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Sammanfattning 
Detta är en etnografisk studie i hur adventstiden gestaltas i waldorfförskolan. Syftet är 

att undersöka hur innebörden i advent tolkas och förmedlas till barngruppen av olika 

waldorfpedagoger. I waldorfförskolan grundar sig verksamheten på årsrytmen och de 

högtider och fester som följer den. En övergripande fråga i studien är hur dessa högtider 

och fester gestaltas i waldorfförskolan när barngruppen representeras av olika religioner 

och kulturer. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med waldorfpedagoger, 

litteraturstudier samt observationer av sedvänjor och artefakter. I diskussionsdelen 

redogör jag för nya frågor som uppkommit och föreslår vidare forskning. 
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Abstract 
This is an ethnographic research study in how advent is expressed in Waldorf preschool. 

The purpose is to look into how the meaning of advent is interpreted by the Waldorf 

preschool teachers and presented to the children. In Waldorf preschool the activities and 

festivals follow the seasons. My overall question in this study is how the teachers in 

Waldorf preschools express these festivals when different religions and cultures are 

represented among the children. The study is based on qualitative interviews with 

Waldorf preschool teachers, literature studies and observations of manners and customs 

and artefacts. In the discussion part I describe new questions that have occurred and 

suggest further research.  
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1. Introduktion 

Ett utmärkande drag för waldorfförskolan är att verksamheten grundar sig på årsrytmen 

och de högtider som följer den. Trots det har det under min utbildning till 

waldorfpedagog inte lagts någon större vikt vid reflektion och diskussion över varför 

vissa högtider och fester firas. Det har mer varit fråga om hur det brukar gå till i 

waldorfförskolor. Min undran är hur dessa högtider gestaltas i waldorfförskolan när 

barngruppen representeras av olika religioner och kulturer. Med denna studie avser jag 

att undersöka hur adventstiden gestaltas i waldorfförskolan. Anledningen till att jag valt 

just adventstiden är att den sträcker sig över en längre tidsperiod och att den kan 

betraktas som en inledning till julen, en högst påtagligt högtid i vårt samhälle.  

 

Undersökningen baseras på litteraturstudier och fältstudier bestående av intervjuer och 

observationer. Med en etnografisk metod ges möjligheten att intervjua 

waldorfpedagoger samt att genomföra observationer av sedvänjor och etnografiska 

artefakter för att synliggöra agerandet, aktiviteter och förhållningssätt under 

adventstiden. (Se vidare metodkapitlet) Jag har beskrivit hur man firar Lucia och de för 

waldorfförskolan speciella företeelserna adventsspiral och årstidsbord som alla tre 

förekommer under adventstiden. Resultatet av undersökningen visar på hur dessa 

företeelser gestaltas, hur innebörden kan tolkas och vad waldorfpedagogerna vill 

förmedla med advent.  

 

Den här studien har också genererat nya frågor till vidare forskning som jag framför i 

den avslutande diskussionen. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att 

utbildningen ger större utrymme åt arbete med mångkulturella barngrupper och firandet 

av fester och högtider i waldorfförskolan. 
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1.2. Bakgrund till problemformulering 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle som alla innevånare helst ska känna 

tillhörighet till. I waldorfpedagogiken läggs stor vikt vid att följa årets förlopp och 

firandet fester och högtider som hör årstiden till.1 (Öjemark m.fl. 2002)  

 

Min första fråga kretsade runt högtider och fester i waldorfförskolan, hur dessa gestaltas 

i en barngrupp där olika religioner och kulturer är representerade. Finns det i så fall 

utrymme för traditioner från dessa religioner och kulturer? 

 

Under min utbildning till waldorfpedagog har vi i undervisningen pratat en del både om 

de för waldorfförskolan speciella festerna de vanligt förekommande högtiderna (jul, 

påsk etc.), hur man firar dessa, men endast ur i den svenska kristna traditionens 

perspektiv. Jag funderade runt hur man firar dessa högtider när man har en barngrupp 

där olika religioner och kulturer är representerade. Ganska tidigt bestämde jag mig för 

att mitt examensarbete skulle handla om det. Jag upplever advent och jul som den 

period och kristna högtid som är allra mest synlig, som ingen kommer undan riktigt, 

vare sig i skola och förskola, på arbetsplatser eller på offentliga platser. Jag valde att 

göra en studie om adventstiden därför att den högtiden är synlig, både beträffande tid 

(fyra veckor) och sedvänjor.   

 

På ett sammanträde satt jag och småpratade med en waldorfpedagog. Jag berättade om 

mina funderingar och mitt uppsatsämne. Hon berättade då att många familjer med annan 

religiös bakgrund än den västerländska kristna väljer waldorfförskolan på grund av det 

andliga.  Det var speciellt en mening hon sa som fastnade: ”Vi har en blandad grupp 

men vi kör som vanligt.”  Det här var precis det jag var intresserad av och en djupare 

intervju med pedagogen kanske skulle kunna ge en del svar.  Jag ville veta hur det går 

till i waldorfförskolan under advent? Vad är det för gestaltande som vuxit fram och 

vilka sedvänjor finns? Om det är en barngrupp där olika religioner och kulturer finns 

                                                
1 Exempel är Mikaelifest (skördefest i slutet av september), lyktfest den 11 november, jul och påsk. 
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representerade, hur ser gestaltandet ut då? Vad vill pedagogerna förmedla till barnen i 

adventstiden?  

2. Problemformulering 

Efter min verksamhetsförlagda utbildning på waldorfförskolor där jag medverkat vid 

dels adventsfirande och dels påskfirande började jag fundera över hur dessa sedvänjor 

vuxit fram. Vid en första anblick kan det se ut som firandet av fester och högtider följer 

ett bestämt mönster och ser likadant ut i alla waldorfförskolor. Jag funderade på hur jag 

som pedagog skulle förhålla mig till högtider om jag arbetade i en barngrupp där olika 

religioner finns representerade. Mitt intryck är att waldorfpedagoger lägger stor vikt vid 

att vara förankrade i både sitt agerande och i de aktiviteter som utförs i förskolan, att 

ständigt vara uppmärksam på och reflektera över det egna förhållningssättet.  

 

En övergripande fråga jag har är hur högtider och fester gestaltas i en barngrupp där 

olika religioner och kulturer är representerade. Ett par frågor ledde mig vidare in i min 

studie. Dessa frågor var hur gestaltas advent, vad finns det för innebörder i advent och 

vad vill pedagogerna förmedla till barnen, det vill säga varför gör man så? För att 

begränsa frågeställningen har jag valt att fokusera på adventstiden. Dels pågår den 

under lång tid och dels kan advent betraktas som en del i julfirandet. Att julfirandet 

pågår kan man knappast undgå i Sverige vilken religion man än tillhör.  

3. Begreppsdefinitioner 

Här följer definitioner på begrepp jag använder i undersökningen. Först gör jag en kort 

beskrivning av waldorfpedagogik och i anslutning till den ger jag en förklaring på 

specifika begrepp inom waldorfpedagogiken som är av betydelse för denna studie. 

Därefter definieras kultur och tradition.  
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Kristensamfundet är en kristen, antroposofiskt inspirerad kyrka som grundades 1922 

och började sin verksamhet i Sverige 1937. (www.kristensamfundet.org).  

 

Gestalta definieras som att ge form åt något. (www.ne.se).  Jag använder i betydelsen att 

ge form åt och åskådliggöra en företeelse genom både synliga föremål, händelseförlopp 

och stämning. Att försöka förstå människors tankar och uppfattningar om företeelser 

och skeenden i deras omvärld är en av etnografins förmågor.   

3.1 Waldorfpedagogik 
I waldorfpedagogiken sätts hela människan i centrum. Människan ska utvecklas genom 

både tanke, känsla och vilja. För att uppnå det integreras både teoretiskt, konstnärligt 

och praktiskt arbete. Inom varje stadium i skolan presenteras stoffet i undervisningen på 

ett sådant sätt att det knyter an till barnets egen utveckling. På det sättet utgör fostran 

och kunskapsinhämtning en helhet. En självständig och kreativ tankeförmåga hos 

eleverna är pedagogiken främsta mål. (Öjemark m.fl. 2002) 

 

Ett grundläggande mål för arbetet i waldorfförskolan är att varje barn ska utveckla sin 

särart och sin individualitet i ett socialt sammanhang. Barn i förskoleåldern lever i 

efterhärmning och för pedagogen är det viktigt att vara en god förebild. Vardagliga 

göromål, matlagning, bakning, trädgårdsarbete som utförs av pedagogerna i 

verksamheten är en inspirationskälla till barnens lek. Verksamheten i förskolan präglas 

också av kontinuitet och upprepning. Man följer årets rytm i sånger, sagor och firandet 

av högtider. Andra sysslor som har anknytning till den årstid som råder kan till exempel 

vara arbetet med frukter och bär på hösten. Waldorfpedagogiken har sin utgångspunkt i 

Rudolf Steiners antroposofi. (Öjemark m.fl. 2002). 

