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Abstract 

The purpose of the study was to find out how they work in a Waldorf-

preschool with technology. What type of technology is the most visible 

and how do the preschool teachers talk about technology in general? 

What do the educators think about the use of digital and electronic tech-

nology in preschool? Digital and electronic technology is the focus of 

the study even build and construction and how they use it in the pre-

school. At last what the educators think about that kind of technology 

use in the preschool. For two weeks I was at a Waldorf preschool to col-

lect material for my study. Data were collected through observations 

and interviews.  

The result shows that digital technology does not have any place in 

teaching, while build and construction are the most distinguishable in 

technology at that preschool. Both preschool educators that were inter-

viewed have similar views on what technology is according to them. 

They also have the same view of the use of digital and electronic tech-

nology when it comes to the use of it together with the children. 
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Waldorf preschool, Rudolf Steiner, technology, build and construction, 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur de arbetar i en Waldorfför-

skola med teknik. Vad är det för typ av teknik som utmärker sig mest 

och hur resonerar pedagogerna kring teknik i allmänhet? Vad är peda-

gogernas syn på användningen av digital och elektronisk teknik i för-

skolan? Fokuset för studien blev digital och elektronisk teknik samt 

bygg och konstruktion och hur det utryckte sig i verksamheten. Detta 

studerades genom en två veckors lång fältundersökning på en Wal-

dorfförskola. Resultatet fick jag fram genom att använda metoderna ob-

servation och intervju.  

Resultatet visar att den digitala tekniken inte alls får någon plats i 

undervisningen medan bygg och konstruktion är det som utmärker sig 

mest inom teknik på den studerade förskolan. Pedagogerna uttrycker 

en samsyn på vad teknik är enligt dem. Pedagogerna har även samma 

syn på användningen av digital och elektronisk teknik när det kommer 

till användningen av det tillsammans med barnen, vilket är att den di-

gitala och elektroniska tekniken inte lyfts i något samtal med barnen 

eller att det används med barnen.   

 

 

 

Nyckelord 

Waldorfförskola, Rudolf Steiner, teknik, bygg och konstruktion, digital 

och elektronisk teknik, Eurytmi  
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Förord 

Första terminen på förskollärarprogrammet fick vi bekanta oss med 

olika typer av pedagogik, exempelvis Montessori, Reggio Emilia och 

Waldorfpedagogiken som jag fastnat för. Det jag fastnat för i Waldorf-

pedagogiken är att den vill utveckla hela människan – tanke, känsla och 

vilja, samtidigt som teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete förenas 

till en helhet så långt som möjligt. Det är något med deras nästan ”gam-

malmodiga” arbetssätt som tilltalar mig. Jag är mycket för att dagens 

barn ska få känna på ”hur det var förr i tiden”, eftersom det i dagens 

samhälle är så digitaliserat och många barn tenderar att fastna vid da-

torn, Ipaden eller tv-spel. Det finns så mycket mer att uppleva och lära 

sig om i världen än det du ser på en skärm eller kan söka dig till på 

Google. Praktiskt arbete är något som alltid motiverat mig att vilja lära 

mig nya saker, eftersom när jag var yngre hade jag svårt för att lära mig 

nya saker i skolan. Jag behövde andra metoder för att kunna få in kun-

skapen än genom bara en massa samtal om ett visst tema eller ämne. 

Det är det som lockar mig att vilja veta mer om verksamheten inom en 

Waldorfförskola. Sen att jag just valt att studera hur de arbetar med 

teknik på en Waldorfförskola har att göra med att det finns fördomar 

om att det inte finns så mycket undervisning kopplat till teknik där. Den 

fördomen vill jag bryta genom att ta reda på hur det egentligen ligger 

till med det.  

Jag vill tacka pedagogerna som varmt välkomnade mig till deras för-

skola och lät mig göra min studie på deras förskola, samt även tacka 

dem för att de ställde upp på intervju och lät mig observera i barngrup-

pen. Jag vill även tack min handledare Jesper Haglund för hans stöd, 

engagemang och hjälp med synpunkter kring arbetet genom hela pro-

cessen gång.   
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1 INLEDNING  

Digital teknik är inte ett stort tema inom Waldorfpedagogiken, i alla fall 

inget som finns i Waldorfförskolans eller Waldorfskolans verksamhet. 

Detta uttrycker sig synligt i observationerna som gjordes i det faktum 

att de inte har någon Ipad som barnen kan använda och det blir även 

synligt i intervjuerna med pedagogerna, då de båda pedagogerna styr-

ker det som visat sig synligt i observationerna när det gäller digital tek-

nik. Stehlik (2008) förklarar att en av de viktigaste målen med Waldorf-

pedagogikens utbildningsmetod är att hjälpa barnet att utveckla fri fan-

tasi. Författaren uttrycker att det är därför de exempelvis berättar be-

rättelser för barnen utan att använda sig av tryckta bilder. Han menar 

att orden som förmedlas ger råvarorna, alltså att orden talar för sig 

själva och väcker barnens fantasi och skapandet av inre bilder. Detta 

innebär att barnen själva får fantisera fram inre bilder medan de lyssnar 

på berättelsen. Stehlik (2008) skriver att lärare i Waldorfskolor anser 

att ett barns fantasi bör uppmuntras och fostras att utvecklas på ett häl-

sosamt sätt med hjälp av pedagogiska metoder som undviker massme-

dia och särskilt skärmbaserda teknik speciellt under de första åren av 

barnens levnadstid. Detta är något som även pedagogerna jag intervju-

ade kände starkt för att fantasi går hand i hand med något mycket större 

i barnens utveckling, vilket både pedagogerna jag intervjuade och även 

de lärare Stehlik (2008) talat med anser att digital teknik hämmar ut-

vecklingen av fantasin hos barnen.  

Dahlin (2017) skriver att under puberteten bör ungdomarna i waldorf-

skolan få bekanta sig med tekniska system och enkel teknik. Detta in-

nebär kanske inte att de använder dator eller Ipad för att ta reda på den 

kunskapen och informationen, men att barnen (ungdomarna) i detta 

stadium är redo för att ta in sådan information och kunskap menar 

Dahlin (2017). Därav väntar man med kommunikationen kring sådan 

typ av teknik tills barnen är i skolan. Till skillnad från Waldorfförskolan 

som inte fokuserar på kommunikationen och samtalet så kommer det 
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steget för barnen när de börjar i Waldorfskolan, där av de olika stadi-

erna som innehåller olika riktlinjer menar Dahlin (2017). Författaren 

skriver att Steiner ansåg att eleverna ska i detta stadium förstå hur nya 

uppfinningar och ny teknik fungerar, vilket enligt Steiner är viktigt för 

deras fortsatta utveckling i livet. Detta visar på att varje stadium i Wal-

dorfpedagogiken har sin mening, sitt syfte och sina riktlinjer och att det 

är olika innebörd samt innehåll i dessa tre beroende på vilket stadium 

barnet befinner sig i. Men jag fokuserar på förskoleåldern, vilket är vil-

jans år, där barnen blir uppvaktade och lär sig genom att härma det pe-

dagogerna gör och där upprepning är ett arbetssätt i undervisningen på 

Waldorfförskolor.  

1.1 Vad är teknik? 

Bjurulf (2013) skriver att teknik är artefakter som människan konstru-

erat för att uppfylla sina önskningar och behov. Elvstrand, Hellström 

och Hellberg (2018) definierar teknik som objekt, system, processer och 

aktiviteter ämnade för att lösa människors problem eller uppfylla behov 

och önskningar, vilket inte är långt från Bjurulfs (2013) tolkning av vad 

teknik är. Författarna menar även att kunskap är en omfattning av tek-

nik, därför att den krävs för att kunna tillverka eller använda objekt. 

Författaren skriver i boken Teknikdidaktik i förskolan att vi i vårt sam-

hälle är beroende av all sorts teknik, i jämförelse med för ca 20-30 år 

sen då behovet inte var lika stort som nu, vilket beror på att samhället 

utvecklas ständigt. För att barn på enklaste möjliga sätt ska kunna ta till 

sig kunskaper och förstå omvärlden är det essentiellt att barn tidigt får 

möjlighet att utveckla ett intresse för teknik (Bjurulf, 2013). Elvstrand 

m.fl. (2018) poängterar att teknik är något som omfattar människans 

vardag och påverkar människan från tidig ålder, vilket i forskning fram-

hålls som att förskoleåldern är en viktig period för att lägga grunden till 

ett intresse för teknik. 

I förskolans läroplan (2016) står det att ”förskolan ska sträva efter att 

varje barn:  
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• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband 

och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,  

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra,  

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska 

hur enkel teknik fungerar, 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp 

av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2016, s. 10) 

Dessa strävansmål ur förskolans läroplan (2016) visar på att teknik ska 

få en plats i verksamheten som ett ämne för pedagogerna att introdu-

cera för barnen. Genom att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa 

frågor, argumentera och kommunicera med andra kring teknik får bar-

nen möjlighet att lära sig mer om teknik och på så sätt ökar det förstå-

elsen för teknikämnet. Jag menar att bara kolla på hur en bil ser ut och 

hur den fungerar ger begränsad förståelse av tekniken. Genom att istäl-

let få igång ett samtal med barnen kring exempelvis vad alla delar i bilen 

är till för, hur de fungerar och vad som behövs för att få bilen att köra 

sätts tekniken som ämne i fokus. Om pedagogerna även tar vara på bar-

nens erfarenheter, tankar, frågor, funderingar och fyller på deras be-

greppsbank med korrekta begrepp inom teknik vidgas deras kunskap 

om teknik och om det dom håller på med just då som skolverket (2016) 

styrker. De två sista målen klargör ganska tydligt på vilket sätt teknik 

kommer in i verksamheten, dels genom bygg och konstruktion men 

även genom att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar. Det gäller att hålla sig uppdaterad inom ämnet som pedagog 

och då krävs det att man får den kunskap man behöver för att på bästa 

sätt kunna förmedla teknikämnet till barnen.  
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1.2 Varför teknik och Waldorf? 

Genom en del litteratur som jag läst och även sådant som jag fått höra 

av andra personer angående Waldorf och teknik fick det mig att fun-

dera. Det finns betydligt mer skrivet om Waldorfpedagogiken och om 

andlighet inom Waldorfpedagogiken, men desto mindre skrivet om tek-

nik kopplat till Waldorfpedagogiken. Genom att ha läst om själva peda-

gogiken uppmärksammades en sak att det nämns ingen stans om teknik 

och synen på teknik inom Waldorfpedagogiken. Inom Waldorf är de 

skeptiska till användning av modern teknik, därför vore det intressant 

att veta hur Waldorfpedagogikens syn på digital teknik går ihop med 

förskolans läroplan som även Waldorfförskolor arbetar efter? Detta in-

tresserade mig för att teknik är en stor del av samhället idag, vilket Wal-

dorfpedagogiken inte stödjer i undervisningen. Dessa två, teknik och 

Waldorfpedagogiken, tycks vara varandras motpoler, vilket jag fann 

väldigt intressant att undersöka ur ett examensarbetesperspektiv.  

 

2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vilken typ av teknik som utmärker 

sig mest på en Waldorfförskola. Syftet är även att se hur pedagogerna 

resonerar kring olika typer av teknik och vad deras syn är på den digi-

tala och elektroniska tekniken.  

2.1 Frågeställningar  

Vad är pedagogernas allmänna uppfattning om teknik och hur utrycker 

sig teknik i verksamheten? 

Hur ser pedagogerna på den nya läroplanen som håller på att revideras 

och mer specifikt på den delen där man vill framhäva teknik och IKT i 

förskolan mer? 
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3 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Waldorfpedagogik 

Waldorfpedagogiken har sina rötter i den andliga vetenskapliga forsk-

ningen som grundades av den österrikiske forskaren och tänkaren Ru-

dolf Steiner (1861-1925). Med tanke på Steiners intresse för förnyelsen 

av sociala former genom individuell utveckling, ville den tyske indust-

rialisten Emil Molt år 1919 att Steiner skulle starta en skola för barnen 

till de anställda på en cigarettfabrik. På så sätt uppkom den första Wal-

dorfskolan i Stuttgart i september samma år. Enligt Steiners filosofi är 

människan en trefaldig varelse av ande, själ och kropp vars kapacitet 

utvecklas i tre stadium. Dessa stadium är vilja (tidig barndom, 0-7 år), 

känsla (mitten av barndomen, 7-14 år) och tanke (ungdom, 14-21 år). 

Det handlar om att kunskapsinhämtandet och fostran bildar en helhet 

tack vare att ämnet väljs och presenteras så att det i varje stadium utgår 

från barnets egen utveckling där barnet befinner sig där och då och hjäl-

per barnet framåt (Stehlik, 2008). 

Även Piagets teori bygger på stadier eller faser som han kallar det. Det 

finns både för- och nackdelar med Piagets stadieteori. En nackdel är att 

det anses som att stadieteorier begränsar barnets nyfikenhet. Men det 

finns fördelar också, en fördel är att pedagogiken effektiviseras och bar-

net kan ta till sig det just precis på barnets egna sätt. Det finns alltså 

både ris och ros om stadieteorier som både Piaget och Steiner utvecklat. 

Här vill studien visa på att forskning visar att stadieteorier kan ses som 

något omodernt i dagens samhälle. Genom detta syftas här inte bara på 

Piagets stadieteori utan stadieteorier i allmänhet där även Steiners sta-

dieteori ingår. Men det finns inget skrivet om för och nackdelar med 

Steiners stadieteori och då fick synen på stadieteorier i allmänhet uti-

från synen på Piagets stadieteorier representera helheten av för och 

nackdelarna med stadieteorier (Rutjens, Harreveld & Pligt, 2012).  

Jakobsson (2012) nämner att Vygotskij däremot ansåg att barn inte ut-

vecklas genom stadier eller faser. Författaren uttrycker att enligt 
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Vygotskijs sociokulturella teori anses det att människors utveckling 

kommer från social interaktion med andra. Han påstod att social inter-

aktion leder till stegvis utveckling i ett barns tänkande och beteende 

samt att tänkandet och beteendet kan skifta från kultur till kultur. Ja-

kobsson (2012) skriver att  Vygotskij ansåg att språket är det viktigaste 

kulturella redskapet. Han menar att det är ett redskap som människor 

använder för att förtälja/beskriva, förstå och tänka kring omvärlden. 

