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Sammanfattning

En undersökning om leksakerna på en Reggio Emiliainspirerad förskola och en Waldorfförskola 

presenteras. Frågeställningen syftar till att ta reda på vilket syfte leksakerna har enligt Reggio 

Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogiken och hur pedagogernas tankar kring leksakernas 

syfte överensstämmer med detta. Metoden jag valt att använda för att ta reda på detta är 

kvalitativa intervjuer med sammanlagt åtta pedagoger på två olika förskolor samt 

litteraturstudier. Resultatet visar att pedagogernas tankar stämmer väl överens med Reggio 

Emiliafilosofin och Waldorfpedagogikens syfte men att det också finns vissa skillnader. 
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Inledning

Jag har under min utbildning till waldorfförskollärare uppmärksammat ett ökat intresse för 

Reggio Emiliainspirerad pedagogik i förskolan. I Januari 1993 startades Reggio Emiliainstitutet 

och sedan 1995 är institutet med i Reggio Emilias internationella nätverk, Reggio Children. 

1981 kom utställningen “Ett barn har hundra språk” till Moderna museet. Utställningen rönte 

stort intresse i Sverige. Förskollärare, bildpedagoger, föräldrar och många andra fick upp 

ögonen för Reggio Emiliafilosofin (Jonstoij och Tolgraven 2001) 

Efter att ha praktiserat både på waldorfförskolor och en Reggio Emiliainspirerad förskola har 

jag märkt att den pedagogiska miljön på förskolorna skiljt sig åt. Pramling- Samuelsson och 

Sheridan (1999) beskriver den pedagogiska miljön som ett “begrepp som innefattar både 

miljöns fysiska utformning, material, samspelet mellan barn och vuxen och mellan barnen samt 

det klimat eller den atmosfär som råder i verksamheten”. Båda pedagogikerna lägger stor fokus 

på inomhusmiljön. Inom Reggio Emilia talar man t ex om miljön som ”den tredje pedagogen” 

(Wallin 2003) och i Waldorfförskolan menar man att miljön ska gestaltas på ett sådant sätt att 

barnet får impulser till att leka fantasifullt och socialt (Öjemark et al, 2002) 

Jag har valt att göra en jämförande studie mellan Reggio Emiliafilosofin och 

Waldorfpedagogiken. Dels för att jag haft praktik på båda ovan nämnda inriktningar och där 

upptäckt de stora skillnaderna på leksaker, miljö, material, stämning osv men också för att jag 

sett ett engagemang hos pedagogerna över arbetet de utför med och för barnen.I läroplanen för 

förskolan 1998 kan man läsa att 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den  skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” (Lpfö 98)

Läroplanen nämner inte leksaker specifikt men jag tolkar det som att de ingår som en viktig del 

av leken. 
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Begreppet pedagogisk miljö innefattar dock så mycket att jag valde att begränsa mig till att 

enbart jämföra det pedagogiska materialet, närmare bestämt leksakerna inom 

Waldorfpedagogiken och Reggio Emiliafilosofin. De leksaker jag har valt att ha med i min 

undersökning är de som förekommer inomhus i förskolornas lekrum. Jag har även valt att 

använda ordet pedagog då jag ser det som ett begrepp som innefattar alla som arbetar inom 

förskolan oavsett utbildning.

Syfte

Genom litteratur och från egna erfarenheter har jag upptäckt många skillnader men också vissa 

likheter mellan Reggio Emiliafilosofin och Waldorfpedagogiken. Jag kommer inte att gå 

närmare in på det här, eftersom jag har valt att fokusera på jämförelsen mellan leksakerna, men 

det har funnits mycket spännande material att undersöka. Syftet med min undersökning är att få 

kunskap om vad Waldorfpedagogiken och Reggio Emiliafilosofin har för syfte med leksakerna. 

Jag vill även undersöka hur pedagoger på respektive förskola tänker kring leksakerna och hur 

deras tankar överensstämmer med Waldorfpedagogiken respektive Reggio Emiliafilosofin. 

I läroplanen för förskolan står det inte utskrivet “leksak” vilket ytterligare bidrar till att det är 

viktigt att få kunskap om leksakerna på dessa två förskolor. Lek nämns däremot som något som 

ska prägla förskolans verksamhet. 

“Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje  
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan.” (Lpfö 98). 

Leken är alltså enligt läroplanen för förskolan viktig för barnet.  Jag tolkar i detta som att även 

leksaker är viktiga som en del av leken. Vidare kan man läsa att leken stimulerar fantasi, 

inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem. Man kan anta att leksakernas syfte enligt läroplanen är att bidra till detta. Det står 

även att barnet i den skapande och gestaltande leken kan få möjlighet att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter.(Lpfö 98)

Den här undersökningen är enligt mig intressant för både förskollärare, blivande förskollärare 

och föräldrar att ta del av då det kan vara av intersse att få kunskap om olika förskolepedagogers 

sätt att tänka kring leksakerna på förskolan och hur väl deras tankar stämmer överens med 

Reggio Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogikens syn på syftet av leksaker.  
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Som jag nämner tidigare i texten talar Pramling- Samuelsson och Sheridan (1999) om materialet 

som en del av inomhusmiljön. Jag tolkar det som att leksaker ingår i materialet och alltså har 

betydelse för inomhusmiljön. 

Jag vet av den erfarenhet jag gjort under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) att 

leksakerna ser olika ut i  Reggio Emiliaförskolan jämfört med Waldorfförskolan vilket gör att 

jag ställer mig frågorna ”Varför har de de leksaker de har?” ”Har Reggio Emiliafilosofin och 

Waldorfpedagogiken olika syften med leksakerna?”  ”Vad har pedagogerna för tankar om 

leksakernas syfte på förskolan?” ”Stämmer deras tankar överens med Reggio Emiliafilosofins 

respektive Waldorfpedagogikens?”

Frågeställning

1. Vilka syften har Reggio Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogiken med 

leksakerna på förskolan?

2. Hur resonerar pedagogerna på två olika förskolor om leksakerna i respektive förskola 

och hur överensstämmer deras tankar om leksakernas syfte med Reggio Emiliafilosofin 

respektive Waldorfpedagogiken?

För att kunna få svar på mina frågor har jag dels vänt mig till litteratur i ämnet, dels gjort 

intervjuer men pedagoger i respektive förskola. Jag har sedan sammanställt och analyserat 

pedagogernas svar i förhållande till litteraturen samt jämfört det jag kom fram till i Reggio 

Emiliafilosofin med det jag kom fram till i Waldorfpedagogiken.

Undersökningen är begränsad till de leksaker som förekommer inomhus i två olika förskolors 

lekrum. 

Bakgrund

I det här kapitlet presenteras Reggio Emiliafilosofins och Waldorfpedagogikens uppkomst och 

spridning till Sverige samt kortfattat vad som står i läroplanen om leksaker och leksakernas 

historia.
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Läroplanen
I läroplanen för förskolan nämns som sagt inte ordet leksak. Det står dock bl a att miljön ska 

vara öppen, innehållsrik och inbjudande och att verksamheten ska främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärandet.(Lpfö 98)

Med innehållsrik och inbjudande miljö tolkar jag det som att det är olika typer av leksaker och 

material läroplanen menar. Det står även att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar sin 

skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i 

uttrycksformer som bild, lek, rörelse, sång och musik och dans och drama.

Det finns alltså ingen tydlig beskrivning av vad leksaker eller lek är i läroplanen. Enligt min 

uppfattning är dock lek, som nämns ovan, en uttrycksform för barns tankar, upplevelser och 

erfarenheter. Förskolan har som mål att ge utrymme för barns fantasi och kreativitet i leken. 

Den är viktig för barns utveckling och lärande samt stimulerar fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. Barnet kan också genom leken få 

möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser och känslor. Leken är alltså viktig av många 

olika anledningar och således även leksaker.

Reggio Emilia

Staden Reggio Emilia ligger i provinsen Emilia i norra Italien. Efter andra världskrigets slut var 

alla överens om att det viktigaste man kunde göra för framtiden och demokratin var att bygga 

daghem åt barnen. Loris Malaguzzi (1921 - 1994) var på den tiden en ung folkskollärare 

(Wallin 2003) Han hörde ryktet om daghemsbygget och blev så tagen av människornas initiativ, 

mod, hopp och hängivenhet att han gratis ställde all sin kunskap till förfogande. En helt ny syn 

på barn och föräldrar växte fram ur det praktiska arbetet och de ständiga dialogerna där alla 

parter deltog. 

År 1963 blev Loris Malaguzzi kommunal barnomsorgschef. Daghemmen i Reggio Emilia var 

både till innehåll och organisation nyskapande i sitt samhälle och i sin tid. Föräldrarna som 

byggde daghemmen ville ha en ny pedagogik för sina barn, man ville skapa en pedagogik som 

grundade sig på tanken att barn ska ha lika rättigheter som vuxna, att de ska ha rätt att utveckla 

sina förmågor, att de ska respekteras, tas på allvar och bli trodda (Gedin och Sjöblom 1995) 

Ordet solidaritet, mellan människor och med barnen, fanns med som en grund. 
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För föräldrarna i Reggio Emilia var de pedagogiska målen det viktigaste, inte tillsynen. Loris 

Malaguzzi hade ständig kontakt med föräldrarna, pedagogerna och andra invånare i staden som 

arbetade med att bygga upp den nya barnomsorgen i Reggio Emilia.  