 

Med waldorfpedagog menar jag förskollärare som har utbildning i waldorfpedagogik 

och erfarenhet av arbete i waldorfförskolan.  
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3.1.1 Specifika begrepp inom waldorfförskolan 

Det finns två företeelser som är vanligt förekommande i waldorfförskolan. För att göra 

min problemformulering begriplig och tydlig följer här en beskrivning av dessa. Jag 

beskriver också hur Luciafirandet kan gå till i en waldorfförskola. Dessa tre företeelser 

betraktar jag dels i ett rumsligt sammanhang (agerande), dels vilka aktiviteter som ryms 

inom företeelsen samt dels hur dessa kan ses i förhållande till pedagogens 

förhållningssätt. 

Årstidsbord 
Bordet placeras centralt och väl synligt i barnens innemiljö. Under advent är färgerna 

ofta blå, på bordet kan finnas krubba, stenar, växter och får med sina herdar. I en del 

förskolor får barnen leka med figurerna och föremålen som står på bordet. Varje årstid 

har sin speciella färgskala och stämning. Det kan gestaltas med tyger i olika färger, 

föremål från naturen, en vas med blommor, små figurer och levande ljus med mera.2 

Meningen med årstidsbord är att spegla årstiderna och att ge barnen en bild och en 

stämning av till exempel hösten. 

  

Årstidsbord under advent på en waldorfförskola 

 

Adventsspiral3 
Under adventstiden har de flesta waldorfförskolor vid något tillfälle en adventsspiral.  

Man plockar undan leksaker, ställer undan möbler så en stor golvyta blir fri. På golvet 

läggs en spiral av granris. Längst in i spiralen görs en upphöjning av till exempel en pall 

                                                
2

 
Samtal med waldorfpedagoger samt praktiskt utförande under

 
utbildningen Rudolf Steinerhögskolan ht 2005. 

3 Adventsspiral kan också kallas adventsträdgård (Jaffke, 1994). Jag har valt att kalla det adventsspiral även om 

de intervjuade pedagogerna har använt adventsträdgård. 
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som kläs med ett tygstycke. Där ställer man ett ljus och eventuellt en blomma eller en 

kristall. I spiralen placeras röda äpplen med julgransljus i. Det ska vara ett ”äppelljus” 

till varje person som går i spiralen. Rummet mörkläggs, bara det stora ljuset i mitten 

lyser, sittplatser är ordnade till föräldrar och syskon som ofta är inbjudna. Tidpunkten 

för adventsspiralen varierar. En del har det tidigt på morgonen, andra har det på kvällen. 

När föräldrar och syskon är på plats kommer barnen in med pedagogerna. Ibland finns 

en eurytmist med och ledsagar barnen4. Nu går varje barn med hjälp av pedagog eller 

eurytmist eller själv, en och en, in i spiralen. Barnet tar ett ljus, bär med sig det i till det 

stora ljuset, tänder sitt ljus och vandrar ut igen. På vägen placerar barnet ljuset på sin 

plats igen. Så vandrar alla barnen i tur och ordning, under tystnad in i spiralen och 

tänder sitt ljus. Vandringen ackompanjeras av ett stillsamt spel på lyra. När alla har tänt 

sitt ljus sjunger man tillsammans någon passande sång, till exempel Nu tändas tusen 

juleljus. Vissa förskolor har adventsspiral i samband med första advent och andra som 

julavslutning. Vilket pedagogen än väljer så är stämningen det centrala. Den ska tilltala 

barnets fantasi och hängivelse. 5    

 
 Adventsspiral på en waldorfförskola.              © 2007 Waldorf Family Network 

 

Lucia 
Luciafirandet har anor sedan medeltiden men det moderna luciafirande vi har i Sverige 

härrör sig från 1927 när Svenska Dagbladet arrangerade det första offentliga Luciatåget. 

                                                
4 Eurytmi är en rörelsekonst som uttrycker musik eller det talade ordet genom rörelse. Eurytmist är en person 

utbildad att utföra eurytmi bland annat i pedagogiskt syfte. (Öjemark m. fl. 2002) 
5 Jaffke (1994) samt genom egen erfarenhet från VFU-period och samtal med waldorfpedagoger. 



 

 7 

Lucia är protestanternas ersättning för de katolska barnens skyddshelgon St Nikolaus 

som firas den 6 december.(Swahn, 2000)  

 

I många waldorfförskolor kommer Lucia på besök istället för att barnen lussar själva. 

Barnen samlas på förskolan och väntar tillsammans. Lucia kommer med levande ljus 

och en bricka med till exempel pepparkakor till barnen. Ibland har hon tärnor med sig, 

ibland kommer hon själv. Efter att ha sjungit tre-fyra sånger för barnen skrider hon bort 

igen. Tanken är att barnen ska få en bild av Lucia, det är en gåva till barnen.6 

 

Lucia              © Jonas Carlsson 

3.2 Kultur 
I en vidsträckt betydelse är kultur alla mänskliga verksamheter samt andliga och 

materiella resultat av dessa verksamheter som förs vidare till nästa generation. (Bra 

Böckers lexikon, 1986)  

 

Kullberg (2004) definierar kultur i ett etnografiskt perspektiv. Enligt henne är kultur de 

sammanhang, tankar, utsagor och förhållanden som är karaktäristiska för en grupp. En 

liknande tolkning av kultur gör Ronström (1998). Kultur är den meningssfär som 

kontinuerligt skapas och rekonstrueras av människor i bestämda situationer. Enligt 

dessa båda definitioner kan waldorfpedagogiken betraktas som en egen kultur. Och i 
                                                
6  Egen erfarenhet genom VFU-period samt samtal med waldorfpedagoger.  
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den waldorfpedagogiska kulturen ingår de tre företeelserna som jag ämnar undersöka, 

årstidsbord, adventsspiral och Lucia.  

 

Kulturmöte innebär att människor och grupper med olika kulturell bakgrund, kunskaper 

och livsstilar möts. (NE, 1998). 

  

I den här studien definieras mångkultur av att det i Sverige finns flera etniska och 

religiösa grupper (Roth, 1998).  Mångkulturella barngrupper blir i den tolkningen 

barngrupper där olika etniciteter och religioner är representerade.  

3.3 Tradition  

I Nationalencyklopedin (NE, 1998) definieras tradition som det mångdimensionella 

sociala arv som överlämnas från släkte till släkte och som kan uppdelas i yttre och inre 

traditioner. Den yttre traditionen är manifestationer, verbala traditioner, 

beteendetraditioner, institutionell tradition och föremålstradition. Den inre traditionen är 

till exempel synsätt, ideal och värderingar.  

 

Tradition kommer av latinets tradio som betyder överlämnas, det som ska överlämnas. I 

den språkliga definitionen av tradition ligger själva överlämnandet och vad som ska 

överlämnas. Tradition är när kunskap, seder och bruk, diktning, konstnärliga former och 

motiv och så vidare fortplantar sig från generation till generation och omfattar både 

kunskap om vad tidigare generationer gjort och färdigheten att göra nya saker med 

utgångspunkt i traditionerna. På så sätt går traditioner vidare samtidigt som den 

förändras och utvecklas. Tradition är aldrig statisk eller oföränderlig. (Bra Böckers 

lexikon, 1986)  

3.3.1 Advent 

I den här studien betraktar jag advent ur fyra aspekter. Dessa är den språkliga, den 

historiska, period- och årstidsaspekten samt seder/artefakter. Den språkliga definitionen 

av advent kommer från latinets adventus [Domini] Herrens ankomst, av advenio – 

anlända. (NE, 1998). I folkmun har advent fått betydelsen väntan. 



 

 9 

I historisk tid i det gamla bondesamhället var advent en period då man skulle ta det 

lugnt och samla sig inför den stundande julhelgen. För att få en tid av stillhet och ro 

ägnade man sig åt lugna sysselsättningar på gården. 

(www.linkoping.se/museum/advent) 

 

Den i vår tid kända västerländska tidsperioden advent definieras som perioden som 

omfattar tiden från fjärde söndagen före jul till och med julafton. Kyrkoåret har sin 

början den 1:a advent.  