Författaren uttrycker Vygotskijs tanke om att språket är varken statiskt 

eller neutralt, med det menas att språket förbinds med villkor av den 

historiska, de kulturella, kollektiva och individuella sammanhang i vil-

ken det befinner sig i. Genom samspel med andra människor når det 

språkliga verktygen sin fulla potential. Interaktionen eller socialisat-

ionen som Vygotskij kallar det kommer från det sociokulturella per-

spektivet. Där sker socialisation i första hand inom en individs pri-

märgrupp, vilken vanligtvis är familjen. Med den vetskapen bör stor 

vikt läggas vid att forma en grund för socialisation och kommunikation 

från hemmet sida för att barnen sedan ska kunna utveckla det med 

andra. Samtidigt som barnen i förskolan ska ta nytta av det i samspel 

och konversation med pedagogerna kring ett ämne. Han ansåg att tanke 

och känsla är ett, de hör ihop. Det går inte att göra något stort i livet 

utan en stor känsla ansåg Vygotskij och förknippade det med att män-

niskan behöver språket för att förstå sin omgivning (Jakobsson, 2012). 

Steiner menade däremot att när teoretiska, konstnärliga och praktiska 

ämnen samspelar med varandra ger de hela personligheten kraft och 

näring som gör att undervisningen aldrig begränsas till enbart inlär-

ning. Utifrån sig själv kan alla finna stigar till kunskap, menar Steiner. 

Olika intelligenser värderas likvärt, exempelvis fysisk, mental, intellek-

tuell och konstnärlig intelligens, inom Waldorfpedagogiken. Genom 

detta utvecklar Waldorfskolan på detta vis hela människan i tanke, 

känsla och vilja (huvud – hjärta – hand). Waldorfpedagogikens mål är 

att möjliggöra för elever att så långt som det är möjligt som vuxna i fri-

het välja och följa sin individuella väg genom livet (Easton, 1997). 
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Spädbarn och yngre barn (i förskoleåldern) är totalt ingripna av den fy-

siska omgivningen. Deras instinkt är att härma det som de vuxna gör, 

till en följd av att det blir ett sätt för barnen att lära sig nya saker och 

bredda sitt kunskapsförråd. Lärare i Waldorfskolor arbetar utifrån ett 

tankesätt där de anser att man ska ta vara på barns fantasi och upp-

muntra deras fantasi och kreativitet till att utvecklas ännu mer på ett 

naturligt och friskt sätt. Detta görs genom att använda sig av en peda-

gogik som inte involverar massmedia, digital information, speciellt 

skärmbaserad teknologi, och framförallt för de yngre åldrarna i försko-

leåldern. Detta betyder inte att all digital teknik är osund, den anses 

bara vara icke relevant i undervisningssyfte, eftersom man inom Wal-

dorfpedagogiken anser att man måste kunna lära sig att ”leva som förr” 

ifall det skulle exempelvis hända att strömmen går. Om det händer så 

vet barnen att det finns läroböcker samt papper och penna att skriva 

skoluppgifterna på när datorn eller surfplattan inte fungerar eller att de 

kan göra upp en eld och laga mat över öppeneld. Waldorfskolor men 

även Waldorfförskolor strävar efter att undervisa hela barnet, genom 

att stärka deras emotionella och andliga tillväxt samt deras fysiska fär-

digheter (Stehlik, 2008). 

3.2 Antroposofin 

Waldorfpedagogiken vilar på antroposofisk grund. Något mer noterbart 

är det faktum att detta pedagogiska tillvägagångssätt är fast rotad i an-

troposofin som tillhandahåller ett stöd i den pedagogiska filosofin som 

lärare finner stöd i och vårdnadshavare tilltalas av. Antroposofin är en 

bred lära som uttrycker sig både om den materiella verkligheten och om 

olika världar utöver vår värld. Steiner påstod att han skådat andevärl-

den, därav uppkomsten av antroposofin. Många förknippar antroposofi 

med religion och religiösa seder. Det var inte Steiners tanke. Han ville 

skapa en så kallad teoretisk grund för Waldorfpedagogiken som öppnar 

upp för en annan syn på omvärlden, men det är upp till var och en av 

oss att ta till sig det på sitt sätt och tolka det själv. Det finns också något 
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bortom oss själva, en andevärld uttrycker Steiner (Stehlik, 2008). An-

troposofin bildar den filosofiska och teoretiska utgångspunkt för de 

undervisningsmetoder som används i Waldorfskolor. I undervisningen 

ingår ingen undervisning om antroposofin, det finns inga religiösa in-

slag i undervisningen (Easton, 1997). Mansikka (2007) skriver att: 

Antroposofin kännetecknas, i någon mån, av ett självbärande teoretiskt sy-

stem som inte behöver stöd utifrån för att belysas eller utvecklas. En konse-

kvens av detta är att Waldorfpedagogiken förefaller leva ganska hermetiskt, 

där den refererar till sina egna teoretiska (antroposofiska) grunder som 

mycket lite påverkats av det omgivande samhällets pedagogiska diskurser. 

(Mansikka, 2007, s. 3). 

Det som Mansikka (2007) skriver pekar på svårigheter att följa lä-

roplanen i den mån att Waldorfpedagogiken har sina egna metoder 

och teorier i undervisningssyfte. Samtidigt som Waldorfpedagogi-

ken trotts det även följer många av läroplanens strävansmål. Det 

har bara ett annat arbetssätt och andra undervisningsmetoder än 

jämförelsevis med kommunala förskolor eller förskolor med annan 

pedagogisk inriktning, vilket inte betyder att barnen inte får med sig 

kunskap om de strävansmål som läroplanen (Skolverket, 2016) krä-

ver att man ska arbeta med i förskolan. Det enda som kan konstate-

ras är att digital teknik inte prioriteras, men enligt pedagogerna går 

barnen inte miste om det eftersom de får det hemifrån.  

3.3 Eurytmi 

Steiner intresserade sig för de gamla grekernas kultur. Detta låg till 

grund för en konstart som kom att utvecklas inom Waldorfpedagogiken 

och som blev ett sätt att undervisa på i Waldorfförskolor och Waldorf-

skolor. Det första försöket till eurytmi var när Steiner gav skådespelare 

rörelseövningar för att förstärka språket i dramerna. Steiners fru Marie 

Steiner är den som gav rörelserna dess namn ”eurytmi”. Den första eu-

rytmiföreställningen anordnades 1919 i Goetheanum och fick usel kri-

tik. Steiner poängtera som svar till denna kritik som riktats mot euryt-

min att kritiken var i sin ordning eftersom syftet med eurytmin var att 
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den skulle stå i rak motsats till den allmänt accepterande konsten. Ste-

iner menade att om eurytmi inte sätter igång en massa kritik så behärs-

kar inte eurytmisterna helt sin konstart (Blomberg, 2007).  

Eurytmi är en egen konstart som Rudolf Steiner skapat och som vilar, 

enligt Liebendörfer (2013), främst på två grundvalar: de inre upplevel-

serna och därtill även rörelsens egna lagbundenheter. Det är en sorts 

gestaltningsform eller gestaltningsdans där man använder kroppen 

som uttrycksmedel. Denna konstart är likartad med dans, rytmik och 

gestaltande där användaren av denna form av konstart gestaltar musik 

och tal genom expressiva rörelser. Exempel på detta är att ett musiks-

tycke kan uppfångas och gestaltas, men också andra delar så som voka-

ler, konsonanter, rytmer och tonintervaller kommer till uttryck i euryt-

min (Liebendörfer, 2013).  

Eurytmi beskrivs inom eurytmilärarutbildningen i Järna på följande 

sätt: 

Eurytmi är en rörelsekonst. Att studera eurytmi innebär att du övar upp en 

känslighet för uttrycksmöjligheterna i din egen rörelse och samtidigt utveck-

lar ett lyssnande till den inre rörelsen i musik och poesi. Genom eurytmins 

rörelser ”stiger du in i” musikens och poesins klanger, formelement och inre 

liv. Du synliggör melodier, skalor, intervall, dikter, berättelser, dramatik, 

vokaler, konsonanter, färger, form… (Blomberg, 2007, s. 5).  

Steiner markerade att det är som konstform som eurytmin främst har 

sin plats i livet. När den första Waldorfskolan startade 1919 infördes eu-

rytmi som ett obligatoriskt ämne under hela skoltiden. Steiner ansåg att 

eurytmi, i motsats till den vanliga gymnastiken, är rörelse där kropp, 

själ och ande agerar tillsammans och att man på så sätt får en besjälad 

och förandligad gymnastik. Genom ett gemensamt samarbete mellan 

andra konstnärliga ämnen verkar eurytmi stimulerande på barnets ut-

veckling exempelvis genom barnets viljeutveckling, där viljan är den 

första av de tre sju-åriga stadier som barnet går igenom enligt Waldorf-

pedagogiken (Blomberg, 2007). 
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3.4 Teknik i förskola och skola  

Många studier som gjorts inom ämnet teknik där man utgått från peda-

gogers kunskap inom ämnet teknik, visar att de finns en okunskap 

bland pedagoger inom området (Liang, Chai, Koh, Yang, & Tsai, 2013). 

En studie som gjordes var på en kommunal förskola i New York där man 

gjorde observationer på förskolan och intervjuade pedagoger angående 

pedagogers kunskaper, tankar och övningar inom teknik med förskole-

barn (Fenty & Mckendry Anderson, 2013). Denna studie visade att pe-

dagogerna kände en okunskap inom ämnet och ansåg att de behövde 

mer fortbildning och kunskap inom ämnet. Det gemensamma för alla 

pedagoger som deltog i den studien var att de ansåg att teknik i försko-

lan behövs men att det är svårt att få till bra och kvalitativ undervisning 

från pedagogernas sida. Detta på grund av för lite erbjudna utbild-

ningar från arbetsgivarens sida inom ämnet (Fenty & Mckendry Ander-

son, 2013). I artikeln nämns även två studier som undersökt den poten-

tiella inverkan som pedagogers antal år av arbetserfarenhet inom yrket 

har på pedagogers användning av teknik. Båda studierna visar att pe-

dagoger med mer pedagogisk erfarenhet av flera års arbete inom yrket 

är mer benägna att integrera teknik effektivt under instruktion i försko-

lan (Hughes, 2005; Russell, Bebell, O’Dwyer, & O’Connor, 2003). Pe-

dagoger behöver känna att de har den kompetens de behöver för att 

kunna undervisa i ämnet och får de den kompetensen och mer kunskap 

inom teknik kan de förmedla en mer säker och pålitlig kunskap inom 

teknik till barnen (Mawson, 2011).  

Cecilia Axells (2013) studie Teknikundervisningen i förskolan – en in-

ternationell utblick handlar om betydelsen av teknikundervisningen i 

yngre ålder samt pedagogers kunskap inom teknikämnet för att kunna 

ge så korrekt och användbar information till barnen. Hon nämner att vi 

lever i ett samhälle som ständigt förändras inom teknikaspekten. Med 

den vetskapen att samhället går framåt inom tekniken behöver vi invol-

vera de yngsta barnen i den utvecklingen med små och enkla medel som 
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förskolan utifrån sina resurser kan erbjuda barnen. Waldorfpedagogi-

ken däremot tar avstånd från specifikt digital teknik. Men barnen i Wal-

dorfförskolor och Waldorfskolor får ändå lära sig allt annat övrigt som 

barnen på kommunala skolor och förskolor lär sig, skillnaden är bara 

att de inte använder datorn eller surfplatan för att kunna lära sig det 

(Stehlik, 2008). Att exempelvis skriva med papper och penna istället 

för att skriva på datorn gör att barnen tränar  på penngreppet, handsti-

len men också att forma bokstäver och lär sig på så sätt hur varje speci-

fik bokstav ser ut. Genom att skriva med papper och penna får barnen 

in rytmen och mönstret i skrivandet genom att de följer skrivriktning-

arna när de skriver olika bokstäver i ett ord (Eriksson, Grönvall Frans-

son & Johansson, 2017). Det kan även kopplas ihop med kreativitet och 

eurytmi som Waldorfpedagogiken arbetar utifrån i sin undervisning. 

Om de även skulle lägga in dansen som ett moment för att lära sig ex-

empelvis skrivriktningarna skulle barnen få en bredare förståelse för 

skrivriktningarna men även ha lättare att lära sig läsa och skriva (Dahl-

gren, Gustafsson, Mellgren, & Olsson, 2013, Ferm Thorgerson, 2015), 

eftersom det finns många studier som visar på att estetiska uttrycksfor-

mer och praktiskt arbete är ett bra sätt att integrera tillsammans med 

kärnämnena som exempelvis svenska och matematik (Bang Torstens-

son & Jonsson, 2011). Detta visar på att Waldorfpedagogiken försöker 

hitta andra sätt att förmedla kunskap på. Tekniken är en del av vårat 

samhälle men det är inte hela vårt samhälle. Det finns andra saker som 

också är viktiga att ha kunskap om och som kan vara viktiga att kunna 

ifall det skulle hända att strömmen går eller att datorn och surfplattan 

slutar fungera. Då är det bra att det finns exempelvis läroböcker och att 

barnen vet om att ifall de behöver få information om något finns det 

böcker om det på biblioteket som man kan låna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Matt Richtels (2011) artikel  A Silicon Valley School that doesn’t com-

pute handlar om att datorn inte behöver vara en del i skolans undervis-

ning. Han beskriver  en skola i Silicon Valley som inte använder datorer. 

