

har gott om böcker för barnen att kunna söka fakta i. Utöver böckerna använder barnen sig 

också av datorer i fakta sökandet. Men även det material som lärarna själva tillverkar 

(Hanson, 1994 s 65). 

 Det material som används i undervisningen går att dela in i praktiskt material, 

sensoriskt material, språkmaterial, matematikmaterial och kulturmaterial (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds, 1997 s 101). 

2.1.4 Hur ser läroplanen ut för eleverna i en Montessoriskola? 

Montessori ansåg att läroplanen skulle vara ett stöd i undervisningen, men pedagogiken utgår 

från barnens oberoende inte läroplanen. Vidare anser hon att människor inte ska ha otydliga 

mål som de inte vet vilka det är, utan det skall vara tydliga mål och ett klart syfte med det 

man gör (Signert, 2000 s 43). 

 I en Montessoriskola bör det däremot finnas en kursplan så att barnen vet vad de 

ska göra inom ett ämne från årskurs ett till och med årskurs sex. Detta är för att barnen ska 

kunna få en helhetssyn på vad de ska göra. Kursplanen ska innehålla både obligatoriska 

övningar som barnen ska göra, men även sådana som barnen kan göra om de själva vill 

(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997 s 137). 

2.1.5 Är skoldagen uppdelad på ett speciellt sätt? 

För att respektera individen ska man inte dela in dagen efter ett schema enligt Montessori. 

Utan det ska endast vara bestämda tider för när barnen ska börja och sluta skoldagen, och när 

de ska ha lunch. Barnen ska ha möjlighet att hålla på med en uppgift så länge de behöver utan 

att behöva bli avbrutna. Detta för att de barn som känner att de vill byta uppgift ofta ska 

kunna göra detta, och de som vill byta sällan ska kunna göra det. Även om barnen arbetar på 
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olika sätt ser deras arbetskurva väldigt likadan ut. Montessori kallade detta för en arbetscykel 

(Signert, 2000 s 44). 

2.1.6 När börjar barnen med engelska och hur ser undervisningen ut? 

I förskolan börjar barnen med att ha språkundervisning, vanligtvis engelska. Främst genom att 

det sjungs sånger och räknas på det nya språket. Sedan bygger man vidare på dessa kunskaper 

när barnen är 6-7 år och börjar skolan. 

 Under de första åren får barnen möta språket muntligt innan de möter det i 

skrivna texter. När barnen ska lära sig ord börjar de med dem som stavas som de låter, alltså 

ljudenliga ord. Detta gör man genom att barnen har bilder och ljudlappar. För att barnen ska 

få öva på ord och slå i lexikon kan de få leta reda på vad olika rum heter i ett hus. 

 För att barnen ska få rätt uttal har man inte för stora barngrupper när det 

undervisas i engelska. Detta för att alla barnen ska kunna vara aktiva. När barnen blir äldre får 

de läsa böcker av varierande svårighetsgrad, och lära sig grammatik. Barnen får även berätta 

och dramatisera inför gruppen och uttrycka sig i skrift. En individuell uppgift för ett barn kan 

vara att de får lyssna på en bandspelare med lurar och utföra olika uppgifter som sägs på 

bandet (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997 s164). 

2.1.7 Montessoripedagogiken i Sverige? 

År 1920 kom Montessoripedagogiken till Sverige genom Anna Pallin, som varit i London och 

gått lärarkurs ledd av Maria Montessori år 1919. På den här tiden var inte Montessori-

pedagogiken särskilt känd i Sverige. Men 1920 startades den första Montessoriklassen i 

Stockholm i Anna Schulheiss skola av Mabel Holm.  

Maria Montessori var på besök i Sverige år 1950. Under sitt besök i Sverige gav 

hon föreläsningar i Stockholm och Göteborg, och på så vis spreds pedagogiken. 

Montessoripedagogiken har varit den störst växande alternativa pedagogiken under 1990-

talet. I dag kan barnen som börjar Montessoriförskola gå hela sin skolgång ända upp till och 

med gymnasiet (Signert, 2000 s 106f). 

 Den Svenska Montessoriföreningen startade som en intresseförening år 1960. År 

1979 omorganiserades den och bytte namn till Svenska Montessoriförbundet. En av 

Montessoriförbundets uppgifter är att ge tillstånd till Montessoriskolor att starta och att ge 

skolorna tillstånd att hålla öppet. Alla skolor kontrolleras varje år för att se att de fortfarande 

håller standarden och följer de krav som ställs på dem. Förbundet ger även ut en tidning sex 

gånger per år (Signert, 2000 s109). 
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2.2 Waldorfpedagogik 

2.2.1 Vem var Rudolf Steiner? 

Rudolf Steiner föddes år 1861 som son till en fattig österrikisk järnvägstjänsteman. Både sin 

skolgång och sina högskolestudier finansierade han genom att ge privatlektioner. Vid 

Tekniska Högskolan i Wien läste Steiner matematik och naturvetenskap (Carlgren, 1977 s 9). 

Utöver det han studerade vid högskolan, studerande han även filosofi, litteratur, psykologi 

och medicin vid universitetet (Ritter, 1997 s 18). När Steiner gick på högskolan var han 

informator åt en pojke som var svårt efterbliven, som föddes med hydrocefali (vattenskalle). 

Genom sitt sätt att undervisa den här pojken lyckades han bota pojken på två år. Detta innebar 

att pojken kunde gå i realskola bland barn som var i hans egen ålder. Det gick så bra för 

pojken att han lyckades bli läkare (Carlgren, 1977 s 9). 

 Den kunskapsväg som Steiner företrädde kallas för antroposofi. Själva ordet 

kommer från de grekiska orden ”antropos” som betyder människa och ”sophia” som betyder 

vishet (a.a., s 14). År 1912 bildade Steiner det Antroposofiska sällskapet (Ritter, 1997 s 22).  

För att Steiner skulle kunna förverkliga sin skolidé, var han tvungen att göra det 

själv. Det enda Steiner inte ville kompromissa med när han försökte få tillstånd att starta sin 

skola i Stuttgart var att han själv skulle tillsätta lärartjänsterna. De som fått förfrågan från 

Steiner om de ville arbeta i hans skola samlades den 21 augusti 1919 för en 15 dagars kurs. 

När Steiner tillsatte lärartjänster var inte det viktigaste om personen redan var en bra lärare, 

utan om personen genom att göra en del självstudier, pedagogisk utbildning och andlig 

skolning kunde bli det (Carlgren, 1977 s 14). Ännu idag är det lärarkollegiet som har hand om 

nyanställningen på Waldorfskolor. Lärarkollegiet bestämmer undervisningens inriktning, 

omfattning och kvalitet. Waldorfskolorna är alltså helt självstyrande (Carlgren, 1978 s 66). 

När skolan startade den 7 september år 1919 var det åtta klasser och runt 300 

barn. Dessa var barn till arbetare och tjänstemän vid Waldorf-Astoria-koncernen. Skolan 

växte fort och på våren 1925 gick det nästan 900 barn på skolan. Eftersom Waldorfskolor inte 

brukar ha någon rektor, hade inte Steiner den rollen på skolan han startade, men dock en 

central roll (Carlgren, 1977 s 11f; Ritter, 1997 s 14). I och med Rudolf Steiners död i Dornach 

i mars 1925 avbröts inte det arbete han på börjat, utan det fortsätter än idag (Carlgren, 1977 s 

15; Ritter, 1997 s 24). 

7 
 



 

2.2.2 Vad innebär Waldorfpedagogiken? 

Det viktigaste för den antroposofiska skolningsvägen är enligt Rudolf Steiner: ”färdigheten att 

förstå och leva sig in i andra människors livssituation” (Carlgren, 1977 s 13). Det krävs att 

man har en fördjupad människokunskap (a.a., s 11). Utifrån den antroposofiska uppfostrings-

konsten ska barnen inte vara materialistiskt uppfostrade, utan vara mer praktiska istället 

(Steiner, 1994 s 285). Människan skall inte bara vara en fysisk varelse, utan en själslig och 

andlig varelse. Vi består av ett kroppsligt, ett själsligt och ett andligt väsen (Ritter, 1997 s 30). 

Till antroposofin hämtade Steiner sin inspiration från Goethe och Schiller. Grundtankarna till 

Waldorfpedagogiken hämtade Steiner från Schillers ”Estetiska brev”. Breven beskriver hur 

människan står mellan två grunddrifter, formdriften och den sinnliga driften. Mellan dessa 

poler ska lekdriften finnas och se till att dessa drifter är i harmoni med varandra. Steiner 

påstår: ”I detta mellanrum där skaparkraften och lekdriften lever är människan fri.” Steiner 

påverkades även av Goethes arbete om varseblivning. Goethes forskning visar att om man 

tränar varseblivningen ”på ett speciellt sätt kan den utvecklas till omdömesförmåga” (Ritter, 

1997 s 20). 

Det viktigaste inom Waldorfrörelsen är att läraren ska bana väg för individ-

ualiteten. Läraren ska inte forma människan efter befintliga mönster. Som uppfostrare, både 

förälder och lärare, ska man finna ett barns dolda talang och försöka locka fram den. Det kan 

vara en talang som annars inte skulle ha blivit synlig. Men det finns också fostrare som har 

negativt inflytande över sina barn. Det är ungefär lika illa att försumma sitt ansvar som att 

försöka göra barnet till en avbild av sig själv (Carlgren, 1977 s 14). Som lärare gäller det 

alltså att skapa bästa möjliga miljö för det ”fria jaget” att utvecklas. Gör man det så växer 

sedan barnet av egen kraft, jaget är det översinnliga i barnet. Får detta utvecklas kan det bli 

som en vacker blomma och barnet kan då uppfylla sin uppgift här på jorden (Ritter, 1997 

s37f). 

 Den muntliga undervisningen är det viktigaste i Waldorflärarens arbete. I ett 

enskilt ämne finns inte den röda tråden i en enstaka bok, utan det är läraren själv som hämtar 

den kunskap som den skall förmedla från olika källor. Det är endast som bredvidläsning man 

använder sig av tryckta läroböcker. Däremot gör man undantag i främmande språk och 

modersmålsundervisning då barnen har läroböcker (Carlgren, 1977 s 38). Från det att barnen 

går i årskurs sju-åtta får de börja skriva sina egna texter mer och mer själva genom att de 

samlar fakta ur läroböcker, populärvetenskapliga verk m.m. (Carlgren, 1978 s 65). 
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 När läraren skall berätta om något för eleverna är det viktigt att det tas hänsyn 

till den själsligainandning som sker. När läraren berättar är det en som Steiner kallar det 

själsliginandningssituation. Det är som med vanlig inandning, den kan inte pågå hur länge 

som helst utan att barnet måste få andas ut. För att få en form av utandning är det viktigt att 

barnen får vara kreativa. Sker inte detta blir barnet sjukt och tappar sin koncentration, slutar 

lyssna, blir oroligt och börjar skruva på sig, pratar, bråkar och busar. Får de inte vara aktiva 

känns det för barnen som om de ska spricka. Det är därför något som man tar hänsyn till när 

man arbetar som Waldorflärare (Ritter, 1997 s 78). Detta går att jämföra med Krashens 

´affective filter´. Krashen menar att om barnet är spänt, arg, ängslig eller uttråkat, filtrerar det 

bort det som sägs och kan inte ta in det som försöks läras ut. Är barnet däremot lugnt och 

känner att det kan lära sig så är filtret inte aktivt, och det kan ta in vad som sägs (Lightbown 

& Spada s 39f). 