 

Sed definieras som en allmän vana eller tradition. Med sedvänja menar jag ett allmänt 

utbrett sätt att agera kring en aktivitet som har en tradition, till exempel en julsed eller 

en dryckessed. (www.ne.se ).  

3.4 Religion 

När jag använder begreppet religion i den här studien menar jag någon av de fem 

världsreligionerna, buddism, hinduism, islam, judendom och kristendom samt olika 

grenar av dessa. Att göra en mer nyanserad definition av religion ligger inte inom ramen 

för denna studie.  

4. Angränsande forskning 

Idag är det vanligt förekommande inom barnomsorgen att det i barngrupperna finns 

flera olika religioner representerade En övergripande fråga jag har är hur adventstiden 

gestaltas i waldorfförskolan när barngruppen representeras av olika religioner och 

kulturer.  Mina frågeställningar handlar om hur pedagogerna gestaltar advent och vad 

innebörden i advent är. I min studie ingår också frågan om vad pedagogerna vill 

förmedla till barnen, det vill säga pedagogens förhållningssätt.  I den litteratur jag 

granskat har jag inte funnit några teorier som direkt anknyter till mina frågor. Däremot 

finns det en hel del angränsande forskning där problematik kring kulturmöten, 
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mångkultur och mångfald diskuteras. Jag har även studerat läroplan och måldokument. 

Här redogör jag för den litteratur som jag anser har betydelse för min studie.  

4.1 Kultur och kulturmöten 
I det övergripande styrdokumentet för förskolan, Läroplan för förskolan (Lpfö 98), står 

det att 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. […] Medvetenheten om det egna 

kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör 

de nationella minoriteterna och barn med utländsk härkomst får stöd i att utveckla en dubbel 

kulturtillhörighet. 

 

I Målbeskrivningen för waldorfförskolan (Öjemark m.fl., 2002) står det att den är 

vägledande för att nå de övergripande målen som beskrivs i Lpfö 98. Men när det gäller 

barngrupper där det ingår olika religioner och kulturer är det otydligt om det finns 

vägledning för waldorfpedagogen eller inte.  

 

1919 bildades den första waldorfskolan i Stuttgart i Tyskland. I sitt inledande tal till de 

blivande waldorfpedagogerna säger Rudolf Steiner att det inte är någon 

världsåskådningsskola som han vill upprätta. Hans intention var att waldorfpedagogik 

ska fungera i vilken kultur och religion som helst.  

”Religionsundervisningen kommer att ske inom de olika religiösa samfunden. […] Vi kommer 

att anförtro barnen åt religionslärarna alltefter konfession”. (Steiner. s 23, 2006) 

 

Steiner menar också att pedagogen inte bara är pedagog utan också en kulturmänniska. 

Genom att hysa ett levande och ärligt intresse för det som händer i världen blir vi goda 

pedagoger. (Steiner, 2006) Det är viktigt att vara kritisk i sitt tänkande, att därigenom 

göra stoffet till sitt eget och förmedla en trovärdig känsla och mening för barnen. 

(Nobel, 1999). I de högtider och fester som firas i waldorfförskolan är stämningen 

central och beroende av pedagogens förhållningssätt. 

Pedagogens syn på barnens ursprungskultur och den kultur föräldrarna representerar har 

stor betydelse för om barnet ska känna sig tryggt och delaktig i det möte där kultur 
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också skapas enligt Ronström (1998). Barn med annan kulturell bakgrund behöver lära 

känna och uppleva de svenska högtiderna, traditionerna och den svenska kulturen enligt 

Aycan Bozarslan, förskollärare med kurdiskt ursprung. Här har pedagoger inom 

förskolan ett stort ansvar att ”bjuda på svensk kultur men samtidigt ta del av det som 

barn och föräldrar har att erbjuda”. (Lumholdt, 2000). Detta kan jämföras med 

waldorfpedagogiken där det egna förhållningssättet är viktigt eftersom barnet lever i 

efterhärmning. Pedagogen ska eftersträva att vara en god förebild och vara väl 

medveten om sitt agerande. Barn i förskoleåldern hittar sitt förhållande till/orienterar sig 

i omvärlden genom efterhärmning och förebild.(Steiner, 2004). Detta tas även upp i 

Lpfö 98. 

 

I Ronströms (1998) tolkning är mångfald något som kan vara både trevligt och otrevligt 

beroende på ämne, situation och deltagande människor. Hyllar man det som uppfattas 

som positivt i mångfalden ger inte olikheterna upphov till konflikter. Exempel på det är 

mat och musik från andra kulturer. Om man istället lyfter fram olikheter som besvärliga 

och avvikande ger det upphov till konflikt. Det kan vara att passa tider på morgonen på 

förskolan, bad-situationer och kläder för utelek. (Sjöwall, 1994) I waldorfförskolan 

förekommer de positiva i mångfalden bestående av sånger, ramsor och sagor från 

främmande kulturer.   

 

Lunneblad (2006) problematiserar mångfalden och menar att den osynliggörs genom att 

pedagoger undviker att synliggöra/prata om olikheter. Istället fokuserar man på det som 

är lika, det gemensamma. En central fråga enligt honom är då vad som görs till det 

gemensamma. En följdfråga blir om det går att tala om en svenskhet i 

waldorfpedagogiken eller kan waldorfpedagogiken kallas för en kosmopolitisk kultur 

där mångfalden får stort utrymme genom att man tar tillvara barnens och pedagogernas 

olika erfarenheter och traditioner så ett kulturmöte kan uppstå. 

 

Enligt Ronström (1998) står kulturmöte för möten mellan människor med olika kön, 

ålder, klass, etniskt ursprung, roller, intressen och behov, möten mellan människor som 

man förväntar sig har olika värden, synsätt, idéer och erfarenhet. Kulturmöten blir 

därmed inte bara möten mellan kulturer utan också möten vari kultur skapas. I de flesta 
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waldorfförskolor utgör årstidernas förlopp grundstommen. Fester som knyter an till 

årstiderna är karaktäristiska för och har en lång tradition i waldorfförskolan och kan 

betraktas ur både ett årstidsperspektiv och ett historiskt perspektiv. Som exempel kan 

ges Mikaelifesten som är skördefest i slutet av september, lyktfesten som firas på St 

Martindagen7.  (Lindholm, 1994). Dessutom firas svenska seder som jul och påsk. 

Bjerström (2005) menar att i utformandet av dessa fester är barnens reaktioner 

vägledande. Men som Lindholm (1994) påpekar att utformandet av fester och högtider 

inte alltid ska ske i barnens närvaro, allt ska inte avslöjas och synliggöras på en gång.  

 

Roth (1998) gör en ganska vid definition av vad det mångkulturella innebär. Han 

skriver att det finns vissa som anser att mångkulturellt representeras av att vi har fler 

etniska och religiösa grupper i Sverige. För andra innebär det att gruppidentiteter utifrån 

kön, klass, ålder, region, religion och sexuell läggning blivit mer synlig. Roth diskuterar 

vidare värdegemenskap i det mångkulturella samhället. Han tar upp att en del menar att 

poängen med ett mångkulturellt samhälle är att lyfta fram och tydliggöra olika religiösa 

inslag och inte osynliggöra dem. Detta apropå att skolstyrelsen i Uddevalla 1996 beslöt 

att ta bort alla religiösa inslag vid skolavslutningen vilket gav upphov till protester. 

Årstidsbordet i waldorfförskolan innehåller i vissa fall religiösa inslag under advent 

såsom stallet eller krubban där enligt den kristna traditionen Jesusbarnet föddes på 

julnatten. 

 

Bozarslan (2001) menar att mångkulturella områden betraktas antingen som exotiska 

eller problematiska. Hon anser att mångfalden på ett naturligt sätt måste synas i 

vardagen och bli en del av den. Genom att lyfta fram olikheter såväl som likheter 

hjälper man barnen att bli toleranta. Att släta över olikheter motverkar en lyckad 

integration. (Jmf Lunneblad, 2006) Strävan efter att skapa en homogen grupp där alla är 

lika ”vi gör ingen skillnad på barnen” menar hon innebär att man förnekar barnens 

mångsidiga behov. Ett ytligt betraktande av waldorfpedagogiken kan ge bilden av en 

verksamhet som inte förändras oavsett barngruppens sammansättning. Årsrytmen, där 

samma aktiviteter återkommer år efter år, rutiner som ligger fast, firandet av högtider 

som i stort sett sker på samma sätt varje år och sagor och berättelser som återupprepas.  