Reggio Emilia i Sverige

Det svenska intresset för den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia har blivit allt större. Ett 

uttryck för detta är Reggio Emiliainstitutet som startades i januari 1993. Sedan 1995 är institutet 

med i Reggio Emilias internationella nätverk, Reggio Children. 1981 kom utställningen “Ett 

barn har hundra språk” till Moderna museet. Utställningen rönte stort intresse i Sverige. 

Förskollärare, bildpedagoger, föräldrar och många andra fick upp ögonen för Reggio 

Emiliafilosofin (Jonstoij och Tolgraven 2001)

Waldorf

Den första Waldorfskolan grundades år 1919 i Stuttgart för barnen till arbetare och tjänstemän 

vid cigarettfabriken Waldorf- Astoria. Grundare var vetenskapsmannen och pedagogen Rudolf 

Steiner (1861- 1925), som fick möjligheten att förverkliga sina pedagogiska visioner. 

Waldorfpedagogiken bygger på Steiners filosofiska syn på vetenskap och konst (Gedin och 

Sjöblom 1995) Hans helhetssyn på människan utvecklades som en stark reaktion mot den 

materiella världsåskådning, som präglade dåtiden, och som gör det än i dag. Steiners influenser 

var både Goethe och Schiller. Det var hos dem han hittade grunderna till den nya värld- och 

människosyn som han sedan utvecklade. 

I den filosofi som Waldorfpedagogiken grundar sig på har det konstnärliga skapandet en central 

del, varje människa har förmåga att skapa, men för att den kreativa sidan ska utvecklas krävs 

övning och rätt slags pedagogisk stimulans. Steiners filosofi ledde till att han ville skapa en 

pedagogik som skulle utveckla hela människan -   tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, 

konstnärligt och praktiskt arbete skulle integreras så långt som möjligt (Öjemark et al 2002) En 

sådan pedagogisk modell skulle vara den bästa garantin för att människor fick tillgång till alla 

sina resurser och blev fritt tänkande, ansvarsfulla, inkännande och skapande människor. Steiners 

filosofi handlade om ett helhetstänkande där alla aspekter av livet skulle få plats och där de 

materiella och andliga delarna av livet smälter samman till en helhet. Balansen mellan det yttre 

och det inre uppnår man genom att öva sig i att tänka, vilket resulterar i nya insikter och 

kunskaper (Gedin och Sjöblom 1995) 

Steiner samlade ihop en grupp kvalificerade lärare, som alla delade samma filosofiska synsätt 

(som brukar kallas antroposofi) och under några månader lades grunden för det pedagogiska 
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arbetet vid den första Waldorfskolan i världen (Gedin och Sjöblom 1995) Den fick så 

småningom flera efterföljare både inom och utanför Tyskland. 

Steiners filosofi handlade inte om att lära ut en pedagogisk metod, han ville istället ge 

pedagogiska impulser och sedan lämna fältet fritt för läraren att utveckla och skapa sin egen 

undervisning.  

Waldorf i Sverige

Waldorfpedagogiken har spritt sig till både Europa, Australien, Afrika, Japan, Nord-och 

Sydamerika. Till Sverige kom Waldorfpedagogiken vid mitten av 30-talet. Det var paret Ritter 

som 1936 grundade Mikaelsgården i Järna utanför Stockholm. Järna har nu blivit ett centrum för 

den alternativa rörelse som inspirerats av antroposofin och som har samlat många olika 

verksamheter och människor (Gedin och Sjöblom 1995) Den största tillväxten inom 

Waldorfpedagogikens område har skett i förskolan. Den första lekskolan med 

Waldorfpedagogisk inriktning grundades på 1970- talet i anslutning till Kristofferskolan i 

Stockholm. Det finns också många inom den kommunala barnomsorgen som är intresserade av 

och hämtar inspiration från Waldorfpedagogiken i förskolan.(Öjemark et al 2002)

Leksakernas historia
Enligt Almqvist (1991) har leksaker troligen funnits lika länge som mänsklig civilisation. Man 

har funnit miniatyrföremål som bollar, köksredskap, djur och människoliknande figurer i 

barngravar som kan ha använts som leksaker. 

Leksaker nämns historiskt sett mer i undervisande syfte och inte som något som har med barns 

lek att göra. Barn lekte mer med varandra än med leksaker. På 1800-talet började dock 

leksakerna bli menade att roa barnen innan dess hade de mer haft en pedagogisk prägel och 

alltså använts i undervisning. Nu skulle dock barnen få äga sina leksaker istället för att låna 

dem. Vid den här tiden började även synen på barnuppfostran ändras och man började se barnen 

som individer vars uppförande kunde kontrolleras av gåvor
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Teoretisk underbyggnad   

Jag kommer här presentera olika försök till definitioner av begreppet leksak, redogöra för 

Reggio Emiliafilosofin och Waldorfpedagogiken samt ta upp teoretikerna Erik Homburger- 

Eriksons och Alexej Nikolajevitj Leontjevs teorier om leksaker och lek eftersom leksaker och 

lek enligt mig har en tydlig koppling vilket även hävdas i nationelencyklopedin där leksak 

beskrivs som 

“föremål som barn använder vid lek” (nationelencyklopedin)

Begreppet “leksak” visade sig, efter lite forskning, vara ganska svårdefinierbart. Nelson och 

Svensson menar att de flesta människor inte har någon tydligt definierad bild av vad leksaker är 

och vilka betydelser de har för människan (Nelson och Svensson 2005), vilket medför att det 

kan finnas många definitioner på begreppet. Vad är det egentligen som skiljer leksaker från 

andra föremål som barn kan leka med? Almqvist (1991) menar att det finns egentliga leksaker 

som är föremål som är tillverkade endast för att barn ska leka med dem och att det finns 

tillfälliga leksaker som inte är avsedda att leka med men som barn gärna leker med ändå. Hon 

menar att de egentliga leksakerna är barnets egendom medan de tillfälliga leksakerna måste 

återlämnas eller återställas till sitt naturliga tillstånd. 

Definitioner av leksaker 

Nationelencyklopedin definierar som nämnts begreppet leksak som ett föremål som barn 

använder vid lek. Det står även att leksaker kan ses som en spegling av vår värld i litet format 

och att de kan användas pedagogiskt och är en allmänmänsklig och tidlös företeelse 

(Nationelencyklopedin)

Knutsdotter Olofsson (2002) skriver i sin forskning om förskolebarns lek att, mycket av barns 

lek med föremål består av imitation av vad de sätt andra (oftast vuxna) göra med föremålen. 

Hon talar mer om lekmaterial som blir det barnet i fantasin vill att det ska bli än tillrättalagt 

lekmaterial. Hon menar att när barnen imiterar lär de sig hur man gör och när de leker, hur man 

också kan göra. Den trygghet som leken ger får barnen frihet att utan krav pröva nya och andra 

sätt att behandla ting på än de brukliga. Eftersom barn under hela förskoletiden är 

stimulusbundna så krävs det inte så mycket för att locka de till lek. Lägger man fram lockande 
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material, t ex utklädningssaker, material till affär eller målning, på olika ställen kommer barnen 

naturligt välja vad de vill göra eller leka. 

Ett överlägset lekmaterial enligt Knutsdotter Olofsson är naturmaterial eller material med 

många användningsmöjligheter. Olika material lockar till olika typer av lekar 

konstruktionsmaterial t ex lockar till ensamlek eller parallellek. Material med mångsidig 

användning som klossar, lego, skynken, material från naturen, papper, lera och kartonger mm 

lockar ofta till rollek. Föreställande material som dockor, nallar och bilar mm lockar till 

låtsaslek. Låtsaslek behöver man oftast inte så många leksaker till däremot många saker att leka 

med.

En orsak till konflikter i barngruppen gäller ofta leksaker och utrymmet vilket gör att 

Knutsdotter Olofsson menar att en satsning borde göras på råmaterial och material med 

mångsidig användning för att minska sådana konflikter och öka påhittigheten (Knutsdotter 

Olofsson 2002) 

Öhman (2003) menar att fantasi, skapande och kreativitet hänger samman i leken, om det inte 

finns en kopp att tillgå så transformerar barnet en kloss eller något annat. Det behöver inte likna 

en kopp för att bli en kopp i barnets ögon (Öhman 2003)

Sammanfattning

Det finns alltså många sätt att se på leksaker eller lekmaterial. Knutsdotter Olofsson (2002) talar 

om tillrättalagt lekmaterial och material med mångsidig användning. Andra ord för detta skulle 

kunna vara just leksaker och lekmaterial. Enligt min tolkning menar nationalencyklopedin i 

likhet med Eriksons (som jag presenterar senare i texten) definition av leksaker att barnet kan 

skapa modellsituationer av verkligheten där det kan experimentera och planera, leksakerna kan 

ses som en spegling av vår värld i litet format. Det överlägsna lekmaterialet verkar vara det icke 

föreställande där barnet får använda sin fantasi.

