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Abstract 
 
 

Nilsson, J. (2011) Waldorf preschool and municipal preschools - How they look at 

the preschool curriculum. Degree in the teacher education program. Gävle. 

University of Gävle. 

 

In this study, four pedagogues view of curriculum for preschool have been 

investigated. The pedagogues come from a Waldorf preschool and a municipal 

preschool. The study was done using qualitative interviews. The interviews were 

open to nature and the informants were given the room to answer questions the way 

they look at the curriculum for preschool and how their approach to children's 

learning. Informants' responses were similar on many issues but one could clearly see 

the differences in their approach. The major differences that emerged during the 

study was that teachers from the Waldorf preschool believes it is important to have 

continuity in children's everyday life while the pedagogues from the municipal pre-

school believes that you should embrace the moment and the children. Both the 

municipal and Waldorf pedagogues stress the importance of the individual. 

Keywords: Preschool, curriculum for preschool, Waldorf, play, democracy.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Sammanfattning 

 
 
 

Nilsson, J. (2011) Waldorfförskola och kommunalförskola - Hur de ser på förskolans 

läroplan. Examensarbete i lärarprogrammet. Gävle. Högskolan i Gävle. 

 

I denna studie har fyra pedagoger synsätt på läroplanen för förskolan undersökts. 

Pedagogerna kommer från en Waldorfförskola och en kommunalförskola. Studien 

har skett med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var öppna till karaktären 

och informanterna gavs utrymme att svara på frågor angående deras arbetssätt och 

synsätt på barns lärande. Informanternas svar var liknande i många frågor men man 

kunde tydligt se skillnader i deras synsätt. De stora skillnaderna som framkom under 

studien var att pedagogerna från Waldorfförskolan anser att det är viktigt med 

kontinuitet i barnens vardag medans pedagogerna från den kommunala förskolan 

anser att man skall utgå från stunden och barnen. Både de kommunala och 

Waldorfpedagogerna betonar att se till den enskilda individen. 

 

Nyckelord: Förskola, Läroplan för förskolan, Waldorf, leken, demokrati. 
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1. Inledning 
Den första förskolan startades 1896 och kallades då för kindergarten, verksamheten 
hade en pedagogisk målsättning till skillnad från sina föregångare som kallades för 
barnkrubbor. De hade till uppgift att få bort barnen från gatorna medans föräldrarna 
var och arbetade. Efter de båda världskrigen så kom kvinnans roll i samhället att 
förändras och fick en mer betydande roll på arbetsmarknaden, vilket medförde att allt 
fler förskoleplatser och förskolor kom att behövas. Vilket har lett fram till den mängd 
och mångfald av förskolor som finns idag (Persson 1998). 
 
I dagens samhälle finns det många olika skolformer och det finns många val att göra 
för föräldrar när det kommer till att välja förskola. Det finns både traditionella 
kommunala förskolor och kommunala förskolor med olika pedagogiska inriktningar. 
Sedan finns det olika teoretisk pedagogiska förskolor exempelvis Montessori och 
Waldorf, det finns även religiösa och profilerade förskolor (Dahlin 2010).  
Denna uppsats kommer att jämföra fyra pedagoger från två förskolor, från den 
fristående skolformen Waldorf och en kommunalförskola. För att se på likheter och 
eventuellt skillnader mellan hur dessa pedagoger resonerar kring den nya reviderade 
läroplanen för förskola och deras sätt att arbeta. 
 
Jag har varit intresserad av att närmare undersöka olika privatiserade skolformer 
under hela min lärarutbildning. Det ligger bra i tiden att undersöka hur olika 
skolformer uppfattar skolverkets mål i styrdokumenten. Jag blev särskilt intresserad 
när det nya reviderade läroplan för förskolan (lpfö98), skolverket 2010. I den nya 
reviderade upplagan av läroplanen för förskola betonas på ett tydligare sätt 
pedagogens roll i verksamheten, samt mer tydligt utformade mål som förskolan ska 
sträva mot.  
Denna studie har genomförts ur ett lärarperspektiv. Detta har gjorts genom att en rad 
intervjuer genomfördes med pedagoger som arbetar på Waldorfförskolan och den 
kommunala förskolan. Informanternas svar på frågorna kommer jag presentera 
senare i resultatdelen. De problemformuleringar som uppsatsen utgår ifrån är; 
 

• Hur arbetar de för uppnå målen i förskolans läroplan? Vad karaktäriserar de 
olika verksamheternas arbetssätt? 
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1.1 Arbetets disposition 
 
Uppsatsen inleds med studiens problemområde, syfte och studiens avgränsningar. 
Därefter kommer ett avsnitt med bakgrund där det presenteras en rad områden med 
litteraturgenomgång. Vidare presenteras metodavsnittet där det redogörs hur man gått 
tillväga med undersökningen. Vidare kommer resultatdelen där det redovisas de svar 
som informanterna delgivits. Slutligen kommer en diskussionsdel där resultatdelen 
och metoddelen diskuteras med hjälp av litteratur från bakgrunden. Till sista bifogas 
bilagor och litteraturlista. 
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2. Undersökningens problemområde 
Denna uppsats kommer jämföra den fristående skolformen Waldorf och en 
kommunal förskola för att undersöka likheter och eventuellt skillnaderna i arbetssätt 
och syn på barns lärande. 
 
 

2.1 Syfte 
Syftet är att göra en jämförande undersökning om vilka likheter och olikheter det 
finns mellan Waldorfpedagogerna och pedagogerna från den kommunala förskolans 
arbetssätt och vad de väljer att lägga vikt vid. 
Följande frågeställningar vill jag belysa: 
 

• Hur arbetar de för att uppnå målen i förskolans läroplan? Vad karaktäriserar 
de olika verksamheternas arbetssätt? 

 
 
 

2.2 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att begränsas till de fyra pedagogerna från Waldorfförskolan och 
den kommunala förskolans arbetssätt och syn på barns lärande. 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel kommer det inledningsvis redogöras en tillbakablick över förskolans 
historia och inträde i den svenska vardagen. Detta för att kunna skapa en förståelse 
för att påvisa hur stora steg den kommunala förskolan har gjort från de tidiga 
barnkrubborna på 1800-talet till nutid. Därefter görs en kortare redogörelse för de 
fristående skolornas rätt att profilera sig. 
Vidare kommer det sedan beskrivas de grundläggande inom Waldorfpedagogiken för 
att läsaren skall få en förförståelse inför de kommande intervju redogörelserna. Det 
kommer också delges en kortare beskrivning av det styrdokument som förskolan 
strävar mot.  
 
 

3.1 En tillbakablick på den svenska barnomsorgens framväxt 
I Sverige på slutet av 1800 talet så ökade den ekonomiska tillväxten och Sverige 
industrialiserades. Detta förde med sig att lantarbetare fick söka sig in till städerna på 
jakt efter arbete och ensamstående mammor, änkor och kvinnor med många barn 
sökte arbete på industrier. Detta medförde att barnen blev lämnade ensamma och 
vandrade runt på gatorna utan tillsyn. De människorna från de övre 
samhällsklasserna ansåg att det var dags att göra något åt detta, så genom välgörenhet 
skapade man barnkrubbor.  
 
Den första barnkrubban i Sverige öppnades i 1854 och dess målsättning var att få 
ordning och reda i samhället och att uppfostra barnen. Barnkrubban drevs med bidrag 
och välgörenhet och det var för de fattiga och de arbetande kvinnorna. En annan 
verksamhet som uppkom 1896 var Sveriges första kindergarten (barnträdgård) till 
skillnad från barnkrubban så hade barnträdgårdarna en pedagogisk målsättning som 
byggde på Fröbels idéer, men dessa var till för barn med välbärgade föräldrar. 
(Persson 1998) 
 
Efter andra världskriget mellan 1940-1950 talet var det stor efterfråga av förskolor. 
Kvinnan fick en ny roll i samhället, personalbristen på industrierna medförde att 
kvinnorna fick börja arbeta och deras traditionella roll ändrades. 1972 inträffade en 
viktig milstolpe för förskolans roll i samhället. Nu blev barnomsorgen samhällets 
ansvar så nu skulle barnomsorgen finansieras med statliga medel. Nu hade staten 
huvudansvaret för innehållet i förskolan (ibid.) 
 
