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Forskarskola för förskollärare
Sedan 2011 har det funnits två forskarskolor som erbjudit möjlighet för 
förskollärare att gå forskarutbildning. Flera universitet och högskolor har 
samarbetat och ansvaret har legat vid Malmö högskola och Stockholms 
universitet. Förskollärarna har arbetat en dag i veckan i sina kommuner och 
gått kurser samt genomfört en studie under de övriga fyra dagarna. Två och 
ett halvt år senare har nu flera av dem skrivit sina licentiatsuppsatser och kan 
titulera sig Fil. lic. Vi har bjudit in några av dem att berätta om sina studier, 
och om du vill läsa uppsatserna går du in på respektive lärosäte och söker upp 
den.

Mycket nöje med läsningen av årets sista nummer av OMEP-nytt! 
God Jul och Gott nytt år!

Ingrid Engdahl, 
ordförande för Svenska OMEP

ÅRSMÖTEN
Svenska OMEP 
tid: Lördagen den 8 februari 2014 kl. 13 
plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Skånekretsen 
tid: Onsdagen den 8 januari 2014 kl 18.15 
plats: A230 på Orkanen, Malmö högskola

Stockholmskretsen
tid: Onsdagen den 15 januari 2014 kl 18.30 
plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm 
I samband med årsmötet berättar Julia Brukroken från 
förskolorna “vi som växer” om EKOTEK. 

Göteborgskretsen 
tid: Torsdagen den 16 januari 2014 kl 18.00
plats: rum A2 136, instutitionen för Specialpedagogik,
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Göteborg
Ingrid Pramling Samuelsson berättar om OMEP:s senaste 
projekt.
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Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia 

BARNS DELTAGANDE OCH DELAKTIGHET
Anette Hamerslag, Uppsala universitet

I uppsatsen beskrivs barns och pedagogers 
deltagande i projektarbete i en svensk förskola 
där pedagogerna arbetar med inspiration från 
den pedagogiska filosofin som uppstått i Reggio 
Emilia, Italien. Syftet är att undersöka hur barn 
görs delaktiga i utformningen av projektarbete. 
Under en sex månader etnografisk studie i en 
förskoleavdelning med fyra till fem år gamla barn 
har fältanteckningar och videoinspelningar samlats 
in. Materialet har analyserats ur ett sociokulturellt 
och etnometodologiskt perspektiv.

Tidigare forskning har visat att barns delaktighet 
är begränsad, särskilt i aktiviteter som leds av 
vuxna (se t.ex. Arnér & Tellgren, 2006; Emilson, 
2008). I föreliggande uppsats har synliggjorts att 
barn genom sitt deltagande kan vara delaktiga 
även i en pedagogstyrd aktivitet som projektarbete. 
Den svenska Reggiodiskursen har av Lind (2010) 
beskrivits som en förhandlingskultur, något som här 
undersöks empiriskt. 

Studien belyser hur både barn och pedagoger är 
aktiva aktörer vid utformning av projektarbete 
samt hur deltagarna använder sig av en rad olika 
semiotiska resurser. Barnen bemöts och agerar 
som kompetenta. Samspelen kan beskrivas i 
enlighet med Baes (2012) definition av rymliga 
interaktionsmönster, m.a.o. att pedagogerna 
orienterar mot att förstå barnens intressen, att deras 
erfarenheter värdesätts och att eventuella misstag 
accepteras. Interaktionen mellan barn och pedagoger 
präglas av att de orienterar mot varandra, är lyhörda 
för den andre parten och samtidigt aktivt arbetar för 
att driva igenom egna intressen. Vare sig pedagoger 
eller barn styr allenarådande över utformningen av 
projektarbeten, utan delaktighet framstår som ett 
komplext fenomen som konstitueras i dynamiska 
processer. Genom deltagande i kollektiva processer 
approprierar barnen olika kulturella betydelser (jfr 
Martin & Evaldsson, 2012). De är aktivt skapande 
av sin egen delaktighet genom att omtolka, 
reproducera och anpassa sig till olika normer 
kopplade till projektarbete (jfr Corsaro, 2003; 

Corsaro, 2011, Corsaro & Molinari, 2005). 

Det visar sig dock att barnen hade mer möjlighet 
till delaktighet avseende innehåll och mindre 
avseende arbetssätt. I enlighet med den pedagogiska 
filosofin från Reggio Emilia var miljön inredd 
med tillgängliga material och verktyg (se t.ex. 
Wallin, 1996). Miljön kan sägas vara inredd med 
erbjudanden om delaktighet (eng. ”affordances”, 
se bl.a. Linell, 1998; Martin & Evaldsson, 2012). 
Detta utnyttjades dock av barnen främst vid fri lek. 
Under projektarbeten var miljöerna mer styrda. Ofta 
var materialen som skulle användas framdukade 
vid bestämda platser och förhandlingar kring detta 
förekom sällan.

Innehållsmässigt bidrog barnen främst med bredd 
och mångfald och pedagogerna strävade efter 
att tidvis fokusera innehållet genom att samla 
barngruppen kring ett innehåll. En vågformad figur 
illustrerar dessa variationer av innehållets bredd, 
vilket också kan uttryckas som variation i barnens 
valmöjligheter. 