Reggio Emilia och Waldorf- två olika 

inriktningar i förskolan

Jag kommer att  i följande avsnitt redogöra för Reggio Emiliafilosofin och 

Waldorfpedagogiken. För att förtydliga min jämförelse har jag försökt använda samma rubriker 

till både Reggio Emiliadelen som till Waldorfdelen.
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Reggio Emiliafilosofin

Arbetsmetod- Tema och dokumentation, utforska och reflektera

Reggio Emiliafilosofin är ett förhållningssätt. Det är ett sätt att tänka, som har vuxit fram ur en 

djupt demokratisk syn på människan där kommunikationen är avgörande. Arbetsmetoden på de 

kommunala daghemmen i Reggio Emilia grundar sig i hög grad på det förhållande man har till 

barnen och till barnens värld.(Gedin och Sjöblom 1995)

Tyngdpunkten på arbetet med barnen i Reggio ligger i att utforska och reflektera. Pedagogen 

ska vara en utmanare och en medforskare. Kunskap är viktigt, man vill hjälpa barnen att lösa 

problem genom att ställa upp hypoteser som de sedan får pröva på olika sätt. (Gedin och 

Sjöblom 1995) Man kallar ibland Reggio Emilias filosofi för lyssnandets pedagogik, ett begrepp 

som har stor betydelse när man talar om de värden som verksamheten vilar på. Grundläggande 

värden som demokrati, delaktighet, förhandling och pedagogisk dokumentation är alla beroende 

av varandra och av lyssnandets konst (Jonstoij och Tolgraven 2001.) Som pedagog tränar man 

sin förmåga att lyssna på många sätt, inte minst genom observation, dokumentation och 

reflektion. Barnen är oftast bättre på att lyssna än de vuxna enligt Jonstoij och Tolgraven, de 

behärskar lyssnandets konst. De observerar, känner, luktar, smakar och söker vilket är 

grundläggande handlingar för kommunikation.(Jonstoij och Tolgraven 2001)

Åberg Lenz Taguchi menar att det är när vi medvetet lyssnar på barnens diskussioner som vi 

kan få kunskap om vad barnen är nyfikna på. Det är en nödvändig kunskap för att kunna välja 

vad som är mest spännande att gå vidare med i nästa steg. Vad man kan lägga till som utmanar 

barnens tankar vidare så att de får möjlighet att utvidga sina perspektiv.(Åberg Lenz Taguchi, 

2005)

Idéerna till ämnen för temaarbeten kan komma både från barnen och pedagogerna. Med 

temaarbetena vill man skapa levande sammanhang som stimulerar till forskning och 

problemlösning, och man väljer ämnen som intresserar barnen, sådant som väcker deras 

nyfikenhet som t ex projekt om staden eller regnet. När man har bestämt sig för ett projekt 

intervjuar man barnen för att ta reda på vad de har för tankar kring ämnet. Vissa arbeten ägnar 

man kortare tid åt medan andra projekt kan sträcka sig över ett helt år (Gedin och Sjöblom 

1995)

Observation och dokumentation
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Syftet med observation och dokumentation är att synliggöra hur barn tänker, gör och lär och att 

synliggöra pedagogernas förutsättningar och möjlighetsvillkor för ett sådant lärande.(Åberg 

Lenz Taguchi 2005)

Observations- och dokumentationsarbetet kan utföras på en mängd olika sätt, beroende på 

situationen. Ibland gör man en videofilm, ibland fotograferar man, det enklaste är dock papper 

och penna. 

“Genast då barngruppen slutat sitt arbete sätter sig förskollärarna ned någon minut för att förbättra 
sina hastigt nedtecknade ord och skisser medan de ännu har allt i färskt minne. Att anteckna och göra 
små skisser är det vanligaste sättet att dokumentera eftersom det både är billigt och enkelt. Men ofta  
fotograferar man dessutom barnen och olika skeden i deras arbeten med exempelvis lera eller bild” 
(Wallin 2003) 

Dokumentationen är ett arbetsmaterial som inte nödvändigtvis ger svar utan snarare fler frågor. 

Och ju fler frågor man har desto fler aspekter ser man- allt i en evig spiral (Wallin 2003)

Lekmaterial

Enligt Reggio Emilia ser man pedagogiken som en föränderlig process i ett ständigt föränderligt 

samhälle. (Gedin och Sjöblom 1995) 

“Vi kan inte stå inför ett modernt barn och se ett barn från en annan tid”(Gedin och Sjöblom 1995) 

En konsekvens av det blir att man ibland inte bara arbetar med datorer utan även med barbie, 

turtles och “my little pony”. Att gå in i sådana arbeten är ett sätt för lärarna att lära känna 

barnens värld och att synliggöra den. Spegeln använder man sig mycket av. Den inbjuder till 

många spännande lekar och den hjälper barnet att se sig själv. I spegeln kan man också se sig 

själv tillsammans med andra vilket hjälper till att bekräfta och stärka barnens identitet. Andra 

material är lera som man använder för att kunna arbeta tredimensionellt. Ett mål som förskolan 

ska sträva efter är att varje barn just ska ha möjlighet att utveckla förmågan att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker och material. (Lpfö 98)

I boken Lyssnandets pedagogik berättas det om ett projekt med fåglar. Under detta projekt 

användes många olika material. Barnen fick bl a teckna av fåglarna med olika slags pennor, 

silverpennor och kolpennor, vissa fick snickra fågelholkar. Andra använde lera och gips som 

material när de gjorde avgjutningar av kråkfötter. (Åberg Lenz Taguchi 2005) 

I Läroplanen för förskolan står det att grunden för den pedagogiska verksamheten ska bygga på 

utforskande, nyfikenhet och lust att lära och att det ska vara utifrån barnens egna erfarenheter, 

intressen, behov och åsikter.(Lpfö 98) 
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Skapande 

Bild är ett viktigt uttrycksmedel i Reggio, ett av de hundra språken som man använder sig 

mycket av. Bilden har inte ett dekorativt syfte i första hand, utan den är ett av många medel att 

skaffa sig en djupare förståelse av omvärlden, att lära sig se. Åberg Lenz Taguchi beskriver i 

boken Lyssnandets pedagogik att ett sätt att ge värde åt det barnen gör är att synliggöra det 

genom att t ex sätta upp arbeterna på väggen. Det är viktigt eftersom det barnen gör inspirerar 

och väcker nyfikenhet till nya projekt. (Åberg Lenz Taguchi 2005)

Den vuxnes roll - medupptäckare

Man talar om tre pedagoger i Reggio Emilia, förskollärarna, barngruppen och miljön. 

Förskollärarens uppgift är enligt Reggio att lyssna, observera och dokumentera barnens 

framsteg, den vuxne ska finnas vid barnets sida som en medupptäckare. Inte som någon som har 

alla svar utan som någon som hjälper barnet att själv upptäcka nya saker. Att undervisa, det vill 

säga att försöka lära ut åt andra- det uppehåller bara den andres passivitet, menade Malaguzzi. 

Det är ofta abstrakta ord som barnen kanske inte ens begriper. Undervisning och förståelse 

hänger överhuvudtaget sällan ihop, istället vill man utmana barnen att lära sig själva vilket leder 

till att barnen får huvudrollen i sitt eget liv. (Gedin och Sjöblom 1995)

Ett grundläggande förhållningssätt i Reggio Emilia är att man ser varje barn som unikt och att 

det själv är huvudpersonen när det gäller sin egen utveckling och sitt eget växande. Man ser ett 

barn som vill lära, växa, veta. Ett barn som kan skapa sin egen kunskap, som har en egen 

inneboende kraft. Ett barn med hundra språk. Det barnet behöver också en vuxen som det kan 

se, lyssna och bygga upp en värld med. Vuxna som de kan föra en dialog, utväxla tankar och 

överskrida gränser med (Gedin och Sjöblom 1995)  Det är viktigt att arbetet bygger på ett 

samspel mellan barnen och lärarna. Ett viktigt mål är att hjälpa barnen till en stark självkänsla 

samtidigt som man betonar vikten av relationer och känslan av tillhörighet med hela 

daghemmet. 

Barngruppen är viktig eftersom barn, enligt Reggio, lär sig genom sin sociala interaktion med 

varandra, de är medkonstruktörer i varandras världar (Wallin 2003) Barn kan ibland ha lättare 

än pedagogerna att förklara saker för varandra.

Miljön är den tredje pedagogen. Väggarna är fyllda av bilder och annat som barnen tillverkat. 

Det finns också fotografier och texter som berättar om verksamheten. Miljön ska vara vacker, 
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spännande, stimulerande och inspirerande. Den ska utmana barnen i deras tankar och fantasier 

och uppmuntra dem till kunskapens alla möjligheter (Wallin 2003) 

Waldorfpedagogiken i förskolan

Arbetsmetod- Den fria leken

En central del i Waldorfpedagogiken är den fria leken alltså en lek som inte är styrd utifrån utan 

där barnet har full kontroll över lekens innehåll. Vid två till tre års ålder börjar den egentliga 

lekåldern, då blir fantasin allt mer framträdande, leken går långt utöver det upplevda och det är 

tydligt att barnet har en naturlig och spontan kreativitet. (Hellström 1986.) En viktig uppgift för 

Waldorfförskollärarna är således att gestalta barnets omgivning, känslomässigt men även 

rumsligt, tidsmässigt och materiellt, på ett sådant sätt att barnen får impulser till att leka 

fantasifullt och socialt (Öjemark et al 2002) De ska även ges tillfälle att få utlopp för sitt 

rörelsebehov och sin skaparlust (Hellström 1986) I den fria leken är det helt och hållet barnen 

själva som har initiativet. I leken har barnen de allra bästa möjligheterna att utveckla 

grundläggande egenskaper och kunskaper som är nödvändiga för att stärka barnets 

identitetsuppfattning och sociala förmåga. Leken är en aktivitet där det som barnet upplever och 

erfar i omgivningen, prövas och övas och blir på så sätt till kunskap för barnet. Exempel på 

färdigheter och kunskaper som barnen övar och utvecklar i leken är motorik, kroppsuppfattning, 

socialt samspel, språklig förmåga, kreativt tänkande, uppfinningsförmåga, idérikedom och 

grundläggande matematisk förståelse (Öjemark et al 2002) Kranich menar att det är i leken som 

barn utvecklar de krafter som senare kan ge mänsklig betydelse åt all inlärning och arbete. 