Richtel poängterar att chefer och anställda på kända stora multimiljard-

företag har sina barn på en Waldorfskola. Teknologichefen på eBay 
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skickar sina barn till en Waldorfskola, vilket även vissa anställda på ex-

empelvis Google, Apple, Yahoo och Hewlett-Packard gör. Här finns det 

en motsägelse i att chefer och anställda på världskända multimiljard fö-

retag skickar sina barn till skolor utan teknik. I Richtels (2011) artikel 

nämner Mr. Wurtz som är den verkställande direktören för Power As-

sure att vårdnadshavare som väljer mellan olika högt uppsatta privat-

skolor och kommunala skolor för deras barn, tenderar att vara liberala 

och högutbildade och med starka åsikter om utbildning. Dessa vård-

nadshavare nämner Mr. Wurtz har oftast i hög grad och mycket goda 

teknikkunskaper och vet när det är dags att lära sina barn om teknik så 

har de rikligt med tillgång, resurser och kompetens hemma. De flesta 

högt uppsatta Waldorfskolor är privatägda och det kostar en hel del att 

ha sitt barn på en Waldorfskola skriver Richtel (2011). I artikeln ut-

trycker elever som går på Waldorfskolan att de inte känner att de går 

miste om någon teknik i skolan eftersom de får så mycket av det hemi-

från, tvärtom tycker de istället att det kan vara skönt att skolan är en 

plats där de får komma bort från den tekniska världen och fokusera på 

något annat.  En av tjejerna på Waldorfskolan berättar att hennes pappa 

som är ingenjör på Apple frågar henne ibland om hon vill testa spel som 

han felsökt och ett annat exempel är en pojke som nämner att han 

ibland på helgerna spelar flygsimulator program. Det är ganska fasci-

nerande att barnen tänker på detta sätt om teknik och teknikämnet i 

skolan och att det anser att det är skönt att skolan inte undervisar om 

teknik. Samtidigt så finns det Waldorfskolor där vårdnadshavarna till 

barnen som går på dessa skolor inte alls har någon teknikutbildning och 

kanske inte alls är kunniga inom det området eller så är de kunniga 

inom teknik det vet vi inte. I artikeln framgår det inte hur dessa barn 

som inte får så mycket teknik hemifrån känner inför att det inte finns 

någon teknikundervisning i förskolan (här syftas det på den digitala 

tekniken). Den traditionella tekniken som att brodera eller karda ull och 

även bygg och konstruktion finns som inslag i Waldorfskolor, så man 

kan säga att de inte helt har uteslutit någon form av teknik i skolan 

(Richtel, 2011).  



Huvud, Hjärta, Hand med inriktning på teknik  Ivana Majstorovic 

13 

 

Elvstrands, Hallströms och Hellbergs studie syftar till att beskriva och 

analysera förskollärares åsikter och erfarenheter av teknik och teknik-

utbildningen i förskolan med fokus på vilka möjligheter och hinder de 

ser. Transkripten består av material från fokusgruppsintervjuer med 

sexton förskollärare i två förskolor. Här poängterar författarna att förs-

kollärarna ansåg att teknik finns i vardagen och att de i nuläget finns 

stor möjlighet för dem att själva tolka vad och hur de vill arbeta med 

teknik i verksamheten. Författarna poängterar vidare och citerar deras 

tankar som lyder på följande sätt att förskollärarna anser att de nu har 

fritt utrymme för hur de vill arbeta med teknik, men förskollärarna po-

ängterar också att om det skulle specificeras skulle det betyda en helt 

annan sak, exempelvis om teknik skulle bli mer kravfyllt i undervis-

ningen.  

4 METOD 

4.1 Metodinledning 

Studien genomfördes under två veckors tid på en Waldorfförskola. Un-

der de två veckorna varvades observationer, intervjuer och eget delta-

gande i verksamheten. Utifrån mina bilagor i arbetet framkommer att 

jag tänkt spela in mina observationer, alltså använda mig av video som 

metod för att samla in mitt observerade material. Men eftersom det inte 

rekommenderades från universitetets sida på grund av de etiska 

aspekterna och det faktum att alla föräldrar på hela vårdnadshavare 

måste godkänna det. Ifall inte alla vårdnadshavare godkände det hade 

det blivit problematiskt för mig att filma med tanke på den korta tid jag 

var där och även då jag måste tänka på att vissa barn inte får vara med 

i inspelningen. Jag valde dock ändå att ta med det i bilagor för att det 

är original breven jag skickade till förskolechefen och vårdnadshavarna. 

Men vårdnadshavarna blev informerade av förskolechefen att det inte 

skulle ske någon inspelning (insamling av material genom video inspel-

ning)innan jag kom dit för att göra min studie. När jag väl observerade 
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i verksamheten (då syftar jag på när jag förde anteckningar medan jag 

satt tyst och observerade de dom gjorde i verksamheten) så var det en 

icke-deltagande observation. Men när jag deltog i verksamheten var det 

en deltagande observation jag gjorde. I studien användes alltså två olika 

former av observation både icke-deltagande och deltagande observat-

ion. Metoderna som ligger till grund för denna studie valdes utifrån 

vilka metoder som enklast ger ett användbart material, men även uti-

från vad som var mest passande med tanke på att studien skulle utföras 

på plats på förskolan under två veckors tid. Vid val av metod var även 

studiens syfte och frågeställningar inräknade för att de metoder som 

valdes skulle passa i förhållande till syftet och frågeställningarna.  

4.2 Datainsamling 

Fokuset för denna studie är teknik och specifikt vad det är för sorts tek-

nik som utmärker sig mest på en Waldorfförskola, samt vad pedagoger-

nas syn på teknik är. Jag har valt att använda mig av intervju och obser-

vation i min studie. Dessa två metoder kompletterar varandra på ett sätt 

som gör det enklare för mig att få fram det jag är ute efter. Genom in-

tervjun får jag fram pedagogernas egna tankar kring ämnet teknik och 

observationen ger mig en mer fördjupad insyn i pedagogernas svar från 

intervjun. Jag började med att observera första dagen. Redan andra da-

gen började jag ställa spontana frågor som dök upp till pedagogerna un-

der dagens gång. Men första veckan fokuserades mest på att observera 

i verksamheten. Andra veckan gjorde jag mina enskilda intervjuer med 

pedagogerna samt gjorde icke-deltagande observationer och även del-

tog i verksamheten. Men mestadels varvades observation med spontana 

frågor som dök upp i stunden. 

I studien användes en semistrukturerad intervju, vilket är en intervju-

form som utgår från en intervjuguide, vilket gör att denna intervjuform 

ger respondenterna utrymme för att fritt utforma sina egna svar på sitt 

eget sätt samt där även uppföljningsfrågor kan ställas. Genom att ställa 
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öppna frågor ger det respondenterna möjlighet att fundera och verkli-

gen reflektera över frågorna innan respondenterna ger ut sitt svar och 

besvarar frågan. Öppna frågor ger även utrymme för oväntade svar som 

kanske inte föreställts i utformningen av själva frågorna (Bryman, 

2011).  

4.3 Dataanalys 

Jag valde att utgå från en fenomenografisk metodansats när analysen 

av data gjordes. Jag har utgått från de sju stegen i den fenomenografiska 

analysmodellen som Dahlgren och Johansson (2015) presenterar. De 

sju stegen är: att bekanta sig med materialet (steg 1), kondensation 

(steg 2), jämförelse (steg 3), gruppering (steg 4), artikulera kategorier 

(steg 5), namnge kategorierna (steg 6), kontrastiv fas (steg 7).  

Först transkriberade jag intervjuerna. Jag lyssnade på det inspelade 

materialet och skrev ner allt som sagts ordagrant. I första steget bekan-

tade jag mig med materialet genom att läsa det som transkriberats från 

de inspelade intervjuerna flera gånger. Jag valde att renskriva transkri-

beringen från intervjuerna på datorn i första steget, för att det sedan 

skulle bli tydligare att se vem som sa vad men också för att det är lätt 

att flytta om text på datorn och lägga det som hör ihop tillsammans.  

I nästa steg tog jag ut  det som var mest väsentligt och betydelsefullt i 

texterna utifrån studiens syfte och frågeställningar. Utifrån det material 

jag fått fram av intervjuerna valde jag att i ett Word dokument lägga in 

det jag tyckte hörde ihop på samma sida i dokumentet. Jag markerade 

även passager som jag ansåg relevanta för studiens syfte.  

I nästa steg gjorde jag jämförelser i båda pedagogers svar för att upp-

täcka likheter och olikheter. Här tyckte jag det var lätt att både urskilja 

likheter och olikheter i pedagogernas svar eftersom de hade liknande 

tankesätt kring ämnet vi diskuterad om, samt att olikheterna på grund 

av deras gemensamma pedagogiska syn blev lättare att identifiera (även 
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om det var mer likheter än olikheter i deras svar). För att göra olikhet-

erna och likheterna tydligare att urskilja markerade jag likheterna i en 

färg och olikheterna i en annan färg i dokumentet.  

I nästa steg grupperade jag likheterna och olikheterna genom att utgå 

från mina två frågeställningar. Jag skrev första frågan, vad är pedago-

gernas allmänna uppfattning om teknik och hur utrycker sig teknik i 

verksamheten, bland det passager som passade in på den frågan och 

samma sak gjorde jag med andra frågan, hur ser pedagogerna på den 

nya läroplanen som håller på att revideras och mer specifikt på den 

delen där man vill framhäva teknik och IKT i förskolan mer? 

I följande steg artikulera kategorierna utgick jag från de grupperingar 

som jag fått fram i steget innan där jag delade in grupperna i olika ka-

tegorier. Dessa kategorier bildades genom att jag tog de passager som 

liknade varandra mest bildade en kategori. De passager som var olika 

hamnade också i kategorier men jag upptäckte att jag behövde två olika 

kategorier för olikheterna eftersom några hörde till första forsknings-

frågan och de andra till den andra forskningsfrågan. Kategorierna 

skulle också namnges, vilket för mig var en utmaning eftersom jag ald-

rig arbetat på detta sett förut. Dahlgren och Johansson (2015) uttrycker 

att namnge kategorierna kan vara svårt till en början. I sista steget kon-

trastiv fas gjorde jag en gallring, vilket innebär att jag kollade igenom 

alla kategorier en gång till för att se om de fanns kategorier som hörde 

ihop. Detta gjordes för att minska antalet kategorier och för att få ut så 

mycket som möjligt av materialet som författarna nämner det.  

När jag sedan skulle transkribera observationerna gjorde jag det genom 

att renskriva mina anteckningar för att på ett tydligt sätt kunna se vad 

jag fått fram av det observerade materialet. Jag valde i min studie att 

mestadels utgå från intervjuerna, eftersom det gav mig mest material 

att arbeta vidare med utifrån mitt syfte och frågeställningar. Däremot 

var observationerna ett hjälpmedel för att stödja intervju svaren och 

sudda ut vissa frågetecken som uppstod under intervjuerna. Med detta 
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i åtanke valde jag att inte utgå från den fenomenografiska analysmo-

dellen och de sju stegen i transkriberingen av observationen, eftersom 

jag ansåg att det räckte med att bara renskriva mina anteckningar som 

skrivits ner under observationerna. Det var tydligt nog för mig och min 

studie och gav mig ett bra resultat av observationerna.  

4.4 Etiska ställningstaganden 

Det som är viktigt att tänka på när det gäller den etiska biten är att följa 

förskolans sekretesspolicy samt de regler som gäller som krav för att få 

utföra sin valda metod på en förskola. Innan man börjar sin studie på 

en förskola är det viktigt att man har klart för sig vad det är som gäller 

utifrån den metod man har valt. Jag fick skriftligt godkännande från 

förskolechefen att observera i verksamheten och intervjua pedago-

gerna. När det gäller godkännandet från vårdnadshavarna så mailade 

jag ett brev till förskolechefen som hon fick ge ut till varje vårdnadsha-

vare som de fick läsa igenom och ge sitt samtycke till med en under-

skrift. Alla inblandade i studien förskolechef, pedagoger, vårdnadsha-

varna och barnen blev informerade om syftet med studien och hur data 

skulle användas i efterarbetet. Det är även viktigt att kolla upp på för-

skolan där man ska göra sin studie vad som gäller där, vad är tillåtet för 

mig som student att ta del av. Vad får jag exempelvis ta kort på eller inte 

ta kort på eller när passar det att intervjua pedagogerna och så vidare? 

Det sistnämnda är viktigt att man som student är flexibel och anpass-

ningsbar till, eftersom det är pedagogerna på förskolan som styr när det 

passar dem, utifrån deras dagliga schema att gå ifrån barngruppen och 

delta i en intervju. En väsentlig del i etiska överväganden är att man 

som student kommer dit med en öppen inställning och att man är an-

passningsbar och även att man inte förväntar sig allt för mycket från 

förskolans sida redan första dagen (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 

2014). Läroplanen för förskolan (2016) nämner om värdegrunden och 

den förklarar det etiska förhållningssätt som ska ligga till grund för den 

pedagogiska verksamheten. Etik är något som ingår i förskolan och är 
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något som alla som arbetar i förskolan måste i princip dagligen förhålla 

sig till. Genom att barn får erfara konkreta situationer får de möjlighet 

att lära sig de etiska värdena och normer som formar hela vårt samhälle 

(Skolverket, 2016). Det som etiken handlar om i förskolan är att alla ska 

ta hänsyn till varandra samt visa omsorg för sina medmänniskor. 