För att föräldrar skall känna förtroende för att ha sina barn i en Waldorfskola, 

tvingar lärarna inte på barnen någon form av livsåskådning. När barnet själv är redo att skaffa 

sig en egen uppfattning om livsåskådningar får den göra det (Carlgren, 1978 s 56). 

2.2.3 Hur ser läroplanen för Waldorfelever ut? 

Waldorfskolorna i Sverige har en egen målbeskrivning för de olika ämnen de undervisar i, 

från det att barnet är ett år till det är nitton år. I denna målbeskrivning har jag valt att titta 

närmare på vilka mål de har med undervisningen i främmande språk. Det står följande: 

”Huvuduppgiften för undervisningen i främmande språk är att bygga broar till andra kulturer, 

till förnyande aspekter av den egna personligheten än de givna, till ökad självkännedom” 

(Waldorfskolefederationen & Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd, 2002 s 31). De 

mål Waldorfskolorna följer är skrivna utifrån Lpo 94, men med tillägg. Målen står under 

ständig bearbetning (http://www.waldorf.se/wpkort.aspx 2006-09-11). 

 De mål som barnen som slutar årskurs fem skall ha uppnått är: 

 Förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal 

 Kunna förstå dikter, berättelser och skrifter av enkel karaktär 

 Kunna göra sig förstådd i skrift, t.ex. i enkla meddelanden 

 Känna till något om levnadsförhållanden i aktuella språkområden 

(Waldorfskolefederationen & Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd, 2002 s 32). 

När barnen slutar skolan för sommaren får de hem ett så kallat läsårsbrev till 

föräldrarna. När barnen slutar årskurs fem eller sex så vänder sig detta brev istället för till 

föräldrarna direkt till barnet (Carlgren, 1977 s 201). Läsårsbreven beskriver hur barnet har 
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arbetat under året. Har han/hon nått upp till målen som är satta? När läsårsbreven skrivs 

jämförs barnet inte med andra barn utan endast med sig själv, och vilka framsteg han/hon 

gjort under året. Läsårsbreven kan kompletteras med att läraren har muntliga samtal med 

barnet. Det finns lärare som har tagit intryck av det man förr kallade kvartsamtal (Carlgren, 

1978 s 64). 

2.2.4 Är skoldagen uppdelad på ett speciellt sätt? 

I Waldorfskolorna läggs det stor vikt vid att barnen får lära sig praktisk-manuella färdigheter. 

Den kursplan man valt att följa lämnar stora friheter för varje lärare att lära ut vad den tycker 

är viktigt. Något som har en central roll i undervisningen och lärarutbildningen är konstnärlig 

verksamhet av olika slag. 

 Vidare delas kunskapsämnena in i olika perioder så att man inriktar sig på olika 

saker. Dessa perioder brukar pågå mellan två till fyra veckor (Carlgren, 1978 s 64f). 

Periodundervisningen är det som berör tanken. Det går att jämföra med temaarbete då man 

fokuserar på ett specifikt område under en period (http://www.waldorf.se/wpkort.aspx 2006-

09-11). Kunskapsämnena som t.ex. samhällskunskap ligger under de två första timmarna av 

skoldagen, och ämnena tillsammans kallas för huvudlektion (Carlgren, 1977 s 36). Under 

periodläsningen gör barnen så kallade periodhäften, dessa är istället för läroböcker. Läraren 

berättar om ämnet och sedan får barnen skriva ner berättelser som hör till ämnet och illustrera 

dessa (Ritter, 1997 s 87). Eftersom barnen gör dessa periodhäften och läraren har sitt upplägg 

på lektionerna, så ska barnen lära sig det de behöver, och därför är barnen inte i behov av att 

ha läxor. Men detta betyder inte att de inte har läxor. I de högre klasserna kan barnen ha som 

läxa att bl.a. rita eller skriva färdigt något som de inte hunnit med under lektionerna. I språk-

undervisningen ger läraren barnen läxor (a.a., 1997 s 106). Periodundervisningen tar hänsyn 

till de olika livsrytmerna som t.ex. inandning och utandning som är en av grundstenarna i 

Waldorfpedagogiken. Vidare ligger detta till grund för det schema som barnen har, hur dags-, 

vecko- och årsplaneringen ser ut (Ritter, 1997 s 76). När barnen har haft huvudlektionen är 

det viktigt att de får ha en ordentlig rast. Efter att de haft den här rasten har de ämnen som 

skall tilltala deras rytmik och känsla. Dessa ämnen kräver att det inte bara görs en gång, utan 

att det hela upprepas, repeteras och tränas. Till dessa ämnen hör språkundervisning, 

konstnärliga ämnen och övningsämnen. På eftermiddagen har barnen de ämnen som rör 

viljeimpulserna. Detta är ämnen som gymnastik, eurytmi, syslöjd och träslöjd (a.a., 1997 

s81f). 
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 Samma lärare följer barnen under de första sju till åtta åren. Klassläraren är den 

som har ansvaret för huvudlektionen varje dag och en eller ett par av de andra lektionerna. 

Vidare har läraren också hand om kontakten med föräldrarna (Carlgren, 1978 s 65). Barnen 

byter inte klasskamrater under de tolv år de går tillsammans i skolan 

(http://www.waldorf.se/wpkort.aspx 2006-09-11). 

 Något som är speciellt för Waldorfpedagogiken och skolorna är att de har ett 

ämne som kallas för eurytmi. Detta ämne är en form av rörelsekonst. Där kan man uttrycka 

språkliga och musikaliska kvalitéer. För att ta ett exempel så har varje konsonant och vokal en 

särskild rörelse, samma gäller de olika tonerna på en skala (Carlgren, 1978 s 102). 

 Vidare har även Waldorfskolorna så kallade års- eller månadsfester. Under dessa 

träffas lärare, föräldrar och barn, och barnen får visa vad de arbetat med under den senaste 

tiden (Ritter, 1997 s 97). 

2.2.5 När börjar barnen med engelska och hur ser undervisningen ut? 

Följande är sagt av Steiner: ”När det gäller språkundervisningen bör barnet först öva språket 

och sedan reglerna” (Ritter, 1997 s 113). I en Waldorfskola får barnen lära sig främmande 

språk på samma sätt som man lär sig sitt modersmål, alltså utan formell 

grammatikundervisning. Först när barnen är runt nio till tio år börjar pedagogen lära dem bl.a. 

formell grammatik, eftersom barnen då kräver mer för att kunna utvecklas. 

 Enligt Steiner består språk av två element, dessa två är ett tankeelement och ett 

känsloelement som påverkar varandra. Innan barnet kommit upp i nioårsåldern har det endast 

ett känslomässigt förhållande till språket (a.a., 1997 s 113). Eftersom barn fortfarande är bra 

på att härma när de börjar första klass, har man valt att börja med två främmande språk redan 

då i Waldorfskolorna (Ritter, 1997 s 123). Barnen får inte som uppgift att översätta texter 

förrän de går i de högre klasserna (http://www.waldorf.se/wpkort.aspx 2006-09-11). 

2.2.6 Waldorfpedagogiken i Sverige? 

Mellan 1948-49 kom det utländska Waldorflärare till Sverige och höll föredrag. Detta var för 

att man ville försöka få starta en Waldorfskola i Sverige.  

 Den 17 oktober 1949 börjar Karin A Larsson undervisa den första gruppen barn, 

som kallades för ”Kristoffergruppen”. Hösten 1950 blir ”Kristoffergruppen”, Kristoffer-

skolan. Kristofferskolan fortsatte sedan att växa, och i januari 1956 fanns det sju klasser på 

skolan. I de sju klasserna gick sammanlagt ungefär 200 barn. Kristofferskolan finns kvar som 

skolan även idag (Carlgren, 1977 s 16).  
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2.3 Kommunal skola 

2.3.1 Historiskt perspektiv 

I 1946 års betänkande står det att alla barn oavsett härkomst ska ha samma grundläggande 

studieväg under de nio första åren i skolan (Egidius, 2001 s 50). 

 Under 1960-1970-talen fördömde man ”fråga och svara-metoden” och kateder-

undervisningen, även om man samtidigt lovade att lärarna i framtidens skola skulle få välja 

den undervisningsmetod som passar dem bäst. Istället för att fokusera på hur undervisningen 

skulle gå till som t.ex. genom projektarbete och andra elevaktiverande metoder valde man att 

fokusera på förslaget om en enhetsskola (a.a., 2001 s 55f). 

 Det var först 1962 som det började kallas för grundskola, och detta var fjorton år 

efter att Skolkommissionen lämnat in ett betänkande (a.a., 2001 s 67). 

 Under 1970-1980-talen stöddes tankar som elevansvar, medbestämmande, 

projektarbeten kring ämnesövergripande teman och lokalt utvecklingsarbete av de 

grundläggande tankarna i reformpolitiken (a.a., 2001 s 108). 

2.4 De nationella målen för engelskundervisning 

I Lgr 62 blev det både obligatoriskt med nioårig skolgång och engelska från och med årskurs 

fyra till och med årskurs sju. Efter årskurs sju hade eleverna en valmöjlighet om de ville 

fortsätta med engelska eller ej. Det var då endast ungefär 10 % av eleverna som inte fortsatte 

med engelskan. I och med att engelskan blev obligatorisk fick lärarna på lågstadiet (år 1-3) 

ansvar för nybörjarundervisningen i engelska. Engelska undervisades bara i årskurs tre och 

många lågstadielärare tyckte att det blev svårt att hålla sin kompetens uppe, eftersom de 

endast undervisade i engelska vart tredje år (Skolverket, 2000 s 8). 