Barnen lär sig att i leken helt förena sig med det de gör och att anstränga sig i sina aktiviteter 

och förbättra dem. 

Enligt Homburger- Erikson (vars teori om lek presenteras senare) har alla barn behov av lek. 

Genom leken utvecklas en förberedelse inför vuxentillvaron. Dock menar han att 

huvudproblemet för barn idag är att de inte längre får delta i arbete på lek tillsammans med 

vuxna i samhället. Eftersom barnen är avskilda från de vuxnas värld blir de påtvingade en mer 

passiv roll som bara i leken kan bli en aktiv behärskarroll. Det är alltså viktigt menar 

Homburger- Erikson att barn får möjlighet och frihet att låta fantasin få ett mera fritt spelrum. 

Det är viktigt att barn får möjlighet att experimentera med sin verklighet. (Jerlang et al 2005)
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Lekmaterial

Lekmaterialen i Waldorfförskolan är enkla och består till största delen av naturmaterial för att 

tilltala barnets alla sinnen, det kan vara garn, bomulls- och sidentyger, stenar, snäckor och 

pinnar, det finns också stickade djur och dockor och lekmaterial till dockvrån. Det är ett 

förvandlingsbart lekmaterial som inbjuder till konstruktionslekar och rollekar där barnen 

tillsammans skapar vad de behöver till leken. Tanken bakom lekmaterialet är att det ska ge stora 

möjligheter till variation i leken (Gedin och Sjöblom 1995.) Hellström menar att leksakerna ska 

ge utrymme för barnens fantasi att komplettera på det sätt barnet för tillfället önskar, man kan 

då använda samma leksak i många olika sammanhang (Hellström 1986.) I föredraget Barnets 

uppfostran- från andevetenskapens synpunkt tar Steiner dockan som exempel på lekmaterial, 

“Man kan göra en docka åt ett barn på så vis, att man virar samman en gammal servett, gör ben av 
två flikar, armar av två andra flikar, gör huvudet av en knut och sedan målar dit ögon och näsa med 
bläck. Eller så kan man köpa en så kallad “vacker” docka med riktigt hår och målade kinder och ge 
den till barnet. Här behöver det väl inte påpekas att en sådan docka är något ganska förskräckligt  
och ägnad att för hela livet fördärva det sunda estetiska sinnet...När barnet har den sammanvirade  
servetten framför sig, måste det med sin fantasi komplettera allt som kan låta denna tingest framstå 
som människa. Detta arbete av fantasin verkar utvecklande på hjärnans former” (Steiner 1992) 

Skapande 

Waldorfförskolan präglas av skapande verksamheter såsom måleri, handarbeten och även 

musicerande. I de skapande verksamheterna läggs tyngdpunkten på själva skapelseprocessen 

och inte på resultatet vilket bidrar till att skapa en bra gemenskap i gruppen. Det blir ingen 

konkurrens barnen emellan för att jämföra resultat, istället lär barnen sig att respektera 

individuella olikheter.  (Öjemark et al 2002) 

Den vuxnes roll- efterhärmningen

I Barnets uppfostran står att läsa att 
“Det finns två magiska ord som anger, hur barnet kommer i ett förhållande till sin omgivning. Dessa 

är efterhärmning och förebild. ...Allt som försiggår i den fysiska omgivningen härmas av barnet, och 

genom härmningen gjuts dess fysiska organ in i de former, som sedan förblir bestående. Man måste 

bara ta den fysiska omgivningen i vidast tänkbara bemärkelse. Dit hör allt som utspelas i barnets 

omgivning, allt som det kan varsebli med sina sinnen, allt som från det fysiska rummet kan verka på 

barnets andliga krafter. Dit hör även alla moraliska och omoraliska, alla kloka eller dåraktiga 

handlingar, som det kan bli vittne till. Det är inte moraliska talesätt och kloka förklaringar som 

inverkar på barnet i angiven riktning, utan allt som de vuxna i dess omgivning rent synligt gör inför 

dess ögon” (Steiner 1992)

Efterhärmningen har en viktig del i Waldorfförskolan, tanken är att barnet härmar det den vuxne 

gör. Härmningen är enligt Waldorfpedagogiken det lilla barnets sätt att begripa världen och lära 
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sig att bemästra den.  Eftersom härmningen är den pedagogiska metod som man arbetar med är 

det viktigt att pedagogen utför saker som är värdefullt för barnen att ta efter och som inspirerar 

till lek, det kan vara olika vardagssysslor som att baka, handarbeta, laga mat eller 

trädgårdsarbete (Gedin och Sjöblom 1995) Hellström (1986) menar att barnet även behöver se 

vuxna i meningsfulla aktiviteter som det kan härma för utvecklingen av viljan, de vuxna måste 

vara goda föredömen  och se till att barnet får en trygg och kärleksfull omvårdnad. Detta 

trygghetsbehov är något som även Homburger-Erikson betonar. Han menar att barnet genom 

leken kan kompensera för en evetuell ångest, leken får alltså en terapeutisk effekt. I leken kan 

barnet icensätta och upprepa olustbetonade eller ångestfyllda upplevelser och på så vis bearbeta 

dem. (Jerlang et al 2005) Leken kan alltså fungera självläkande för ego enligt Homburger- 

Erikson. 

Sammanfattning

Min forskningsfråga handlade ju om att ta reda på vilket syfte Reggio Emiliafilosofin och 

Waldorfpedagogiken har med leksakerna på förskolan samt undersöka hur pedagogerna 

resonerar på två olika förskolor om leksakerna i respektive förskola, och hur deras tankar 

stämmer överens med Reggio Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogikens syfte med 

leksakerna. 

Jag har i texten ovan försökt ge en inblick i Reggio Emiliafilosofin och Waldorfpedagogiken. 

För att besvara min första fråga som handlar om syftet med leksakerna har jag förstått att 

leksaker inom Reggio Emiliafilosofin är av underordnad betydelse. Där talar man hellre om 

lekmaterial som lera, byggmaterial, färg mm. Från litteraturen om Reggio Emilia har det således 

varit svårt att få fram ett tydligt syfte med leksakerna eller lekmaterialen. Det jag har fått fram 

är dock att lekmaterialen enligt Reggio Emiliafilosofin i stor utsträckning är till för att skapa 

möten mellan barnen för att få igång en dialog och att lära sig lyssna på varandra. Lekmaterialen 

ska även vara sådant som går att utforska och experimentera med, något icke föreställande som 

går att förvandla till det man vill i syfte att stimulera fantasin vad jag förstår.

Inom Waldorfpedagogiken har man både leksaker och lekmaterial av naturmaterial. Syftet med 

deras leksaker är att de ska tilltala alla barnets sinnen och stimulera fantasin. De har även de valt 

att ha ganska oföreställande material just för att barnen själva ska kunna bestämma vad det är de 

vill leka.
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Två teoretikers syn på lek

Min forskningsfråga handlade ju om att ta reda på vilket syfte leksakerna har inom Reggio 

Emiliafilosofin och inom Waldorfpedagogiken samt om pedagogernas tankar stämmer överens 

med Reggio Emiliafilosofin och Waldorfpedagogikens syfte med leksaker. För att få ytterligare 

kunskap om vad leksaker är och vilket syfte de har presenterar jag nedan teoretikerna Erik 

Homburger-Erikson och Alexej Nikolajevitj Leontjevs teorier om leksaker och lek. Erikson 

talar om leken vilket jag tycker har en tydlig koppling till leksaker och därför väljer att ta upp 

här.

Erik Homburger- Erikson (1902-1994)

Erikson lägger stor vikt vid den fria leken. I den har barnet stor möjlighet till självbestämmande 

och utrymme till att experimentera, uttrycka sig och att leka sig igenom svårigheter.(Jerlang et 

al 2005) 

 Lek kännetecknas enligt Erikson av följande.

• Barnet ska på ett lätt och obundet sätt ingå i sammanhang/samarbete med andra 

människor och ting.

• Barnets aktivitet är självskapad, dvs utan tvång.

• Barnet ska känna sig ”underhållet”.

• Barnet är fritt från fruktan, dvs leken har ingen påföljd, innehåller inte ”hotande” 

element från omgivningen.

• Barnet arbetar inte (det har ”lov från den sociala och ekonomiska nödvändigheten”)

 

Enligt Erikson är leken även en process, den framställer alltså inte en produkt som t ex arbete 

gör. Lek och arbete är alltså skilda aktiviteter men de bör trots detta inte utesluta varandra. 