 Det var också med barnstugeutredningen som det började kallas för förskola. 
Barnstugeutredningen uppkom med en rad av syften. En av anledningarna till att 
barnstugeutredningen uppkom var att utbildningspolitiska Sverige hade 
internationellt sett sen skolstart och man ville förbereda för skolan när barnen var 
små. Huvudmålet var att det skulle vara en pedagogisk verksamhet och till skillnad 
från barnkrubborna där man uppfostrade lydiga barn, så skulle barnen ses som 
enskilda individer (Persson 1998). 
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3.2 Fristående förskolor och deras rättigheter att profilera sig  
I början av 1990- talet fick Sverige en borgerlig regering som ville att flera fristående 
skolor skulle uppkomma i det svenska skolsystemet. Deras mål var att föräldrar och 
barn skulle i större utsträckning få välja skola i de fristående skolorna eller inom den 
kommunala faktorn. Anledningen till detta var att genom att flera fristående skolor 
uppkom så skulle det bli en slags konkurrens emellan skolorna och detta i sin tur 
skulle leda till en ökad kvalité på skolorna. Flera profilerade skolor skulle tillkomma 
och detta skulle leda till nya pedagogiska metoder. (Skolverket rapport 271, 2005) 
 
Vid regeringsskiftet 1994 hade friskolorna blommat upp och man såg nu friskolorna 
som en del av skolväsendet. För att en fristående skola skulle godkännas så var 
skolorna tvungna att följa skollagen och de allmänna mål som skolverket utformat. 
Genom de nya fristående skolornas uppkomst hade det bidragit till en mångfald inom 
skolan. Detta sågs som positivt för utveckling och pedagogisk nytänkande inom 
skolväsendet. Men man ansåg också att man skulle ha ett bra samarbete mellan 
fristående skolorna och kommunen för att gemensamt utnyttja resurserna (ibid.). 

 
Det som reglerar de fristående skolorna finns i ett särskilt kapitel i skollagen (kap 9) 
men också en särskild förordning för de fristående skolorna (1996:1206) i kapitel 9 § 
2 i skollagen betonas det att den fristående skolans utbildning skall vara nivå och 
sträva efter samma mål som det offentliga skolväsendet har. Enligt publikationen 
vinst inom förskolan behöver friskolor gå med vinst för att höja kvalitén, de menar på 
att ingen skola kan gå med vinst om inte barn och föräldrar är nöjda med kvalitén på 
skolan. 
 
 

3.3 Waldorfpedagogiken 
I Tyskland efter första världskriget slut 1918, så hade det tyska samhället en längtan 
efter förändring i samhället. Man accepterade inte längre det hierarkiska tänket. I all 
samhällskaos som skedde i landet så försökte bland annat Rudolf Steiner framföra 
sina idéer om ett förändrat samhälle. Hans idéer kom att bli populära men när det var 
dags att förvekliga dessa så var det för omvälvande och man fortsatte med det gamla 
tankesätten. Men han lyckades inom ett område och det var förnyelsen av skolan. 
(Ritter 1997) Den första Waldorfskolan uppkom i Stuttgart i Tyskland, 1919. Rudolf 
Steiner blev tillfrågat av cigarettfabriksägaren Emil Molt. Molt ville starta en skola 
för fabriksarbetarnas barn i fabriken Waldorf- Astoria . Skolan kom att döpas till den 
fria Waldorfskolan.  
 
Pedagogikens byggstenar grundar sig på andlighet, barnen skapar sig en förståelse av 
människans natur. Grundtanken är en skola från spädbarn upptill klass 12. (Dahlin 
2010) Waldorfskolan i Stuttgart öppnades den 7 september 1919. Med 256 elever 
med åtta klasser. Denna banade väg för de nuvarande nästan 1000 Waldorfskolor och 
hela 1600 Waldorfförskolor i hela världen. Skolan var öppen både för pojkar och 
flickor och alla vare sig klasskillnad eller etnisk bakgrund var välkomna. Denna 
filosofi med att alla är lika mycket värda var en grund till att när Hitler kom till 
makten så stängdes alla Waldorfskolor, 1938 stängdes Waldorfskolan I Stuttgart, 
men redan 1945 efter andra världskriget slut hade man redan startat 6 stycken nya 
Waldorfskolor i Tyskland. (Ritter 1997) 
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Grundtanken var att utbilda barnen till fria och självständiga människor. Det var 
meningen att klyftan mellan de som var praktiskt lagda och teoretiskt lagda skulle 
minskas. Steiners forskning baserades på den naturvetenskapliga forskningen, han 
studerade hur det andligas inverkan på jorden, han forskade även på naturen och den 
mänskliga individen. Han kom att kalla sin pedagogik för antroposofi (Ritter 1997). I 
Waldorfpedagogikens egna mål En väg till frihet (2007) poängteras att verksamheten 
utgår från Steiners antroposofi där strävan efter att barnen skall skapas till fria, 
harmoniska och sociala människor. 
 
I Waldorfpedagogiken anser man att varje utvecklingsnivå är lika viktig men den 
skall mötas med lämplig pedagogik och miljö. Tanken med pedagogiken är att inte 
stressa fram kunskapen utan barnen måste själva vara mogna och mottagliga för 
kunskapen (Dahlin 2010). 
Ritter (1997) påpekar pedagogernas roller för förskolebarn. Under de första sju åren 
utvecklas barnens grov och finmotorik markant. Barnen härmar och det är viktigt att 
de vuxna har ett förhållningssätt som stimulerar barnen att använda sin 
rörelseförmåga menar Ritter.  I Waldorfs målbeskrivning framkommer leken som en 
viktig del av pedagogiken, hela 50 gånger framkommer leken i deras målbeskrivning.  
 
 

3.3.1 En väg till frihet – målbeskrivning för Waldorfförskolor  
Waldorfförskolorna ansluter sig till de nationella målen som skolverket arbetat fram, 
men de har även en egen utarbetad målbeskrivning för Waldorfskolan. Den heter En 
väg till frihet (2007) och är en målbeskrivning för Waldorfförskolor och 
Waldorfskolor, läroplanen är utgiven av Waldorfskolfederationen och riksföreningen, 
Waldorfförskolornas samråd. Waldorfpedagogikens mål är att utveckla hela 
människan, det är barnens mognad och utveckling som står i fokus för den dagliga 
verksamheten. Waldorfpedagogikens läroplan är en vägledning för hur man i 
Waldorfverksamheterna skall nå de nationella målen. 
 