 När Lgr 80 kom kunde kommuner om de ville och hade särskild anledning, välja 

att börja med engelskundervisningen först i årskurs fyra. En orsak till att en kommun kunde 

välja att senare lägga engelskundervisnings starten kunde var att det var en invandrartät 

kommun. Men 1991 visade det sig att en av orsakerna som gjorde att kommunerna valde att 

börja med engelskundervisningen först i årskurs fyra var att de ansåg att 

svenskundervisningen skulle få lida annars, och de ansåg att svenskan var viktigare. Dessutom 

ville man att eleverna skulle få uppleva något nytt i årskurs fyra. 1995 ökades timantalet för 

engelskundervisningen marginellt plus att starten för undervisningen av engelska flyttades ner 

(Skolverket, 2000 s 8f). 
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 Det finns något som kallas för ”strävansmål”, och dessa sätter ingen gräns för 

vad eleven ska kunna. I läroplanen anges även vilka kunskaper och färdigheter som eleverna 

ska uppnå i engelska. Dessa kallas för ‘mål att uppnå’ och anger den lägsta nivå som eleven 

ska motsvara (Skolverket, 2000 s 13f). 

 De mål som finns för engelskan skall ses som en hjälp och vägledning för hur 

undervisningen skall läggas upp. I kursplanerna står det ingenting om vad det är för material, 

metod och innehåll det ska vara i undervisningen. Det går att se målen som en färdriktning. 

För att det ska vara enklare att använda sig av kursplanerna bör de tolkas och konkretiseras 

för barnen (Skolverket, 2001 s 40). 

De mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är följande. 

Eleven skall 

 kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och 

beskrivningar som ges i tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven 

välbekanta områden 

 kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen 

 kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra 

 kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla 

instruktioner och beskrivningar 

 kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela 

något 

 känna till något om vardagslivet i något land där engelska används 

 kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser 

går till 

 kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i 

samarbete med andra eller på egen hand (Skolverket, 2000 s 62) 

 

2.5 Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

Den Nationella Utvärderingen 2003 som utförts av Skolverket (2005, s 68) liknas av dem vid 

ett flygfoto. Med det menas att man inte ser nyanserna. De delar av de nationella proven som 

skulle undersökas togs från de nationella prov som användes 1989, 1992 och 1995 med några 

små förändringar i formuleringen. Detta för att kunna jämföra elevernas resultat med gamla 

provuppgifter (Skolverket, 2004 s 27; Holmberg et al, 2005 s 38). Eftersom det inte varit med 
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tillräckligt många fristående skolor i undersökningen, har man inte kunnat dra några slutsatser 

vad gäller skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor (Skolverket, 2004 s 30). 

 I undersökningen kunde man se en skillnad gentemot den förra undersökningen 

som var 1992 gällande elevernas attityder till engelska. Eleverna tycker inte att engelska är ett 

främmande språk längre på samma sätt som innan, utan något som förekommer i samhället de 

lever i. I undersökningsmaterialet fanns en öppen fråga gällande vad eleverna tycker är bra 

med engelska. På den frågan hade de flesta elever svarat att det är ett världsspråk och att de 

tycker att det är bra att få lära sig det. Eleverna tycker att ämnet är viktigt och känner att de 

vill lära sig mer. Det är inte bara eleverna som tycker om språket, utan även lärarna tycker om 

att undervisa i det. I undersökningen kom det fram att det ställs högre krav på lärarna idag 

som skall undervisa i engelska eftersom eleverna kan mer (Skolverket, 2005 s 82ff). Om man 

jämför skillnaderna huruvida eleverna talar engelska hemma, kan man se en skillnad mellan 

könen. Flickorna tala mer engelska hemma i familjen och med andra, medan pojkarna läser 

engelsk text på Internet, chattar och spelar dataspel på engelska (Skolverket, 2004 s 47). 

 För att läraren skall kunna hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd krävs 

det att läraren vet vad som kan varieras i undervisningen och även varför. De elever som 

tillhör den kategorin som behöver extra stöd är t.ex. invandrare som inte läst engelska lika 

länge som övriga eleverna i klassen och de som är i behov av extra stöd, framför allt för 

elever i årskurs 9 (Skolverket, 2005 s 88). Tittar man på undersökningen som gjordes i 

årskurs fem är det en stor del av lärarna som har antingen kort eller ingen utbildning i 

engelska utöver den de fick på gymnasiet. Men lärarna upplever inte det som något problem, 

att se ett samband mellan lärarnas utbildning och elevernas resultat (Holmberg et al, 2005). 

 I NU-03 är hörförståelsen för årskurs fem något lägre än i den förra under-

sökningen, men läsförståelsen ligger på en lägre nivå och spridningen är större än för tio år 

sedan. Samma resultat gäller både för årskurs fem och nio. För att kunna förbättra detta 

resultat tror man att det krävs att vissa resurser omfördelas i skolan. Det borde gå mer av 

resurserna som är tillgängliga i skolan till undervisningen (Skolverket, 2005 s 89ff). Tittar 

man på skillnaderna i tid som läggs ner på skrivandet så har det ökat en hel del på tio år. 

Lärarna väljer också att prioritera muntlig undervisning före läsandet, och detta gör de 

eftersom det blir problem med de lässvaga eleverna om det ska läsas mycket. 

 De resultat som forskarna kom fram till i NU-03 är att det inte har någon 

betydelse för resultatet när eleverna börjar med engelska (Skolverket, 2004 s 47f). 
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2.6 Varför göra det nationella ämnesprovet i engelska? 

Större delen av eleverna som går i årskurs fem gör det nationella ämnesprovet i engelska. De 

nationella proven i årskurs fem är inte obligatoriska, utan endast diagnostiska (Skolverket, 

2001 s 256). Tanken med proven är att de ska ge kunskap om vilka färdigheter eleverna har i 

ämnet. Utifrån de olika resultaten får man som lärare en uppfattning om hur eleverna ligger 

till jämfört med det övriga Sveriges femteklassare. Det nationella ämnesprovet testar 

elevernas förmåga att lyssna, tala, läsa och skriva och kunskaper om andra engelsktalande 

länder. Det viktigaste med de nationella proven är inte att leta efter elevernas brister, utan få 

reda på vad de är bra på (Skolverket, 2001 s 158). Det skall också ses som ett hjälpmedel för 

att fånga upp elever som har svårigheter i sitt lärande (Skolverket, 2001 s 261). Materialet 

skall vara ett komplement till den bedömning av eleverna som skall ske kontinuerligt. Provet 

skall vara ett stöd för läraren och eleverna. För att underlätta bedömningens likvärdighet 

nationellt kan man ta stöd utifrån de nationella proven. De nationella proven skall vara en 

integrerad del i undervisningen. Eftersom elever lär sig på olika sätt finns det flera olika typer 

av uppgifter i de nationella proven, allt för att underlätta för eleverna när de ska visa vad de 

kan (Skolverket, 2001 s 257f). 
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3.Metod 
Jag har valt att göra en undersökning där jag jämför skillnader mellan tre olika skolor med tre 

olika ideologier och syn på undervisningen. Skolorna är en kommunal-, en Montessori- och 

en Waldorfskola, och undersökningen inriktas på engelskundervisningen. Innan besöken på 

skolorna har jag studerat litteratur som finns tillgänglig. Under besöken på tre skolor har jag 

utfört intervjuer samt observerat en lärare på varje skola. 

 Tanken bakom besöken på de olika skolorna var att jag skall få en djupare 

förståelse för hur de olika pedagogikerna fungerar i praktiken, något som man inte kan få 

enbart av att läsa litteratur om dem. Utöver det är det lättare att få en överblick huruvida 

skolorna arbetar utifrån den ideologi de utger sig för att följa. 

För att komma i kontakt med de olika skolorna gick jag ut på Internet. Den 

kommunala skolan hade jag valt innan vilken jag ville besöka, så därför gick jag in på den 

skolans hemsida och valde en av de lärare som undervisade en femteklass. Läraren som jag 

väljer att kalla Nina skickade jag sedan ett e-mail till, och fick på så vis kontakt med henne, 

och kunde bestämma när de passade bäst för henne att jag kom och besökte henne och 

klassen. För att komma i kontakt med Waldorfskolan gick jag ut på www.waldorf.se. Där 

hittade jag en lista på grundskolor i Sverige. Vissa av skolorna hade egna hemsidor som jag 

gick ut och läste på, och sedan valde den skola som utifrån hemsidan verkade intressantast att 

besöka. På hemsidan fanns det en e-mailadress som gällde för skolan, dit jag skickade ett e-

mail och frågade om det fanns möjlighet att komma på besök. De hälsade att jag var 

välkommen och vi gjorde upp om när det skulle passa dem att jag kom. Den lärare vars 

klassrum jag besökte på Waldorfskolan kallar jag för Lisa. Den sista skolan jag besökte var 

Montessoriskolan, denna skola visste jag fanns i en medelstor stad. Detta gjorde att kontakten 

med den här skolan togs genom ett par telefonsamtal, för att komma överens om tid för 

besöket. Läraren jag intervjuade på Montessoriskolan kallar jag för Stina. 

 De olika skolorna besökte jag under två dagar, och avslutade besöket med att 

intervjua läraren vars klassrum jag besökt. Intervjufrågorna baserar sig på den litteratur jag 

tagit del av. Jag testade dem på min handledare för att se så att de var bra formulerade (se 

bilaga 1). Som Patel och Davidson skriver (2003, s 80) använde jag mig av ganska öppna 

frågor, eftersom intervjun då kunde bli mer som ett samtal. I ett samtal får man oftast reda på 

mer än om det ställs frågor som kräver preciserade svar. Detta eftersom det är lätt att komma 

över på de övriga frågorna när man utför en mer öppen intervju. De olika besöken på skolorna 

skedde under en treveckorsperiod. Under besöken var jag med i klassrummet under två dagar, 
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detta för att se hur läraren och eleverna arbetar i klassrummet. När dessa två dagar gått var det 

även lättare att utföra en intervju eftersom man kände läraren bättre och hur hon arbetar i 

klassrummet, och jag inte var någon främling på samma sätt som bara kom in för att ställa 

frågor. Varför jag valde att besöka en skola per vecka var att det gav mig tid att bearbeta de 

intryck jag fick under besöket innan det var dags för nästa skola. 

Den intervjuade läraren, Nina, är ungefär 40 år och har arbetat som lärare i ca 15 

år. Innan hon var med och startade den här Montessoriskolan arbetade hon på en kommunal 

skola. Den här Montessoriskolan ligger i en kommun med ungefär 50 000 invånare. I skolan 

går det ungefär 67 elever i årskurserna ett till och med sex. Till skolan hör även en förskola 

med ytterligare elever. 