                                                
7 Mikaelifesten firas den 29 september, Mårten infaller den 11 november. 



 

 13 

Men bakom det ligger en tanke om att barn mår bra av upprepning och kontinuitet, att 

höra samma saga vid flera tillfällen ger barnet möjlighet att dels vila i vetskapen om vad 

som ska komma och dels att få tid på sig att upptäcka sagans innehåll. (Öjemark, 2002) 

  

Sjöwall (1994) tar upp att pedagogens arbete med den egna attityden och 

förhållningssättet är en viktig del i ett mångkulturellt arbete. Hon menar att det måste 

finnas öppna diskussioner om både positiva och negativa erfarenheter. Både besvikelser 

och glädjeämnen måste ingå i den dagliga verksamheten. Bozarslan (2001) pekar också 

på vikten av pedagogens förhållningssätt. Hon menar att en ständig diskussion bör pågå 

om hur vi kan bemöta barn och föräldrar med annan kulturell bakgrund och andra 

referensramar än våra egna på ett bra sätt, oavsett var olikheterna består i. 

4.2 Traditioner, högtider och fester 
Traditioner är ett område där det svenska kommer till tydligt uttryck. Sett ur ett 

historiskt perspektiv är det ”gamla svenska traditioner” som har sitt ursprung i kyrkoåret 

och i det gamla bondesamhällets årstidsrytm. Exempel är våra sedvänjor vid advent, jul, 

julgransplundring, påsk och midsommar. Enligt Ronström (1998) är det främst två skäl 

till att dessa traditioner firas. Det första är för att ”visa hur vi gör i Sverige” och värna 

om svensk kultur. Det andra är för att skapa gemenskap bland förskolans personal och 

samtidigt sätta guldkant på tillvaron. Att barnen deltar i skapandet av fester bidrar till att 

väcka deras socialskapande förmågor. (Bjerström, 2005) 

 

Waldorfförskolans sätt att förhålla sig till ”gamla svenska traditioner” kan delas in i fyra 

delar. Språket där årstiden, fester och högtider speglas i sånger, sagor och berättelser. 

Adventstraditionerna från historisk tid i det gamla bondesamhället tas tillvara i 

waldorfförskolan. Under adventstiden försöker man skapa en stämning av stillhet och 

förväntan. En motsats till det som i vår tid är årets stressigaste period. Det cykliska 

förloppet i årstidsrytmen återspeglas i förskolans årsrytm och till sist sederna som 

bevaras genom sång, dans, ritualer och föremål med mera.   
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Sjöwall (1994) tar upp julen som en central plats i svensk tradition även för de som inte 

är religiösa. Julen kan man knappast undgå. Barn med annan religion har också högtider 

eller hållpunkter som speglar årets rytm, dessa kan man också uppmärksamma.  

 

Advent i Sverige kännetecknas numera av både profana och sakrala seder. Under 1800-

talet var advent knappast någon kyrklig angelägenhet. Det var först på 1920-talet som 

kyrkoåret fick sin början 1:a advent. Julkrubban, som är det påtagligaste inslaget som 

påminner om julens ursprungliga kristna budskap, kom in i svenska kyrkan först 1929. 

Artefakter sammankopplade med advent är till exempel adventsljusstaken som kom till 

Sverige i slutet av 1800-talet och adventskalender som är en tysk förebild och kom till 

Sverige på 1930-talet (Swahn, 2000).   

 

I en intervju med Bozarslan i tidskriften Förskolan säger hon att det är pedagogens 

uppgift att erbjuda barn den svenska traditionen. Men hon blir tveksam när man blandar 

in religiösa aspekter av julen. Det räcker med tomtar, granar och snögubbar, säger hon. 

Hon julpysslar med förskolebarnen men talar också med dem om deras egna högtider. 

Ofta är det i den ömsesidiga osäkerheten som missförstånd och osämja kan uppstå och 

därför är det viktigt att noggrant informera om verksamheten som bedrivs och hur de 

dagliga rutinerna fungerar.  Lika viktigt är det att visa nyfikenhet och intresse för 

föräldrars religion och kultur.  

 

Bozarslan uttrycker att det hon tycker och tänker privat är skilt från hur hon förhåller sig 

i sin profession. Där är det vad barnen mår bäst av som gäller. (Lumholdt, 2000) Rudolf 

Steiner (2004, 2006) menade att barn i förskoleåldern lever starkt i efterhärmning. 

Pedagogerna är förebilder för barnen både genom sitt yttre och sitt inre förhållningssätt. 

Sett ur det perspektivet är det knappast möjligt att skilja på ett privat förhållningssätt 

och ett professionellt.  

4.3 Problemprecisering 
Min övergripande fråga för den här studien är hur högtider och fester gestaltas i en 

barngrupp där olika religioner och kulturer är representerade. Under arbetets gång med 
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litteraturstudier och intervjuer har frågeställningen konkretiserats till att handla om hur 

adventstiden gestaltas i waldorfförskolan, vad innebörden är i advent för de olika 

pedagogerna och vad pedagogerna har för förhållningssätt till advent, det vill säga vad 

vill de förmedla till barnen?  

5. Metod 

 För att undersöka adventstiden, dess gestaltning, innebörd och pedagogernas 

förhållningssätt i waldorfförskolan har jag använt mig av en etnografisk metod. Här 

följer en beskrivning av metod och tillvägagångssätt.  

5.1 Val av metod 

För att få svar på mina frågor har jag valt att göra en etnografisk studie. Etnografi är 

framför allt en kvalitativ metod för att försöka förstå hur människor tänker och uppfattar 

olika fenomen i sin omvärld. Ett utmärkande drag för etnografiska studier är fältstudier 

där forskaren under en längre tid befinner sig i den miljö som ska undersökas och gör 

observationer. (Kullberg, 2004). Ett annat utmärkande drag är att forskaren inte har en 

på förhand uppgjord frågeställning utan mer övergripande frågeställningar som under 

studiens gång smalnar av mot det slutliga undersökningsproblemet. (Kullberg, 2004) 

Fenomenen som ska undersökas studeras i sin naturliga miljö.  I studien använder sig 

forskaren av olika sätt att samla in material, framför allt genom kvalitativa intervjuer 

och deltagande observation men också studier av texter, dokument, litteratur och 

insamlandet av artefakter. Den etnografiska texten är till sin karaktär berättande, 

beskrivande, analyserande och tolkande.(Kullberg, 2004) Mina fältstudier har bestått av 

intervjuer med erfarna pedagoger om hur det går till att fira adventsspiral, hur 

Luciafirandet går till samt att jag själv gestaltat ett årstidsbord på en waldorfförskola. 

Jag också studerat litteratur med anknytning till min frågeställning. Artefakter i den här 

studien betyder dels texter som jag fått av waldorfpedagoger, dels att jag själv gestaltat 

ett årstidsbord. I en etnografisk studie är miljön, både den fysiska och psykiska, ett 

undersökningsfält. I den här studien räknar jag även den stämning som råder vid de 

olika företeelserna under adventstiden som artefakt. (Kullberg, 2004)  
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Den kvalitativa intervjuns styrka är att informanten får mycket utrymme. Forskaren ger 

ramarna men utövar så lite styrning som möjligt under intervjun. Styrkan med denna 

intervjuteknik är att den påminner om ett vanligt samtal. (Holme & Solvang, 1996). En 

etnografisk kvalitativ intervju kan dels vara ostrukturerad och dels semi- strukturerad. 

Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av att intervjuaren endast har övergripande 

frågor som ställs på ett informellt sätt. Formuleringarna och ordningsföljden på frågorna 

kan skilja sig åt mellan de olika intervjuerna. I den semi- strukturerade intervjun finns 

en uppsättning frågor men det finns utrymme för följdfrågor. Ordningsföljden kan även 

här variera. (Bryman, 2001). Jag har använt mig av den ostrukturerade intervjumetoden 

i detta arbete. Inför intervjuerna hade jag ett par övergripande frågor som jag ställde. 

Under själva intervjun ställde jag följdfrågor. Intervjuerna hade karaktär av ett samtal. 

 

Jag avser att undersöka hur advent gestaltas i waldorfförskolan. Det är ett fenomen som 

ingår i det naturliga flödet av händelser i årsrytmen både i förskolan och det övriga 

samhället. Studien avser att söka svar på hur advent gestaltas i waldorfförskolan, vad 

innebörden är i advent för de intervjuade pedagogerna och vad vill de förmedla till 

barnen? En övergripande fråga är hur gestaltas adventstiden i en barngrupp där flera 

religioner och kulturer är representerade? För att undersöka det anser jag att en 

etnografisk metod passar. 