Barnet lägger ner mycket enegi i sina lekar som kan vara farliga, ansträngande och 

känslomässigt engagerande. Erikson menar dock att en produkt av leken  skulle kunna vara den 

psykiska utveckling eller bearbetning av ett problem som barnet uppnår genom leken. 

I förskoleåldern utvidgas barnets lek till att omfatta makrosfären dvs den värld barnet delar med 

andra. Leken blir den viktigaste formen för barnets uttryck och förståelse, eftersom leken utgör 
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barnets barnsliga form för att dramatisera sitt liv. Erikson nämner även olika typer av lekar, 

rollekar, rituallek och kollektiv lek. I rolleken hämtar barnet innehållet från sina upplevelser i 

den verkliga världen, TV och berättelser. I ritualleken bestämmer barnet själv några regler eller 

ritualer som det upprepar i perioder. I kollektiv lek korrigerar barnen varandra och lär sig ta 

hänsyn. Leken har alltså betydelse för hela barnets utveckling, inte bara för den sociala 

förståelsen utan också för intellektet, språket, fantasin, känslorna osv. 

Erikson menar att leken har flera syften. Dels kan barnet genom leken lära sig behärska sin 

verklighet dvs den psykiska utvecklingen och anpassningsfunktionen. I leken kan barnet skapa 

modellsituationer av verkligheten, som det kan experimentera och planera med. Genom detta lär 

sig barnet behärska sin kropp, driftslivet, nya ämnen, orsakssammanhang, tidsdimensioner osv. 

Barnet får även möjlighet att identifiera sig med de vuxna, med könsrollerna, normerna, 

reglerna, tidens begrepps- och funktionsvärld osv. 

Dels kan leken menar Erikson ha en terapeutisk effekt. Barnet kan i leken iscensätta och 

upprepa olustbetonade eller ångestfyllda upplevelser och på så vis bearbeta dem. 

Ett tredje syfte med leken enligt Erikson är att barnet genom leken utvecklas som en 

förberedelse till sin vuxentillvaro. Ett problem menar Erikson är dock att barn idag lever så 

åtskilda de vuxna i samhället. De blir påtvingade en passiv roll som kanske bara i leken kan 

förvandlas till en aktiv behärskarroll. Därför menar Erikson bör barn få möjlighet och frihet att 

låta fantasin få större utrymme. De ska kunna ha möjlighet att experimentera med sin verklighet 

och genom det hitta nya sätt att överskrida gränserna för den verklighet de befinner sig i nu.

(Jerlang et al 2005) 

Erikson menar också att eftersom pedagogen är viktig för barnet och för familjen måste hon 

eller han stödja barnet med uppgifter och material som är relevanta och utmanande för dess 

utveckling. Pedagogen ska även kunna ingå i barnets lek som ”statist” då barnet kan behöva en 

vuxen att avreagera sig på, en vuxen som törs stödja barnets lekidé.(Utvecklingspsykologiska 

teorier) Eftersom barnet blivit mer och mer avskilt från de vuxnas samhälle, arbete osv måste 

pedagogen ge barnet möjlighet att aktivt bli en medarbetare i de olika funktioner som det annars 

är avskuret ifrån (Jerlang et al 2005)

 

20



Alexej Nikolajevitj Leontjev (1903-1978)

Leontjev menar att barnet vill handla precis som de vuxna i ökande grad och de försöker därför 

efterlikna de vuxna i det de gör t ex när de tvättar, diskar, lagar mat osv. Leontjev kallar detta 

för förrollek. Han menar att det är viktigt för barnets utveckling att de vuxna går in i dessa 

förrollekar och understödjer eller utvidgar barnets lek genom att visa barnet föremålens olika 

funktionsmöjligheter.(Jerlang et al 2005) Genom detta utvecklas barnets initiativ till att utforska 

omvärlden mer och på så vis utvecklar det sin medvetenhet om denna omvärld. Barnet utvecklar 

även en självständighet då det på detta sätt motiveras att tillägna sig sin omvärld. Barnet 

uttrycker detta allt oftare med ett ”jag kan själv”- ”jag vill själv”.(Jerlang et al 2005)

Enligt Leontjev finns det en motsättning mellan barnets behov att utföra en handling och dess 

bristande förmåga till detta och det ända som kan lösa detta är leken.Eftersom det i leken ligger 

ett motiv till innehållet i handlingen blir det inte nödvändigt för barnet att helt behärska alla 

handlingar det vill göra.(Jerlang et al 2005) Leontjev menar att barnet leker för att det har lust 

att göra just det

Om lek anser Leontjev inte att handlingsmotivet ligger i resultatet utan i processen och därför 

finns motivet i handlingsinnehållet. Leken kan alltså karakteriseras som processinriktad. Han 

menar dock att det även kan finnas ett produktinriktat element i leken eftersom den måste ses 

som barnets möjlighet att tillägna sig en förståelse för sig sjävt och sin omvärld och en 

möjlighet att uttrycka sig i sin omvärld och förändra den. Barnets omgivning blir enligt 

Leontjev en återspegling i leken. (Jerlang et al 2005)

I kontrast till många andra teorier om lek där det framhålls att de psykologiska förutsättningarna 

för barnets lek är att dess fantasi utvecklas (fantasin startar leken) menar Leontjev att 

lekverksamhetens innehåll är verklig för barnet. Att barnet hämtar innehållet till leken från sitt 

verkliga liv och inte från en förutexisterande fantasivärld. Han menar dock att fantasin är 

nödvändig för att förverkliga det reella innehållet i en låtsad leksituation eftersom barnet inte 

kan utföra de riktiga handlingarna utan måste låtsas.

När det gäller leksaker menar Leontjev att det finns gränser för vad fantasin kan uträtta, 

eftersom varje föremål inte kan ersätta ett annat. Alltså menar Leontjev att de mest användbara 

leksakerna är de som är ”ospecialiserade” och som har många användningsmöjligheter. Sådana 
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leksaker kan användas till många olika handlingar om det bara finns den minsta ”likhet” med 

det verkliga föremålet. Motsatsen till de ”ospecialiserade” leksakerna är de ”specialiserade” 

som t ex dockservis, bilar och djur osv. Dessa leksaker kan ibland ingå i leken men inte enligt 

Leontjev förvandlas till något annat. (Jerlang et al 2005)

Sammanfattning

Min forskningsfråga handlade ju om att ta reda på vilket syfte leksakerna har inom Reggio 

Emiliafilosofin och inom Waldorfpedagogiken samt om pedagogernas tankar stämmer överens 

med Reggio Emiliafilosofin och Waldorfpedagogikens syfte med leksaker. Erikson nämner inte 

leksaker men däremot lek och vilka syften den har, Leontjev nämner leksaker men inte något 

tydligt syfte. Enligt min uppfattning menar dock Leontjev att åtminstone ett av leksakernas 

syften är att väcka fantasin. Enligt Erikson finns det flera syften med leken och enligt min 

uppfattning hör leksaker ihop med lek och kan alltså sägas ha samma syfte. Han talar om leken 

som en terapeutisk effekt för barnet, lek som en förberedelse inför vuxenlivet och leken som ett 

medel att förstå sin omvärld.

Leksaker som jag ser det kan alltså ha flera syften. Att väcka fantasin är något som återkommer 

både i Reggio Emiliafilosofin, Waldorfpedagogiken och hos teoretikerna men är det något som 

pedagogerna som faktiskt arbetar i förskolan kan hålla med om eller har de andra tankar om 

vilka syften leksakerna har i förskolan? Detta har jag tagit reda på genom kvalitativa intervjuer 

med pedagoger på två olika förskolor.

Metod

Metodval
För att kunna ta reda på vad pedagogerna har för tankar kring mitt ämne har jag valt en 

kvalitativ metod där jag intervjuar åtta pedagoger på två förskolor. Med en kvalitativ metod 

menas att det är forskarens uppfattning eller tolkning som står i förgrunden (Holme Solvang 

1997.) Repstad (1988) menar att man med kvalitativa metoder kan få insikter om det 

grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö. Jag ville komma åt pedagogernas egna 

tankar  kring leksakerna på förskolan och använde mig därför av respondentintervju som ger 

mer direkt information om individens känslor, åsikter och uppfattningar.  (Repstad 1988)  
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Eftersom min undersökning är en jämförande studie mellan Waldorfpedagogiken och Reggio 

Emiliafilosofin har fyra intervjuer ägt rum på en Waldorfförskola och fyra på en Reggio 

Emiliainspirerad förskola. Både på Waldorfförskolan och den Reggio Emiliainspirerade 

förskolan intervjuade jag fyra pedagoger, till min hjälp hade jag en bandspelare, då jag ville 

komma åt pedagogernas åsikter och tankar kring ämnet. Repstad menar att man lätt förlorar 

många nyanser och värdefull information om man är ute efter värderingar och känslor om man 

inte använder en bandspelare. (Repstad 1988) 

Repstad anser även att det finns både för- och nackdelar med att använda bandspelare vid 

förberedda, kvalitativa intervjuer. En fördel kan t ex vara att den som intervjuar kan ägna sin tid 

åt respondenten istället för att skriva och på så vis helt och hållet kunna engagera sig i intervjun

Det kan också bli en negativ effekt om den som intervjuar sneglar på sina anteckningar under 

tiden respondenterna pratar, eftersom det kan upplevas som att den som intervjuar inte har något 

intresse för vad respondenterna har att säga. Vissa personer kan också känna sig hämmade 

vilket gör att man kanske inte får fram den information man är ute efter. (Repstad 1988). 