Waldorfskolan var den andra skola som jag besökte. Lisa, läraren i klassen jag 

besökte här, är 47 år och har arbetat som lärare i ungefär 15 år. Innan hon började arbeta som 

Waldorflärare arbetade hon på en kommunal högstadieskola. Waldorfskolan ligger i en stad 

med ungefär 36 000 invånare. Skolan är en liten skola med endast ungefär 25 elever. De har 

stadierna ett till och med nio där jag var, men i år ingen årskurs femma, detta gjorde att jag 

istället besökte en årskurs sex till och med nio. 

 Den första skola jag besökte var den kommunala skolan. Läraren, Stina som 

arbetar i den klass jag besökte är 61 år och har arbetat som lärare i ungefär 40 år. Hon har 

aldrig arbetat inom någon annan skolform än den kommunala. Hon är klassföreståndare för en 

årskurs fem som består av flera olika klasser som satts samman till en klass då kommunen 

gjorde neddragningar och stängde skolor. Skolan ligger i en mindre stad, med mellan tolv-

tretton tusen invånare. På skolan där hon arbetar går det ungefär 330 elever, från förskolan till 

och med årskurs fem. 

Efter varje intervju tog jag mig tid att sitta ner och renskriva de anteckningar jag 

fört under intervjun för att inte förlora den information jag fått. Jag valde att anteckna under 

intervjuerna istället för att använda mig av någon form av inspelningsutrustning, eftersom det 

lätt kan bli stelt om man har en inspelningsutrustning igång. Det blir lättare ett samtal utan en 

sådan. Men fördelarna med en inspelningsutrustning hade varit att jag hade fått med allt vad 

som sades, och att det går att lyssna på intervjuerna flera gånger. 
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4.Resultat 
Jag har valt att redovisa de olika frågor jag ställde till de intervjuade lärarna, och de svar jag 

fick. Därefter har jag gjort en sammanfattning av de största likheterna och skillnaderna mellan 

de olika pedagogikerna. Avslutningsvis kommer jag att göra en jämförelse mellan det som 

står i litteraturen och vad jag observerat. 

  Här följer svaren på intervjufrågorna. 

Hur ser föräldraengagemanget ut? Sitter de med på möten i föräldraföreningen? Ställer 

upp på aktiviteter utanför skolan? 

På Montessoriskolan krävs det från skolans sida engagemang från föräldrarna. De har olika 

grupper: pr-gruppen (t.ex. reklam för öppet hus), fixargruppen (får s.k. arbetsorder t.ex. när 

det behöver sättas upp hyllor på skolan) och trivselgruppen (anordnar t.ex. grillning). När det 

behövs bildas det tillfälliga grupper som t.ex. om det är jubileer. Det krävs att föräldrarna är 

engagerade i en grupp när barnen går på skolan, och grupperna har möten var för sig. En gång 

per termin får föräldrarna komma till skolan och städa, vilket innebär att de får t.ex. torka av 

hyllor. 

 Lisa som arbetar på Waldorfskolan berättade att skolan drivs av en ideell 

förening med både föräldrar och lärare. Föräldrarna i föreningen är inte med och påverkar 

pedagogiken, även om de ibland kan komma med förslag. Det är ett bra föräldraengagemang 

på skolan, det var föräldrar som tog initiativet till att starta skolan. Föräldraföreningen är med 

och anordnar bl.a. öppet hus när de har det. Waldorflärarna vill inte lägga för många måsten 

som föräldrarna ska ställa upp och hjälpa till med, eftersom lärarna vill att alla barn som vill 

ska kunna gå på skolan. Det enda som krävs av föräldrarna är att de en helg per termin städar 

korridor och toaletter. Café Linné är också obligatoriskt att närvara vid då skolan har öppet 

hus och föräldrar och syskon får komma och umgås och köpa fika och saker eleverna gjort. 

På den kommunala skolan är intresset för att deltaga i föräldraföreningen inte 

särskilt stort. Däremot är det ett bra föräldraengagemang i klassen. Föräldrarna lägger sig inte 

i undervisningen eftersom de tycker att den sköts bra. Något som Stina påpekade var att det är 

stor skillnad mellan föräldraengagemang på en stor och liten skola. Föräldrarna ställer upp på 

mer aktiviteter utanför skolan och det är mindre anonymitet på en liten skola. 

 

Hur ofta hålls det föräldramöte och utvecklingssamtal  i klassen? 

Montessoriskola: De elever som är fem år har föräldramöte en gång per termin, medan de 

äldre eleverna som går i fyran till sexan har ett föräldramöte på hösten. Skulle det vara behov 
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av ytterligare, så sätts det in. På skolan har lärare och föräldrar annars en tät kontakt, eftersom 

de flesta föräldrar hämtar och lämnar sina barn med bil varje dag. I samband med detta tittar 

föräldrarna in och hör efter om det är något särskilt, eller får reda på hur det fungerar i skolan 

för deras barn. De har utvecklingssamtal en gång per termin.  

Waldorfskola: För de äldre eleverna är det föräldramöte en gång per termin, 

medan de yngre har det två gånger per termin eller extra vid behov. Utvecklingssamtal har 

eleverna en gång per termin. När eleverna är yngre bestämmer föräldrarna om de ska vara 

med, men på högstadiet har lärarna utöver det vanliga utvecklingssamtalet med föräldrarna ett 

möte med endast lärare och elev. 

 Kommunal skola: En gång per termin är det både föräldramöte och utvecklings-

samtal om det inte sker något speciellt, för då blir det oftare.  

 

När börjar ni med att ha  prov? 

Montessoriskola: Lärarna brukar börja med prov när eleverna går i årskurs fyra. Då har 

lärarna först genomgångar på ett område och sedan prov. Medan i årskurs sex får eleverna 

med sig en bunt papper hem att läsa på, och två veckor senare har de prov. 

 Waldorfskola: På den här skolan har de inte mycket prov. De har skriftliga 

glosförhör på ord de haft i läxa, men detta är för att eleverna vill det. De känner annars att det 

inte är på riktigt. Eleverna tycker också att det är roligt med prov. De har inte prov i engelska. 

 Kommunal skola: De elever som går i skolan i den kommun jag besökte gör ett 

språktest i tvåan-trean. Detta för att kommunen ska kunna se hur de ska placera sina resurser 

till de elever som behöver extra hjälp. I övrigt börjar Stina med prov efter olika områdens slut 

i tvåan. När de arbetat med medeltiden är det till att börja med inte tal om att eleverna har 

skriftliga prov, utan det är mer så att läraren ställer frågor eller eleverna får göra böcker. Detta 

för att se till att eleverna tagit till sig det viktigaste. 

 

Gör ni de nationella proven i årskurs fem? Varför? Varför inte? 

Montessoriskola: På den här skolan har lärarna valt att alla elever i årskurs fyra till sex gör de 

nationella proven varje år. För att detta skall vara möjligt gör en del elever äldre prov 

eftersom proven endast ändras vart annat år. Detta gör de eftersom lärarna då får en överblick 

över hur eleverna ligger till, och är det något som lärarna märker att de har missat, har de tre 

månader på sig att fixa till det. Nina säger att de gör de nationella proven mycket bara för att 

alla andra gör det, och som tidigare nämnts för att få en extra kontroll på hur eleverna ligger 

till. Eftersom de nationella proven inte har blivit uppförstorat är det inte någon stor grej för 
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eleverna att göra dem. Är någon elev sjuk vid provtillfället, gör inte eleven i fråga provet vid 

ett senare tillfälle. En nackdel Nina ser med de nationella proven är att eleverna inte får läsa 

på innan. Detta gör att det enligt henne inte blir en normal situation, eftersom elever och vi 

vuxna annars får läsa på till tillfällen då vi ska visa vad vi kan. En annan nackdel med proven 

är att de kan skapa oro och stress hos eleverna. 

 Waldorfskola: De har valt att inte göra de nationella proven i årskurs fem. 

Eleverna gör dem endast i årskurs nio. I femman blir det lätt hysteri över vad eleven klarar 

och inte klarar på provet. Eleverna ställer sig frågan om de duger. Med detta menar inte Lisa 

att lärarna inte väljer att titta på provet ibland som stöd i undervisningen. Detta för att se att de 

ligger rätt till, och att eleverna får de kunskaper som krävs i engelska. Istället för att lägga 

fokus på de nationella proven säger Lisa att de lägger fokus på att eleverna ska lära sig 

engelska. Hon påstår att eleverna som går i femman inte förstår poängen med de nationella 

proven, eftersom de anser att läraren ändå vet vad eleverna behöver hjälp med. Lisa påstår att 

eleverna i nian däremot vill göra de nationella proven eftersom de då vill veta hur de ligger 

till, och ser det som en förberedelse inför gymnasiet. De elever som har det jobbigt med 

engelska får anpassade prov, så att de ska känna att de kan något också. 

 Kommunal skola: I årskurs fem gör alla elever de nationella proven. De 

nackdelar Stina kan se med proven är att de äldre eleverna förstorar upp svårigheterna med 

proven, så att de yngre eleverna som sedan ska göra dem tror att de är stora och svåra. Stina 

väljer att låta eleverna öva på gamla prov först, så att de ser hur de fungerar. Hon tycker också 

att det är viktigt att påpeka att alla uppgifter i proven inte är individuella, utan det är en del 

paruppgifter. Hon säger även att elevernas omdöme är inte enbart baserat på det nationella 

provet, utan det är endast en del av bedömningsunderlaget. 

 

Följer skolan de nationella bedömningsmålen? Kräver de något utöver dessa? 

Montessoriskola: På Montessoriskolan arbetar de utifrån den nationella läroplanen, men de 

gör egna arbetsplaner som de reviderar varje år. I arbetsplanerna står vad eleverna ska kunna. 

När de skriver arbetsplanerna bryter de ner läroplansmålen till vad eleven ska kunna till 

individnivå. Detta gör de eftersom de tycker att läroplanerna är lite luddiga och tycker då att 

det är lättare att utgå från arbetsplaner som de har gjort själva, som är tydliga. Lärarna gör 

elevernas prov utifrån dessa arbetsplaner. Nina säger att de kräver lite mer av eleverna än vad 

som står i läroplanen. 

 Waldorfskola: De följer inte de nationella målen. Eleverna får sitt första 

omdöme på våren i årskurs sex. I omdömet står hur de ligger till utifrån målen, om deras 
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motivation, deras intressen, hur de är socialt och deras förhoppningar. I nian står det i 

omdömet om eleven nått upp till målen. Utöver de egna läroplanerna med mål som 

Waldorfskolorna har som eleverna skall nå upp till, får eleverna även ha egna mål som de 

skall klara. Just den här skolan jag besökte har inte rätt att sätt betyg på eleverna, men Lisa 

påpekade att det finns Waldorfskolor som får sätta betyg. Men detta är inget problem för 

eleverna om de väljer att läsa vidare vid ett Waldorfgymnasium. Vill de däremot läsa vid ett 

”vanligt” gumnasie skriver läraren en motivering till varför eleven skall gå där. Kvoten för 

elever utan eller med ofullständiga betyg utnyttjas oftast inte av gymnasierna eftersom det 

brukar vara elever med medicinska problem som söker på denna kvot. 