5.1.2 Tillvägagångssätt 

I den här undersökningen består fältstudien av kvalitativa intervjuer, indirekta 

observationer, beskrivningar av artefakter samt litteraturstudier. Direkta observationer 

av adventsfirandet i sin rätta miljö har ej varit möjligt att genomföra på grund av att 

tidpunkten för det här uppsatsarbetet infaller två månader före advent.  

 

I förberedelsearbetet har ingått litteraturstudier, genomgång av material från min 

utbildning som rör waldorfförskolans fester och högtider. Materialinsamlandet består av 

intervjuer med fyra erfarna waldorfpedagoger med lång erfarenhet inom 

waldorfförskolan samt en präst verksam inom Kristensamfundet som särskilt intresserat 

sig för årets högtider samt litteraturstudier. (Bryman, 2001) Jag har också besökt en 

waldorfförskola och byggt upp ett årstidsbord som det kan se ut under advent. Jag har 

på så sätt försökt belysa fenomenet från flera olika håll. För att konkretisera min 
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frågeställning har jag haft tre frågor med mig under intervjuerna. Dessa är vad 

innebörden i advent är, hur förhåller sig waldorfpedagogerna till advent och vad vill de 

förmedla till barnen. 

 

Intervjuerna har i två fall gjorts med diktafon. Vid en av dessa intervjuer fungerade inte 

diktafonen och ingenting av det sagda fanns med på bandet. Ingen tid fanns att göra om 

intervjun så jag antecknade ur minnet vad vi pratat om. Sedan lät jag de intervjuade 

pedagogerna ta del av utskriften och kommentera den. På så vis anser jag mig ändå ha 

fått med det väsentligaste som sades. Under en av intervjuerna gjorde jag 

minnesanteckningar då informanten kände sig obekväm med diktafon. En intervju har 

gjorts per telefon då avståndet var för långt för ett verkligt möte. En av intervjuerna 

kompletterade jag med ett efterföljande telefonsamtal för att få ett av svaren förtydligat. 

Transkriberingen har gjorts tidsmässigt så nära efter avslutad intervju som möjligt. Alla 

intervjuade har fått ta del av respektive utskrift.  

 

Både i insamlandet och i analysen av materialet har jag för att få en struktur både på 

mina egna tankar och på texten valt att lägga tyngdpunkten på tre företeelser under 

advent. Dessa tre är årstidsbordet, adventsspiral och Lucia. Anledningen till att jag 

särskilt valt att betrakta de här tre företeelserna är att de tillhör traditionen under 

adventstiden i waldorfförskolan. Jag har studerat dessa ur fyra perspektiv; det språkliga, 

det historiska, årstid samt seder. Seder har studerats utifrån agerande, det vill säga både 

det som sker rent rumsligt och pedagogernas agerande, utifrån den aktivitet som 

förkommit samt pedagogerna förhållningssätt till advent. Detta för att tydligt svara på 

min frågeställning.  

 

Jag vill här också betona att min studie gäller advent och min tolkning görs utifrån det 

insamlade materialet och kan inte betraktas som generellt för den svenska 

waldorfförskolan. 
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5.2 Urval 

Min frågeställning i den här studien sammanfattas i hur pedagogerna gestaltar advent, 

vad innebörden är i advent och vad pedagogerna har för förhållningssätt till advent, vad 

vill de förmedla? En övergripande frågeställning är hur högtider och fester gestaltas i en 

barngrupp där olika religioner och kulturer är representerade. För att få svar på det har 

jag vänt mig till waldorfpedagoger med erfarenhet av arbete i waldorfförskolan. Tre av 

dem har lång erfarenhet, en har något kortare. Jag har valt att endast vända mig till 

waldorfpedagoger då min frågeställning rör specifikt waldorfförskolan och det är inom 

waldorfförskolan jag vill arbeta efter avslutad utbildning. Pedagogerna har jag kommit i 

kontakt med via praktikplatser inom utbildningen samt i ett fall via en av de intervjuade 

pedagogerna som hänvisade mig vidare, samt genom tips från min handledare. För att 

ytterligare belysa adventstiden har jag också intervjuat en präst med särskilt intresse för 

högtider, verksam inom Kristensamfundet 

 

Urvalet av intervjupersoner är gjord med bekvämlighets – principen. (Bryman, 2001) 

Det innebär att jag valt pedagoger som varit tillgängliga och som har erfarenhet av 

waldorfpedagogik.  

5.2.1 Avgränsning 

Min tanke var att genomföra sokratiska samtal med en grupp bestående av både 

pedagoger och föräldrar.8 Jag vände mig till den pedagog jag samtalat med om mitt 

uppsatsämne. Men på grund av tidsbrist hos pedagogerna fanns det ingen möjlighet att 

genomföra vare sig sokratiska samtal eller intervjuer där. Som bortfall kan även räknas 

det faktum att jag inte har utfört några direkta observationer eftersom tidpunkten för 

studien infaller före advent. Väl möjligt är dock att göra indirekta observationer, 

observera artefakter från advent och ta del av resonemang om advent. En fördel med att 

inte observera kan vara att eftertanke och reflektion hamnar i fokus istället för agerande. 

Den etnografiska undersökningens styrka är att den är longitudinell, det vill säga pågår 

under lång tid. Det är istället denna undersöknings svaghet vilket jag kompenserat 

genom intervjua erfarna pedagoger som har lång erfarenhet av arbete i waldorfförskola.  

                                                
8 Sokratiska samtal är en samtalsmetod för att utveckla deltagarnas sätt att tänka och nå insikt i centrala idéer 

och värden. Se vidare www.mimer.org 
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5.3 Giltighetskrav 

Etnografins dilemma är att den inte har några färdiga frågeställningar. Under studiens 

gång smalnar det breda spektrum av frågor av till en problemformulering. 

Tillförlitligheten är ett mått på noggrannheten och säkerheten som i sin tur innebär att 

resultatet inte är slumpmässigt. Forskaren använder den vetenskapliga ansatsen och de 

därtill använda redskapen på ett så noggrant sätt att resultatet är trovärdigt och 

säkert.(Kullberg, s 73, 2004) Ett sätt att förstärka en etnografisk studie är 

metodtriangulering. Det innebär att i genomförandet av en etnografisk studie används 

antingen olika metoder eller varianter av en metod för att belysa fenomenet i fråga från 

flera olika sidor. Genom ett sådant tillvägagångssätt säkerställs resultatets giltighets- 

och trovärdighetskrav. (Kullberg, s 75, 2004) Jag har i den här studien använt mig av 

dels kvalitativa intervjuer där jag vänt mig till erfarna waldorfpedagoger, dels indirekta 

observationer och dels litteraturstudier för att belysa advent ur olika synvinklar. I en 

kvalitativ studie är det inte bara resultatet och noggrannheten i mätmetoden som ger 

undersökningen trovärdighet utan också innehållet i hela studien, från förberedelse, 

datainsamling, resultat och avslutande diskussion. (Kullberg s.74, 2004). I 

metodkapitlet redovisar jag tydligt mitt tillvägagångssätt under den här studien. 

 

I en undersökning baserad på kvalitativa intervjuer finns det vissa etiska principer att ta 

hänsyn till. Dessa är att a) det inte ska förekomma någon skada för deltagarna i 

undersökningen, varken psykisk eller fysisk, b) intervjupersonerna ska ha gett sitt 

samtycke till deltagandet i studien, c) inte inkräkta på privatlivet, d) inte utsätta någon 

för bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av viktig information. Jag har 

informerat de jag intervjuat om avsikten med intervjun. De har också fått läsa utskriften 

av den transkriberade intervjun. Vidare har jag i denna uppsats inte namngivit någon 

som intervjuats. Intervjuerna har skett på platser som de intervjuade själva valt. Därmed 

anser jag att de forskningsetiska villkoren är uppfyllda. (Bryman, 2001) 
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6. Resultat och analys 

Genom arbetets gång har min frågeställning smalnat av. Till slut kom den att handla om 

hur advent gestaltas i waldorfförskolan, vad innebörden är i advent för de olika 

pedagogerna och pedagogernas förhållningssätt till advent, det vill säga vad vill de 

förmedla till barnen? En övergripande fråga för den här studien är hur högtider och 

fester gestaltas i en barngrupp där olika religioner och kulturer är representerade.  