 
 

3.4 Styrdokument för förskolan, Lpfö98 
År 1996 blev den Svenska förskolan en del av utbildningssystemet och två år senare 
kom den första läroplanen för förskolan. Innan den officiella läroplanen kom ut har 
vi enligt Vallberg Roth (2002) haft flera dokument med rekommendationer om hur 
utbildningen skall ske, dock inte obligatoriskt. Såsom barnstugeutredningen som 
gjorde att man vidgade vyerna på barnomsorgen både inre och yttre menar 
Hammarlund (1998). 
Lpfö98 består av grundläggande värden inom demokrati, mål för lärande och 
utveckling inom en rad områden såsom exempelvis läskunnighet, tidig 
matematikutveckling och naturvetenskap. I läroplanen för förskolan står det inte hur 
målen skall uppnås, detta är upp till pedagogerna och ibland rekommendationer från 
kommunen (Pramling & Sheridan 2010). 
 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära. (Läroplan för förskolan, lpfö98 reviderad (2010) s4) 
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Johansson (2009) poängterar att utbildningsväsendet har en betydelsefull uppgift att 
framföra värderingar och ett demokratiskt förhållningsätt till barnen så att vi skapar 
demokratiska och självständiga människor. Hon poängterar även att i förskolan möts 
vi av många olika värderingar och åsikter och det är en fin linje mellan att 
individualisera men även att globalisera. 
Redan i början av 1900-talet så skapades motsvarigheten till nutidens styrdokument 
för förskolebarn i barnträdgårdarna, det utformades vissa handböcker och skrifter 
angående mål och arbetssätt. Det uppkom även enskilda texter från andra 
institutioner så som småbarnskolor och arbetsstugor. Från och med 1945 så delade 
kungliga socialstyrelsen ut målskrivningar för det pedagogiska innehållet i 
barnavården. På 70 och 80-talet så kallades socialstyrelsen anvisningar för förskolan 
som arbetsplan och program. Vallberg Roth (2002)  
Regeringen år 2008 gav skolverket i uppdrag att titta närmare på skolverkets läroplan 
för förskolan för de ansåg att den behövde ändras så att den skulle bli mera 
pedagogiskt inriktat. Regeringen ville också höja ambitionen i förskolan. Man ville 
stärka målen för läs- och skrivkunnighet, matematik, naturvetenskap och teknik. Man 
ville även utforma ett nytt område inom utvärdering och utveckling. Kritiken mot den 
reviderade läroplanen (2010) var stark och man var rädd för att förskolan skulle 
förvandlas till skola (Pramling & Sheridan 2006). 
 

3.5 Litteratursammanfattning 
 
Sammanfattningsvis i bakgrundsdelen framkommer det att efter 
barnstugeutredningens uppkomst ser man barnomsorgen som en pedagogisk 
verksamhet, tillskillnad från dåtidens barnkrubbor.  
Det framkommer att i skollagen finns det ett kapitel som reglerar fristående skolor, 
de poängterar även att fristående skolformer skall sträva efter samma mål som det 
offentliga skolväsendet har. 
De påpekas även att Waldorfpedagogikens grundtanke är att utbilda självständiga 
och fritt tänkande individer. Grundaren Steiner valde att kalla sin pedagogik för 
antroposofi och skapade även en egen läroplan en väg till frihet (2007)  
Det framkommer ur läroplanen för förskolan att en stor del av förskolans verksamhet 
skall bestå utav demokrati och ge barnen grundläggande värden. De poängterar även 
att förskolan skall skapa lust att lära. 
Det poängteras även att Waldorfpedagogiken betonar lekens betydelse i 
verksamheten. 
Den nya reviderade läroplanen för förskolan vill utveckla målen för de teoretiska, 
kritiken har varit att man anser att förskolan blir för lik skolan. 
 
Utifrån bakgrunden sammanflätas de tidigare teorierna med det nya resultatet och 
därefter diskuteras teorierna med resultatet. 
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer det delges en metodbeskrivning där det kommer beskrivas 
vilka metoder som används för studien. Därefter kommer informanterna kort 
beskrivas. Det kommer också redogöras för vilka forskningsetiska principer som 
används. En genomgång av intervjuerna kommer att delges, även en kortare analys 
av material. Slutligen kommer en kortare beskrivning av datainsamling och studiens 
giltighet. 
 
 

4.1 Metodbeskrivning 
Uppsatsen gjordes som en kvalitativ undersökning. Kvale och Brinkmann (2009) 
betonar att kvalitativa intervjuer ger informanterna möjlighet att med sina egna ord 
förmedla dess egna upplevelser, och utifrån deras erfarenheter hitta en mening. Patel 
& Davidsson (2003) anser att fördelen med en kvalitativ intervju är att båda parterna 
är med och skapar ett samtal och på så sätt ger utrymme för respondenten att kunna 
formulera sina svar med egna ord. Detta ansågs vara av stor vikt eftersom att 
uppsatsens syfte är att jämföra hur de olika pedagogerna från de olika skolformerna, 
Waldorf och den kommunala förskolan arbetar i sin verksamhet och på deras syn på 
barns lärande. 
 
Uppsatsen är disponerad som en komparativ studie. Vilket innebär att 
undersökningen är av jämförande prägel. Enligt Backman (2008) så är en komparativ 
disposition en jämförelse mellan olika perspektiv, teorier eller aspekter. Man 
undersöker skeende från olika aspekter. Fransson (2006) poängterar värdet av att 
göra jämförande studier för att man ska kunna vidga olika perspektiv och öppna upp 
sig för olika synsätt och tolkningar. Man kan genom komparativa studier uppnå en 
bredare och djupare analys. 
 
I denna uppsats valdes intervju som metod. Widerberg (2002) menar på att de flesta 
forskare använder sig av intervju som metod i de kvalitativa studierna. Hon 
poängterar att man bör noggrant välja ut vilken metod som passar bäst för den 
studien och de frågeställningar man ställt sig.  
I denna uppsats så har det gjorts intervjuer med fyra pedagoger, dessa intervjuer har 
genomförts med två stycken Waldorfpedagoger från en Waldorfförskola, och två 
stycken förskollärare på en kommunal förskola. Intervjuerna som genomfördes var 
semistrukturerade vilket innebär att den intervjuade personen svarar på ett antal 
förutbestämda frågor med utrymme kring varje fråga för eventuella följdfrågor. Här 
krävs det enligt Denscombe (2000) att intervjuaren är flexibel, svaren är öppna och 
att det finns tillfälle för informanterna att utveckla sina svar. Anledningen till att den 
semistrukturerade forskningsmetoden valdes och inte den ostrukturerade var på 
grund av att man lättare skulle kunna jämföra svaren från de olika intervjuerna.  
 
 

4.2 Urval 
Intervjuerna har gjorts på två olika förskolor, en Waldorfförskola och en 
kommunalförskola. Intervjuerna gjordes med två pedagoger på varje förskola. 
Pågrund av tidsbrist på förskolorna skedde intervjuerna tillsammans två och två, men 
båda parterna fick svara självständigt och fick både tillfälle att säga sitt.  
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Valet av Waldorfförskolan var slumpmässig, jag valde den förskola som hade en väl 
utformad hemsida. Den kommunala förskolan valde jag utifrån kontakter. Valet av 
informanterna gjordes slumpmässigt, kontakt personen på förskolan valdes ut 
informanterna. Förskolorna finns på en ort i södra Sverige. 
 
 
4.2.1 Informanterna 
Alice (Waldorfpedagog) 
Alice är 35 år och läste konst på en folkhögskola, därefter fick hon höra om en 
alternativ lärarutbildning. Under sin skolgång kändes det som att lärandet måste gå 
att göra på annat vis. Så hon åkte till Järna och tittade på Waldorf verksamheten där, 
Alice tänkte egentligen läsa till bildpedagog men hamnade på Waldorf utbildningen i 
Järna, där hon studerade i 3 år och bodde på deras biodynamiska gård. Sedan 
hamnade Alice på den Waldorfförskola hon arbetar på nu. Med ett uppehåll på tre år 
så har hon arbetat sammanlagt 9 år, och nu med de yngre barnen, i en grupp med 14 
stycken barn. 
 
Britta (Waldorfpedagog) 
Britta är 40 år och gick en möbeltapetserar utbildning efter gymnasiet. Hon hade haft 
ett starkt teaterintresse och började gå en dramalinje på folkhögskola. Sedan fick 
Britta upp ögonen för Eurytmi, men eurytmi var ett smalt ämne så hon valde 
Waldorfutbildningen i Järna, där Britta bodde och levde i tre intensiva år. Sedan 
hamnade hon här och arbetade i tre år, därefter blev det en paus och Britta arbetade 
på ett camp Hill med handikappade barn och ungdomar, det var fantastiskt roligt men 
sedan saknade hon denna verksamhet och hon sökte sig tillbaka och har arbetat på 
denna förskola i 9 år. 
 