Samma sak gäller för studenten inom de etiska överväganden som stu-

denten måste ta ställning till och förhålla sig till. Det är viktigt som stu-

dent men även för personalen på förskolan att ha ett gott samarbete 

tillsammans, att båda parter tar hänsyn till varandra och att båda parter 

respekterar varandras arbete (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

4.5 Reliabilitet och validitet  

Bryman (2011) menar att reliabilitet gäller hur väl en studie genomförts 

eller med andra ord hur tillförlitlig studien är. Det menas att om studien 

hade gjort igen på samma sätt hade studiens resultat blivit den samma 

då? Min studie hade nog gett delvis samma resultat. Med delvis menas 

att om samma studie hade gjort på en annan Waldorfförskola så hade 

pedagogernas svar förmodligen varit likadana eftersom de bottnar i en 

och samma pedagogik och utgår från samma förutsättningar när det 

kommer till den digitala och elektroniska tekniken. Men samtidigt så 

finns det andra faktorer som påverkar situationen. Om intervjuerna ex-

empelvis skulle göras med andra pedagoger skulle det vara svårt att ef-

terlikna samma situation då sociala villkor och miljöer har en effekt på 

vilket resultat man får. Men just resultatet kring digital teknik hade nog 

blivit den samma just för att de utgår från samma pedagogik och har då 

samma syn på den typen av teknik. Men däremot resultatet gällande 

bygg och konstruktion kan kanske variera, beroende på hur mycket el-

ler lite de håller på med sådan teknik. Min studie var förlagd under två 

veckors tid på en Waldorfförskola och hade studien gjorts under en 

längre period på några månader hade förmodligen studiens resultat 

inom bygg och konstruktion varit mycket mer framträdande och gett ett 

bredare resultat. 
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Bryman (2011) beskriver validitet som i vilken omfattning vi studerar 

det vi undersöker i vår studie.  I min studie undersöker jag hur man 

arbetar med teknik på en Waldorfförskola och hur pedagogerna ser på 

digital och elektronisk teknik. Mina intervjufrågor var genomtänkta på 

ett sådant sätt så att de gick ihop med studiens syfte men också besva-

rande frågeställningarna, vilket ger en hög validitet. Genom att använda 

intervju och observation som metodansats för studien kunde dessa två 

komplettera varandra och ge ett mer trovärdigt resultat än om jag bara 

hade använt en av metoderna, vilket också ger hög validitet.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del presenteras de observationer som gjorts under de två veck-

orna på Waldorfförskolan. I slutet av resultat och analysdelen present-

eras svaren från intervjuerna, vilket jag valt att dela upp i två delar, del 

1: teknik och del 2: andlighet.  

5.1 Verksamheten i allmänhet 

Veckan på den studerade Waldorfförskolan är upplagd på följande sätt: 

måndagar går de på promenad med barnen, tisdagar och torsdagar har 

de solbarnsarbete (de gör en aktivitet med solbarnen, de barn som är 

äldst på förskolan, som fyllt sju år eller fyller sju år det året), onsdagar 

går de på uflykt och då har varje barn med sig matsäck hemifrån och 

fredagar får solbarnen baka en hemlig kaka tillsammans med köksper-

sonalen. Det är alltså de barn som ska börja i skolan till hösten. Solbar-

nen har ”företräde” till de mesta. De får exempelvis ta frukost själva, gå 

först i ledet om de ska gå utanför förskolan, dela ut lavendelolja på sam-

lingen innan lunch, vilket är en del av den dagliga rutinen. Solbarnen 

får även göra det som kallas för solbarnsarbete, vilket innebär att de gör 

någon form av ”pyssel” som pedagogerna bestämt. Men solbarnsarbete 

kan även vara att alla de äldsta barnen på förskolan får göra en gemen-

sam aktivitet tillsammans, som exempelvis insektshotellet som de 

byggde under de två veckor jag var där på besök.  
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Pedagogerna har ingen rast utan är med barnen hela tiden. Pedago-

gerna pratar inte heller med varandra så mycket under en dag på för-

skolan, utan istället så pysslar de med något både ute och inne. Om det 

skulle vara så att det är något som är viktigt och som de behöver för-

medla till varandra så gör de det såklart, då bara genom ett kort samtal 

på ungefär fem minuter.  

Under en dag på förskolan varvas fri lek med styrda aktiviteter och ru-

tiner. Frukosten är redan framdukad på bordet när barnen kommer på 

morgonen. Alla barn kommer inte samma tid på morgonen, det är olika 

från barn till barn när de börjar på morgonen och även när de slutar på 

eftermiddagen. Det är en pedagog där när barnen börjar komma på 

morgonen. Dörrarna in till avdelningen är alltid stängda. När barnen 

kommer på morgonen knackar föräldrarna på dörren och en pedagog 

kommer och möter föräldern och barnet samt hälsar dem god morgon. 

Genom att pedagogen öppnar dörren på morgonen när barnen kommer 

och hälsar dem god morgon och välkomna in så hinner pedagogerna 

hälsa på alla föräldrar och mycket kort utbyta några ord med dem. Vid 

dörren som leder ut till hallen finns en tavla med barnens och pedago-

gernas namn på. När barnet kommer på morgonen får barnet sätta en 

klädnypa vid sitt namn för att markera att han eller hon har kommit för 

dagen. Sedan blir barnen erbjudna frukost om de vill ha. Då är det pe-

dagogen som serverar barnet frukost, förutom till de äldsta barnen (sol-

barnen) som får ta frukost själva. De har ingen gemensam frukost, utan 

allt eftersom barnen börjar droppa in på morgonen så får de ta frukost 

om de vill ha. Men frukosten avslutas vid en viss tid på morgonen och 

då serveras ingen mer frukost. Men fram till dess har barnen möjlighet 

att äta frukost om de vill ha det.  

Efter frukosten är det fri lek. Eftersom avdelningen består av ett enda 

rum så finns det få ytor att vara ifred på. Därför får barnen även an-

vända hallen och ibland matsalen om de vill leka ostört. Det finns även 

en liten kub eller låda som barnen kan gå in i om de vill vara ifred samt 

även en bokhylla som gjort om till myshörna där barnen kan ligga och 
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det finns ett draperi som de kan dra för ifall de vill vara ensamma. Un-

der den fria leken kan många olika lekar pågå samtidigt i det mel-

lanstora rummet och då kan det vara saker överallt exempelvis några 

barn kanske ritar på papper på golvet, medan andra bygger en koja i 

mitten av rummet medan några andra av barnen leker i leksaksköket 

som finns i rummet. Alla rummets ytor används maximalt just för att 

det är så litet utrymme. Det byggs en hel del kojor och hinderbanor un-

der den fria leken. Pedagogerna sysselsätter sig också med något under 

den fria leken, exempelvis spelar de på en harpa eller broderar något. 

De engagerar sig inte i barnens lekar utan gör något eget, eftersom de 

ser sig som förebilder åt barnen, och om de håller på med något kanske 

ett barn ser det och också vill göra det som pedagogen gör, eftersom 

barnen har naturliga instinkter för härmning. Genom att härma peda-

gogerna så får barnen ny kunskap och lär sig förhoppningsvis något 

nytt. Pedagogiken bygger på mycket upprepningar, därav anledningen 

till att de gör samma sak varje dag, för att barnen ska ta efter och lära 

sig av pedagogerna samt att upprepningen gör att barnen tar till sig det 

med hela kroppen och kan på så sätt få chansen att utveckla och bli 

ännu bättre på det de gör under en dag på förskolan. 

Efter den fria leken är det samling. Då sitter alla i en ring på mattan. 

Samlingen bygger på sagor, sånger, rim och ramsor samt lekar.  Peda-

gogen börjar med att spela på en flöjt och då ska alla barnen försöka 

vara helt tysta. Sedan sjunger de en sång på engelska som handlar om 

att hälsa god morgon till solen och jorden, till blommorna, de vilande 

stenarna, djuren, fåglarna i träden och god morgon till dig och god mor-

gon till mig. Samlingen fortsätter med flera sånger och ramsor som de 

även har rörelser till. Barnen får alltså röra på sig och använda hela sin 

kropp under samlingen. Det är här som eurytmin kommer in, när bar-

nen får pröva sin kropp, uttrycka musik, vokaler, konsonanter och ton-

lägen med hjälp av rörelser. Samlingen avslutas med att alla formar sig 

till en gemensam blomma och alla ligger då på golvet medan pedagogen 

går runt och berättar för varje barn vilket bord de ska sätta sig vid. Pe-

dagogerna pratar inte med barnen om vad de gör och det föregår alltså 
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ingen kommunikation kring ämnet de håller på med. Det handlar mer 

om att barnen ska känna, se och uppleva det barnen gör. De utgår 

mycket från att alla sinnena ska stimuleras. Här tänker jag att barnen 

själva succesivt kommer till insikt med vad de kan tänka på eller träna 

på när de utför något, vilket upprepningen och härmningen av en och 

samma aktivitet bidrar till den självinsikten. Detta kan styrkas genom 

observationen när ett barn ser en av pedagogerna spela på ett instru-

ment och själv vill prova. Pedagogen visar (utan någon kommunikat-

ionsförklaring) hur hon spelar på instrumentet för barnet och barnet 

provar själv, men lyckas inte få till det som pedagogen gjorde. Någon 

dag senare provar barnet spela på instrumentet igen och då märks det 

tydligt att barnet förstått vad han/hon gjorde för fel första gången och 

även att barnet insåg att det är något som barnet behöver träna på mer 

för att bli bättre på det (den insikten syntes på barnens kroppsspråk).  

Efter samlingen är det te stund. Då får barnen te med honung och en 

smörgås till det. Efter te stunden får alla barnen sätta sig i ett led på 

golvet. Då gör pedagogen något på eller med varje barn, exempelvis bul-

leri bulleri bock på barnets rygg eller masserar ett barn eller gör ägget 

på barnets huvud. Det sistnämnda är när man formar sin hand till ett 

ägg och lägger på barnets huvud för att sedan slå till handen (ägget) 

med den andra handen och då öppnar sig handen som för att visa att 

ägget mosas och rinner ner för huvudet. Sedan får barnet gå ut i hallen 

och klä på sig ytterkläderna för då är det dags att gå ut och leka. När 

barnen kommer ut för att leka på gården är det fri lek som gäller. Bar-

nen får leka eller göra vad de vill på gården. När de är ute på gården är 

det oftast alltid fri lek som gäller, undantagsfall om pedagogerna plane-

rat något men annars är det fri lek som gäller på förskolans utegård.  

Efter utevistelsen går man in för att ha en kort samling innan lunchen. 

Då går alla tillsammans in till matsalen och sätter sig på mattan som är 

i mitten av rummet. Ett av solbarnen (de äldsta barnen) får droppa la-

vendelolja i varje persons hand som de får smörja sina händer med. Ef-

ter att barnet gått varvet runt går barnet och en pedagog till den andra 
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avdelningen för att hämta dem så de också kan vara med på samlingen. 

Alla på den andra avdelningen får också lavendelolja på händerna. Se-

dan börjar samlingen. Samlingen består av några sånger. Efter sam-

lingen när alla är tysta kommer en från kökspersonalen och presenterar 

vad de får för mat den dagen. Maten på förskolan är vegetarisk och den 

lagas från grunden av kökspersonalen som består av tre personer. De 

har hönor på förskolan som de får ägg ifrån. 

Vid matbordet har barnen bestämda platser. Pedagogen serverar bar-

nen mat och när pedagogen gett mat till alla tar de allesammans 

varandra i hand och ber en bordsbön, för att visa vördnad inför den mat 

de äter, eftersom maten kommer någonstans ifrån och det är någon som 

har tillagat den och då tackar de för det som för att visa uppskattning.  

När alla har ätit upp tar de varandra i hand igen och säger tack för ma-

ten och alla dukar av och går från bordet. 

Efter lunchen är det vila. Då tar pedagogen fram fårullsplädar som bar-

nen ska ligga på och lägger dem i en ring. Sedan har varje barn en egen 

kudde med deras namn på och en egen filt. Kudden har vårdnadsha-

varna broderat med barnens namn på vid inskolningen när barnen var 

små. Vårdnadshavarna har även sytt kanten på filten och barnen har 

fått karda en bit av ull som de har sytt fast på filten. Varje barn har även 

ett eget lindebarn, som de kallar det. Det är en docka utan ansikte. Den 

får barnen också ta med hem när de slutar på förskolan. Filten och kud-

den läggs på fårullspläden på barnets plats. Sedan börjar vilan. Vilan 

består av att en av pedagogerna berättar en saga och barnen får lyssna 

på den medan de vilar. Pedagogen berättar fritt med egna ord en saga 

utan någon bok. Oftast berättar pedagogen samma saga varje samling 

och ibland blir det en ny saga. Här kommer upprepningen in igen som 

är så viktig för att barnen ska få skapa sig egna bilder i huvudet av sagan 

och med upprepningen får de chansen att brodera ut tankarna och bil-

derna som dyker upp i huvudet ännu mer. När sagan är färdig är det 

fortfarande vila. Då får de barn som sitter bredvid en pedagog fot- och 
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benmassage med lavendelolja. De andra barnen ligger bara där och vi-

lar. Vilan avslutas med att alla barn får frukt. Efter vilan går alla ut för 

att leka på gården.  

5.1.1 Analys av verksamheten i allmänhet 

Både Vilma och Iris betonar vikten av att se till den enskilda individen. 

I deras dagliga arbete som pedagoger på Waldorfförskolan arbetar de 

med att stärka barnen samt att skapa fria och självständig individer, ge-

nom att vara goda förebilder för barnen. Även Skolverket (2016) menar 

på att det ligger en viktig roll i att pedagogerna har ett bra förhållnings-

sätt, eftersom det påverkar barnens respekt, förståelse och uppskatt-

ning för ett demokratisk samhälle. Genom denna beskrivning av verk-

samheten kan det urskiljas att det finns en tydlig struktur i hur dagarna 

ser ut och även hela veckan. Jämfört med en kommunal förskola så skil-

jer sig innehållet under dagen ganska mycket. En del saker är samma 

som exempelvis den fria leken, utevistelsen och att man går till skogen 

med mera. Waldorfpedagogiken kan ses som att den tänjer på grän-

serna och ser på undervisning och lärande som något individuellt. Ge-

nom att ha pedagogerna som stödjande förebilder som ger kunskap ge-

nom att visa och upprepa gång på gång samma sak och låta barnen 

själva få härma efter. Stehlik (2008) betonar att självutbildningsproces-

sen som han kallar det är lika viktigt för pedagogerna och gäller även 

dem. Det kan kanske vara därför som pedagogerna också sysselsätter 

sig med något kreativt arbete under tiden barnen håller på och leker i 

den fria leken skriver Easton (1997).  

I den allmänna beskrivningen av verksamheten kan det konstateras att 

leken är central i Waldorfpedagogiken. Leken som observerades visar 

på hur viktigt det är för barnens fantasi, kreativitet och utveckling att få 

integrera i lek med andra barn. Detta styrker Axell (2013) som tar stöd 

i det som Stables tar upp  om fantasins betydelse i design- och teknik-

aktiviteter. Axell (2013) uttrycker utifrån Stables tanke att tekniska ak-

tiviteter ofta är baserade på en uppfattning om ”vad som skulle kunna 

vara” snarare än ”vad som är” (Axell, 2013, s. 15). Detta innebär att man 
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mer än vanligt skulle behöva utnyttja fantasin som redskap för att 

kunna lösgöra sig från de begränsningar som verkligheten skapar. 