Tillvägagångssätt
Min forskningsfråga handlade ju om att ta reda på vilket syfte Reggio Emiliafilosofin och 

Waldorfpedagogiken har med leksakerna på förskolan samt undersöka hur pedagogerna 

resonerar på två olika förskolor om leksakerna i respektive förskola, och hur deras tankar 

stämmer överens med Reggio Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogikens syfte med 

leksakerna. Jag valde att ställa sju frågor till pedagogerna på respektive förskola. Mitt val av 

frågor grundar sig på att jag ville få ut så mycket information som möjligt om pedagogernas 

tankar kring leksakerna. Jag ville veta vilka leksaker de hade i lekrummet på förskolan för att 

tydliggöra för respondenten vad vi pratade om. Jag ville också veta varför de hade just de 

leksakerna och vad de tänkte på vid inköpen av nya saker alltså vad de ska användas till, när de 

ska användas och vilka som skulle använda dem. Jag ville även veta om det fanns någon leksak 

som de tyckte var speciell just för Reggio Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogiken och 

om det fanns någon pedagogisk tanke varför de valt leksakerna. Vissa av frågorna går i varandra 

vilket enligt mig bidrar till att få ännu tydligare svar på min forskningsfråga.

 

Intervjufrågor

1. Vad har ni för leksaker i lekrummet?
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2. Vad grundar sig valet av leksaker på?

3. Vad har ni för tankar kring inköpen? 

4. Vad är en leksak för dig?

5. Vilket syfte har leksakerna i förskolan enligt dig?

6. Anser du att det finns någon pedagogisk tanke varför ni valt de här leksakerna på 

förskolan?

7. Finns det leksaker som är speciella just för Reggio Emilia-inspirerade förskolor?

8. Finns det leksaker som är speciella just för Waldorfförskolor?

Undersökningsgrupp
Båda förskolorna har jag haft kontakt med tidigare under min verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU). Den Reggio Emiliainspirerade förskolan kontaktade jag först via mail, eftersom det är 

viktigt att de som intervjuas får reda på vad de ska medverka i. Enligt Holme och Solvang är det 

så man bygger upp den nödvändiga tillit som är en förutsättning för att en intervjusituation ska 

fungera och intervjun kan bli en engagerad, kunskapsutvecklande och medvetandegörande 

process. (Holme och Solvang 1997).

I mailet förklarade jag att jag skulle göra en jämförelse av lekmaterialet på de båda förskolorna 

och att jag ville intervjua fyra pedagoger. Jag skrev även att jag tänkte ringa dem dagen efter 

och att mailet skulle vara som en liten förberedelse. De ringde dock upp på en gång med 

ordnade intervjuer. Waldorfförskolan kontaktade jag via telefon då de inte hade någon mail. 

Pedagogen jag pratade med hade ont om tid och jag hann inte förklara mer än att jag skulle 

komma dit och intervjua fyra pedagoger. 

På waldorfförskolan intervjuade jag två waldorfförskollärare, en blivande waldorfförskollärare 

och en ”vanlig” förskollärare, åldern på de intervjuade var mellan 34 och 45 år och alla var 

kvinnor. På den Reggio Emiliainspirerade förskolan intervjuade jag tre kvinnliga förskollärare 

och en kvinnlig utbildad lärare 0-12 år. De var mellan 40 och 60 år. 

Forskningsetiska överväganden
Jag har valt att i min undersökning låta pedagogerna och förskolorna de arbetar på vara 

anonyma. Detta för att andra personer inte ska kunna ta reda på vem den enskilde svarspersonen 

är. (Holme Solvang 1997) Svarspersonerna har även själva fått ta ställning till om de vill vara 

med på intervjuerna eller inte, de blev informerade om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun samt att informationen enbart skulle användas till denna studie.
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Kvalitetskriterier
Måttet validitet är något som anger om forskaren undersökt det som verkligen var avsikten med 

undersökningen.Om validiteten var god har forskaren alltså undersökt det som var tänkt. Med 

reliabilitet menas om undersökningen var pålitlig eller tillförlitlig. Där mäter man 

noggrannheten och säkerheten i metoden som använts. En god reliabilitet visar alltså på om man 

använt den vetenskapliga ansatsen och dess redskap på ett sådant sätt att resultatet kan bli 

trovärdigt och säkert.  

Jag anser att jag använt en metod som gjort att jag har kunnat få fram den information jag vill åt 

och att jag med denna metod besvarat min forskningsfråga så långt det varit möjligt. Däremot 

kunde jag haft en större spridning på intervjuerna alltså intervjuat pedagoger på fler förskolor än 

två.  

Resultat av intervjuer

I det här kapitlet presenteras resultatet av intervjuerna. Frågorna kommer i tur och ordning, först 

Waldorf och sedan Reggio Emilia. Efter varje fråga kommer en sammanfattning av svaren från 

intervjupersonerna. 

Waldorf
Vad har ni för leksaker i lekrummet?

På den här frågan räknade alla pedagoger upp skynken, klossar, käpphästar, trädjur och 

kökssaker som leksaker i lekrummet. Tre pedagoger tog även med dockor och bilar. En hade en 

bilbana, en gunghäst, en stor korg som kunde bli en båt eller en koja och en pall som kunde bli 

docksäng eller potta. En annan av pedagogerna hade en docksäng en dockvagn och träskålar. 

Ytterligare en annan hade borstar och skärmar i sitt lekrum.

Vad grundar sig valet av leksaker på?

Att det ska vara av naturmaterial svarade två av pedagogerna t ex tyg och trä. Det ska kännas 

olika när man tar på det. En pedagog nämde att de väljer leksaker som går att använda till 

många olika saker, som man kan leka med på många sätt t ex ett skynke. Två menade också att 
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det skulle vara hållbara material som gick att laga om det gick sönder. En tyckte att det skulle 

vara vackert och skönt att ta i. 

Vad har ni för tankar kring inköpen?

Två av pedagogerna menade att de inte köpte in så mycket till förskolan utan man tillverkade 

det man behövde själv. Om något gick sönder lagade man det “Man kanske sitter och stickar en 

katt och så ser de den här katten växa fram och sen till slut en dag så kommer den, det är också 

fint. Att det inte går så fort.”  Köpte man in något var dock tanken att det skulle vara av 

naturmaterial. En annan pedagog menade att det skulle vara saker som kunde användas till 

mycket. Och en annan att det skulle vara riktiga saker som åldras och att det ska hålla att leka 

med. 

Vad är en leksak för dig?

En av pedagogerna tyckte att en leksak för henne var något som man kan använda i leken, ett 

lekredskap eller något som går att leka med. En annan tyckte att det var något som skapar lek 

och att det inte nödvändigtvis behövde vara anpassat för barn. En pedagog räknade upp 

dockvagnar och olika saker man har i köket som leksaker och en annan menade att bilar, 

vagnar, skåp och lådor som man kan plocka i och ur saker ur var leksaker för henne. 

Vilket syfte har leksakerna i förskolan enligt dig?

Två pedagoger menade att leksakernas syfte var att väcka fantasin och att de var till för leken. 

En menade också att leksakerna skulle skapa leklust, glädje, inpiration men också kunna ge 

tröst. En annan pedagog tyckte att syftet var att ge barnen möjlighet att utvecklas. 

Anser du att det finns någon pedagogisk tanke bakom valet av leksaker?

Alla pedagoger tyckte att det fanns en pedagogisk tanke bakom valet av leksaker t ex menade en 

att de inte hade så mycket färdiga saker utan sådant som kunde användas till mycket, så att 

barnen med hjälp av fantasin kunde skapa det de behövde till leken. En annan tog dockorna som 

ett exempel “...hos oss är det ju väldigt tydligt för där har vi ju genomtänkt då med dockerna att 

de är ju ganska enkla i ansiktet för att de ska kunna vara både glada och ledsna och arga”.

Finns det leksaker som är speciella just för Waldorf?
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Leksaker som är av naturmaterial svarade två av pedagogerna. Tre pedagoger tyckte att 

Waldorfdockerna nog var sådana som bara förekom på Waldorfförskolor. En pedagog nämnde 

käpphästar, trädjur och ett litet kök, och att det var saker som inte var så föreställande som fanns 

på Waldorfförskolorna. En annan nämnde skynken och skärmar och saker som är gjorda i ull.

Reggio Emilia
På den Reggio Emiliainspirerade förskolan menade pedagogerna att de inte hade något speciellt 

lekrum utan att de hade olika rum eller hörnor där barnen kunde göra olika saker. T ex ett bygg- 

och konstuktionsrum, en hemvrå och en ateljé. Det var också flera av pedagogerna som menade 

att de inte hade så mycket leksaker utan mer lekmaterial som t ex klipp och klistra, snickra eller 

måla. Men några leksaker fanns det i varje rum och det är dem jag använder som svar på mina 

frågor.

Vad har ni för leksaker i lekrummet?

Klossar och bilar hade alla pedagoger på sina avdelningar. En pedagog hade ett garage och en 

plastränna som satt fast på väggen som barnen kunde köra sina bilar i. Hon hade även stora 

plastdjur, bollar, mjuka klossar, duplolego. En hemvrå nämnde tre av pedagogerna, med spis 

och dockor, en hade en docksäng. Andra leksaker var lego, tyger, tunna sjalar, snäckor, kottar 

och frukter. En pedagog nämnde att de hade planerat att ta in mer naturmaterial som t ex stenar.