Stina (kommunal förskollärare) 
Hon är 50 år och efter gymnasiet gick hon en 1 årig barnskötarutbildning, och 
arbetade många år som barnskötare. Sedan fick Stina och andra barnskötare 
erbjudande om en förkortad utbildning för att bli förskollärare. Den var 1,5 årig. Hon 
har arbetat i 20 år som förskollärare och innan det inom handeln. 
 
Malin (kommunal förskollärare) 
Hon är 45 år och har gått lärarutbildningen inriktning barn i lägre åldrar i 3,5 år. Hon 
har arbetat i denna verksamhet i 6,5- 7 år, innan det har hon arbetat i många olika 
branscher. 
 
 

4.3 Forskningsetiska principer 
Kvale & Brinkman (2009) menar på att användandet av intervjuer i forskning innebär 
att man kommer stöta på moraliska och etiska frågor. Man bör enligt Kvale & 
Brinkman (2009) uppmärksamma etiska principer innan påbörjad intervju. 
I denna uppsats har det använts vetenskapsrådets publikationer om forskningsetiska 
principer. Det primära individskyddet har använts och är enligt vetenskapsrådet fyra 
stycken; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2004. s6) 
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Informationskravet innebär att man har berättat för informanterna om vad 
forskningen avser och vad syftet är. Detta gjordes både muntligt och med ett 
informationsbrev. Vidare blev informanterna upplysta om att de som deltagare i 
denna studie fick bestämma själva om de ville medverka eller inte, i 
informationsbrevet betonades att de fick när som helst hoppa av från intervjun. 
Denna princip kallas för samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet användes när det 
informerades både muntligt och skriftligt om att informanternas identitet förblir 
anonymt och deras konfidentialitet är säkrad. Det sista kravet är nyttjande kravet där 
man skriftligt och muntligt betonar att svaren endast kommer att användas för 
forskningens ändamål (vetenskapsrådet 2004).  
 
Alla namnen som framkommer i uppsatsen är fingerade för att skydda 
informanternas identitet, informationen till informanterna har givits såväl muntligt 
som skriftligt (se bilaga 1). Uppgifterna kommer inte vara tillgängliga för 
utomstående. 
 
 

4.4 Genomförande 
Informanterna kontaktades via telefon där de fick förklarat vad som skulle 
undersökas och om de skulle vara intresserade av en intervju. Från början var tanken 
att det skulle vara en komparativ undersökning av en Montessori förskola och en 
Waldorfförskola. Men på grund av tidsbrist på Montessoriförskolan ändrades 
inriktningen på uppsatsen och det blev en kommunal förskola.  
 
Det blev positiva gensvar från både Waldorfförskolan och den kommunala förskolan. 
Intervjufrågorna utformades med hjälp av handledare. Enligt Kvale & Brinkman 
(2009) så bör intervjufrågorna vara enkla utformade och relativt korta. Han betonar 
även värdet av att den som intervjuar har kunskap och intresse för undersökningen. 
Därför började jag studera Waldorfförskolan och läroplanen för förskola för att 
lättare kunna utforma frågor, och vara mera påläst på ämnet. På intervjun hade jag 
med mig papper, penna, mobiltelefon som hjälpmedel för dokumentationen. 
Intervjufrågorna skrevs ut på papper som delades ut till de intervjuade så att de kunde 
ha detta framför sig för att lättare förstå frågorna som ställdes. Det delades också ut 
ett missiv brev där information om kontaktinfo och information om uppsatsen 
delgavs.  
 
Intervjuerna gjordes i par men både parterna fick utrymme att enskilt svara på 
frågorna. Varför jag valde att intervjua informanterna i par var på grund av 
tidsbristen på förskolorna, jag tilldelades informanterna utifrån vilka som hade tid. 
Intervjun på Waldorfförskolan gjordes först och de hade avsatt tid för intervjun och 
de hade planerat in att vara två pedagoger på intervjun. För att lättare kunna 
sammanställa svaren valdes det att intervjua i par på den kommunala förskolan 
likaså. Mobiltelefon användes för inspelning av intervjun, valet av inspelnings 
verktyg valdes för att kunna transkribera intervjuerna och lyssna igenom dem flera 
gånger för att få med allt. Det inspelade materialet fördes därefter över till datorn och 
säker kopierades, materialet på mobiltelefonen raderades. Det transkriberade 
materialet delades sedan upp i teman som kommer presenteras i resultat delen. 
Informanternas godkände att intervjuerna spelades in.  
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 Intervjuerna med pedagogerna från Waldorfförskolan skedde i ett rum avskilt från 
barnen bortsett från att toaletten låg bredvid rummet. Det skedde några korta avbrott 
men inte några långa. Detta underlättade mycket och vi kom att ha ett avslappnande 
men givande samtal, och följdfrågor uppkom under samtalets gång. 
För att man kan kalla det en intervju så är det mycket viktigt med bra samspel mellan 
aktörerna menar Kvale och Brinkmann (2009). Under intervjun på den kommunala 
förskolan satt vi i ett rum där ett barn närvarade. Vi blev störda under några perioder 
och detta påverkade intervjun negativt. Det blev korta svar, pågrund av att 
pedagogerna var sysselsatta med annat. Hade intervjun skett på annan plats är det 
mycket möjligt att svaren blivit mera genomtänkta och utvecklade. 
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4.5 Analys av intervjumaterial 
För att analysera intervjumaterialet valdes det att skriva ut intervjuer i text, detta 
kallas för att transkribera. Enligt Kvale & Brinkman (2009) är utskrivandet från en 
muntlig intervju till ett skriftligt dokument inte enkelt utan det är en process av 
tolkningar för att ett talande språk skall bli ett skriftligt välförståeligt språk. I denna 
studie har det valts att ta bort korta ord så som ”mm” och liknande för det ansågs inte 
varit relevant i denna studie. Vissa av svaren från informanterna har valts att inte 
användas i studien pågrund av irrelevans. Under upprepande gånger har 
intervjumaterialet lyssnats igenom och skrivits ner, med talspråk. Utifrån svaren har 
teman valts ut, som svaren sedan delats in under.  
 
 

4.6  Datainsamling 
I denna studie har primärdata samt sekundärdata använts, skillnaden mellan dessa är 
att sekundärdata kommer från tidigare forskning och studier, medans primärdatan i 
det här fallet kommer från de intervjuer som har genomförts under studiens gång. 
(Holme & Solvang 1997) 
De sekundärdata som används kommer från vetenskapliga artiklar som har sökts 
fram genom högskolans olika databaser, samt böcker som bland annat beskriver 
Waldorfpedagogiken och historiska böcker som beskriver hur de första förskolorna 
grundades. Men för att kunna skapa en bild hur och var arbetet skulle inledas så 
genomfördes sökningar på högskolans databaser där sökorden bland annat var, 
preschool, Waldorf, preschool in Sweden. 
 
 

4.7 Studiens giltighet 
I de kvalitativa intervjuerna som gjordes i denna uppsats begränsades intervjuerna till 
fyra pedagogers synsätt. Enligt Trost, J. (2010) vill man oftast veta i kvalitativa 
studier vad informanterna anser i en sakfråga. Jag kan genom studien inte säga hur 
Waldorfpedagoger generellt sett anser hur man skall lägga upp sin verksamhet. Man 
kan aldrig dra generella slutsatser, svaren beror på omständigheterna. Trost (2010) 
betonar att informanterna inte är statiska om jag ställer en fråga flera gånger är det 
inte säkert att jag får identiska svar. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna, svaren från informanterna 
presenteras under teman. En sammanfattning av resultaten kommer att delges samt 
en analys. 
 