Stehlik (2008) är lite gran inne på samma bana som Axell (2013), där 

han menar att fantasin utvecklas i leken när barnet går från den verkliga 

världen till den fiktiva världen i leken. Axell (2013) skriver att Parker-

Rees i sin studie undersökte hur barn lär sig genom leken samt att han 

utforskade vad leken och teknikaktiviteter har för gemensamma näm-

nare.  

 

5.2 Bygg och konstruktion på förskolan 

Under den fria leken fick barnen chansen att utveckla sin fantasi, krea-

tivitet, skapande och sin känsla för bygg och konstruktion, vilket invol-

verar teknik i förskolan. Efter frukosten har barnen alltid fri lek. Under 

den tiden samsades alla barn och vuxna om den lilla ytan som fanns i 

det mellanstora rummet. Det kunde ske flera olika lekar i ett och samma 

rum, exempelvis några barn kanske byggde en koja på mattan medan 

andra ritade på golvet och några andra barn lekte i leksaksköket som 

finns inne på rummet. Som sagt, det var mycket som hände på samma 

gång under den fria leken. Vissa barn ritade ofta ritningar på olika byg-

gen, exempelvis en koja, en lådbil eller en fågelholk. Några av ritning-

arna blev verklighet och skapades av barnen. Kojan är ett sådant exem-

pel som blev till genom en ritning och smarta lösningar på hur man 

skulle få fast tygerna på kojan utan att de åkte ner, där ett barn kom på 

att man kunde använda klädnypor för att sätta fast tyget med. Inom 

bygg och konstruktion var kojan utmärkande. Koja var det vanligaste 

som de flesta av barnen byggde men de kunde benämna det på olika sätt 

exempelvis att de byggt en koja, ett slott eller en borg, det kunde bero 

på vad barnen valde att kalla sitt bygge. Men alla tre har samma syfte, 

oavsett vilket ord man väljer att använda av dessa tre ord (koja, slott 

eller borg) för att benämna vad det är man byggt så har dessa tre bygg-

nadsverk eller konstruktioner en sak gemensamt, det går att gå in i alla 
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tre. Barnen byggde kojan av stolar, tyger, kuddar, klädnypor, rep och så 

vidare, i stort sett av allt som de kunde hitta i rummet som gick att bygga 

med. Barnen hade ofta idéer på vad de ville bygga.  

Ute på gården byggde barnen med stenar, stockar, pinnar, rep, torrt 

gräs och även här med allt de kunde hitta på gården som gick att bygga 

med. Barnen hade många idéer på vad de ville bygga och kunde själva 

resonera tillsammans med övriga kamrater om det som de hade byggt. 

Det kom upp en del begrepp som visade på barnens förståelse av hur en 

bil exempelvis är uppbyggd eller vad man behöver för verktyg när man 

ska göra en fågelholk eller ett insektshotell. Barnen byggde mer inom-

hus än utomhus. Inne kunde hela rummet bli en stor koja eller en laby-

rint eller en bilbana. Den kreativa sidan inom bygg och konstruktion 

syntes mer under den fria leken inomhus. Ute var barnen mer upptagna 

med att balansera, klättra i träd, hänga i en lian eller leka någon lek. 

Men i sandlådan kunde man se stora byggnadsverk och konstruktioner. 

Det byggdes slott, torn på torn och tillslut blev det ett enda stort sand-

slott konstruerat av sand, vatten, stenar, pinnar, löv och mycket mer. 

Men det var aldrig så att alla barnen fick fysiskt göra exempelvis en få-

gelholk eller något annat som de ändå försökte bygga i den fria leken 

inomhus. Med det menas att barnen aldrig stod och spikade, borrade, 

sågade eller fick bygga det som de hade skapat inne på rummet, alltså 

en färdig produkt, utan mer en prototyp som sedan togs isär och allt 

material och saker städades undan när den fria leken var slut. De enda 

som fick prova på att bygga något från grunden med verktyg var de 

äldsta barnen när de gjorde insektshotell.  

5.3 Insektshotell 

De äldsta barnen (solbarnen) har alltid solbarnsarbete på tisdagar och 

torsdagar. Då får de göra något som pedagogerna planerat åt dem. Den 

här gången gjorde de insektshotell. Syftet med att de äldsta barnen ska 

få göra något tillsammans är för att de ska få mer kontakt inför skolan 

men också för att det är de som är förebilder för de yngre barnen och de 
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ska lära vidare sin kunskap och agera goda förebilder för de andra bar-

nen.  

Det var några andra barn där som också var med från en annan Wal-

dorfförskola. Det hela inleddes med att vi alla stod ute på ängen i en 

ring och höll varandra i handen medan vi gick runt i ringen och sjöng 

en sång. Sedan begav vi oss till platsen där vi skulle bygga insektshotel-

len. Barnen fick först en introduktion av en pedagog om vad uppgiften 

går ut på, vad de ska bygga för något och vad man har insektshotell till.  

Sedan var det bara att sätta igång och börja bygga. Barnen var i mindre 

grupper tillsammans med en pedagog i varje grupp och alla i gruppen 

hjälptes åt att bygga ett insektshotell. Barnen fick såga, spika i brädor, 

borra med borrmaskin, knipsa hönsnät med en avbitartång och lägga in 

allt material som exempelvis torrt gräs, kottar eller krukskärvor i den 

färdiga lådan som de byggt.  

I beskrivningen av intervjuerna används de fiktiva namn Vilma och Iris 

på pedagogerna som blev intervjuade. I intervjun med pedagogen Iris 

några dagar senare berättade Iris att det var första gången hon använde 

borrmaskin tillsammans med barnen. Hon föredrar att använda 

borrsväng eftersom den inte låter lika mycket och man måste veva för-

hand. Men tyvärr var deras gamla och skruttiga så de fick ta borrmaski-

nen istället nämnde Iris. Men Iris poängterade att de försöker tillsam-

mans med barnen att minska användningen av elektronisk teknik. De 

försöker alltid hitta andra alternativ som gör att de slipper ta fram alla 

apparater. Har de möjlighet att göra så mycket som möjligt för hand så 

gör de det. Men i detta fall så fanns inte den möjligheten eftersom borr-

svängarna inte gick att använda. Då fick de ta hjälp av en borrmaskin 

istället.  

Efter en tids sågande, borrande och spikande tröttnade de flesta barnen 

på att bygga insektshotell. Barnen gick iväg och lekte istället. Men de 

höll sig i närheten av pedagogerna som flitigt kämpade på med insekts-

hotellen. Iris nämner i den stunden ”som jag nämnt till dig tidigare så 

är det viktigt med förebilder och inte minst i sådana här situationer. Vi 
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är förebilder till barnen. Det gör inget om de inte vill slutföra arbetet, 

de har i alla fall varit med under processens start och i alla fall fått prova 

något. Vi förebilder sätter grunden för barnen och sedan tar de efter oss. 

Det är oerhört viktigt med förebilder”. Iris återgår till bygget av insekts-

hotellet.  

När det är tid för att tillsluta hela insektshotellet med hönsnät på fram-

sidan för att inget av det som ligger i ska trilla ur försöker pedagogen 

Iris att få med barnen på tåget. Hon samlar ihop de barn som var med i 

hennes grupp och berättar vad nästa steg i bygget är. Barnen ser på en 

liten stund när Iris fäster hönsnätet med häftpistolen men återgår efter 

en kort stund ganska omgående till sin lek som de höll på med innan 

pedagogen Iris försökte få deras uppmärksamhet.  

5.3.1 Analys av bygg och konstruktion samt insektshotellet 

Resultatet av observationerna visar att barnen har ett eget intresse för 

bygg och konstruktion. De använder allt material som finns att tillgå till 

fullo. Genom att barnen kommer i kontakt med bygg- och konstrukt-

ionsmaterial får de utlopp för sin fantasi och kreativitet. Säljö (2000) 

nämner att kunskap är något som kommer när barnet har fysisk kontakt 

med omvärlden, materialen, objekten och kopplar samman dem samt 

presenterar bevis för hur världen fungerar. Utifrån just dessa tankar 

blir det lätt att fastställa att utan fysiskt kontakt med bygg- och kon-

struktionsmaterial blir det svårt för barnen att utforska den delen av 

teknik. Detta gör att det därför finns mycket olika material tillgängligt 

på förskolan för att barnen ska kunna få nytta av sin fantasi och kreati-

vitet till fullo, samt att barnen ska få komma i kontakt med olika 

material för deras personliga utveckling som det står om i Skolverket 

(2016).  

Intresset för bygg och konstruktion (i vissa fall) hos barnen tänker jag 

kanske finns där för att de på något sätt vill avskärma sig från den stora 

gruppen, eftersom det inte finns så mycket utrymme på avdelningen att 

vara för sig själv eller i en mindre grupp. Trotts att det står i Skolverket 
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(2016) att ett lärande sker i kommunikation mellan pedagog och barn 

eller mellan barn och barn kring ett ämne som de håller på med så upp-

täckte jag genom observationen att barnen har kunskapen men att de 

kanske inte utnyttjar den till fullo. Detta kan bero på att de förmodligen 

inte har de rätta begreppen eller så har barnen de rätta begreppen men 

vet inte när de ska användas i vilket sammanhang. Ett sådant exempel 

där barnen använder rätta begrepp och resonerar kamrater emellan är 

när vi är ute och barnen pratar om hur en bil fungerar eller vad man 

använder för verktyg när man ska bygga en fågelholk. Denna kunskap 

kan komma från något de observerat att pedagogerna gjort, kanske om 

de byggt en fågelholk eller så kan de ha fått det hemifrån den kun-

skapen. Stehlik (2008) menar att barn lär sig mer än man tror på att 

bara observera och ta efter det andra gör, alltså barnen härmar de som 

agerar förebilder för barnen. Författaren menar att även om barnen inte 

får med sig de rätta begreppen så får de ändå med sig en kunskap som 

består i kroppen, sinnet, själen och i tanken. Jag kunde genom obser-

vation se att barnen snabbt lär sig (så klart är det individuellt från barn 

till barn beroende på vad det handlar om), men i det stora hela så kunde 

jag urskilja att barnen lätt tar till sig den kunskap de upplever.  

Insektshotellet var de ända som jag under mina två veckor på förskolan 

fick uppleva som är kopplat till bygg och konstruktion och som pedago-

gerna introducerade för barnen. Det var det ända fysiska och praktiska 

arbetet inom bygg och konstruktion som skedde som var planerat av 

pedagogerna. Genom observationen framkom att barnen intresserade 

sig för byggandet av insektshotellet en kort stund och tröttnade sedan, 

vilket resulterade i att pedagogerna avslutade arbetet. Det är som peda-

gogen uttrycker det ingen förlust att barnen tröttnar, för de finns i när-

heten av oss och ser det vi håller på med, vilket kan göra att intresset 

för att fortsätta med arbetet dyker upp senare igen. Pedagogen menar 

på att det är viktigt med förebilder och att själv agera god förebild för 

barnen. Det är som Stehlik (2008) uttrycker det att goda förebilder fost-

rar självständiga individer. Något som också framkom av observationen 
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var att under hela aktiviteten med insektshotellet så samtalade inte pe-

dagogerna med barnen om vad de höll på med. Det fanns ingen dialog 

mellan barnen och pedagogerna kring det som de höll på med under 

arbetets gång som var kopplad till aktiviteten och arbetet de höll på 

med. Det framkom eller skedde inget lärande enligt Skolverket (2016). 

Men frågar man pedagogerna så har det visst skett ett lärande eftersom 

barnen tagit in all praktisk kunskap med hjälp av hela kroppen och alla 

sinnena.  

5.4 Resultat av intervjuerna: två delar 

Intervjuerna bestod av löpande frågor som utifrån observationer for-

mulerats till en intervjuguide. Det var enskilda intervjuer med pedago-

gerna. Jag har valt att kalla pedagogerna för Vilma och Iris i min pre-

sentation, vilket är fiktiva namn på pedagogerna.  

5.4.1 Del 1: Teknik  

Båda pedagogerna har en liknande syn på vad teknik är enligt dem. De 

associerar teknik med bygg och konstruktion och ser bygg och kon-

struktion som det utmärkande på deras förskola inom teknik. Dock 

märks en okunskap inom ämnet teknik hos båda pedagogerna, hos den 

ena lite mer än den andra. Båda nämner balanserande som en del i 

teknik i den bemärkelsen att hela kroppen är ett redskap som rör sig 

mycket och prövar olika tekniker. Detta är en annan bemärkelse av or-

det teknik, som inte nödvändigtvis har med teknik som ämne att göra. 

Vilma nämner väga och mäta som en del i teknik med lite osäkerhet 

genom att hon ser på mig frågande som för att få bekräftelse på om det 

stämmer eller inte stämmer. Vilma utgår mycket från vad hon person-

ligen anser om teknik medan Iris utgår från vad hon anser om teknik 

utifrån hur teknik synliggörs och uttrycker sig i deras verksamhet. Iris 

formulerar det på följande sätt:  

” Det är egentligen överhuvudtaget det vi gör hela dagarna. Jag menar sen blir 

det ju tydligare i vissa fall när barnen bygger här inne. De bygger med brädor, 



Huvud, Hjärta, Hand med inriktning på teknik  Ivana Majstorovic 

31 

 

de bygger med klossar och de är ute i sandlådan som de håller på med nu, där 

de håller på och bygger”.  

Iris poängterar också att teknik är att kunna äta med kniv och gaffel och 

kunna hälla i ett glas med vatten. Som hon utrycker det ”det genomsy-

rar hela livet, deras rörelser, därför vill vi att barnen rör sig så mycket 

som de har möjlighet till, både inne och ute att röra sig och att pröva sin 

kropp.  

 

Både Iris och Vilma använder digital och elektronisk teknik exempelvis 

mobiltelefon, tvättmaskin och diskmaskin i sin vardag hemma utanför 

förskolans ramar. Men de anser båda att tillsammans med barnen så 

ska de försöka att använda sådan teknik så lite som möjligt. Iris nämner 

att ”elvispen kommer inte in på rummet”. Om de ska baka med barnen 

väljer de oftast kakor som inte kräver att man ska använda någon form 

av elektronisk teknik. Men skulle de någon gång behöva vispa exempel-

vis ägg använder de hellre en handvisp som man vevar med än en elvisp. 