En metod för att få svar på mina frågor var att utföra kvalitativa intervjuer med fyra 

waldorfpedagoger samt en präst aktiv inom Kristensamfundet. Redogörelsen för 

materialet sker samlat utifrån de svar jag fått i intervjuerna. Jag anser att det intressanta 

är att de olika uppfattningarna kommer fram, inte vem som har sagt vad. För göra 

fenomenet adventstiden observerbart har jag fokuserat på tre företeelser som 

förekommer i de flesta waldorfförskolor. Dessa är årstidsbordet, adventsspiral och 

Lucia. Jag har betraktat dem ur fyra olika perspektiv; språkligt, historiskt, årstid samt 

seder/sedvänjor. Seder och sedvänjor har jag i sin tur delat upp i agerande, aktivitet och 

förhållningssätt för att på så sätt få syn på advent och hur undersökningens 

waldorfpedagoger förhåller sig till adventstiden.  Här följer en redogörelse för resultatet 

av min studie 

6.1 Språkligt 
Om man ser advent ur ett språkligt perspektiv är både sånger och sagor rikligt 

förekommande under advent. Advenstspiralen genomförs under tystnad från barnen 

men med ett musikaliskt språk bestående av ackompanjemang av toner från en lyra. På 

en förskola var det flera musiker som spelade och sjöng under adventsspiralen. 

 

Alla de intervjuade pedagogerna sjunger och berättar sagor för barnen. Hela årets rytm 

präglas av sånger, ramsor och sagor som handlar om den årstid som råder och där blir 

det språkliga perspektivet synligt. I advent sjunger man sånger som speglar 

adventstiden. Sagorna handlar om händelser med julanknytning, tomtar, om förväntan 

inför vad som ska komma och annat som kan tänkas ha med advent att göra. Det 

språkliga handlar även om vilken definition vi har för andlighet, religion och 
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högtidlighet. En pedagog frågar sig vad det betyder att göra en fest konfessionsfri men 

med andligt innehåll men har inget direkt svar på frågan. 

6.2 Historiskt 
Det historiska perspektivet av advent innebär en tid av lugn och ro efter höstens hårda 

arbete, en tid av förberedelse och förväntan inför det som ska komma. Den här aspekten 

av advent finns i stor utsträckning kvar i waldorfförskolans adventstradition. Under 

advent försöker pedagogerna skapa en lugn och rofylld stämning som ändå är fylld av 

förväntan.  

 

Traditionen med adventsspiralen kommer från Kristensamfundet i Tyskland. En 

tolkning av adventsspiralen i ett historiskt perspektiv är att äpplet är den urgamla bilden 

för syndafallet. Syndafallets frukt blir bärare av ljuset, det ljus som nu tänds på jorden. 

En av de intervjuade menar att aspekten av advent är mycket dubbel. Dels finns den 

traditionella advent, som en åminnelse av det som hände för 2000 år och dels den 

moderna advent, det som händer nu. Advent är en tid förberedelse, en tid av stillhet som 

det ursprungligen var tänkt. Det är viktigt att advent får var en tid av väntan, att julen 

inte börjar förrän på julnatten. En annan tolkning går tillbaka på spiralens betydelse i det 

antika Grekland. Där ansågs det vara ett sätt att bota sjukdomar genom att  vandra i en 

spiral. 

6.3 Årstid 
Advent börjar fyra söndagar före jul och slutar på julnatten när julen börjar. Ur ett 

årstidsperspektiv är advent en del i det cykliska förloppet som årstidsrytmen utgör. En 

del waldorfförskolor inleder advent med adventsspiral, andra har den som julavslutning. 

En av pedagogerna pratar om ljusets betydelse under hösten. Ett tydligt kännetecken för 

den årstiden är mörkret och hon menar att vi behöver samla kraft och mod och bygga 

upp en inre motkraft. På lyktfesten i november börjar vi lysa upp i det lilla, berättar 

pedagogen. Det behövs också mod för barnen att gå in i adventsspiralen och tända sitt 

ljus. Det är starkt och högtidligt.  
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En pedagog har försökt att sammanföra kristna och judiska högtider. Förra året (2006) 

inföll det judiska Chanukka i slutet december, samtidigt som julen och i barngruppen 

firades båda tillsammans.9 Enligt den judiska kalendern justeras alltid högtider så de 

infaller under samma årstid år från år. Men den muslimska kalendern är en ren 

månkalender och följer månens förlopp och då blir det genast svårare att passa ihop 

högtider. En aspekt som framkommit är att man istället för de religiösa inslagen börjar 

följa ljuset i årstiderna, det vill säga vårdagjämning, höstdagjämning, vintersolstånd och 

sommarsolstånd. Då kan man följa årsrytmen, fira årstidsfester och uttrycka en 

andlighet men utan att ta med de traditionella religiösa bilderna. På en waldorfförskola 

pratar pedagogerna om att om att fira ljusträdgård istället för adventsspiral och fira det 

sista dagen på terminen. Då får barnen en högtidig och stämningsfull avslutning att bära 

med sig hem.  

6.4 Seder/sedvänjor 

De seder och sedvänjor som vanligen förknippas med advent återfinns också i 

waldorfförskolan. Adventsljusstaken med sina fyra ljus står framme och Lucia kommer 

på besök i mitten av adventstiden. Det finns också seder som är specifika för 

waldorfförskolan, årstidsbord och adventsspiral. De pedagoger jag intervjuat gestaltar 

årstidsbordet med tyger, stenar, växter, djur och människor för att spegla årstiden. Om 

man har krubba eller stall är det vanligt att placera den där. Det finns en mörkblå 

himmel på väggen bakom där barnen klistrar upp guldstjärnor. På bordets mörkblå duk 

lades först fram stenar och mineraler, därefter växter, djur och till sist människor.  

Hälften av pedagogerna hade en krubba eller ett stall på årstidsbordet under advent. 

Ingen av pedagogerna ”lät” Maria, Josef och Jesusbarnet vara i stallet/krubban före jul. 

Hos en del kom Maria och Josef ända fram till stallet, hos andra var de inte med alls. Då 

representerades människorna av herdar som vaktade fåren. En pedagog lät stallet var 

täckt med ett tunt tyg ända fram till julavslutningen.  När barnen kom tillbaka efter jul 

var stallet öppet, Jesusbarnet låg i krubban och de tre konungarna hade kommit fram. I 

                                                
9 Chanukka är en judisk högtid som firas under åtta dagar vid nymåne i november december och kallas ibland för 
ljusets fest. Under de åtta dagarna tänds chanukkaljusen, ett för var dag.  
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den barngruppen började man terminen med att fira Heliga tre konungars fest.10 Alla 

pedagoger har sagor och sånger som passar för årstiden. En del har adventsljusstaken på 

årstidsbordet, andra har den på matbordet 

 

Lucia firades på samma sätt av alla intervjuade. Det är en utomstående Lucia som 

kommer och lussar för barnen. Barnen får en bild av Lucia vilket de inte får om de 

själva deltar i luciatåget. Det är svårt för barn i förskoleåldern att själva gestalta något 

som de kanske inte upplevt i verkliga livet. I de flesta fall var det bara barnen som var 

med, inte föräldrar. En pedagog firade bara Lucia om det inföll på en förskoledag. På en 

förskola var adventsspiral och Lucia sammanslaget ett år för att det blev för mycket 

fester i december. Där hade man försökt att ta bort Lucia ett år för att det blev för 

stressigt, men det möttes av protester från föräldrarna. 

 

Adventsspiral förekommer både som en stämningsfull ingång i adventstiden och som en 

julavslutning. Av dem som jag intervjuat har hälften den som ingång till advent och 

hälften den som julavslutning. Till den dag man firar adventsspiralen bärs granris in och 

läggs i en spiral på golvet. Röda äpplen med julgransljus placeras på granriset. Musiken 

under högtiden beskrev en pedagog som ett hölje kring adventsspiralen. På den 

förskolan har man flera musiker som spelar och sjunger under tiden barnen går i 

spiralen. På andra förskolor har man endast en lyrspelare.  

 

Alla intervjuade pedagoger pratar om ljusfest i samband med adventsspiralen. En 

tolkning är att barnen bär det släckta ljuset med sig in i mitten till det himmelska ljuset, 

alltets ljus, som symboliseras av det stora ljus som brinner i spiralens centrum. Barnen 

tänder sitt ljus och bär ut det i världen. Adventsspiralen blir på så sätt en ansats till 

förmågan att inte behålla sitt ljus för sig själv, att dela med sig. En tolkning är att det 

också handlar om mod att gå i och hämta ljuset. Här skiljer det sig från den historiska 

tolkningen om äpplet som bilden för syndafallet frukt som blir bärare av ljuset som nu 

tänds på jorden. 