 Kommunal skola: På den kommunala skolan följs de nationella bedömnings-

kraven. Lärarna diskuterar även under studiedagar vad de ska kräva av sina elever för att de 

ska klara målen. 

 

Gör du en planering för ett år/en termin/kortare period åt gången? 

Montessoriskola: Innan de lärare som arbetar tillsammans på den här avdelningen går på 

semester i maj-juni, gör de en årsplanering. I den är allt en grovplanering utom följande 

termins första två veckor. Planeringen för dessa veckor är en detaljplanering, och veckorna är 

planerade som om eleverna skulle komma följande dag. När lärarna gör årsplaneringen 

bestämmer de vilka teman de ska arbeta med under året. I mitten på varje temaområde börjar 

de planera temat som ska komma näst. Kan en av lärarna på avdelningen temaområdet bättre 

än den andra, får den personen huvudansvaret. När de arbetar utifrån detta sätt turas de om att 

ha huvudansvaret för ett område. 

 Waldorfskola: När Lisa planerar, gör hon en grovplanering för ett helt år. I 

denna grovplanering står vilka teman de skall arbeta med. Ett exempel är att 

engelskundervisningen följer tema. Detta gör att det inte blir samma engelska texter som läses 

varje år. En viss del av planeringen görs med kort varsel, om det t.ex. skulle komma in någon 

föreställning de skall gå på som kan passa att arbeta med som tema innan. Täta lärarbyten på 

den här skolan har gjort att det inte byggts upp någon strukturerad engelskundervisning, säger 

Lisa. Därför gör hon en planering för engelskundervisningen som skall gälla för skolan. För 

att underlätta grammatikundervisningen kommer det att köpas in en bok. Den undervisande 

läraren kan ta hjälp av denna bok när de ska lägga upp planeringen runt grammatik-

undervisningen, så att läraren vet att den får med det viktigaste. 

 Kommunal skola: Tillsammans med det spår Stina arbetar i på skolan gör hon en 

årsplanering. Den tar upp vilka teman som de skall klara av under ett år. Vidare gör hon sedan 
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en mer detaljerad planering, eftersom vissa delar av temat gör hela spåret, vissa delar görs 

tillsammans med parallellklassen och till sist en del görs endast av klassen. 

 

Låter du eleverna vara med och planera? Eller planerar du själv? 

Montessoriskola: Eleverna har sina egna planeringsböcker. Det finns listor med olika 

områden inom varje ämne som eleverna ska klara av. Dessa listor är sammansatta utifrån 

skolans arbetsplan, och skolans arbetsplaner kräver lite mer av eleverna än vad den nationella 

läroplanen gör. De olika arbetsområdena är skrivna i olika stilar beroende på hur viktiga de är 

och i vilken ordning de ska göras. De områden som står på listan i fet stil är områden de måste 

göra. Det övriga får de göra om de har tid. Sedan är det olika mycket på listorna beroende på 

elevens ålder. Ibland kan eleverna komma med idéer på vad de vill göra. Ju duktigare eleven 

är, ju mer får den vara med och planera. Är det elever som har svårt att välja mellan olika 

saker, kan läraren styra dem genom att ge dem två olika valmöjligheter. Detta för att eleven 

ska komma igång och arbeta. Eleverna lämnas inte ensamma med planeringen, utan en lärare 

tittar på det eleven har planerat att den ska hinna med under en vecka, för att se så att det inte 

är för mycket alternativt för lite. 

 Waldorfskola: Lisa sköter all planering själv. Men kommer eleverna med förslag 

så har hon deras idéer i åtanke. När planeringen sker så planeras det över ämnesgränser, som 

t.ex. när drama och engelska bakas ihop. När eleverna har drama på engelska får de fler pass 

engelska än vad som är inplanerat. 

 Kommunal skola: När Stina skall börja på ett nytt tema tillsammans med 

eleverna har hon gjort grovplaneringen själv. När de ska börja med ett nytt tema gör Stina 

tillsammans med eleverna en mindmap på tavlan. Efter det får eleverna skriva vad de redan 

vet om ämnet, vad de vill göra med ämnet och hur de vill göra det. En del elever tycker att det 

är roligt att vara med och planera vad som ska göras, medan andra hellre vill ha saker stuckna 

i händerna på dem. Detta eftersom de då inte behöver fundera, utan bara gör vad någon säger 

till dem att göra. 

 

När börjar ni med engelskundervisningen? 

Montessoriskola: I barnskolan, som de kallar det, börjar eleverna med att få lära sig sånger på 

engelska. I tvåan börjar eleverna med att ha glosor i läxa. I årskurs 5-6 är det inte ålders-

homogena grupper, utan eleverna är uppdelade efter hur duktiga de är. Eftersom det är tre 

lärare som arbetar på avdelningen så är det tre olika engelskgrupper, men det är inte femmor i 
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alla dessa grupper. För att det inte ska bli för lätt för sexorna när de har engelska med 

femmorna, har de en extra bok med uppgifter som inte femmorna har. 

 Waldorfskola: Eleverna börjar med engelska i årskurs ett, med sånger och lekar. 

 Kommunal skola: I tvåan börjar eleverna med att få lära sig sånger, ramsor och 

lite vardagliga fraser. I årskurs tre blir engelskundervisningen lite allvarligare, och engelskan 

blir lite svårare. Det är först i årskurs fyra som eleverna börjar läsa och skriva på engelska. 

Skillnaden mellan fyran och de lägre stadierna är att det inte är på lek på samma sätt längre. 

 

Tar du hjälp av dator i engelskundervisningen? 

Montessoriskola: På skolan använder de sig inte av datorer enbart i engelskundervisningen, 

utan även i andra ämnen. Till datorn finns olika pedagogiska spel och övningar som eleverna 

får använda sig av. Lärarna ser datorn som ett komplement i undervisningen. Eleverna får 

t.ex. göra matteövningar, söka fakta, leta efter bilder som inte finns tillgängliga i böckerna på 

datorn. Om eleverna har varit ute och gjort intervjuer, renskriver de sedan texten på datorn. 

 Waldorfskola: De använder inte dator i engelskundervisningen även om det 

finns Waldorfskolor som gör det. På högstadiet i årskurs nio får eleverna lära sig lite 

grundkunskaper som fingersättning, hur de använder Wordprogrammet, och hur de söker på 

Internet. 

 Kommunal skola: Stina använder sig inte av dator i undervisningen. Men en del 

elever väljer att använda sig av sina datorer hemma när de ska renskriva översättningar de haft 

i läxa. Detta är inget som läraren kräver av eleverna, utan det är något de väljer att göra extra 

för att de tycker att det är roligt. De översatta texterna får eleverna sedan läsa för varandra och 

jämföra likheter och skillnader i översättningarna. På så vis lär de sig att det går att översätta 

på olika sätt. 

 

Använder du dig av tv och videofilm i engelskundervisningen? 

Montessoriskola: Ja, klassen får titta på filmer. Ska de titta på engelska filmer får eleverna 

med sig en lista hem med svåra ord på som de kan läsa på, detta för att de ska förstå vad 

filmen kommer att handla om. 

 Waldorfskola: De använder ingen teknisk utrustning på den här Waldorfskolan 

även om det finns skolor som gör det. All undervisning ska ske från människa till människa. 

Om Lisa vill använda sig av tv i undervisningen, skulle hon ta med sig en hemifrån. 
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 Kommunal skola: I trean fick eleverna titta på t.ex. Postman Pat. Stina använder 

sig inte av tv särskilt ofta i undervisningen. Men då eleverna får se på filmer eller tv-serier är 

detta för att de ska få lära sig nya uttryck. 

 

Använder du dig av cd- och kassettspelare i engelskundervisningen? T.ex. för att eleverna 

ska få höra olika dialekter? 

Montessoriskola: De lyssnar på texter på cd-skivor och kassetter, och sedan pratar de om det. 

Eleverna får höra olika röster, intonationer och accenter. När eleverna lyssna texter så 

utnyttjas även andra sinnen vilket gör att eleverna lär sig mer. 

 Waldorfskola: Ibland får eleverna lyssna på cd-skivor och kassetter. Ett tag fick 

eleverna lyssna varje morgon på The river boy för att de skulle få ett bättre engelskt uttal. 

Eleverna får både sjunga och spela engelska sånger. 

 Kommunal skola: Eleverna får lyssna på en cd-skiva med texter, hörövningar 

och sånger på som hör till läroboken de använder på engelskan. 

 

Hur ser undervisningen ut för elever som har problem med engelska? 

Montessoriskola: De elever som behöver extra stöd i engelskan går i en grupp för sig. 

Exempel på undantag som görs för dem är att de elever som går i årskurs sex inte får en extra 

bok att arbeta i. 

 Waldorfskola: Engelskundervisningen för elever med lättare svårigheter går det 

att klara av eftersom de hinner hjälpa eleverna p.g.a. att det är så små klasser. Under de 

timmar då eleverna sitter och arbetar själva kan läraren sätta sig hos de elever som behöver 

extra hjälp. En annan fördel med de mindre klasserna är att ingen elev försvinner i mängden. 

Läkepedagogen (deras specialpedagog) arbetar med läs- och skrivsvårigheter i svenskan. Ett 

problem den här skolan har eftersom den är så liten (25 elever) är att de inte har möjligheter 

att hjälpa elever som har svårare problem med engelska. Men detta informerar lärarna 

föräldrarna om när de söker till skolan, och rekommenderar dem att söka till en större skola 

eftersom de har större resurser att hjälpa. Detta om lärarna tror att barnet behöver mer stöd än 

vad skolan har möjlighet att ge. 

 Kommunal skola: Enligt Stina satsas det tyvärr inte så mycket resurser på 

engelskundervisningen. Skola och kommun satsar i första hand på att eleverna ska klara 

svenskan, och i andra hand kommer matematiken. Efter att dessa behov är tillgodosedda så 

gott det går blir det inte mycket över till engelskundervisningen. I första hand för att hjälpa 

elever som har problem med engelska, sätter hon sig med eleven och låter den läsa och prata 
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på engelska, för oftast ligger svårigheterna i att eleven är osäker. Genom att sitta med eleverna 

enskilt blir eleverna säkrare. Elever med större svårigheter kan få gå ner en eller ett par 

årskurser och ha engelska tillsammans med de yngre eleverna. Ett exempel på detta är en elev 

hon nu har i klassen som går till en årskurs trea en gång i veckan och har engelska med dem. 

 

Är det någon tanke bakom lektionsordningen? 