Varken Iris eller Vilma har något emot den digitala och elektroniska 

tekniken. Men de anser båda att i förskolan tillsammans med barnen så 

ska man inte använda sig av den typen av teknik. Barnen ska vara barn 

så länge de bara kan när de är barn nämner både Iris och Vilma. Båda 

utrycker det som att det finns så mycket mer att upptäcka i livet och att 

man ska lära känna sin kropp samt röra på sig mycket. Waldorfpedago-

giken vill förmedla fria individer och att man utbildar hela barnet både 

huvud, hjärta och händer.  

Vid frågan om de anser att de ger dubbla budskap till barnen, eftersom 

de arbetar utifrån en pedagogik som inte stödjer användningen av så-

dan typ av teknik i förskolan, samtidigt som de ändå har digital och 

elektronisk teknik på förskolan svarade Vilma:  

”Jag tänker så här att vi kan använda oss av de hjälpmedel som finns för att få 

en vardag som flyter. Men sen att inte överanvända det, som exempelvis hemma 

använder jag en visp som jag vevar med och det ser mina barn. Jag letar alltid 

efter att minska användandet av det”.  
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Vilma poängterar också att vi gör vårt bästa för att lära barnen att över-

leva utan det. Men eftersom vi har det, så kan vi ta hjälp av det. Skulle 

allting krascha så vet barnen att de kan vispa med något annat och att 

de kan göra upp en eld eller att man kan diska och tvätta förhand. Vilma 

upplever inte att det blir dubbla budskap till barnen. Medan Iris kan se 

det dubbla budskapet i det hela men anser trots det att den digitala tek-

niken inte går att klara sig utan, då syftar hon på mobiltelefon men även 

den elektroniska tekniken som exempelvis tvättmaskin och diskmaskin. 

Iris menar på att om man vore en mindre lekskola (de kallar sig för en 

lekskola) skulle det vara möjligt att klara sig utan både elektronisk och 

digital teknik, fast kanske inte mobil för det behövs ju för att man ska 

kunna nås svarar Iris. En stor lekskola som deras kräver lite mer av per-

sonalen och då är den digitala och elektroniska tekniken till hjälp för att 

underlätta vardagen uttrycker de båda men att det bara används som 

arbetsredskap poängterar Iris. De anser båda att det nog är svårt att helt 

klara sig utan sådan typ av teknik för att få en vardag som flyter. En av 

pedagogerna uttryckte det på följande sätt: 

”Vi lever inte på stenåldern. Vi lever i ett tekniskt samhälle som ständigt utveck-

las och barnen får använda tillräckligt med digital och elektronisk teknik 

hemma, därför ska förskolan vara en plats där barnen får en paus från all sådan 

teknik och istället bara fokusera på att vara barn, leka, umgås med andra barn 

på förskolan, lära känna sin kropp och upptäcka moderjord och det som natu-

ren har att erbjuda. Telefon, dator och övriga apparater till kök och städ är till 

för att underlätta vardagen. Men det är inget som vi pratar med barnen om”.  

Iris nämner att när förskolan startade så diskade de disken för hand.  

Men tvättmaskin fick de skaffa för de insåg att det behövdes. De gjorde 

många sysslor förhand. Men då var inte förskolan så stor och den bestod 

bara av en byggnad. De hade få barn på den tiden, vilket gjorde det möj-

ligt för dem att ha tid för övriga sysslor som att diska förhand. Iris näm-

ner ”att det är något med de rörelserna, det är något med de korsande 

rörelserna som utvecklar också hjärnan och sen i sin tur språket”, då 

syftar hon på när man diskar förhand.   
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5.4.1.1 Analys av del 1: Teknik 

Under intervjuerna framkommer inte hur de förhåller sig till läroplanen 

när det gäller digital teknik. Men det blir mer synligt i observationen 

exempelvis att de inte har någon Ipad eller att telefon och dator bara 

används i nödfall och för att verksamheten ska fungera. Där av valdes 

att inte gå in på den frågan. Men samtidigt så känner jag att den frågan 

på ett sätt är besvarad eftersom en av pedagogerna berättade att Wal-

dorfrörelsen i flera år har kämpat med att få läroplanen omskriven så 

att digital teknik inte är ett krav i förskolan.  

Av intervjuerna framkommer att pedagogerna har någorlunda koll på 

vad teknik innebär, men att de kanske inte alltid förklarar det med kor-

rekta begrepp inom teknik. Det är som Fenty och Mckendry Anderson 

(2013) nämner vanligt att det finns en osäkerhet hos pedagoger inom 

ämnet teknik även om de flesta har koll på det grundläggande om vad 

teknik är. Men samtidigt anser författarna att det är viktigt att låta pe-

dagogerna få fortbildning inom teknikområdet. Det är som Elvstrand, 

Hallström och Hellberg (2018) bekräftar genom sin studie att pedago-

gerna framhåller teknik som att det finns i vardagen samt att de har 

möjlighet att själva definiera vad och hur de vill arbete med teknik i sin 

verksamhet. Denna definition och tankesätt om teknik stämmer över-

ens med de svar och definition av teknik som jag fick från de två peda-

goger som intervjuades, att de har liknande syn på vad teknik är. Jag 

kan tycka att det i detta fall kanske inte gör så mycket att pedagogerna 

inte kan de rätta teknikbegreppen eller att de inte har en större förstå-

else för teknik ämnet, eftersom de inte kommunicerar ut kunskapen till 

barnen utan visar den istället.  

Pedagogerna är överens om att inom förskolans verksamhet ska det inte 

föregå någon form av användning av digital teknik eller någon form av 

kommunikation kring sådan teknik med barnen. Det som också kom 

fram genom intervjuerna var det här med att pedagogerna har ändå en 

positiv inställning till digital och elektronisk teknik och använder det 

dagligen hemma. Intervjuerna visar även att när pedagogerna är på sin 
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arbetsplats då gäller andra riktlinjer som pedagogerna står för med 

tanke på den pedagogik de arbetar utifrån. Med detta menas som fram-

kom i intervjuerna att pedagogerna har inget emot tekniken men att de 

båda anser att barnen får så mycket digital och elektronisk teknik hem-

ifrån att det inte behöver finnas tillgängligt i förskolan också.  

Går vi in på hur pedagogerna ser på den digitala tekniken som får större 

plats i läroplanen berättar den ena pedagogen att Waldorfrörelsen i hela 

landet har och kämpar fortfarande för att läroplanen ska skrivas om så 

att inte IKT är ett måste i förskolan, utan att det istället kan vara ett 

alternativ om man vill ha med det i sin verksamhet eller inte. Skolverket 

(2016) vill framhäva IKT i förskolan som väsentlig kunskap för barnen 

att få med sig för framtiden.   

5.4.2 Del 2: Andlighet  

På förskolan finns det uppsatt på väggarna religiösa bilder. De är mer 

andliga i allmänhet men kan ha inslag som för vissa anses som mer åt 

det religiösa hållet, exempelvis att de ber ”bordsbön” eller tackar för 

maten innan de börjar äta maten under lunchen. Många av sångerna 

som de sjunger på förskolan är väldigt andligt inspirerade. De handlar 

mycket om att vörda vår jord och där vi kommer ifrån. Det handlar även 

mycket om att uppskatta det vi har och att vi kommer någonstans ifrån 

från början. Vi tillhör något större. Men detta är inget som pedagogerna 

talar i ord med barnen om utan det är bara en naturlig del i vardagen 

på förskolan. Vilma beskriver Waldorfpedagogiken på följande sätt: 

”Waldorfpedagogiken för mig är att se hela människan, att vi inte bara är en 

fysisk kropp, utan att vi har olika lager i oss. När man då möter ett barn, då ska 

jag möta hela barnet. De första sju åren som vi arbetar med inom Waldorfpe-

dagogiken på förskolan är det ju viljans år. Det är då dom utvecklar sin vilja och 

just att hjälpa barnen att finna den här viljan som de har i sig, långtidsvilja – 

korttidsvilja. Men att hjälpa dem så de sen när de kommer upp i skolan kan 

minnas den här, att jag kan hålla ut. Sen är det också Waldorfpedagogiskt jag 

menar det är ju tanke, känsla, handling allting hänger samman. Vi är en del av 

ett kretslopp, alla människor, djur och natur, vi är ett liksom”. 
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Waldorfrörelsen har stött på kritik från föräldrar för att vara för reli-

giösa i sin verksamhet. Det är något som väcker debatt bland vissa för-

äldrar. Men i Waldorfförskolor är man noga med att informera vid in-

skolningen om den andliga delen i verksamheten. Trotts allt så vilar ju 

ändå Waldorfpedagogiken på antroposofisk grund och det är något som 

såklart då implementeras i Waldorfförskolorna men även i Waldorfsko-

lorna.  

Iris nämner att deras julfirande förmodligen kan förknippas med det 

religiösa inslaget som väcker kritik bland föräldrar. Iris uttrycker det på 

följande sätt:  

”Under julen så bygger vi upp som ett landskap där och så kommer herdarna 

med sina får och så skönjer man Josef, Maria och Jesusbarnet, de kommer 

vandrande. Men det är väldigt jordnära. Det är kanske julen som det blir mest 

uppenbart att det är religiöst tema. Men övriga tiden på året firar vi inte något 

kopplat till det religiösa. Påsken då är det ingenting. Då är det bara naturen. 

Den här livskraften som kommer åter, vi vill bejaka. Vi bygger påsk bona och 

börjar arbeta i trädgården nämner Iris”.  

Det som är noterbart är att allt de gör på förskolan samtalar pedago-

gerna inte om i ord med barnen. De säger inte att nu håller vi på med 

något andligt eller nu skönjer vi Josef, Maria och Jesusbarnet. Det är 

bara något som barnen får uppleva. Har barnen en fråga om något sva-

rar pedagogerna så klart på frågan, men de kanske inte går djupare in 

på ämnet. Iris nämner att det var ett barn en gång som tittade på en bild 

som satt upp på förskolans vägg med Maria och Jesusbarnet och det här 

barnet sa då till sin mamma: ”titta mamma det där är ju du och jag”. 

Från förskolans håll är inte syftet med dessa bilder att förmedla något 

religiöst budskap utan att låta barnen tolka bilderna fritt utifrån vad de 

ser på bilden.  

5.4.2.1 Analys av del 2: Andlighet 

 

Av den andliga delen kan urskiljas att det finns vissa religiösa drag i 

vissa av sakerna de gör under en dag på förskolan. Men det är inte syftet 
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med andligheten att representera en religiös sida av verksamheten, ef-

tersom det inte är någon religiös verksamhet de bedriver, vilket Easton 

(1997) bekräftar att det inte förekommer någon undervisning som är 

kopplad åt det religiösa hållet. Andligheten hör ihop med antroposofin 

som Stehlik (2008) skriver är den teoretiska grund som Waldorfpeda-

gogiken vilar på. Genom observationerna kan det konstateras att det 

förekommer bilder på Maria och Jesusbarnet på förskolan, men att det 

i intervjuerna med pedagogerna framkommer att dessa bilder finns 

uppsatta bara för att barnen ska få sätta sin egen tolkning på dem. Vi 

kan se och tolka bilder på olika sätt tänker jag. Intervjun med den ena 

pedagogen Iris bekräftar att bilderna är till för att tolkas när hon berät-

tar att ett barn sa till sin mamma att han/hon såg sig själv och mamman 

i bilden med Maria och Jesusbarnet. Antroposofin som Stehlik (2008) 

nämner det är bara som teoretisk vägledning och grund för undervis-

ningen och för Waldorfpedagoger samt Waldorflärare att luta sig mot 

som vägledning i deras undervisning.  

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Vad är pedagogernas allmänna uppfattning om 
teknik och hur uttrycker sig teknik i 
verksamheten? 

Resultatet visar att teknik inom den studerade Waldorfförskolan inte är 

så utmärkande. Bygg och konstruktion är en del av vardagen, mestadels 

inomhus, men dock inte så synligt. Något som kan kopplas till tradit-

ionell teknik som nämnts tidigare i resultatdelen är kudden som vård-

nadshavarna broderar vid inskolningen. Detta är ett sätt att få vård-

nadshavarna involverade i verksamheten. Barnen får även med sig nå-

got under sin tid på förskolan som kan bli som en trygghet för barnet 

eftersom barnet vet att mamma eller pappa har broderat kudden. Uti-

från intervjuerna med pedagogerna framkommer det att pedagogerna 

har grundläggande kunskaper om vad teknik innebär och vad det är, 
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men att det hos båda pedagogerna finns en liten okunskap inom ämnet. 

Med okunskapen menas att de inte kan gå djupare in på ämnet och för-

klara utifrån teknikbegrepp. Att ha denna okunskap inom ämnet teknik 

är inget som är unikt för just dessa pedagoger, studier visar att många 

förskollärare känner en okunskap inom ämnet teknik (t.ex. Fenty & 

Mckendry Anderson, 2013) och mycket på grund av att förskolechefen 

inte erbjuder förskollärarna att gå på någon form av utbildning, före-

läsning eller kurs kopplad till teknik. Det kanske behövs tydligare krav, 

arbetsmetod och riktlinjer inom ämnen som inte får så stor plats i för-

skolan, på grund av exempelvis okunskap från pedagogernas sida inom 

ämnet (i det här fallet teknik), för att pedagogerna ska ta dessa ämnen 

på större alvar som Elvstrand, Hallström och Hellberg (2018) uttrycker 

det. Författarna menar att när vi känner oss osäkra inom ett ämne väljer 

vi oftast att undvika det ämnet och kanske låter någon annan som kän-

ner sig säkrare inom det ämnet undervisa inom det ämnesområdet. 

Skulle det från Skolverkets (2016) sida ställas större krav på att förskol-

lärare ska förmedla ut till barnen vissa specifika delar ur ett ämne som 

ska undervisas kräver det att pedagogerna får fortbildning inom ämnet. 