                                                
10 Heliga Tre Konungars fest firas på Trettondagen och har sedan medeltiden markerat julens slutpunkt i många 

kristna länder. (Swahn, 2000).  
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 En pedagog firade förutom adventsspiral och Lucia både St Nikolaus den 6 december 

och Heliga tre konungars fest (Trettondag jul) i sin barngrupp.11  

6.4.1 Agerande 

Allt pedagogerna gör är väldigt genomtänkt för att det ska kännas ärligt och trovärdigt 

för dem själva själv och i och med det också för barnen. Ur ett annat perspektiv syns det 

som om när pedagogen utgår så konsekvent från vad som känns rätt för henne utslätar 

man alla olikheter i barngruppen. Då blir det pedagogens etniska tillhörighet som 

dominerar gestaltandet, som blir den outtalade referensram som Lunneblad (2006) talar 

om. Det bekräftar också hans tes om att mångfalden osynliggörs genom att pedagogen 

inte tar upp det som är olika eller inte synliggör barnens/föräldrarnas ursprungskultur 

alls. Om man tvärtom väljer att lyfta fram olikheter och synliggöra olika religiösa inslag 

blir mångfalden tydlig, det som Roth (1998) menar är poängen med mångfald. En av de 

intervjuade pedagogerna gör just det när hon försöker gestalta både den kristna och den 

judiska högtid som infaller i december. 

6.4.2 Aktivitet 

Alla intervjuade pedagogerna gestaltar advent högtidligt och stämningsfullt, två av dem 

utan traditionella inslag som krubban med Jesusbarnet, Maria och Josef. Ett motiv var 

att det fortfarande är en vecka kvar av väntan, en vecka innan Jesu födelse, när man 

skiljs åt inför jul.  

 

Under adventstiden pågår sysslor i barngruppen i förskolan som förberedelse inför jul. 

Det kan vara aktiviteter som tovning, pepparkaksbak och städning. I dessa sysslor är 

barnen deltagande. Bjerström (2005) påpekar just att barnen är delaktiga i processen och 

deras reaktioner vägledande för utformandet att fester och högtider. Men för att inte allt 

ska bli vardagligt sker en del av förberedelserna lite i smyg. En pedagog tovar små 

tomtar i barngruppen. Meningen är barnen ska få varsin tomte i julgåva men det berättar 

inte pedagogen när hon tillverkar tomtarna. På barnens frågor om vad hon gör svarar 

hon lite hemlighetsfull att ”det får vi se…”. Allt ska inte göras vardagligt och synligt för 

barnen, fantasin ska tilltalas. (Lindholm, 1994)  

                                                
11 St Nikolaus infaller den 6 december och är de katolska barnens skyddshelgon. (Swahn, 2000)  
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En av de intervjuade pedagogerna har aktivt infört högtider från andra religioner i 

firandet för hon hade barn i barngruppen med annan religion än den kristna. Där uppstår 

det kulturmöte som Ronström (1998) pratar om. Huruvida det uppfattas som positivt 

eller negativt beror på om olikheterna ger upphov till konflikter eller inte. Min tolkning 

av det blir att det beror i hög grad på hur familjerna i barngruppen informeras om det 

uppstår konflikt eller inte.  

6.4.3 Förhållningssätt 

Jag har funnit att innebörden i advent handlar mycket om stämningar, om barnens 

hängivelse och fantasi. Men också om en medvetenhet från waldorfpedagogernas sida 

om att arbeta med det egna förhållningssättet. Jag har fått bekräftat att det är viktigt att 

själv vara förankrad i det man gör och hur man gör det. 

Bozarslan (2001) säger att hon skiljer på vad hon tycker privat och vad hon gör i sin 

profession i samband med adventstiden. Det som både Sjöwall (1994) och Bozarslan 

(2001) pekar på som viktigt i mötet med det mångkulturella, det egna förhållningssättet, 

bekräftas av intervjusvaren att det har en avgörande betydelse. Men det finns en skillnad 

i synsättet hos waldorfpedagogerna och hos Bozarslan. Hos waldorfpedagogerna finns 

en uttalad strävan att vara ärliga i det dom förmedlar till barnen. Där blir kunskapen en 

del av erfarenheten och därmed också i gestaltningen. Kunskapen finns i hela 

människan, både i tanke, känsla och vilja. En pedagog var bestämd över att det inte går 

att ärva en tradition utan att veta varför man gör det. Hon menade att det är viktigt att 

införliva traditionen i sitt förhållningssätt så att man kan stå för den inför barnen och 

inför föräldrarna. Det kritiska tänkandet som Nobel (1999) tar upp innebär att göra 

stoffet till sitt eget för att förmedla en trovärdig känsla för barnen. För att bearbeta 

stoffet till sitt eget använde sig en av pedagogerna en meditationsbild av en ko. Liksom 

kon idisslar och tuggar om och om igen, reflekterar hon över det hon ska utföra och 

över sitt förhållningssätt.  

 

Bozarslan (Lumholdt, 2000) säger vidare att det är pedagogens uppgift att förmedla 

svensk kultur till barnen. Men att förmedla svensk kultur endast genom att utföra 

ritualer som förknippas med den svenska traditionen blir till seder utan mening. För att 

förmedla seder som inte tillhör min tradition på ett sätt som gagnar barnen behöver jag 

som pedagog och privatperson reflektera över vad just den här traditionen och/eller 
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seden betyder för mig. Jag får söka efter om det något jämförbart i min egen kultur. Vi 

lever i ett mångkulturellt samhälle och att ge barn med olika religiösa och kulturella 

bakgrunder förståelse för varandras seder och traditioner är viktigt. Det framkommer 

även tydligt i Lpfö 98.  

6.5 Slutsatser 

6.5.1 Gestaltning  

Inom waldorfförskolan gestaltas advent både av de sedvänjor som förknippas med 

advent och de sedvänjor som är specifika för waldorfförskolor. Advent som helhet 

gestaltas genom sånger och sagor som knyter an till årstiden. Årstidsbordet speglar 

årstiden som råder under advent. Pedagogen använder sig av stenar, växter, djur och 

figurer av människor för att skapa stämning. Lucia kommer på besök och ger barnen en 

imagination av Lucia genom att hon kommer till dem. Advenstspiralen gestaltas med 

granris, ljus och äpplen, musik och genom barnens aktivitet. Advenstspiralen kan också 

gestaltas mångkulturellt. Det visar pedagogen som firar den judiska ljusfesten Chanukka 

och den för waldorfpedagogiken speciella adventsspiralen.  

6.5.2 Innebörd 

Advent innebär en tid av förväntan, att vara förväntansfull inför något, det stämmer 

överens med tre av de intervjuade pedagogernas tankar om innebörden i advent. Det är 

också en tid för ljuset, att sprida ljuset i den mörka årstiden. Att inte ha en krubba eller 

ett stall på årstidsbordet behöver inte betyda att den religiösa innebörden av advent är 

borta. Jag anar att den religiösa anslaget finns men kanske inte är bundet till en särskild 

religion. Min tolkning blir då att inte ha några religiösa inslag på årstidsbordet skulle 

även passa för en mångkulturell barngrupp. Då lämnar man åt familjerna att själva råda 

över återstoden av advent och julfirandet, men barnen har fått en högtidlighet och en 

stämning med sig. Det kopplar jag till Steiners mening om waldorfpedagogik som just 

pedagogik och inte världsåskådningskola. (Steiner, 2006). Jag har också förstått att när 

man som pedagog börjar fundera över högtider just i adventstiden så är ett av 

problemen att tiden kan kännas knapp. Kanske måste man då avstå från någon av de 

västerländska kristna traditionella adventssederna till förmån för någon ur en annan 

tradition.  
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6.5.3 Förhållningssätt 

Advent gestaltas för att ge barnen en stämning, en känsla av högtidlighet. I en 

etnografisk studie är både den fysiska och psykiska miljön att betrakta som artefakt. 

Pedagogernas förhållningssätt inför årstidsbord, adventsspiral och Lucia präglas av 

viljan att ge barnen en gåva, en stämning att ha inom sig och bära med sig in i 

julfirande. Speciellt adventsspiralen, den företeelse som jag upplever tilltalar även 

pedagogernas fantasi och hängivelse. På en förskola ställer pedagogerna i ordning 

adventsspiralen kvällen innan firandet. När arbetet är klart, samlas pedagogerna och går 

i spiralen för att själva uppleva stämningen.  