 

5.1 Presentation av undersökningsmaterial 
Resultaten har indelats i olika teman utifrån informanternas svar, rubrikerna 
presenterar de teman som valts ut. Namnen i resultatdelen är fingerade. De intervjuer 
som är avkortade märks ut med (…) resultaten bygger på citat från informanterna. 
 
 

5.1.1 Det kompetenta barnet 
Alice betonar att i waldorfpedagogiken arbetar man med att skapa självständiga barn. 
Hon menar på att de på Waldorfförskolan arbetar för barnens egen värde och deras 
barndom. De oroas över att barndomen är i fara så de arbetar mycket för att den skall 
bestå. 
 

(…)det som man vill och uppnå genom sitt sätt att arbetar det är att dessa små 
människor skall bli fritt tänkande individer som kan ta beslut utifrån sig själva och 
ta ansvar för det dom gör, och göra ett eget val i livet. (Alice)  

 
Britta menar på att deras arbete innebär att de skall stärka dem för deras kommande 
liv. Alice tillägger att de hjälper barnen att bli det dem är tänkta att bli. Alice och 
Britta valde Waldorfpedagogiken pågrund av dess människosyn. 
 

En människosyn där man inte bara tänker en hjärna som man inte skall stoppa in 
utan en levande väsen som är växande. Och barnet som är så känsligt och ta emot. 
Det är därför man har milda färger, man har rytmiskhet i vardagen, det händer 
ungefär samma hela tiden. Vi behöver sömn och sedan aktivitet vi behöver båda. 
(Britta) 

 
Alice och Britta citerar tillsammans Rudolf Steiners dikt, Barnet. 

Tag emot det i vördnad. 
Fostra det i kärlek. 
Låt det gå i frihet. Ritter, C. (1997) s9 

 
I den kommunala förskolan betonar förskolläraren Stina att det är viktigt att se till 
den enskilda individen. Även Malin poängterar detta och menar på att man som 
pedagog måste utgå från stunden. 
 

Vi försöker att utgå från barnen, och utgå från barnen vi har just nu. Det förändras 
lite hela tiden från grupp till grupp. Vi börjat om med mycket små barn hela tiden 
så det kanske inte är samma verksamhet på hösten just nu som på våren då har dom 
hunnit utvecklas mycket i en småbarns grupp. Så det måste hela tiden utgå från just 
den barngruppen vi har (Stina) 

 
Malin menar på att de arbetar för att skapa trygga barn men även för att skapa trygga 
föräldrar. Stina pekar på att det viktigaste är att se till ALLA barn och deras olika 
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behov. Deras viktigaste arbete är att tillgodose alla barns behov, även de barn med 
särskilda behov behöver tillgodoses. 
Både Waldorfpedagogerna och pedagogerna från den kommunala förskolan menar på 
att det är viktigt att se till den enskilda individen och skapa självständiga individer. 
Däremot anser Waldorfpedagogerna att det är viktigt att det händer samma saker och 
att man skall vara försiktig och tänka på att barnet är känsligt. Pedagogerna från den 
kommunala förskolan utgår från stunden och anpassar verksamheten utifrån barnen. 
 
 

5.1.2 Perspektiv på barns lärande 
I samtalet med Waldorfpedagogerna talades det om läroplanen för förskola, det 
konstaterade att i pedagogernas arbete på förskolan kunde man relatera till läroplanen 
i omfattande mängd. Vad som är viktigare än något annat är leken enligt Alice. 
 

 Det är leken att den är inskriven(…)Annars är det väll så för oss är leken det allra 
viktigaste. Och vi känner en viss oro till att det teoretiska får för stort 
utrymme.(Alice) 

 
Pedagogerna från Waldorfförskolan är positiva till läroplanen men de har några 
invändningar och funderingar om delar i läroplanen för förskolan. 
 

Men också en sak vi känner som vi inte kan gå med på från läroplanen, vi är 
mycket för att barnen skall ha inflytande självklart men när det kommer till att man 
skall fråga barnen vad dom tycker. Att måla gubbar Om dom tycker det är en bra 
verksamhet eller dålig verksamhet när man lämnar över det på barnen och inte på 
föräldrarna då känner jag att där går våran gräns. Det här kan vi aldrig gå med på, 
just när man lämnar över ett sådant ansvar. 

 
Åter i samtalet talar vi om att leken har fått en stor del i den reviderade upplagan av 
Lpfö98 (läroplan för förskola) detta menar Britta och Alice att de är väldigt glada för. 
  

Det som karaktäriserar vår verksamhet är att det är en Waldorf förskola och att här 
är det egentligen leken är det mest centrala, hjärtat i vår verksamhet och utifrån den 
såhär vi byggt den här verksamheten för att skapa de bästa förutsättningarna för 
leken egentligen. Eftersom den innehåller, man pratar så mycket om teori och 
lärande så i våra tider och vi anser att hjärtat det kommer ifrån finns från leken.  
Det utvecklas då vi får prova på olika roller, matematik, problemlösning, 
fysik.(Alice) 

 
Pedagogerna från den kommunala förskolan betonar att läroplanens mål för barns 
lärande genomsyras av allt de gör i förskolan. Stina menar på att pedagogerna lägger 
grunden till barnens lust att lära.  Malin pekar på att i deras arbete väver de ihop alla 
dessa delar, såsom naturvetenskap, språk, teknik osv. 
Malin betonar att allting går in i varandra, hon menar på att exempelvis i temaarbeten 
tänker de på hur det får med målen från läroplanen. 
 

Just i förskolan går det in i allt i leken. Allt är jätteviktigt och språket. (Stina) 
 
Sammanfattningsvis så betonar pedagogerna från Waldorfförskolan att leken är det 
centrala för barnets lärande. De anser att målen i läroplanen uppfylls i leken. De 
betonar att de är rädda för att teorin skall få för stort utrymme så att leken glöms bort. 
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Stina från den kommunala förskolan betonar att förskolans arbete är att lägga 
grunden så barnen blir sugna på att lära. Stina liksom Waldorfpedagogerna pekar på 
att alla teoretiska delar som barnen skall lära sig kommer från leken. Såsom språk, 
naturvetenskap, teknik, matematik osv. 
 

 
5.1.3 Pedagogens roll i förskolan 
Pedagogerna har olika synsätt om vad deras roll i förskolan innebär, men de har 
också en del likheter. Britta menar på att man skall ha intresse för varje barn. 

 
Vi ta emot barnen med ett frågetecken. Vem är du? Och vad kan jag hjälpa dig 
med? Med vem du är tänkt att bli inte -jaha välkommen lilla vän här är jag och jag 
skall lära dig allt jag kan! En annan gest i mottagandet mot ett barn och 
förhoppningsvis en ödmjukhet.(Alice) 

 
Pedagogerna på Waldorfförskolan menar på att genom den nya läroplanen uppkomst 
så har det inneburit att de har fått sätta ord på vad de gör i deras arbete. 
 

Det finns så mycket forskning som stödjer sättet vi jobbar på. Relevans i leken att 
det är så oerhört viktigt. Vuxnas närvaro att man finns där. Att vi inte stressar och 
så vidare. O ändå så går egentligen hela samhället ut just nu på att man stressar och 
man måste kunna det o det och det går inte ihop riktigt teori och praktik.(Alice) 

 
Pedagogerna betonar att de måste vara goda förebilder för barnen. Båda pedagogerna 
betonar Waldorfpedagogikens filosofi om att vara bra förebild, detta kan enligt Alice 
vara gester exempelvis hur man tar i varandra.  
 