Det är som Fenty och Mckendry Anderson (2013) uttrycker det att alla 

behöver vi någon gång uppdatera oss inom ett ämne och inte minst 

inom teknik, eftersom tekniken konstant utvecklas vare sig det handlar 

om digital teknik eller bygg och konstruktion så innehåller dessa två, 

olika sorters begrepp även om båda hör till teknik.  

Inom Waldorfpedagogiken är inte konversationen kring det man gör 

det väsentliga. Interaktionen mellan pedagog och barn i samtalsform 

kring ett ämne är inte det som Steiner menar är det som lägger grunden 

för att ett barn ska lära sig något eller ta till sig ny kunskap. Enligt Ste-

iner så handlar det mer om att barnen i förskoleåldern ska uppleva, lära 

känna sin kropp (inte bokstavligt talat, utan andligt) samt stimulera alla 

sinnena, vilket alla dessa tre tillsammans bidrar till barnens utveckling. 

Detta ger barnen mer kunskap och förståelse inom ett visst område som 

automatiskt fylls på i barnens kunskapsbank (Stehlik, 2008).  
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Det här med att man inom Waldorfpedagogiken inte ser konversat-

ionen kring ett ämne med barn som väsentligt har Vygotskij annan syn 

på utifrån hans teori om barns lärande och utveckling. Han menar på 

att barn är sociala varelser som får utlopp för den sociala interaktionen 

genom att integrera i kommunikation och samtal med andra människor 

(Jakobsson, 2012). Generellt sätt så bygger förskolans verksamhet 

mycket på kommunikation mellan olika parter som Vygotskij utrycker 

det skriver Jakobsson (2012). Kommunikation mellan pedagoger och 

föräldrar, kommunikation mellan barn och barn samt kommunikation 

mellan barn och pedagoger. Men den väsentliga kommunikationen är 

nog den som är i undervisningssyfte, den kommunikation som sker un-

der den tiden barnen är på förskolan. Enligt Skolverket (2016)  ska för-

skolan vara uppbyggd på detta sätt. Man ska ge barnen möjlighet att 

utrycka sig i ord om det som barnen lärt sig. Skolverket (2016) vill lyfta 

fram kommunikation mellan barn och barn eller mellan pedagog och 

barn kring ett visst ämne som något väsentligt för att barn ska kunna ta 

till sig det som barnen lärt sig under ett undervisningstillfälle. Genom 

att få till en diskussion och konversation kring den typ av teknik man 

arbetar med barnen, stärker man barnens förståelse för ämnet och gör 

att ämnet blir levande, istället för passivt agerande. Med detta menas 

ifall man exempelvis bara bygger en lådbil med barnen utan att prata 

och diskutera om det under processens gång blir själva aktiviteten pas-

sivt agerande och man får inte in teknikaspekten i det hela.  

Som nämnt i inledningen så börjar kommunikationen mellan läraren 

och barnen kring olika ämnen när barnet börjar i skolan. Steiners filo-

sofi och tankar som ligger till grund för Waldorfpedagogiken kan ses 

som kontroversiella i den bemärkelsen att de sticker ut från mängden 

och samhällets ramar. Dahlin (2017) skriver att Waldorfskolor har 

framställts som kontroversiella i media. Anledningen till detta skulle 

vara att många av deras elever kommer från familjer med en så kallad 

antroposofisk livsstil skriver Dahlin (2017). Det kan innebära att bar-

nens vårdnadshavare har en restriktiv inställning till digital teknik och 
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skärmbaserade aktiviteter. Det kan vara en anledning av flera anled-

ningar till varför vårdnadshavare väljer att sätta sitt barn i en Wal-

dorfförskola anser jag.  

Det här med att Waldorfpedagogiken ser den digitala tekniken som nå-

got som hämmar barnens utveckling av fantasin, kreativiteten och det 

fria tänkandet hos barnen nämner Stehlik (2008) är ett sätt inom Wal-

dorfpedagogiken att på något sätt skydda barnen från att påverkas av 

andras tankar och idéer. Genom observationen kan man urskilja att pe-

dagogernas interaktion med varandra inte är särskilt aktiv under en ar-

betsdag på förskolan. Här kan man tänka att de kanske inte vill ta ort 

fokuset från barnen, samtidigt som de inte vill mata barnen med deras 

färdiga tankar och idéer. Stehlik (2008) skriver att Steiner ville att bar-

nen skulle utveckla egna tankar och idéer utan de blir influerade av det 

barnen möter i media, på TV, radio eller Ipaden. Den kunskapen barnen 

besitter ska komma inifrån dem själva och inte något som de hört från 

någon på exempelvis teven. Enligt Skolverket (2016) ska barnen ha till-

gång till olika pålitliga informationskällor för att kunna söka svar på 

sina frågor och funderingar, vare sig det är på Ipaden eller genom lå-

nade böcker från biblioteket.  

Mycket av det som kommit fram ur observationerna och intervjuerna 

med pedagogerna kretsar kring barnens egna utveckling och att på nå-

got sätt skydda barnens tankar och idéer från att influeras av andra, 

därför är barnens lek en viktig del i förskolans verksamhet. Både Stehlik 

(2008), Easton (1997) och Axell (2013) skriver att genom att barnen in-

teragerar i lek med andra barn gör det att de utvecklar sin förmåga att 

fantisera, lösa problem, kommunicera, socialisera med andra, tänka lo-

giskt, argumentera för sin sak samt skriver Axell (2013) att barnen ge-

nom leken får en större förståelse för teknik och dess syfte i samhället 

samt även hur vardaglig och enkel teknik fungerar. Genom observat-

ionen framkom att leken är där barnen får möjlighet att utforska ett 

område mer på djupet, vilket kan vara svårt att förstå, hur barnen kan 

göra det på egen hand utan pedagogiskt stöd från pedagogerna. Detta 
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strider lite mot läroplanens (skolverket, 2016) tanke med utbildning 

och undervisning i verksamheten. Men det visar även på att barn är 

smartare än vad vi kanske tror. Med det menas att observationerna vi-

sade att vissa barn i leken kan rabbla upp olika tekniska system och hur 

de fungerar. Men däremot visade det sig i observationen att barnen inte 

förstod att exempelvis ficklampan är ett tekniskt system, men att de för-

stod hur exempelvis ficklampan fungerar och hur den är uppbyggd.  

Som nämnts tidigare så är förskoleåldern viljans år enligt Waldorfpe-

dagogiken, där barnen utvecklar sin vilja, sin inneboende kraft att vilja 

lära sig mer och vilja uppleva, undersöka, pröva och utforska sin miljö 

och omvärld. Barn lär sig enligt Steiner i förskoleåldern genom att 

härma det pedagogerna eller någon annan gör. Därför ses upprepning 

som något väsentligt i denna pedagogik. Genom upprepning lär sig bar-

net exempelvis att sjunga en såg utantill om man sjunger den flera 

gånger i veckan eller så lär sig barnet hur man exempelvis bygger ett 

insektshotell om barnet får pröva det flera gånger. Därför är upprep-

ningar ett återkommande inslag i undervisningen på förskolor med 

Waldorfpedagogiskinriktning (Stehlik, 2008). Detta kanske låter som 

en svår pedagogik att få till i praktiken för att det låter så enkelt i teorin, 

vilket man ofta fått höra genom utbildningens gång att det som låter 

enkelt i teorin oftast inte är lika lätt att utföra i praktiken. Av observat-

ionerna som gjordes, kan styrkas att Waldorfpedagogikens arbetsme-

tod eller undervisningsmetod faktiskt fungerar.  

De yngre barnen i äldregruppen som ännu inte är solbarn aktiveras ge-

nom att de deltar i den dagliga verksamheten på förskolan. Med det me-

nas att de exempelvis  är med på samlingen och deltar i aktiviteterna 

där, de följer med ut i skogen, de målar och ritar på papper, de får göra 

andra aktiviteter medan solbarnen har sin aktivitet och så vidare. Sedan 

har de även den fria leken där de har stort utrymme för att aktiveras och 

själva bestämma vad de vill göra. Det kan låta som att bara solbarnen 

får all uppmärksamhet och de bara får göra olika aktiviteter men så är 

det inte riktigt. De äldsta barnen förbereds inför skolan och därför har 
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de en gemensam grupp och gör saker tillsammans, vilket inte är någon 

skillnad från hur det är på kommunala förskolor. Även på de flesta kom-

munala förskolor har man en gemensam grupp för de äldsta barnen på 

förskolan som ska börja skolan det året. Men på Waldorfförskolan finns 

det andra riktlinjer för vad de yngre barnen får göra och vad de äldre 

barnen får göra när det kommer till olika praktiska aktiviteter. Ett så-

dant exempel är att måla vått i vått, vilket bara pedagogerna och solbar-

nen gör eller att bara solbarnen får ta frukost själva. Detta kan låta väl-

digt kontroversiellt och till viss del kanske det är det, eftersom det kan 

strida mot skolverkets (2016) riktlinjer gällande att fostra självständiga 

och starka individer. Med tanke på dessa riktlinjer från Skolverket 

(2016) kan det av observationerna urskiljas att fokuset på förskolan 

ändå ligger på att fostra barnen till att bli självständiga individer, ge-

nom att låta dem själva få prova sig fram och härma det någon annan 

gör. Samtidigt som det kan vara bra att sätta lite gränser för barnen och 

att visa på att det är bra med förebilder som guider och vägleder barnen 

till att bli starka och självständiga individer succesivt.  

6.1.2 Hur ser pedagogerna på den nya läroplanen som 
håller på att revideras och mer specifikt på den 
delen där man vill framhäva teknik och IKT i 
förskolan mer? 

Undervisningen utifrån Waldorfpedagogiken försöker tränga undan 

IKT i förskolan, medan i artikeln Förslag på nya it-krav i läroplanen 

(2017) står det att man vill lyfta fram teknik och IKT i förskolan i sam-

band med att den nya läroplanen träder i kraft 2019. I artikeln står att 

om förslaget går igenom innebär det att det inte längre ska vara upp till 

förskollärarna ifall de vill inkludera digitala verktyg eller inte, utan att 

barnen ska ges möjlighet att använda digitala verktyg och medier i för-

skolan och genom det kunna utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt 

till digitala verktyg och medier. I artikeln på Förskolan.se skriver man 

att Skolverket har ett mål och vision för förskolan där det ska tillkomma 

fler surfplattor i alla förskolor. Målet som Skolverket satt upp är fem 

barn per surfplatta. Skolverket menar att barn så tidigt som möjligt ska 



Huvud, Hjärta, Hand med inriktning på teknik  Ivana Majstorovic 

42 

 

komma i kontakt med teknik, digitala verktyg och medier. Det kan ex-

empelvis vara hushållsapparater, trafikljus och kameror, utöver surf-

plattan som redan finns på många förskolor (Förskolan, 2017). Den nu-

varande läroplanen (Skolverket, 2016) understryker att förskolan ska 

ge barnen möjlighet att urskilja teknik i vardagen, vilket man på Wal-

dorfförskolan inkluderar i förskolans vardag. Genom insektshotellet 

fick barnen använda borrmaskin även om det helst försöks undvika i 

den mån det går.  

Pedagogerna är inte negativt inställda till all typ av teknik men anser att 

man kan klara sig utan elektronisk teknik i förskolan när man gör en 

aktivitet med barnen som exempelvis insektshotellet. Men i de fall där 

vanliga icke elektroniska verktyg inte fungerar som i detta fall med in-

sektshotellet blir pedagogerna tvungna att hitta en annan lösning. Även 

om barnen ändå omringas av elektroniska verktyg och apparater i för-

skolan är det inget som lyfts fram i någon diskussion med barnen. Det 

kan uppfattas eller ses som en del i verksamheten för att underlätta var-

dagen på förskolan. Det här med att vi inte lever på stenåldern och att 

samhället förändras ständigt som en av pedagogerna uttryckte det, sä-

ger emot det som pedagogerna försöker att komma ifrån. De är med-

vetna om samhällets utveckling men anser ändå att förskolan inte be-

höver följa med i den utvecklingen (här syftas bara på teknikaspekten). 

Det är inte så att barnen går miste om det eftersom de får det hemifrån 

enligt pedagogerna som jag intervjuade, vilket Richtel  (2011) styrker 

och håller med om i sin artikel utifrån det han fått höra från de barn 

han pratat med som går på en Waldorfskola, vilket är att barnen inte 

ser det som någon förlust att inte ha digital teknik i skolan, utan snarare 

tvärt om att det är skönt att komma bort från det ett tag. Genom detta 

som  Richtel (2013) fått fram kan det konstateras att i alla fall digital 

teknik inte behövs i förskolan eller skolan för att barnen ska känna att 

de lär sig något om teknik. Det finns andra sätt man kan lära sig om 

dagens teknik och tekniska system.  Axell (2013) skriver att Stables an-

såg att ju tidigare barnet engageras i tekniska aktiviteter, desto gynn-
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sammare är det för barnets självförtroende och tilltro till den egna tek-

niska förmågan. Författaren nämner också att Stables skriver att det är 

väsentligt att barnen erbjuds möjlighet att utveckla den holistiska po-

tentialen och få möjlighet att omvandla sina idéer till handling. Det sist-

nämnda får barnen på Waldorfförskolan möjlighet till, eftersom de får 

möjlighet att ta sina idéer inom exempelvis bygg och konstruktion och 

fysiskt skapa sin ide eller ritning. Med den vetskapen är det viktigt att 

lyfta att bygg och konstruktion som också är teknik ständigt sker i för-

skolan när barnen leker under den fria leken. Barnen får med sig en 

annan form av teknik i bygg och konstruktion, vilket även är ett strä-

vansmål i läroplanen (Skolverket, 2016). Barn behöver få känna på 

material, uppleva, undersöka, prova själv och utmana sig som en av pe-

dagogerna uttryckte det.  