6.5.4 Hur gestaltas högtider och fester i en barngrupp där olika religioner 

och kulturer är representerade? 

En slutsats jag drar genom mitt undersökningsresultat är att det finns olika uppfattningar 

om det är en problematik eller inte med barngrupper där olika religioner och kulturer är 

representerade. En del tycker att det är en aktuell och angelägen fråga, andra menar att 

genom information om vad waldorfförskola innebär så finns inte problematiken. Just 

information till föräldrar är en viktig del både på föräldramöten och när familjer söker 

plats på lekskolan. Både de intervjuade pedagogerna och den angränsande forskningen 

(Bozarslan, 2001) bekräftar det. Noggrant informeras om vad och hur man gör i 

förskolan. Exempel från waldorfförskolan kan vara just adventsspiralen, hur den går till. 

En tolkning jag gör är att man kringgår problematiken med mångkulturella barngrupper 

genom att noggrant informera familjer på väg in i waldorfförskolan om den rådande 

kulturen med fester och högtider. Gemensamt är att få har egentlig erfarenhet av 

ovannämnda barngrupper. 

 

Resultatet av min studie visar att det är på stort sett samma sätt man gestaltar advent i 

waldorfförskolan. Detta tolkar jag på två sätt. Den ena tolkningen är att det är 

förhållandevis homogena barngrupper där jag utfört min undersökning. Den andra 

tolkningen är att i waldorfförskolan följer pedagogerna fortfarande den kristna 

västerländska waldorfpedagogikens traditionen i stor utsträckning även om barngruppen 

representeras av olika kulturer och religioner. Men när en av pedagogerna firar både den 

judiska högtiden Chanukka och den kristna julen så uppstår det kulturmöte som 

Ronström (1998) talar om. Ett kulturmöte där kanske en ny kultur uppstår, specifik för 
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just den waldorfförskolan. Min uppfattning är att det i kommunala förskolor pågår en 

kontinuerlig diskussion kring problematiken. Denna diskussion pågår även i 

waldorfpedagogiska kretsar, men är ännu inte så utbredd vad jag förstår.12 

 

En fråga som uppstått är om det går att tala om en svenskhet i waldorfpedagogiken? Det 

tycker jag att man kan göra eftersom det i waldorfförskolan i Sverige även firas fester 

och högtider som till hör den svenska kulturtraditionen. Kan waldorfpedagogiken kallas 

för en kosmopolitisk kultur där mångfalden får stort utrymme genom att man tar tillvara 

barnens och pedagogernas olika erfarenheter och traditioner? Om jag ska svara på den 

utifrån resultatet av den här studien så blir svaret att så är det inte. Snarare så att 

waldorfpedagogiken i sig är en kultur med egna traditioner och fester och som även 

präglas av den kultur den befinner sig i.  

7. Diskussion 

 Den här studien gjorde jag för att jag vill veta hur adventstiden gestaltas i 

waldorfförskolan när barngruppen representeras av olika religioner och kulturer. Min 

frågeställning var hur advent gestaltas i waldorfförskolan, vad innebörden i advent är 

för de olika pedagogerna samt pedagogernas förhållningssätt till advent, vad vill de 

förmedla till barnen? Det jag kommit fram till är att i princip följer alla pedagoger 

samma tradition men har gjort sin egen tolkning av innebörd och gestaltning. 

Gemensamt är att waldorfpedagogerna vill förmedla en bild av stämning och 

högtidlighet som ska tilltala barnens fantasi och hängivenhet. Efter att ha genomfört 

intervjuer med waldorfpedagoger förstår jag att det inte alltid upplevs som en 

problematik att gestalta adventstiden i en barngrupp där olika religioner och kulturer är 

representerade. Men som jag tidigare nämnt pågår en diskussion om religion och 

waldorfpedagogik i det multikulturella samhället. På en del waldorfförskolor pågår 

också arbete med den här frågan.  

 
                                                
12 I en artikel av Christian Egge i På Väg 4/06 intervjuas Heintz Zimmermann om etik och religion i det multikulturella samhället. 

Där tas problematiken kring kristendom och waldorfpedagogiken upp. 
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Jag har använt en etnografisk metod för att undersöka adventstiden i waldorfförskolan. 

Genom att indirekta observationer, intervjuer och litteraturstudier har jag undersökt 

fenomenet från flera synvinklar för öka tillförlitligheten av mina resultat. (Kullberg, 

2004). En nackdel har varit att det inte är advent just nu. Jag har inte kunnat göra direkta 

observationer av till exempel adventsspiralen. Nu har jag istället fått luta mig på det 

som framkommit i intervjuer, litteraturstudier, artefakter och min egen erfarenhet från 

verksamhetsförlagd utbildning. I den här studien valde jag att fokusera på tre företeelser 

under advent, årstidsbord, adventsspiral och Lucia. En viktig del som jag inte alls har 

tagit med är samlingarna i förskolan som utgör en stor del av det pedagogiska arbetet. 

Där hade jag förmodligen fått fram en tydligare bild av adventstiden. Om jag hade lagt 

ner mer tid på att hitta pedagoger med erfarenhet av barngrupper där olika religioner är 

representerade hade kanske resultatet blivit annorlunda. En av intervjuerna skedde per 

telefon. I telefonintervjuer försvinner en hel del viktig information som inte uttalas i 

ord. Det är kroppsspråk, ansiktsuttryck, pauseringar etc. Det finns heller inte riktigt tid 

för eftertanke.  

 

Jag fick inte tillträde till det undersökningsfält jag ville men det öppnade istället upp 

vägar till andra undersökningsområden. Bland annat ledde en av pedagogerna mig in på 

Christian Egges intervju med Heinz Zimmermann. Tyvärr hann jag inte följa den tråden 

men där finns stoff för nya frågeställningar och samtal.  

 

Förutom svaren på mina frågeställningar består mina fynd av att jag funnit hur det är 

viktigt att som pedagog hela tiden reflektera över mitt förhållningssätt. Att bearbeta 

erfarenhet och kunskap så den kan införlivas både i tanke, känsla och vilja. Då skapas 

förutsättning för att vara en god förebild och bland annat gestalta högtider med innehåll 

och trovärdighet.  

Efter att ha studerat målbeskrivningen för waldorfförskolan har jag funnit att den inte 

ger någon vägledning i arbete med mångkulturella barngrupper. Eftersom vi lever i ett 

mer och mer globalt samhälle tror jag att det är nödvändigt att förbättra 

målbeskrivningen (även om det är Lpfö 98 som är läroplanen) för att passa den 

mångkulturella tid vi lever i.  
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Det har också tydliggjorts för mig att det under min utbildning givits litet utrymme åt 

årstidsfester och andra högtider som firas i waldorfförskolan i förhållande till hur stor 

del av verksamheten i waldorfförskolan de är. Här ser jag en möjlighet till förbättring av 

utbildningen genom att ge detta större utrymme för att ge blivande waldorfpedagoger 

kunskap om varför dessa högtider firas, dess uppkomst och ursprung.   

 

Under utbildningen till waldorfpedagog får studenterna ibland uppgifter att lösa genom 

fältstudier. Det finns en problematik runt det och det gäller svårigheter att hitta 

waldorfpedagoger som har tid att ta emot studenter. Jag har full förståelse för att arbetet 

i förskolan tar all tid i anspråk men hur ska waldorfförskolan och waldorfpedagogiken 

kunna undersökas och studeras när pedagogerna inte har tid träffa studenter? Men jag 

vill också understryka att där jag gjort mina intervjuer har jag blivit mycket väl 

emottagen! 

 

Det här är en studie av ringa omfattning men som har genererat nya frågor som jag 

lämnar till framtida forskning. En fråga rör etik, religion och waldorfförskolans roll i det 

mångkulturella samhället. Det skulle också vara intressant att undersöka vad det är i 

waldorfförskolan som tilltalat familjer med annan religionstillhörighet än den 

västerländska kristna. En annan intressant aspekt är hur det religiösa innehållet i fester 

och högtider tas emot av familjer som inte anser sig tillhöra någon religion.13  

 

En konsekvens av den här studien är naturligtvis hur jag själv ska förhålla mig till 

högtiderna i waldorfförskolan.  

                                                
13 

Dessa frågeställningar har bland annat dykt upp i informella samtal i olika sammanhang.  
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