(…)Se det stora i det lilla. Vara en bra förebild. Jobbar vi mycket med. Barnen 
härmar och då är det upp till oss att vi gör saker som dom kan härma.(…) Vi runt i 
kring dom är deras livsluft. Det jag tänker, säger, pratar eller gör, DET äter dom 
och växer av och ta efter. Visa på det goda.( Britta) 

 
De två pedagogerna anser att genom att arbeta i en stiftelse som Waldorfskolan kan 
man skapa något eget utan strikta riktlinjer förutom läroplanen. I läroplanen för 
förskolan betonas dokumentationen, Alice betonar att dokument kan vara jätte bra 
men till en viss gräns och Britta tycker att den har varit en tankeställare. Alice och 
Britta poängterar att det viktigaste är att pedagogerna är med barnen. 
 

Inom våran verksamhet, det är ju VI som skapar den här verksamheten det är en 
stiftelseform, men vi skapar detta (…) Det är en platt organisation på så sätt att alla 
beslut och det som görs här förutom riktlinjerna från läroplanen, är vi som gör, det 
är upp till oss allt från att köpa in material hur vi utformar vardagen är upp till oss. 
Då blir det så mycket mer än bara ett arbete(…) (Alice) 

 
Waldorfpedagogerna menar på att läroplanen genomsyrar allt man gör. De Britta 
poängterar att de har ett motto inom Waldorfpedagogiken att världen är god. 
 

(…) Hur visar vi och lever vi genom det. Vi vill ge dem det nu, för de är små och 
ömtåliga sedan kommer de lära sig att världen inte är god men då är de kanske i 
alla fall rustade och kunna möta det (…)Att ha magiska historier, så dom själva får 
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tänka för dom tycker det är jätte spännande. Att inte ha svar på allt utan att utforska 
vara öppen. (…)Britta 
 

Britta betonar att kontinuitet för barn gör att de blir trygga, när barnen är trygga får 
barnen självkänsla och vågar testa nya saker. Alice menar på att inom 
Waldorfpedagogiken väntar man på barnens frågor istället för att lägga ord i deras 
munnar. 
Pedagogerna på den kommunala förskolan menar på att det är viktigt med positiv 
stämning på förskolan, på den förskola de arbetar på har de ett tillåtande klimat det är 
viktigt enligt Stina och Malin att man anpassar sig för stunden. Det är viktigt att vara 
öppna för förändringar och vara nyfikna på barnens funderingar. 
En svårighet som dessa pedagoger har i den arbetsplats de arbetar på är att man måste 
börja om med nya barn så ofta, detta pågrund av antalet nyfödda och brist på 
småbarnavdelningar. På grund av detta blir deras viktigaste arbete när barnen är så 
små är att göra dem trygga, att lägga en god trygg grund. 
På den förskola som pedagogerna arbetar på har de börjat med ett nytt projekt som 
går ut på att man samarbetar i tvärgrupper med andra avdelningar och på så vis kan 
man följa upp barnen bättre och de arbetar med att få ett mer demokratiskt 
förhållningssätt till varandra menar Malin. 
 
Stina menar på att läroplanen för förskolan bygger på Reggio Emilia pedagogiken.  
Som pedagoger har de tänkt kring miljön, plocka bort en massa färdiga leksaker som 
var onödigt, begränsade till bra material, som inbjuder till bygg och konstruktion och 
utforskande. Och motoriskt utforskande. Socialt samspel skall det inbjuda till, att 
genom miljön påverka den dagliga verksamheten. 
Pedagogerna från den kommunala förskolan valde att arbeta inom den kommunala 
förskolan pågrund av att de tycker att det skall finnas verksamheter för alla. De anser 
att det skall finnas bra kommunala verksamheter. 
 

Jag föredrar att arbeta i en kommunal verksamhet, för oftast är de styrda av 
ekonomi och egen vinning, det handlar inte bara om att göra något för barnen utan 
pengar som styr. (Malin) 

 
Stina är också rädd för att det är någon som tjänar pengar på barnen, att det finns en 
risk för det därför valde hon den kommunala förskolan. 
 
Pedagogernas svar kan sammanfattningsvis tolkas så att Waldorfpedagogerna anser 
att pedagogernas närvaro och samspel med barnen är det viktigaste, och att låta 
barnen leka. Deras motto är att världen är god och de vill de visa genom att vara goda 
förebilder. De betonar värdet av kontinuitet och detta gör att barnen blir trygga. 
Pedagogerna från den kommunala förskolan menar på att de anpassar sig för stunden, 
de tycker det är viktigt att vara öppna för förändringar och vara lyhörda på barnet. De 
betonar som Waldorfpedagogerna att det är viktigt att göra barnen trygga. 
Waldorfpedagogerna anser att det är positivt att arbete i en stiftelse för de är de själva 
som tar beslutet och tillsammans utformar sin verksamhet. De kommunala 
pedagogerna däremot ser risker med friskolor, de anser att många tar ut vinster och 
på så vis är det barnen som tar skada. De anser att de skall finnas bra kommunala 
skolor. 
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5.2 Resultat sammanfattning 
Intervjuerna är uppdelade i teman, de teman som har presenteras är, Det kompetenta 
barnet, perspektiv på barns lärande och pedagogernas roll i förskolan. Från 
undersökningsmaterialet kan man konstatera att det finns både likheter och olikheter i 
pedagogernas synsätt på förskolans läroplan, och i deras arbetssätt. 
Under temat det kompetenta barnet kan vi se många likheter på de olika 
verksamheternas synsätt på barnet som kompetent enligt de intervjuade pedagogerna. 
Waldorfpedagogerna betonar att de valde Waldorfpedagogiken på grund av deras 
människosyn. Waldorfpedagogerna arbetar för att stärka barnen och att skapa 
självständiga individer och förbereda för deras fortsatta liv. Pedagogerna på den 
kommunala förskolan betonar att man måste se till den enskilda individen och att 
man måste anpassa verksamheterna utifrån barnen. De poängterar även deras arbete 
med föräldrarna, för att skapa trygga och självständiga barn krävs det även att göra 
föräldrarna trygga.  
Waldorfpedagogerna menar på att man inte skall se barnen som en hjärna som man 
skall trycka in kunskap i, utan genom att man är lugn och harmonisk, använda 
återkommande aktiviteter och se till barnen kan man skapa självständiga levande 
väsen. De kommunala pedagogerna pekar på att vi måste utgå från stunden och att se 
barnens styrkor och kunna ge dem det de behöver, även de barn som har behov av 
särskilt stöd.  
 
Under temat Perspektiv på barns lärande så betonar pedagogerna från 
Waldorfförskolan att leken är det centrala för barns lärande. De anser att genom 
leken lär barnen allt de som de behöver. De betonar att de är rädda för att teorin skall 
få för stort utrymme så att leken glöms bort. Stina från den kommunala förskolan 
betonar att förskolans arbete är att lägga grunden så barnen blir sugna på att lära. 
Stina liksom Waldorfpedagogerna pekar på att alla teoretiska delar som barnen skall 
lära kommer från leken. Såsom språk, naturvetenskap, teknik, matematik osv. 
 
 Under temat pedagogernas roll i förskolan så kan pedagogernas svar 
sammanfattningsvis tolkas så att Waldorfpedagogerna anser att pedagogernas 
närvaro och samspel med barnen är det viktigaste, och att låta barnen leka. Deras 
motto är att världen är god och de vill de visa genom att vara goda förebilder. De 
betonar värdet av kontinuitet detta göra att barnen blir trygga. Pedagogerna från den 
kommunala förskolan menar på att de anpassar sig för stunden, de tycker det är 
viktigt att vara öppna för förändringar och vara lyhörda på barnet. De betonar som 
Waldorfpedagogerna att det är viktigt att göra barnen trygga. Waldorfpedagogerna 
menar även på att arbeta i en stiftelse som Waldorfskolan, är positivt för de kan 
utforma verksamheten som de vill. De menar på att de kan skapa en verksamhet 
utifrån deras eget synsätt. Pedagogerna från den kommunala förskolan ser risker med 
friskolor, de anser att många tar ut vinster som får negativ påverkan på barnen. 
 