Montessori: På den här Montessoriskolan börjar eleverna klockan åtta med rast i tjugo 

minuter. Detta eftersom de flesta elever får skjuts i bil till skolan och inte fått vakna till 

ordentligt på morgonen. Efter morgonrasten går eleverna in och sätter sig och läser i sin 

bänkbok i en halvtimme, detta för att eleverna ska komma till ro samt få en bättre läsförmåga. 

Lärarna som undervisar i den klass jag besökte har upptäckt en stor förbättring vad gäller 

elevernas läsning, vilket har påverkat det övriga skolarbetet positivt. Under förmiddagen har 

annars eleverna inga raster, utan de arbetar tre timmar i sträck utan avbrott. Det har visat sig 

vara bra för elever att arbeta i tretimmarscykler, eftersom eleverna då kan känna att de hinner 

arbeta klart och inte blir avbrutna i sitt arbete. 

 Efter detta långa pass har eleverna lunch och rast, samma tid varje dag. Sedan 

har eleverna något annat ämne på eftermiddagen, eller så avslutas skoldagen med lunchrast. 

 Waldorfskola: Förr skrev Lisa upp vilka mål hon hade med varje lektion. Vid 

morgonsamlingen läses en dikt/vers som kan vara på antingen svenska, engelska eller tyska. 

Över en period skall eleverna lära sig dikten utantill. Dikterna eleverna skall lära sig följer 

årstiderna, och det anses vara en skatt som eleverna kommer att ha nytta av i framtiden. När 

eleverna är med och läser dikten högt får de höra sin egen röst, vilket är bra för 

självförtroendet. Nästa del av dagen innebär att läraren berättar om något för eleverna, som 

t.ex. valet. Efter det får eleverna skriva sina egna texter om valet. Detta är för att de skall få en 

flytande och snygg handstil. De yngre eleverna får skriva av en text som läraren har skrivit. 

Sista halvtimman innan rast får eleverna höra en berättelse som handlar om människor. 

Berättelsen skall handla om något som eleverna kan leva sig in i och ta ställning till. Vad vill 

eleverna göra med sitt eget liv, är det något de vill ändra på när de hört berättelsen? Detta 

morgonpass håller på från det eleverna kommer på morgonen fram till dess de har rast 

klockan halv tio. 

 Efter rasten har eleverna hantverk, då kan de t.ex. förbereda alster som sedan 

säljs på Café Linne. De har även ett ämne som är speciellt för Waldorfskolor, vilket är 

eurytmi. Där uttrycks olika saker som t.ex. verb som betyder aktivitet och substantiv som 

betyder vila. Med eurytmi kan även geometriska figurer göras så att eleverna kan se hur det 
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går att förvandla dem till andra geometriska figurer. Genom att eleverna har eurytmi får de en 

bättre rumsuppfattning, de får ett bättre språk, jag-känslan blir starkare och eleverna får ett 

gott förhållande till sin kropp. Men det finns också något som kallas för läkeeurytmi. Detta 

kan eleverna bli ordinerade av skolläkaren och då får de åka till t.ex. Göteborg 10 gånger för 

att få sin ”behandling”. Eleverna får åka till Göteborg eftersom det är en för liten skola för att 

kunna anställa en expert inom detta område. Det går även att göra eurytmiföreställningar. 

 Så här kan en skoldag se ut. På morgonen handlar det om tanken eftersom 

eleverna är som piggast, sedan kommer eurytmin som handlar om känsla, och sist med inte 

minst viljan, i form av hantverk och idrott. Men tyvärr så fungerar detta inte riktigt så på den 

här skolan enligt den här läraren p.g.a. att det är en liten skola med få lärare. 

 Kommunal skola: Det beror på resursmöjligheterna. Som det ser ut nu får Stina 

lägga matematiklektionerna när hon kan få extrahjälp från resurs, vilket oftast är efter 

tiorasten men före lunch. På morgonen har hon gärna tema och svenska eftersom det är bra att 

kunna prata med eleverna innan de blir för trötta. Efter maten har hon engelska, men även 

idrott, hemkunskap, slöjd och musik. 

 

Läroböcker i undervisningen, varför/varför inte? 

Montessoriskola: De använder sig av några få läroböcker, men det mesta är eget material. Det 

material som de använder i årskurs fyra till sex har lärarna själva satt ihop. Ju äldre eleverna 

blir ju närmare abstraktion går arbetsuppgifterna. Eleverna har bok i matematik, Matteborgen. 

Vissa Montessoriskolor har inga böcker över huvud taget. Lärarna har valt att använda sig av 

några böcker eftersom eleverna ska få lite vana vid böcker inför högstadiet. Behöver eleverna 

böcker för att de är starkare eller svagare i ett ämne, får de det. I engelska har eleverna en bok, 

men inte under de första åren i skolan. Ska eleverna lära sig om t.ex. Storbritannien får de 

göra ett häfte med fakta om landet. I ämnen som biologi har eleverna böcker, men inte varsin. 

 Waldorfskola: Eleverna har inga läroböcker, däremot funderar Lisa på att sätta 

in en grammatikbok i engelskan. På en del Waldorfskolor har eleverna redan grammatik-

böcker. Annars så finns det lärare som planerar undervisningen ett år framåt och kopierar 

olika uppgifter och sätter samman i en bok, men eleverna får inte alla uppgifter på en gång. 

Samma förhållande gäller i alla ämnen. 

 Kommunal skola: Stina väljer att låta eleverna ha lärobok i matematik eftersom 

de är på olika ställen i boken men inom samma område. I svenska använder sig den här 

läraren inte av mycket bokbunden undervisning utan hon använder endast böcker till att 

plocka bra uppgifter ur. I engelskundervisningen använder Stina sig av engelskböcker. Men i 
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vår ska eleverna få ägna sig åt övningar inför de nationella proven. Detta genom att träna på 

gamla prov, intervjua varandra, skriva texter osv. I bl.a. religionsundervisningen har eleverna 

inga böcker, utan Stina väljer att berätta för eleverna om olika religioner istället. När de 

arbetar med olika tema gör eleverna sina egna böcker där de skriver in den fakta som de hittat. 

 

Hur ofta byts det klassföreståndare/ klasslärare? 

Montessoriskola: Vissa elever får ha samma klasslärare hela vägen genom Montessoriskolan. 

Eftersom det är fler lärare i varje klass delar lärarna eleverna mellan sig och har s.k. 

planeringsbarn. De planeringsbarn läraren har ansvaret för håller hon/han utvecklingssamtal 

med, och föräldrarna kommer till läraren om de vill något. Men läraren har även kontroll på 

övriga barn, bara att hon/han har extra kontroll på sina planeringsbarn. De olika stadierna är 

B-1, 2-3 och 4-6. Skolan jag besökt har talat om rotation på lärarna, men det finns lärare som 

inte vill arbeta med de äldre eleverna. 

 Waldorfskola: Tanken är att eleverna ska ha samma klassföreståndare upp till 

och med årskurs åtta. På den här skolan byter eleverna klasslärare i årskurs fem eller sex. 

Efter det hamnar eleverna i en högstadieklass, det blir mer och mer så här på Waldorf-

skolorna. Ju äldre eleverna blir, ju mer facklärare blir det eftersom det krävs mer kunskaper. 

På den här skolan har de förlorat elever eftersom eleverna vill ha förändringar när de börjar på 

högstadiet. 

 Kommunal skola: Policyn på skolan är att eleverna ska ha samma klass-

föreståndare från förskolan upp till och med årskurs fem då de byter skola. Men av olika 

anledningar kan detta brytas, t.ex. om en lärare går i pension, någon får barn eller om läraren 

inte vill undervisa elever i årskurserna fyra och fem. 

 

Vilka  för och nackdelar ser du med undervisningen? 

Montessoriskola: Det negativa med Montessoripedagogiken är att det krävs fler lärare på 25 

elever än det gör i en kommunal skola. Om det inte är mer än en lärare kan det lätt bli stökigt 

och alla elever hinner inte få hjälp. Något annat negativt med pedagogiken är att man som 

lärare kan bli för inriktad på materialet. 

 Det som är bra med Montessoripedagogiken är att elevernas lust inte släcks, att 

de är artiga, de sätter igång att arbeta direkt och har ett individuellt arbetssätt. När eleverna är 

färdiga med något frågar de vad de ska göra sedan. Alla elever kan arbeta med olika saker. 

Läraren har tid för att ha pedagogiska diskussioner och hinner prata med eleverna. 
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 Waldorfskola: Det negativa med undervisningen är att det krävs mer struktur i 

undervisningen för att inte missa något. Det är viktigt att se till att saker repeteras så att alla 

elever är med. Det krävs att du som lärare är kunnigare i dina ämnen, än vad som kan krävas i 

en kommunal skola. Lisa saknar ett bra sätt att se vad alla elever kan, eftersom hon idag inte 

tycker att hon har det. 

 Det som är bra med Waldorfpedagogiken är att lärare och elever och elever och 

elever gör saker tillsammans, och att man ser individen. En annan fördel är att eleverna får 

texter från det verkliga livet och när de läser dikter får de ett bra ordförråd. Lisa avslutade 

med att säga att eftersom eleverna börjar med två främmande språk redan i årskurs ett, får de 

en vana vid språken redan när de är små. 

 Kommunal skola: En nackdel Stina ser är att det satsas för lite på de lägre 

åldrarna. I förskolan har eleverna två lärare, men sedan när det är dags att lära eleverna läsa 

och skriva har eleverna endast en lärare. Eftersom mycket av läs- och skrivinlärningen sker i 

helklass, blir det ett stort ansvar för läraren. Egentligen tycker hon att allt är lika viktigt, men 

läggs inte grunden ordentligt blir det dyrare senare när eleverna behöver extra hjälp. Även om 

det ges mer resurser kommer det att vara elever som inte kommer att lära sig att läsa, men de 

kommer inte att vara lika många. Med Stinas egna ord: ”Grunden är det som är viktigast”. 

Hon skulle även vilja variera ämnen för återhämtning som t.ex. idrott och slöjd med den 

vanliga undervisningen lite mer än vad som sker idag. 

 Något Stina tycker är bra med den kommunala skolan är att det finns en struktur 

som hon anser att eleverna behöver. Det är även tydligt vad som ska göras i de olika 

årskurserna. Hon skulle även kunna tänka sig att arbeta åldersintegrerat i de lägre åldrarna 

igen. Ettorna kommer lätt in i en ny klass och får hjälp av de äldre eleverna när de är 

åldersintegrerade. 