Barnen kommer i kontakt med enkel teknik dagligen på förskolan, ex-

empelvis när de öppnar dörren, specifikt handtaget, haspar och si-

doskjutlås som är olika låsmekanismer. Barnen får inte möjlighet att 

utforska detta eftersom diskussion och kommunikation kring sådana 

och andra saker inte är en del av Waldorfpedagogiken. På ett sätt kan 

man kalla det för att barnen omges av enkel teknik och använder det 

omedvetet i förskolan men den enkla tekniken blir passiv eftersom den 

inte lyfts fram och diskuteras med barnen. Det kan ses som ett förlorat 

lärtillfälle om man ser det ur läroplanens syfte med undervisning och 

kommunikation, medan Waldorfpedagogiken tar tillvara på barnens 

egen nyfikenhet och anser att barnen genom härmning och upprepning 

tar till sig ny kunskap och lär sig nya saker. Enligt mig så verkar det som 

Waldorfpedagogiken bygger mycket på praktiskt arbete, att barnen ska 

använda sina händer och sinnena för att få någon form av kunskap och 

lära sig något av det de gör.  

Att Waldorfrörelsen vill få läroplanen omskriven, så att IKT blir valbart 

istället för ett krav gör att det krockar med den nya läroplanen (Skol-

verket, 2016) som vill lyfta fram IKT i förskolans verksamhet ännu mer. 
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Pedagogerna anser att det ska vara valbart istället. Men något som tyd-

ligt pekar på någon form av teknik i Waldorfförskolan är barnens byg-

gande. Skolverket (2016) lyfter fram att barnen ska ha möjlighet att 

kunna bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap, vilket barnen i Waldorfförskolan i stor utsträck-

ning har möjlighet att göra. Det finns resurser för barnen att kunna 

bygga och konstruera, vara kreativa och skapa saker ur sin fantasi. Skol-

verket (2016) vill på något sätt förmedla vikten av en interaktion mellan 

barn och barn men även mellan pedagog och barn genom att ta vara på 

kommunikationen, diskussioner, praktiskt arbete, undervisning, lär 

tillfällen med mera, vilket inte är långt ifrån vad man vill uppnå på Wal-

dorfförskolan. Dessa två, förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och 

Waldorfpedagogiken, står för olika saker men ändå så vill de samma sak 

enligt min mening, att förskolan ska vara en plats där barnen upptäcker 

sig själva och använder hela sin kropp, där barnen lär sig något, där 

barnen får upptäcka, undersöka, skapa, ställa frågor och vara aktiva. 

Men för att nå detta resultat från båda parter bygger Waldorfpedagogi-

ken på upprepningar, imitation, härmande, att följa ett mönster för att 

på så sätt lära sig något och få in ny kunskap (Stehlik, 2008), medan 

läroplanen (Skolverket, 2016) istället vill ta vara på diskussionen kring 

den aktivitet man gjort för att det ska bli ett lär tillfälle. Med det menas 

att båda når ett liknande resultat fast på olika sätt, även om det inom 

Waldorfpedagogiken kan ses som förlorade lär tillfällen, så finns det 

inget rätt eller fel i det fallet. Vi lär oss alla på olika sätt och olika meto-

der fungerar för olika barn. Det är därför det är så bra att det finns olika 

pedagogiker som föräldrar kan välja mellan när de ska bestämma vilken 

förskola de vill att deras barn ska börja på. Alla förskolor oavsett peda-

gogisk inriktning eller val av arbetssätt måste följa förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016).  Men det är upptill varje förskola att arbeta utifrån 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) på det sätt som passar deras för-

skola bäst.  
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6.2 Metoddiskussion 

Under själva intervjun flöt samtalet på kring frågorna, även om frå-

gorna ställdes i den bestämda ordningen som de stod i intervjuguiden. 

Det kunde komma in följdfrågor och oväntade frågor från min sida men 

även motfrågor från pedagogens sida. 

Båda metoderna, intervju och observation, kompletterar varandra på 

ett naturligt sätt enligt min mening. Observationerna gav mig en inblick 

i verksamheten samt redde ut vissa frågetecken som uppkom från min 

sida gällande pedagogernas svar på frågorna. Medan intervjuerna för-

tydligade och redde ut vissa frågetecken som jag hade utifrån observat-

ionerna som gjorts.  

Det fungerade bra att ta fältanteckningar till en början, eftersom foku-

set då blev att bara fokusera på vad de gör. Men efter en längre tid av 

observation insåg jag att mina observationer dag för dag innehöll 

ganska liknande anteckningar, det blev mer som en upprepning av det 

hela. Detta kan bero på att de dagligen hade samma rutiner och gjorde 

samma sak varje dag. Men det kan också bero på min oerfarenhet av att 

observera.   

I efterhand kan jag se på studiens reliabilitet och validitet utifrån mina 

förberedelser innan jag gjorde studien. Hade denna studie gjorts under 

en längre tid hade det funnits mer tid att förbereda mig innan jag väl 

kom till förskolan för att samla in mitt material till studien. Det kan jag 

nu i efterhand konstatera att studiens resultat hade kanske sett an-

norlunda ut om jag var mer påläst på de olika delarna som ska ingå i ett 

examensarbete. Resultatet hade kanske även sett annorlunda ut om jag 

hade haft några färdiga frågor med mig innan jag kom till förskolan, för 

jag insåg i efterhand när jag diskuterade med min handledare om det 

jag fått fram av intervjuerna och observationerna att det fans några frå-

getecken och frågor som jag borde ha ställt. Men det finns alltid något 

som man kommer på i efterhand så är det med alla studier kan jag tänka 

mig. Men samtidigt så anser jag att jag fick fram så pass mycket material 
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till studien att bearbeta att det räckte för att få svar på mina frågeställ-

ningar och mitt syfte.  

6.3 Vidare forskning 

Om jag hade forskat vidare på ämnet, hade jag velat veta mer om hur 

pedagogerna anser eller vet att barnen lärt sig något under en dag på 

förskolan, eftersom de inte kommunicerar med barnen om den aktivitet 

de håller på med. Det vore även intressant att forska vidare om hur Wal-

dorfpedagogiken har försökt att arbeta för att inte IKT ska betonas mer 

i läroplanen.  

Jag är mycket för att barn ska röra på sig och vara aktiva och föredrar 

helst att de inte sitter vid en surfplatta, samtidigt som jag anser att den 

digitala tekniken inte ska tas bort i förskolan eftersom det är ett bra 

hjälpverktyg i undervisningen för barnen. Med det i beaktning så vore 

det intressant att veta mer om eurytmi och om det har något hälsofräm-

jande syfte. 
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BILAGOR 

Intervjuguide 

1. Vad Anser du att teknik är? Hur definierar du teknik? 

2. Har du något minne av teknik från exempelvis din 

barndom eller skolgång? Om ja vad och utveckla svaret. 

3. Använder du digital teknik exempelvis mobil, dator el-

ler Ipad och elektronisk maskiner exempelvis elvisp el-

ler diskmaskin utanför förskolan, hemma? 

4. Hur ser du på det här med att du jobbar på en förskola 

där man försöker minska användningen av digital och 

elektronisk teknik, samt att du jobbar utifrån en peda-

gogik som inte stödjer sådan teknik i undervisningen 

med barnen? Hur går det ihop med de dubbla budskap 

ni ger barnen eftersom ni ändå använder sådan teknik 

i förskolan? 

5. Skulle det vara möjligt att helt klara sig utan digital och 

elektronisk teknik på eran förskola? 

6. Ser du några fördelar med dagens teknik?  

7. Vad handlar Waldorfpedagogiken om enligt dig? 

8. Vad fick dig att bli Waldorfpedagog? 

9. Vad anser du att waldorfpedagogiken tillför med kun-

skaper till barnen som de har nytt av i framtiden? 

10. Vad är syftet med de religiösa bilderna på väg-

garna? Har ni fått kommentarer av föräldrar tidigare 

om era religiösa inslag i undervisningen? Om ja hur har 

det utryckt sig och vad handlade det om?  
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Hej, 

Mitt namn är XXXX Jag läser till förskollärare på Karlstad universitet. Nu läser jag 

termin 6 av totalt 7 terminer. Under våren 2018 kommer jag att skriva mitt exa-

mensarbete som kommer att handla om teknik i Waldorfförskolan. Mitt syfte är att 

undersöka hur man ser på teknik i en Waldorfförskola och hur man jobbar med det i 

praktiken. Är det någon skillnad eller likheter från andra förskolor som inte har en 

specifik pedagogisk inriktning. Jag har fastnat för själva waldorfpedagogiken och 

tror att det kan vara intressant att kolla på det ur ett teknik perspektiv.  

Jag har tänkt att besöka eran förskola under två veckor (vecka 16-17) för att kunna 

studera mitt ämne på plats i en Waldorfförskola. Under själva studien på plats i för-

skolan kommer jag att observera barnen och pedagogerna i deras vardag på försko-

lan. Observationen sker genom video. Jag kommer alltså att filma/spela in barnen 

och pedagogerna i olika situationer där jag känner att bara anteckningar i ett block 

inte är tillräckligt. Jag filmar bara för min egen skull, för att jag ska ha lättare för att 

sammanställa mitt material efteråt. Men även för att det är lätt att man missar viktig 

information om man bara antecknar. Jag kommer inte att ställa några frågor till pe-

dagogerna eller barnen under någon form av observationssituation. Jag kommer 

inte heller att intervjua barnen. Som komplement till detta kommer jag även att in-

tervjua pedagogerna och förskolechefen. Jag kommer även att ta kort på bara miljön 

på förskolan, både ute och inne som ytterligare underlag för examensarbetet.  

Tanken är att jag under dessa två veckor, v.16-17, ska följa förskolans/avdelningens 

planering och aktiviteter under heldagar för att få ut så mycket som möjligt av da-

garna som jag är där.  

 

Här med undertecknar jag som förskolechef att jag godkänner att XXXX 

får vara hos oss under två veckor för att samla in material till sitt exa-

mensarbete och godkänner även ovanstående arbetsmetod.  

Datum 

 

_____________________________________________ 

 

Förskolechefens underskrift 
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Hej alla vårdnadshavare, 

 

Mitt namn är XXXX. Jag läser till förskollärare på Karlstad universitet. Under våren 

2018 kommer jag att skriva mitt examensarbete som kommer att handla om teknik i 

Waldorfförskolan. Mitt syfte är att undersöka hur man ser på teknik i en Waldorfförskola 

och hur man jobbar med det i praktiken. Jag kommer att observera miljön men även hur 

man jobbar med teknik på avdelningen. Den observationsmetod  jag kommer att an-

vända mig av är film och anteckningar i ett block.  

För att förtydliga det här med film: 

Jag kommer att filma barnen och pedagogerna i deras vardag på förskolan. Jag valde att 

filma just för att det är lättare att spola tillbaka och se det flera gånger.  När man bara an-

tecknar kan det vara lätt att man missar viktig information.   

Under själva observationen (när jag filmar/spelar in) kommer jag inte att föra någon dia-

log med de barn eller pedagoger som medverkar under filmningen. Jag kommer bara stå 

bredvid och anteckna ifall det behövs medan ”videon gör jobbet”. Jag kommer inte att 

ställa några frågor till era barn. Det dokumenterade materialet på filmen är bara för mig 

och ingen annan kommer att se det. Filmandet är bara för att jag ska ha lättare för att 

sammanställa mitt material efteråt och för minnets skull. Men även för att jag bor så 

långt ifrån förskolan och det är svårt för mig att ta mig dit om jag skulle behöva komplet-

tera med något. I mitt skriftliga arbete, själva examensarbetet, kommer inga namn på 

barnen att nämnas. Förskolans namn och avdelningen kommer inte heller stå med i ar-

betet. Detta för att ingen ska få reda på vart jag gjort min undersökning och för att hålla 

mig till förskolans sekretess policy. Om jag tar med i mitt arbete specifika situationer 

som jag har filmat kommer jag att byta ut namnen på de barn och pedagoger som varit 

med under just den observerade filmningen. Efter avslutat examensarbetet kommer alla 

filmer och anteckningar att raderas och tas bort för alltid. Det är bara jag som har till-

gång till mina anteckningar och det inspelade materialet på filmen. Ingen annan kommer 

få se det.  

Ni som vill får gärna läsa mitt examensarbete när det är färdigt och publicerat.  Jag hop-

pas ni tycker det låter som ett spännande ämne att skriva om och att ni stödjer mitt val av 

observationsmetod.  

Här med undertecknar jag som vårdnadshavare att jag godkänner att 

mina/mitt barn får bli filmad i syfte att samla in informations underlag till 

ett examensarbete: 

Vårdnadshavarens underskrift                                               Vårdnadshavarens underskrift 

 

 

_________________________________                _________________________________           
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Hej igen alla vårdnadshavare,  

 

Mitt namn är XXXX. Som ni vet så läser jag till förskollärare på Karlstad universitet. 

Tanken var att jag skulle observera era barn och pedagogerna på avdelningen genom 

att filma dom i syfte att undersöka hur man jobbar med teknik i Waldorfförskolan.  

Nu är det så att jag har fått andra direktiv från mina lärare på universitetet. Jag har 

valt på grund av det att inte filma barnen. Jag kommer inte att filma barnen eller pe-

dagogerna i verksamheten.  

Däremot ber jag er att ändå skriva på samtyckes brevet som ni fått ifall ni godkänner 

att jag får observera era barn ändå, trotts att det står att jag tänkt filma observation-

erna i det brevet ni fått. Detta för att jag kommer fortfarande att observera barnen 

och pedagogerna i verksamheten men istället för att filma kommer jag att föra an-

teckningar i ett block. Godkänner ni att jag får observera era/ert barn betyder inte 

det att ni godkänner det som står i det brevet ni fått. Ni kan bortse från det som står 

om filmningen och bara fokusera på om ni godkänner att jag observerar över huvud 

taget.  

Dessa anteckningar som jag skriver ner är bara för mig och ingen annan får ta del av 

dem. Jag skriver inte ner några namn på barnen eller pedagogerna när jag för mina 

anteckningar. Det är helt irrelevant för min studie. Det kommer bara stå med vad 

dom gör i den stunden/situationen och själva diskussionen (det som sägs) mellan de 

inblandade parterna för den specifika situation som jag observerar. Efter avslutad 

studie kommer alla anteckningar och allt material som jag samlat in att raderas och 

tas bort så att ingen annan kan komma åt det.  

 

Med vänliga hälsningar 

Student XXXX 

 

 

 

 

 

 

 