Vad grundar sig valet av leksaker på enligt dig?

Två av pedagogerna menade att barnens ålder var något som spelade in i valet av leksaker. 

Leksakerna skulle ge nya utmaningar ju äldre barnen blev. En tyckte också att det skulle fånga 

barngruppen och att det berodde på vad de jobbade med projektmässigt på förskolan. En 

pedagog tyckte att det skulle vara saker som var annorlunda mot det barnen hade hemma. En 

annan pedagog menade att det skulle vara ofärdiga material för att barnens fantasi skulle 

stimuleras men också att det i hemvrån skulle finnas saker som liknade de i hemmet för att 

inbjuda till rollek.

Vad har ni för tankar kring inköpen?

Det ska vara ett material som fascinerar och tilltalar barnen. Det ska också passa barnets ålder 

tyckte två pedagoger. En pedagog menade att det ska egga igång barnens fantasi, kreativitet och 
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nyfikenhet. Det ska vara ett material som de kan experimentera med och prova. En annan 

pedagog menade att det var det de såg att barnen var intresserade av som styrde men att det 

också fanns ett grundutbud av leksaker på förskolan. Budget nämde en pedagog som något som 

styr inköpen lite grann. En pedagog tyckte att det skulle vara saker som kompletterar det de 

redan har men även att de skulle introducera nya saker för barnen. 

Vad är en leksak för dig?

Två pedagoger menade att de efter att ha börjat jobba på en Reggio Emiliainspirerad förskola 

vidgat sin uppfattning om vad en leksak är. Förr hade de tänkt att det var någon köpt sak som 

beskrev för barnet vad det skulle göra med den som en docka eller en järnväg. Nu menade 

pedagogerna att en leksak kan vara vad som helst bara det tilltalar pesonen i fråga. En tyckte 

också att det kunde vara något som gjorde att barnen fick kontakt med varandra. En pedagog 

beskrev leksak som något som ger förutsättningar att få funderingar själv eller med andra och att 

det skapar lek. En annan som något barnet kan använda för att bearbeta något med eller 

experimentera eller utforska. 

“Två barn vare det som kom med som gick in i vårat våtrum så hade han något i handen så frågade jag 
'vad ska ni göra'  så såg jag en spindel i plast då 'spindeln behöver bada' så tog de en burk vatten och 
fyllde den med vatten och doppade ner den så tänkte jag inte mer på det utan gick och satte mig vid 
datorn som var precis intill och så började jag skriva och så hör jag hur de pratar där inne och så hör 
jag hur ena pojken ropar 'TITTA VILKEN STOR RUMPA HAN HAR' så jag gick ju dit och titta och 
då har de ju set ju hur vattnet förstorar. Vilken upptäckt!”

Vilket syfte har leksakerna i förskolan enligt dig?

Pedagogerna verkade eniga om att syftet med leksakerna var att samla barnen, att skapa möten 

där barnen kan lära av varandra, fantisera, prata och spinna vidare på saker de upptäcker. En 

pedagog menade att syftet var att ge förutsättningar att tillsammans upptäcka och leka och ha 

roligt. Att lära, pröva på nya saker, att utmana och experimentera. En annan menade också att 

syftet var att få igång en dialog mellan barnen men att leksakerna även kunde användas för 

bearbetning.

Anser du att det finns någon pedagogisk tanke bakom valet av leksaker på förskolan?

Alla pedagoger sa att så var det. Två pedagoger menade att den pedagogiska tanken var att 

leksakerna skulle utmana barnen, utmana deras fantasi och kreativitet 

“Jamen vad kan vi utmana tvååringarna med, ja då är det ju inte så mycket knoppussel längre till 
exempel utan då blir det ju lite mer avancerat så att man hela tiden tänker framåt så”. 
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En menade också att tanken var att barnen skulle lära via samspel med varandra. En annan 

pedagog tyckte att en tanke var att ha leksaker som kunde användas till många olika saker för att 

stimulera fantasin. En menade också att delaktighet då barnen fick vara med och välja leksaker 

ibland var en pedagogisk tanke. Att barnen kände att de kunde påverka.

Finns det leksaker som är speciella just för Reggio Emiliaförskolor?

Skräpmaterial som plastburkar och pappkartonger svarade två pedagoger, skapandematerial 

svarade en tredje. En pedagog tyckte inte att det fanns något speciellt utan att man tog in det 

som barnen inspirerades av.

Analys

Min forskningsfråga handlade ju om att ta reda på vilket syfte Reggio Emiliafilosofin och 

Waldorfpedagogiken har med leksakerna på förskolan samt undersöka hur pedagogerna 

resonerar på två olika förskolor om leksakerna i respektive förskola, och hur deras tankar 

stämmer överens med Reggio Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogikens syfte med 

leksakerna. Som jag nämnt tidigare är begreppet leksak ganska svårdefinierbart enligt både 

teoretiker och pedagoger och även för mig själv. Flera av pedagogerna, särskilt på den Reggio 

Emiliainspirerade förskolan menade att de snarare hade lekmaterial än leksaker. 

Den allmänna uppfattning verkar vara att en leksak kan vara allt möjligt som barn kan leka med 

och gärna något oföreställande som går att använda till mycket. Som jag nämner i 

definitionsdelen av leksaker  menar Knutsdotter Olofsson (2002) att naturmaterial och material 

med många användningsmöjligheter är ett överlägset lekmaterial. Det var också det 

pedagogerna på de båda förskolorna nämnde under intervjuerna. Som jag tolkar det så är en 

leksak något föreställande som berättar vad man ska göra med det t ex en docka, en bil eller djur 

medan ett lekmaterial är något som blir vad man gör det till t ex ett skynke, klossar, eller en 

kartong. 

Jag har försökt begränsa min forskning genom att enbart ta upp de leksaker som fanns i 

lekrummet på de två förskolorna. En skillnad jag märkte då var att det på den Reggio 

Emiliainspirerade förskolan inte fanns något speciellt lekrum, istället hade de flera små rum 

eller hörnor där olika typer av lekar bedrevs. De hade heller inte så mycket leksaker utan mer 
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lekmaterial som de kallade det. På Waldorfförskolan fanns ett stort lekrum och många leksaker 

men även lekmaterial enligt pedagogerna. 

Likheter
Min uppfattning om de båda pedagogikerna innan jag gjorde intervjuerna var att de skulle skilja 

sig ganska mycket åt. Jag trodde t ex att det på den Reggio Emiliainspirerade förskolan mest 

förekom ”traditionella leksaker” såsom dockor och bilar i plast, lego och pussel med mera. 

Waldorfförskolan kände jag till ganska mycket om innan min undersökning och visste alltså att 

de hade mycket leksaker av naturmaterial. Likheter jag fann på förskolorna var att båda 

använder sig av lekmaterial alltså material som går att använda till många olika saker, i vissa 

fall även samma sorts material som t ex skynken, stenar, kottar, snäckor. Leontjev menar att de 

mest användbara leksakerna är de som är “ospecialiserade” och alltså kan ha många 

användningsmöjligheter som t ex kuddar, byggklossar, pinnar mm.

 ”Mer specialiserade leksaker såsom, dockservis, bilar, djur mm har inte samma 
förvandlingsförmåga. Om leksaken har en allt för fastställd och specialiserad funktion blir den 
således obrukbar för annat än en kort stunds förströelse” (Jerlang et al 2005) 

Skillnader
En skillnad som jag såg var att man på den Reggio Emiliainspirerade förskolan ville ha material 

som växer med barnen ”Leksakerna skulle ge nya utmaningar ju äldre barnen blev” 

Pedagogerna ville ha material som stimulerar fantasin, som barnen kan utforska  och 

experimentera med. De leksaker som fanns på förskolan verkade mer vara där i syfte att 

utforska och för pedagogerna att se vad det kan bli för lek av i syfte att göra ett projekt. Enligt 

min uppfattning präglas Reggio Emiliafilosofin mer av utforskande och experimenterande än av 

fri lek i motsats till waldorfpedagogiken. Enligt Erik Homburger Erikson har leken stor 

betydelse för barnets utveckling. Barnet kan genom leken lära sig behärska sin verklighet. 

Leken gör det också möjligt att skapa modellsituationer av verkligheten, så att barnet kan 

experimentera och planera. På det sättet kan det lära sig behärska och förstå sin kropp, 

driftslivet, nya ämnen, orsakssammanhang, tidsdimensioner osv. Å andra sidan kan man ju se 

detta utforskande och experimenterande som lek, att upptäcka nya saker och att låta fantasin 

flöda och på så sätt lära sig förstå sig själv. Läroplanen för förskolan nämner att en trygg miljö 

som lockar till lek och aktivitet, som inspirerar barnen till att utforska omvärlden är något som 

förskolan ska erbjuda. (Lpfö 98).
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Inom Waldorf vill man också stimulera fantasin, men genom den fria leken. Där tar 

förskolläraren ett steg tillbaka och låter barnen leka fritt för att på så sätt stimulera fantasin och 

få kunskap. Inom Reggio Emiliafilosofin är förskolläraren en medupptäckare som hjälper barnet 

att upptäcka själv. 