 
5.3 Resultatanalys 
De intervjuade pedagogerna har samtliga poängterat värdet av att se till den enskilda 
individen. Pedagogerna från Waldorfförskolan valde att arbeta inom 
Waldorfpedagogiken på grund av deras människosyn. I deras dagliga arbete som 
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pedagoger arbetar de för att stärka barnen och skapa så självständiga individer som 
möjligt. De poängterar även värdet av att vara goda förebilder för barnen. Även 
(lpfö98) menar på att det är viktigt att pedagogerna har ett bra förhållningssätt för 
detta påverkar barnens respekt och förståelse för ett demokratiskt samhälle. 
Pedagogerna på den kommunala förskolan pekar även på att man skall anpassa 
verksamheten utifrån barnens individuella behov. Pedagogerna från den kommunala 
förskolan framhåller även arbetet med föräldrarna, de menar på att utan trygga 
föräldrar är det svårt att skapa självständiga och trygga barn. Skollagen (2010:800) 
skriver att förskolan som verksamhet skall bidra med att främja barns utveckling och 
lärande och verksamheten skall göra barnen nyfikna på livslångt lärande. Personalen 
som arbetar på förskolan skall se till varje individ och visa att alla människor har 
samma värde. 
Waldorfpedagogerna menar på att man inte skall se barnen som en hjärna som man 
skall trycka in kunskap i, utan genom att vara lugn och harmonisk och använda 
återkommande aktiviteter kan man skapa självständiga levande väsen. De 
kommunala pedagogerna pekar på att vi måste utgå från stunden och att se barnens 
styrkor och kunna ge dem det som de behöver, även de barn som har behov av 
särskilt stöd.  
Lekens betydelse för barns lärande är något som Waldorfpedagogerna framhåller 
som mycket betydelsefullt. I Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2008) 
undersökningen om leken, menar de på att det finns många diskussioner om leken i 
förskolan. Man menar på att leken försvinner mer och mer pågrund av lärandet sätts i 
fokus. Detta är något som oroar även Waldorfpedagogerna. De pekar på att teorin 
inte får ta för stor plats i förskolan. Även pedagogerna från den kommunala förskolan 
betonar betydelsen av lärande genom leken. Izumi, Pramling Samuelsson, Rogers 
(1999)  menar på att för att barnens skall kunna använda sin fantasi och att 
kommunicera och samarbeta måste vi i förskolan medvetet använda oss av leken. 
Alla fyra pedagoger poängterar att deras roll i förskolan är att skapa självständiga 
individer och pedagogerna från den kommunala förskolan betonar värdet av att se till 
den enskilda individens förutsättningar. Enligt Broadhead, P.(2004) är leken barns 
självförverkligande, genom leken hittar de vem de är som individer och vad det 
kommer kunna blir. Broadhead (2004) belyser att Vygotsky menade på att barn 
genom kulturella verktyg kan förändra sig själva. 
  
Sammanfattningsvis så tycker Waldorfpedagogerna att allt kommer från leken, de 
kommunala pedagogerna använder sig av tema arbeten såsom tema igelkottar. 
Waldorfpedagogerna menar på att kontinuitet är viktigt, men de kommunala 
pedagogerna menar på att verksamheten förändras hela tiden och att man utgår från 
stunden och den enskilda individen. Waldorfpedagogerna menar på att kontinuitet 
gör att barnen blir trygga, men de menar ändå på att de vill skapa enskilda individer 
och att de kan ta beslut utifrån sig själva. Medans kommunala pedagogerna betonar 
att de ändrar sin verksamhet utifrån barnen. Läroplanen för förskolan (lpfö98) menar 
på att barnens intressen bör ligga till grund för förskolans planering. 
 

Alla som arbetar i förskolan skall verka för att det enskilda barnet utvecklar 
förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan och verka för att 
varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. Lpfö98 reviderad (2010) s11 

 
I dagens samhälle finns det många olika skolformer. Pedagogerna från 
Waldorfförskolan menar på att det är positivt att arbeta i en stiftelseform såsom 
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Waldorfskolan. Det är en öppen stiftelse och bortsett från målen i läroplanen så kan 
pedagogerna utforma verksamheterna utifrån sina egna mål och köpa in det material 
som de behöver till verksamheten. Pedagogerna från den kommunala förskolan 
däremot menar på att risken med friskolor är att det skapas vinster som sedan kan tas 
ut och detta får negativ påverkan på barnen. I skolverkets rapport 271 (2005) 
poängteras att genom att få in flera fristående skolformer i skolväsendet så skapar 
man mångfald, detta gör att det uppkommer nya pedagogiska synsätt. Skolverket 
(2005) menar även på att man inom kommunen skall ha en bra kontakt mellan de 
fristående skolorna. Pramling & Sheridan (2010) menar också på att läroplanen för 
förskolan (lpfö98) delger målen för de som arbetar i förskolan men de beskriver inte 
hur de skall uppnås. Detta är något som pedagogerna väljer. Men kan det vara så att 
Waldorfpedagogerna har en annan möjlighet att utforma sin verksamhet än den 
kommunala förskolan? 
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6. Diskussion 
I denna uppsats har det undersökts några pedagogers syn på läroplanen för förskolan 
(lpfö98). I denna del kommer frågeställningarna vävas in med diskussion om 
resultatdelen och metoden, det kommer även en kortare diskussion utifrån ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv. Detta för att sätta studien i ett större perspektiv. 
 
 

6.1 Resultat diskussion 
Syftet med uppsatsen var att göra en jämförande undersökning om vilka likheter och 
eventuella olikheter det fanns mellan Waldorfpedagogerna och pedagogerna från den 
kommunala arbetssätt och syn på barns lärande.  
I studien som gjorts kan man konstatera att pedagogerna från de olika 
verksamheterna har liknande synsätt men man kan se olika resonemang gällande 
vilka delar som är mer viktiga utifrån läroplanen.  
 
De intervjuade pedagogerna från Waldorfförskolan pekar på att leken är det som har 
mest betydelse för barns utveckling. Utifrån leken får barnen allt de behöver. Detta 
framkommer även i målbeskrivningen för Waldorfskolan en väg till frihet (2007), det 
är ett återkommande ämne att leken är en otrolig viktig del av verksamheten.  
Waldorfpedagogerna är rädda att teorin skall få för stort utrymme i barnens vardag så 
att leken glöms bort. Deras människosyn från Waldorfpedagogen poängterar värdet 
av att inte se barnen som en hjärna som man skall trycka in kunskap i utan att lärande 
sker genom harmoni ibland annat leken.  
Även Stina från den kommunala förskolan betonar att i leken får man in de teoretiska 
mål som läroplanen avser. 
Läroplanen för förskolan betonar att förskolan skall ge barnen de grundläggande 
värden såsom demokrati och förståelse för alla individer de betonar även teoretiska 
bitar såsom språk och tidig matematikutveckling. Pramling & Sheridan (2010) 
poängterar dock att i läroplanen förekommer inte hur man skall uppnå målen utan 
detta är upp till pedagogerna själva med hjälp av kommunen.  
 