 

4.1 Likheter och skillnader mellan pedagogikerna 

De största skillnaderna mellan den kommunala-, Waldorf- och Montessoriskolan är att två av 

skolorna är friskolor och att det är större föräldraengagemang på friskolorna. Skillnaderna 

mellan de olika skolmiljöerna var bl.a. att det var olika stora skolor, den största skolan var den 

kommunala med sina 330 elever, sedan var det Montessoriskolan med 67 elever och sist 

Waldorfskolan med 25 elever. På både den kommunala skolan och Montessoriskolan fanns 

lekredskap för eleverna som de kunde använda sig av under raster, medan det på 

Waldorfskolan var grönyta och t.ex. inga gungor på skolgården. I Montessoriskolan höll en 

28 
 



 

klass till på en yta som var ungefär lika stor som en större lägenhet. Där fanns ett rum där 

eleverna hade var sin plats under samlingar. I hallen fanns det iordningställt det material som 

eleverna behövde. Vidare fanns det ytterligare två ljusa och luftiga rum där eleverna kunde 

sitta och arbeta. Eleverna fick gå iväg till en annan skola när de skulle ha idrott och slöjd. 

 Waldorfskolan var en liten skola, där de olika klasserna hade ett klassrum var. 

Vidare fanns det ett rum där eleverna hade eurytmi. I det klassrum jag besökte hade eleverna 

sina platser där de satt och arbetade. Utmed väggarna fanns det bokhyllor med böcker där 

eleverna fick hämta den information de behövde för att kunna utföra de uppgifter de fick. 

Detta var den enda skolan utav de tre där eleverna satt i klassrummet och åt middag istället 

för i en matsal. Även här fick eleverna gå iväg när de skulle ha idrott. 

På den kommunala skolan hade eleverna var sin bänk där de satt och arbetade, 

och det fanns inget grupprum i anslutning. Den här skoldelen var nyrenoverad, så det var ljusa 

färger på väggarna för att få ett ljust och luftigt klassrum. Eleverna fick ha både slöjd och 

idrott på skolan utan att behöva bege sig iväg någon stans. 

Det är olika filosofier som styr lektionsordningen i de olika skolorna. För 

tillfället är lektionsordningen på både den kommunala- och Waldorfskolan styrt av när de har 

möjlighet att få extrahjälp. Men tanken är att lektionerna på Waldorfskolan ska följa 

dagsrytmen. På Montessoriskolan har eleverna samma tider varje dag för skolstart och lunch, 

vidare har de ingen rast på förmiddagen eftersom det är bra för eleverna att arbeta i tre-

timmarscykler. 

 Vidare har Waldorfskolan sin egen målbeskrivning som enligt läraren jag 

intervjuade ska vara skriven utifrån de nationella målen, men ställer lite högre krav på 

eleverna. Även Montessoriläraren säger att det ställs lite högre krav på deras elever än vad de 

nationella målen säger, men deras arbetsplan är skriven utifrån de nationella målen. Eleverna 

på Waldorfskolan är inte med och planerar om de inte kommer med förslag. Medan eleverna i 

den kommunala- och Montessoriskolan däremot får vara med och planera på olika sätt. 

 När det gäller engelskundervisningen framgår det att man inte använder sig av 

böcker i Waldorfskolan, men det gör däremot både Montessori- och den kommunala skolan. 

Vidare är den enda tekniska utrustning som de stundtals använder sig av på Waldorfskolan 

kassett- och cd-spelare. Den kommunala skolan ligger någonstans mitt emellan Waldorf- och 

Montessoriskolan vad gäller teknikanvändandet, eftersom Montessoriskolan använder sig mer 

av dator i undervisningen för att eleverna ska få göra olika övningar på den.  

Vad gäller extrastöd för de elever som har stora svårigheter med engelska, är det 

ingen av skolorna som har resurs som sitter enskilt med den eleven som är i behov av hjälp. 
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Detta har lösts på olika sätt som t.ex. i den kommunala skolan där en elev kan få gå ner en 

eller ett par klasser för att ha engelska med yngre elever. På Montessoriskolan går elever med 

problem i en speciell grupp och på Waldorfskolan hänvisar man de elever som har stora 

problem till en större skola eftersom de kan få mer hjälp där. Annars försöker läraren 

spendera extra tid med den elev som behöver extra hjälp. 

 Utifrån detta går det att se att i stora drag är Montessoriskolan den som står 

närmast i likhet med den kommunala skolan, och under intervjun sa Nina att den kommunala 

skolan har dragit sig närmare Montessoripedagogiken de senaste åren. 

 

4.2 Jämförelse mellan litteratur och resultat 

På Montessoriskolan säger de att de följer de nationella bedömningsmålen, men gör egna 

arbetsplaner. Detta stämmer överens med vad som står i litteraturen då det står att läroplanen 

ska vara ett stöd i undervisningen, men kursplanen ska vara tydlig (Signert, 2000 s43). 

Steiners enda krav när han startade Waldorfskolorna var att de skulle få tillsätta lärarna själva. 

Men idag har Waldorfskolorna skrivit egna målbeskrivningar tillsammans 

(Waldorffederationen & Riksföreningen Waldorfförskolans samråd 2002), som det även 

hänvisades till under intervjun. 

 Alla tre skolor följer det jag funnit i litteraturen om när de ska börja undervisa i 

engelska. Samtliga börjar i antingen förskolan eller årskurs ett. Det Lisa på Waldorfskolan 

säger, stämmer med det som är skrivet i litteraturen om användandet av teknisk utrustning, det 

är den muntliga undervisningen som är viktigast (Carlgren, 1977 s 38). Datorn är något som 

Steiner inte kunde ta ställning till eftersom den inte var uppfunnen ännu, men det används i 

stort sett inte heller. I litteraturen om den kommunala skolan och Montessoriskolan har jag 

inte hittat något som hindrar dem från eller som säger att de ska använda sig av t.ex. datorer i 

undervisningen. 

 Lektionsordningen är något som tas upp både i böcker och under intervjuerna 

med Waldorfläraren och Montessoriläraren. I Montessorimaterialet står det att eleverna endast 

ska ha fasta tider för när skoldagen börjar och slutar, och när de ska äta lunch (Signert, 2000 

s44). Detta stämmer överens med vad Montessoriläraren säger under intervjun, även om det 

sker undantag de dagar det händer något speciellt. På Waldorfskolorna finns det en speciell 

ordning som lektionerna ska vara i som vi tidigare sett i undersökningen. Denna ordning är 

dock inte lätt för de mindre skolorna att följa eftersom de inte har tillräckligt med lärare. 

Jämför man litteraturen med verkligheten på den Waldorfskola jag besökte, så såg de inte 
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riktligt lika dana ut. Detta eftersom eleverna får ha vissa ämnen när det finns möjlighet till det 

p.g.a. personaltätheten. 

 Vad gäller användandet av läroböcker i undervisningen enligt litteraturen 

stämmer det överens med den Montessoriskola jag besökt, de har få böcker i undervisningen 

som finns i klassuppsättning. På Waldorfskolan använder sig inte lärarna av böcker i 

klassuppsättningar ens för språkundervisningen, som Carlgren annars förespråkar (Carlgren, 

1977 s 38). I den kommunala skolan använder de sig av böcker i olika ämnen, men inte i alla. 

 Vad gäller den kommunala skolan har jag inte hittat någonstans i litteraturen, 

om hur ofta det ska bytas klassföreståndare, även om det ofta görs när eleverna går från 

årskurs tre till fyra, fem till sex och sedan nian till gymnasiet. I Montessorilitteraturen har jag 

inte funnit någon rekommendation om hur ofta det byts eller bör bytas klassföreståndare. 

Därför går det inte att göra en jämförelse här. Men enligt Waldorflitteraturen bör en klass 

följas av en och samma klasslärare de första sju till åtta åren i grundskolan (Carlgren, 1978 s 

65). Det fungerade inte så på den lilla Waldorfskolan jag besökte, utan där bytte eleverna 

lärare i årskurs fem eller sex. 
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5.Diskussion 
Något som är viktigt att tänka på när undersökningen är utförd är att en skola behöver inte 

vara lik en annan skola. På dessa skolor jag besökte gör de på det sätt som beskrivits i 

resultatet, medan på en annan kommunal-, Montessori- eller Waldorfskola gör de på ett annat 

sätt. Detta tog även lärarna upp under intervjuerna, som t.ex. Waldorfläraren sa: bara för att de 

inte använder sig av datorer så betyder det inte att alla Waldorfskolor väljer bort datorer i 

undervisningen. Detta stämmer med det jag kommit fram till, eftersom en skola sällan är den 

andra lik även om de representerar samma pedagogik. Vidare är inte heller alla lärarna inom 

en skola lika vad gäller undervisningssätt. Som lärare har de olika erfarenheter från sin egen 

skolgång och utbildning som påverkar deras sätt att undervisa. För att ta ett exempel 

undervisade de tre lärare i den årskurs fyra-sex som jag besökte på Montessoriskolan olika. 

Deras undervisningssätt skilde sig bara mellan dem inom gruppen (två ”vanliga” lärare och en 

specialpedagog), trots att de undervisade tillsammans. Därför valde jag under intervjun med 

Montessoriläraren att inte göra den med specialpedagogen utan med en av de ”vanliga” 

lärarna, eftersom jag inte intervjuat specialpedagoger på de andra skolorna. De olika lärarnas 

undervisningssätt präglar även det varje skola och deras sätt att tolka den filosofi som ligger 

till grund för undervisningen. 

 När jag skulle leta efter information om Waldorfpedagogiken fann jag i stort sett 

endast äldre böcker från 70-talet. Därför passade jag på att fråga de som arbetade på 

Waldorfskolan om de hade tips på litteratur som var lite nyare. Men de sa då att den äldre 

litteraturen är lika aktuell idag som den var när den skrevs, eftersom man fortfarande försöker 

uppnå det som var målet att uppnå då. Det kan stämma att de har samma filosofi idag som de 

hade när böckerna skrevs, men samtidigt säger de att det är viktigt att uppdatera de mål som 

de har med undervisningen, enligt Waldorffederationen & Riksföreningen Waldorfförskolans 

samråd (2002). Något som förvånade mig när jag besökte Waldorfskolan var att de tackade 

Gud för maten. Detta eftersom jag läst i litteraturen att det ska vara en skola där eleverna får 

skaffa sig sin egen livsåskådning när de är redo för det (Carlgren, 1978 s 56). 