Teorin i praktiken

Waldorf 

Min forskningsfråga handlade ju om att ta reda på vilket syfte Reggio Emiliafilosofin och 

Waldorfpedagogiken har med leksakerna på förskolan samt undersöka hur pedagogerna 

resonerar på två olika förskolor om leksakerna i respektive förskola, och hur deras tankar 

stämmer överens med Reggio Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogikens syfte med 

leksakerna. Jag ska här försöka besvara den frågan. 

Jag tycker att teorin om leksakerna i Waldorfförskolan i det här fallet stämmer väl överens med 

vad pedagogerna hade för tankar om dem. Leksakerna ska vara av naturmaterial såsom trä, ull 

och tyg med mera för att stimulera barnets alla sinnen. Leksakerna ska också vara gjorda på ett 

sådant sätt att de kan ge stora möjligheter till variation i leken. Som jag nämner i teorikapitlet 

menar Knutsdotter Olofsson (2002) att ett överlägset lekmaterial är just naturmaterial eller 

material med många användningsmöjligheter. Öhman (2003) tycks också dela den 

uppfattningen och menar att fantasi, skapande och kreativitet hänger samman i leken, om det 

inte finns en kopp att tillgå så transformerar barnet en kloss eller något annat till en kopp. 

Något som var återkommande i både teorin och praktiken var naturmaterialen. Pedagogerna 

nämnde saker som att det ska vara material som håller och att det skulle kännas olika när man 

tog på det till skillnad från t ex plast som de menade bara kändes som plast. Detta känns igen i 

teorin där leksakerna ska tilltala alla sinnen. Flera pedagoger menade också att det skulle vara 

material som kunde förvandlas och på så vis väcka fantasin vilket är något som Steiner menar i 

Barnets uppfostran. 

“...Eller så kan man köpa en så kallad “vacker” docka med riktigt hår och målade kinder och ge den 
till barnet. Här behöver det väl inte påpekas att en sådan docka är något ganska förskräckligt och 
ägnad att för hela livet fördärva det sunda estetiska sinnet...När barnet har den sammanvirade 
servetten framför sig, måste det med sin fantasi komplettera allt som kan låta denna tingest framstå 
som människa. Detta arbete av fantasin verkar utvecklande på hjärnans former” (Steiner 1992) 

Reggio Emilia

I den litteratur jag hittat om Reggio Emiliafilosofin står det inte mycket om vilka leksaker de 

har eller varför. Däremot talas det mycket om lekmaterial som målarfärg, pärlor, skynken, lera 
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och trä. Jag fick också den uppfattningen när jag intervjuade pedagogerna att leksaker var av 

underordnad betydelse och att de hellre pratade om lekmaterialet. Det verkade dock som att det 

i varje hörna ingick några leksaker, i bygg och konstruktionshörnan fanns t ex bilar och i 

hemvrån fanns dockor och saker som hade med hemmet att göra.  Det som nämns i litteraturen 

är att det ska vara en utforskande miljö med material som barnen kan inspireras att utforska och 

experimentera med och det var något som återkom tydligt i intervjuerna. Erikson menar att 

pedagogen måste stödja barnet med uppgifter och material som är relevanta och utmanande för 

dess utveckling vilket även pedagogerna nämner

“...och intresset gör ju sitt till också så att hela tiden måste man ju gå efter var barnet befinner sig så 
att det finns utmaningar för dem hela tiden”

Några pedagoger jag intervjuade menade att leksakerna kunde användas som tröst  

“Sedan är det för bearbetning också tycker jag när man ser hur de som har fått syskon går och bär 
dockan såhär där fyller leksaker en funktion också.” 

Detta är något som även Erikson tar upp i sin teori. Som nämnts tidigare menar Erikson att 

leken kan ha en terapeutisk verkan på barnet då barnet i leken kan icensätta och upprepa 

olustbetonade eller ångestfyllda upplevelser och genom det bearbeta dem. (Jerlang et al 2005)

Sammanfattning
Enligt min uppfattning verkar både Reggio Emilia och Waldorf ha i stort sätt samma mål med 

sina leksaker och lekmaterial. De vill att leksakerna ska vara ganska oföreställande för att de på 

så vis ska kunna bli många olika saker för barnen att leka med och detta för att stimulera 

barnens fantasi. Som jag tolkar det så är det huvudsyftet med leksakerna. Pedagogernas och 

teoriernas uppfattningar skiljer sig dock i typen av material och hur leksakerna ska användas för 

att nå detta. Inom Waldorf är det viktigt att det finns mycket oföreställande naturmaterial som 

stimulerar sinnena och fantasin men det är också viktigt att pedagogen tar ett steg tillbaka och 

låter barnen gå in i den fria leken där fantasin kan uppstå. Inom Reggio Emilia vill man också 

stimulera fantasin men genom att låta barnen utforska, experimentera och reflektera. Och som 

jag nämnde tidigare i texten ska pedagogen vara en medupptäckare. 

Waldorfmiljön är en ganska lugn och stillsam miljö enligt min uppfattning. De har de leksaker 

de har och det verkar inte förändras så mycket 
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“Man kanske sitter och stickar en katt och så ser de den här katten växa fram och sen till slut en dag 
så kommer den, det är också fint. Att det inte går så fort.”

Det finns många kvalitetet i det anser jag. Barnen får komma till en miljö som är lugn och 

behaglig utan intryck från tv och dator. En miljö där man tar tillvara de leksaker man har och 

lagar när det behövs, vilket enligt pedagogerna kan vara bra för barn att se i dagens slit- och 

slängsamhälle. Å andra sidan är det kanske inte en miljö som utvecklas så mycket till skillnad 

mot Reggio Emilias miljö som inpirerar till forskning och experimenterande, där barnen får leka 

med barbie och turtles och det står en dator i varje rum. Medan Waldorf försöker skapa ett lugn 

för barnen går Reggio Emilia in på djupet och utforskar allt som finns från kottarna i skogen till 

leksakerna barnen har hemma. 

Avslut
Min förförståelse av begreppet leksak var att det var saker som var gjorda för barn och till för 

att leka med, som t ex dockor, bilar och nallar. Jag har efter den här undersökningen vidgat min 

uppfattning om begreppet leksak och  kan även se att det kan vara i princip vad som helst som 

barn kan leka med. Det behöver inte vara föreställande för att definieras som leksak, tvärtom var 

det det oföreställande lekmaterialet som nämndes mest i både teorierna och av pedagogerna på 

de olika förskolorna på frågan vad en leksak är. Min förförståelse av syftet med leksakerna har 

även den ändrats. Jag trodde från början att det inte direkt fanns något speciellt syfte utan att 

leksaker var till för att leka med, som ett komplement till leken. Jag har blivit glatt överraskad 

av att höra pedagogernas tankar om syftet och hur väl de överenstämmer med Reggio 

Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogiken. Det tyder enligt mig på ett engagemang hos 

pedagogerna för barnen och verksamheten i övrigt. 

Diskussion

Min forskningsfråga handlade ju om att ta reda på vilket syfte Reggio Emiliafilosofin och 

Waldorfpedagogiken har med leksakerna på förskolan samt undersöka hur pedagogerna 

resonerar på två olika förskolor om leksakerna i respektive förskola, och hur deras tankar 

stämmer överens med Reggio Emiliafilosofin respektive Waldorfpedagogikens syfte med 

leksakerna.

Det här är en liten undersökning om ett stort ämne som det självklart finns mängder kvar att ta 

reda på om. Jag begränsade min undersökning till leksakerna i lekrummet och valde att göra 

kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger på två olika förskolor. Det fanns förstås flera olika sätt 
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som jag hade kunnat göra min undersökning på. Jag kunde t ex ha gjort en litteraturstudie och 

på så vis fått reda på syftet med leksakerna inom de olika pedagogikerna. Detta var dock inte 

aktuellt då jag även ville komma fram till pedagogernas tankar om leksakerna. Det finns även 

en risk med enbart litteraturstudier som jag ser det. Teorier är inte alltid aktuell kunskap och det 

var just den kunskapen jag ville åt i det här fallet.

Jag kunde även ha gjort en enkätundersökning men då hade risken varit att jag bara fått mina 

egna uppfattningar om leksaker bekräftade vilket ju inte var det jag ville. 

Risken som jag ser det med den metod jag valde är dock att det alltid kan ställas fler frågor. Jag 

kunde också ha intervjuat fler personer eller valt att göra intervjuer på flera olika förskolor 

istället för två. Detta var dock inte möjligt vare sig ur tidsynpunkt eller uppsatsens omfattning. 

Frågor som återstår att undersöka är enligt mig kopplingen mellan lek och leksaker. Hur Reggio 

Emiliafilosofin och Waldorfpedagogiken ser på leken med leksaker.  Något som jag upptäckt 

genom min studie är att det faktiskt finns tankar bakom leksakerna, de är inte bara där för att det 

”ska vara så” utan de fyller verkligen en funktion. De har ett syfte i både Reggio Emiliafilosofin 

och i Waldorfpedagogiken och säkert inom andra inriktningar i förskolan också vilket man 

skulle kunna forska vidare om. Min ökade förståelse av leksakernas syfte kan jag nu använda i 

mitt senare yrkesliv då jag kommer komma i kontakt med både leksaker och barns lek med dem. 
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