Pedagogerna betonar att det som de strävar efter i sitt arbete är att skapa självständiga 
individer. De poängterar värdet av att ha en lugn och harmonisk miljö så barnen får 
det som just de behöver. De poängterar värdet av kontinuitet i barnens vardag. Vilket 
även framkommer i Ritter (1997), som menar på att själva grundtanken var att 
utbilda barnen till att bli fria och självständiga människor  

 
Pedagogerna från den kommunala förskolan menar på att i deras arbete utgår de 
från den enskilda individen. Så den dagliga verksamheten utformas efter barnens 
behov. Detta framkommer som en otroligt viktig del i skollagen (2010:800) som 
menar på att utbildning i förskolan skall handla om att barnen skall kunna lära 
och utveckla kunskaper. Grundtanken är att den skall främja alla barns 
utveckling så att den skall kunna bli ett livslångt lärande.  
Deras flexibla roll är viktig anser pedagogerna och att de utgår från stunden. I Dahlin 
(2010) studie så framkommer det att i Waldorfpedagogiken betonar man att barn har 
flera olika utvecklingsnivåer och att alla de olika stegen är lika viktiga, men de måste 
mötas med lämplig pedagogik och miljö. En av de viktigaste tankarna bakom 
Waldorfpedagogiken är att man inte skall stressa fram kunskapen, detta medför att 
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barnen kan utvecklas i sin egen takt utan att bli påverkade av omvärlden. På det här 
sättet så kan barnen mogna i sin egen takt och ta till sig kunskapen när de är 
mottagliga för det. 
Men det som är allra viktigast är att se till alla barnen, att de skall kunna tillgodose 
alla barns behov. Waldorfpedagogerna poängterar kontinuitet medans kommunala 
pedagogerna betonar att anpassa verksamheten för stunden, hur kommer detta att 
spegla barnen? Pedagogerna på Waldorfförskolan betonar att arbeta i en stiftelse är 
positivt i den aspekten att de själva får utforma verksamheten utan strikta regler. De 
skapar en miljö där barnen känner sig trygga med återkommande aktiviteter. Det 
framkommer i skollagen kapitel 9 (1996:1206) hur friskolorna skall regleras, där 
framkommer det bland annat också att friskolorna skall sträva efter att uppnå samma 
mål som de offentliga skolorna strävar efter. 
De kommunala pedagogerna menar å andra sida på att det finns risk på fristående 
skolor att man tar ut vinst och detta får negativa konsekvenser på barnen. De menar 
på att det skall finnas bra kommunala förskolor. Det finns mycket skrivet om just 
vinst inom privata förskolor, och i en publikation som heter vinst inom förskolan så 
konstaterar de att skolan behöver gå med vinst för att på så sätt kunna höja kvalitén i 
skolan, det framkommer också att det inte finns någon skola som skulle gå med vinst 
om inte barnen och föräldrarna var nöjda med den kvalitet som fanns på skolan. 
  
 
 

6.2 Metod diskussion 
I denna studie valde jag att använda mig av intervju som metod, detta var en bra 
metod att använda för att undersökningen skulle vara av jämförande utformning så 
intervjuer var det bästa sättet att uppnå vad jag önskade. Syftet med studien var att 
jämföra fyra pedagogers synsätt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att för att 
informanterna skall kunna på ett bra sätt kunna förmedla sina erfarenheter så 
använder man sig av intervju som metod.  Patel & Davidsson (2003) anser även de 
att kvalitativ intervju ger informanterna chansen att kunna med egna ord uttrycka 
sina resonemang. Frågorna var semistrukturerade som betyder att frågorna är öppna 
till karaktären. Enligt Denscombe (2000) behöver den som intervjuar vara flexibel på 
grund av att det lätt kan behövas följdfrågor.  
I efterhand anser jag att studiens resultat kunde blivit annorlunda om jag valt att 
specificera intervjufrågorna, frågorna gick även in i varandra. Det var svårt att 
jämföra pedagogernas synsätt på grund av att frågorna var öppna till karaktären. 
Frågorna var även mer riktade mot en särskild pedagogik så det var svårare för de 
kommunala pedagogerna att svara. Hade det förekommit flera intervjuer på flera 
förskolor hade det kanske varit lättare att jämföra pedagogernas synsätt. 
 
 
 

6.3 Samhällsvetenskapligt perspektiv 
I nutidens samhälle finns det mängder av olika skolformer och det finns många val 
som föräldrar behöver göra för att tillgodose just deras barns behov.  
Waldorfpedagogerna menar på att de vill skapa självständiga individer, läroplanen 
för förskolan (lpfö98) säger att de som arbetar på förskolan skall arbeta för att barnen 
utvecklar självständighet och skapar självförtroende. 
Det ligger alltså i samhällets intresse att skapa förskolor som inbjuder till ett 
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demokratiskt förhållningssätt. Pedagogerna från den kommunala förskolan vill 
anpassa verksamheten utifrån barnen. Waldorfpedagogerna betonar värdet av att vara 
en god förebild, läroplanen för förskolan reviderad (2010) poängterar också värdet av 
att vara bra förebilder för att visa på ett bra demokratiskt förhållningssätt. 
Är friskolor ett bra sätt att skapa mångfald i samhället eller kan frisståendeskolor 
såsom religiösa skolor göra att man går emot den konfessionslösa undervisningen?  
När friskolorna började blomma upp i Sverige såg regeringen det som positivt för det 
skulle kunna bli konkurrens mellan skolorna och detta skulle medföra ökad stadga på 
skolorna enligt (Skolverket rapport 271, 2005). Har det blivit någon skillnad på 
skolornas kvalité, efter regeringens påtryck av friskolor? 
I denna studie har resultatet blivit att det finns många likheter men också olikheter på 
verksamheternas synsätt. De prioriterar olika men de strävar ändå mot samma mål i 
läroplanen (lpfö98). 
 
 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att jämföra flera förskolor, eventuellt profilerade/fristående 
förskolor för att på så sätt kunna få fler typer av infallsvinklar på frågorna. Man 
skulle kunna intervjua barn från olika förskolor för att se vad som karaktäriserar just 
deras förskola. Man skulle kunna göra en enkätundersökning med föräldrar för att ta 
reda på varför de valde just den förskola som de gjort till barnen. Man skulle kunna 
använda sig av mer specifika frågor för att få mer konkreta svar då man lättare kan se 
skillnader och likheter. Det skulle även vara intressant att jämföra Waldorfförskolan 
med en förskola med religiös prägel och jämföra dessa med en kommunalförskola. 
För att se på hur de förhåller sig till läroplanen utifrån några konkreta delar så som 
barns inflytande och demokrati. 
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Bilaga 1 
den 29 augusti 2011 
 
 
Missiv 
 
Bäste Pedagog! 
Jag heter Julia Nilsson och läser till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Jag läser 
min sista termin och jag är i fullgång med C- uppsatsen. 
Syftet är att göra en jämförande undersökning om vilka likheter och olikheter det 
finns mellan Waldorfpedagogerna och pedagogerna från den kommunala förskolans 
arbetssätt och vad de väljer att lägga vikt vid. 
 
Jag är tacksam för att ni har gått med på att bli intervjuade. Genom att få intervjua er 
får jag kunskaper och inblick i er verksamhet och har möjlighet att fullfölja min 
uppsats. 
Er anonymitet garanteras av mig och era svar kommer endast användas i min 
uppsats.   
Ni kan närsomhelst välja att inte medverka. 
Om ni har frågor angående uppsatsen eller andra frågetecken tveka inte att höra av er 
till mig! 
 
Tack på förhand! 
Julia Nilsson 
070-XXXXXXX 
JuliaXXXX@hotmail.com 
 
 
Handledare: Johan Liljestrand, Johan. XXXXX@XXXX. XX 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Öppnings frågor: 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

• Vad har du gjort innan? 

 

 

• Vad är det som karaktäriserar er verksamhet? 

 

• Varför valde du att arbeta i denna verksamhet? 

 

• Vad är det i den här pedagogiken som tilltalade dig? 

 

• Blir något i läroplanen viktigare än något annat, eller särskilt viktigt? 

 

• Hur arbetar ni pedagoger på er förskola för att nå målen i läroplanen? 

 

• Skulle du vilja ändra på något för att uppnå målen i läroplanen bättre? 

 

• Hur planerar ni er dagliga verksamhet så att den blir tydlig mot er inriktning? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