 Alla skolorna gör de nationella proven i årskurs nio eftersom det är obligatoriskt 

att de ska göra dem då. Men i årskurs fem är det ett diagnostiskt hjälpmedel. För att man som 

lärare skulle få veta hur eleverna i klassen ligger till jämfört med övriga Sverige, och se vad 

eleverna kan och vilka brister de har. Waldorfläraren säger under intervjun att hon känner att 

det inte finns något bra hjälpmedel för att se vad eleverna kan i de olika ämnena. Då undrar 

jag varför hon inte använder sig av de nationella proven eftersom de arbetas fram för att testa 
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elevernas förmåga i engelska. Waldorfläraren säger dock att hon tittar på proven för att se om 

hon ligger rätt till med undervisningen. På Montessoriskolan gör eleverna det nationella 

provet i engelska både i fyran, femman och sexan. Visst tar det bort en del av provhysterin om 

alla eleverna gör proven, men de nationella ämnesproven är anpassade efter de elever som går 

i årskurs fem. Nina på Montessoriskolan tycker att det blir en konstig situation eleverna sätts i 

när de inte får läsa på till de nationella proven. Det är något som jag inte kan hålla med om 

eftersom de nationella proven är utformade så att man vill se vad eleverna kan, inte vad de 

kan läsa på just inför proven och kan vid provtillfället. För det eleverna kan vid provtillfället 

och inte har läst på innan är sådant de kan. Visst kan jag hålla med samtliga lärare om att det 

lätt kan bli en hysteri kring proven eftersom eleverna hör om proven från äldre elever som 

förstorar upp dem. Detta kan göra att vissa elever presterar sämre på proven än vad de gör i 

vanliga fall, men det är något man som lärare får ta hänsyn till eftersom när man bedömer 

eleverna ska bedöma dem utifrån helheten, inte bara de nationella proven. 

 För att minska provhysterin inför de nationella proven tycker jag att Stina, 

läraren på den kommunala skolan gör något bra. Hon låter eleverna prova på gamla prov med 

jämna mellanrum, så att de blir bekanta med materialet och på så vis minska hysterin. Detta är 

något som jag tycker att Lisa på Waldorfskolan också kan göra eftersom hon då inte försätter 

eleverna i den upp stressade provsituationen som hon vill undvika. Får eleverna prova på 

proven innan provtillfället så inser de kanske också att de inte är så farliga. 

 Blir det engelska på lika villkor när eleverna får lära sig på så olika sätt? Det är 

något som är svårt att besvara. Visst kan eleverna lära sig lika mycket på olika sätt, eftersom 

eleverna kräver olika sätt att lära sig på. Men det får inte variera för mycket vad eleverna lär 

sig, eftersom det finns vissa saker som alla bör kunna för att klara sig. De största skillnaderna 

mellan Waldorf-, Montessori- och den kommunala skolans engelskundervisning är delvis att 

Waldorfskolan inte använder sig av läroböcker eller teknisk utrustning med undantag av 

kassett- och cd-spelare. På Waldorfskolan har de valt att inte använda sig av särskilt mycket 

tekniskutrustning, men jag tycker att det är ett bra komplement i undervisningen. För har du 

inte den hjälpen blir det ännu större krav på dig som lärare att eleverna får ett bra uttal. I 

dagens skola är det inte många av de lärare för de lägre åldrarna som är utbildade att 

undervisa i engelska. De välutbildade engelsklärarna borde egentligen vara bland de yngre 

eleverna eftersom grunden läggs där, för det är svårt för eleverna att senare lära om t.ex. 

felaktiga uttal. Däremot så kan det heller ej vara tvärt om eftersom du som lärare bör kunna 

mer än eleverna för att kunna lägga undervisningen på rätt nivå och ge eleverna utmaningar i 

de högre klasserna. Waldorfeleverna förlorar lite vad gäller uttal, även om det inte är lika illa 
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idag vad gäller elevernas uttal eftersom de är omgivna av engelska. Något som däremot var 

bra med Waldorfundervisningen i engelska var att de inte följde en bok, utan fick lära sig 

engelska utifrån olika sammanhang, som ur sångtexter. Men har man som lärare inte stöd av 

en bok i undervisningen, ställer det högre krav på dig som lärare eftersom man då måste ha 

större kontroll på undervisningen så att eleverna får lära sig allt det som är nödvändigt. Detta 

kände även Lisa på Waldorfskolan av, och hade funderingar på att införskaffa en grammatik-

bok. Eftersom jag besökte Waldorfskolan endast under två dagar och inte hann följa 

engelskundervisningen under en längre period, så kan jag inte uttala mig om undervisningens 

kvalitet. Jag kan dock säga att jag fick intrycket av att alla elever inte kunde ta till sig den 

undervisning som bedrevs när jag var där, eftersom den låg på en allt för hög nivå. Utgår man 

från att alla elever inte kan ta till sig engelskundervisningen, så får eleverna på Waldorfskolan 

inte engelska på lika villkor. Jämför man Montessori- och den kommunala skolans engelsk-

undervisning är de ganska lika, båda utnyttjar bok, kassett- och cd-spelare och video. Men 

detta stämmer överens med vad läraren jag intervjuade på Montessoriskolan sa. Den 

kommunala- och Montessoriskolan blir mer och mer lika i undervisningssätt, bara om man 

tittar på för några år sedan. 

 Skillnaden mellan vad som görs för elever i svårigheter på skolorna är väldigt 

olika. På Montessoriskolan har eleverna engelska i olika grupper varav en grupp för elever i 

svårigheter. I den kommunala skolan får eleven extra undervisning av läraren när hon har tid, 

och möjlighet att gå ner en klass och ha engelska. På Waldorfskolan sitter läraren specifikt 

med den elev som är i problem när de övriga arbetar. Men när jag besökte Waldorfskolan 

kände jag att den elev i klassen som hade problem med att klara av vad de övriga eleverna 

gjorde, inte fick all den hjälp som han kunde behöva, som kanske extra uppgifter anpassade 

efter hans förmåga. 

 Något som jag kan sakna på alla tre skolorna är elevernas deltagande i 

planeringen av engelska. Visst kan det vara svårt att låta eleverna vara med och planera, men 

det går att ta idéer från dem och utnyttja deras fritidsintressen för att göra engelskan mer 

intressant för dem. Gör man engelskan intressant och eleverna känner att de har nytta av den, 

så lär de sig mer, både medvetet och omedvetet. Är en elev t.ex. intresserad av bilar så 

kommer den att lära sig så mycket mer om den får skriva om bilar istället för om fotboll som 

han/hon inte alls är intresserad av. 

 Tittar man på elevernas läsfärdigheter, har de försämrats enligt undersökningen 

NU-03 (Skolverket, 2005 s 89). Den skola jag upplevde göra mest för att förbättra elevernas 

läsförmåga var Montessoriskolan. Där eleverna stadigt varje morgon läste en halvtimme. 
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Lärarna som arbetade med eleverna i årskurs fyra-sex upplevde att detta hade gjort att 

elevernas läsförmåga allmänt förbättrats. När jag besökte de andra skolorna upplevde jag att 

de inte läste lika mycket, även om eleverna på Waldorfskolan fick sitta mycket och läsa ur 

olika litteratur för att hitta fakta till det de arbetade med. 

 De frågor jag ställde mig inledningsvis känner jag att jag har fått svar på. Första 

frågan gällde de största skillnaderna mellan de olika pedagogikerna och jag känner att jag 

under arbetets gång har framhållit flera av skillnaderna mellan dem, som t.ex. att Montessori- 

och Waldorfskolan har mer strukturerade dagar. Detta är något som Stina på den kommunala 

skolan önskade. 

 Nästa fråga jag ställde mig var hur de olika skolornas engelskundervisning ser 

ut. Det som utmärker de olika skolorna är att den Waldorfskolan jag besökte inte använder sig 

av bok, medan både Montessori- och den kommunala skolan gör det. Utöver det använder sig 

inte Waldorfskolan av teknisk utrustning heller, mer än att de kan lyssna på kassetter- och cd-

skivor ibland. Det är något som jag känner kan inverka negativt på engelskundervisningen. 

 Sista frågan handlar om huruvida lärarna använder sig av de nationella ämnes-

proven som hjälp i sin bedömning för att se om eleverna nått målen. Den kommunalt anställda 

läraren Stina använder de nationella ämnesproven för att se om eleverna nått målen för 

årskurs fem och efter det har hon utvecklingssamtal med föräldrarna där de diskuterar om det 

är något som eleverna behöver extra stöd med. På Montessoriskolan gör eleverna de 

nationella ämnesproven i årskurserna fyra t.o.m. sex. Detta för att se vad eleverna har kvar till 

att nå målen. Men proven blir inte rättvisande eftersom de inte är anpassade för elever som 

går i fyran eller sexan. I Waldorfskolan gör eleverna inte de nationella ämnesproven i årskurs 

fem, men läraren säger att hon kan titta på ämnesproven som blir skickade till skolan för att se 

om hon ligger rätt till i sin undervisning. 

Något jag i efterhand känner hade varit intressant att göra om det funnits tid, 

vore att ha stannat på varje skolan en vecka istället. Detta för att hinna få en uppfattning om 

hur en hel vecka av klassrumsarbete ser ut. Vidare hade det varit intressant att utföra inter-

vjuer med två lärare istället för en, och se om de skulle svara olika på frågorna. Detta eftersom 

lärare undervisar på olika sätt. 

Det hade även varit intressant att göra en jämförelse mellan de tre olika skolorna 

och se om eleverna har ungefär likvärdiga kunskaper. Eller om det är en av skolornas 

pedagogiker som sticker ut antingen genom att eleverna är bättre eller sämre på engelska.
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Bilaga 
Frågor att ställa vid undersökning: 

 Kön 

 Ålder 

 Antal år inom yrket 

 Endast arbetat som lärare inom kommunalskola/Montessoriskola/ 

Waldorfskola? 

 Hur tycker du att föräldraengagemanget är? Ställer gärna upp som 

klassföräldrar? Sitter med på möten? Allmänt om man vill göra något. 

 Hur ofta hålls föräldramöte? 

 När börjar du med prov/test? 

 Gör ni de nationella proven? Vad ser ni för, för och nackdelar med 

proven? 

 Följer det nationella målen? Kräver ni något utöver det som står där? 

 Gör du en planering för ett år/en termin/kortare perioder? 

 Låter du eleverna vara med och planera, eller planerar du själv? 

 När börjar du med engelskundervisningen? 

 Använder ni er av datorer i engelskundervisningen? Varför? Varför 

inte? 

 Använder ni er av tv, tittar på film under engelskundervisningen? 

 Använder ni er av cd, kassettbandspelare? T.ex. när ni har engelska för 

att få höra olika dialekter? 

 Har du någon tanke bakom lektionsordningen? 

 Användande/inte användande av läroböcker i undervisningen? 

 Hur ofta byts det klassföreståndare? 

 Vad gör man för elever som har problem med engelskan? 

 Vad ser du för, för och nackdelar med er verksamhet? Vad skulle du 

vilja göra för förbättringar? Vad tycker du är bra som det är? 
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