Variationerna avseende hur omfattande innehåll 
pedagogerna tillåter fungerade som en subtil teknik 
för att väva samman individuella och kollektiva 
intressen (jfr skillnaden mellan individuellt in-
flytande och kollektiv delaktighet, i Emilson, 2008).

fortsättning på sid. 3

Bild 1. Schematisk bild över hur projektarbetets 
aktörer ansågs bidra till förändringar av 
projektarbetets innehåll över tid.
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BARNS DELTAGANDE OCH DELAKTIGHET, fortsättning från sid. 2
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HUR BARN GÖR MÅLTID 
Ulrika Munck Sundman, Stockholms universitet

Den här studien fokuserar social interaktion mellan förskolebarn som gör måltid tillsammans på 
förskolan. Analyser av hur olika interaktionsmönster och social ordning skapas i samtalen mellan 
barnen vid måltiden bygger på 15 timmar videoetnografisk data som motsvarar 30 enskilda måltider. 
Ett övergripande forskningsintresse har varit att utforska hur deltagare positionerar sig som aktiva 
aktörer i måltidssamtalen utifrån Goffmans (1959) teorier kring socialt fasadarbete (face-to-face 
work). Studien har också haft som syfte att utforska kring hur barn skapar mening tillsammans i 
kamratgruppen i det dagliga livet på förskolan. En viktig ambition har alltså varit att fånga barns egna 
perspektiv (Aronsson, 2012; Halldén, 2003; James, Jenks & Prout, 1998; Prout, 2005), i detta fall att 
se hur barns egna röster och perspektiv kommer fram i deras vardagliga interaktion och annat socialt 
handlande. 

Teoretiskt placerar sig studien inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och har hämtat inspiration 
från tidigare forskning av sociala praktiker med fokus på deltagarpositionering och språksocialisering 
(Ochs, 1996; Ochs, Pontecorvo & Fasulo, 1996; Ochs & Shohet, 2006). Fynd i data visar hur 
barn, när de äter tillsammans i kamratgruppen, deltar och agerar själva i att skapa social ordning 
(Goffman, 1983) och styra varandra i ett samspel kring hur skapa och omskapa lokala regelverk för den 
gemensamma måltiden på förskolan.  
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Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker 
potentialer i två välkända svenska bilderböcker, 
Småflodhästarnas äventyr av Lena Landström 
och Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum, 
under tretton videofilmade bilderboksstunder 
på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. 
Undersökningen tar sin teoretiska utgångspunkt 
i Judit Langers föreställningsvärldar och Caroline 
Libergs m.fl. textrörlighet som barn och pedagoger 
använder. Några möjliga innehållsliga teman i 
bilderböckerna kontrasteras mot det upptag som 
deltagarna ger uttryck för i dialogen, som förs med 
såväl språkliga som kroppsliga uttrycksmedel under 
tiden som boken blir läst, och i korta samtal direkt 
efteråt. 

Det farliga
Pedagogen: (mycket tyst) Va ere som 
kommer? 
Barn: [Krokodilen!
Barn: [Krokodilen!
Barn: [Krokodilen!
Barn: [Krokodilen!
Barn: [Krokodilen!
Barn: [Krokodilen! (alla barnen samtidigt)

Föreställningsvärldar skapas utifrån flera olika 
hållningar. Vanligt är att, till skillnad från vad 
forskning i skolans värld dokumenterat, röra sig ut 
mot egna erfarenheter. Barnen som är mellan tre och 
sex år engagerar sig starkt i det innehållsliga temat 
det farliga i den ena bilderboken. Pedagogerna följer 
barnen i deras intressen, men när de försöker väcka 
tankar om underliggande betydelser svarar barnen 
vänligt med att styra samtalen mot upplevelser 
istället. 

Normkritiskt tema
Barnet:  Men jag tycker inte leka med flickor.
Pedagogen:  Varför inte då’rå?

I den andra boken vill pedagogerna fokusera 
det normkritiska temat som förskolans läroplan 
påbjuder. Barnens svar är vanligen undvikande 
utom i en bilderboksstund där en grupp pojkar 

BILDERBOKSSTUNDEN I FÖRSKOLAN
Per Norlin, Uppsala universitet

starkt argumenterar för könssegregerade lekar 
gentemot pedagogen, vilket leder till en intressant 
värdegrundsdiskussion.

Sammansmälta föreställningsvärldar
Deltagarna ställer många gånger olika hållningar 
bredvid varandra genom att hastigt röra sig 
genom olika föreställningsvärldar. Olika 
föreställningsvärldar kan till och med smälta 
samman därför att de med hjälp av hopfantiserade 
lekvärldar använder element från boken, egna och 
gemensamma erfarenheter eller kunskaper och 
sina personligheter. Vid upprepad läsning skapade 
barnen lekfulla kontrafaktiska resonemang utifrån 
böckernas handling.

Förutsättningen för att bilderböckernas rika 
tolkningsmöjligheter ska kunna utnyttjas är att 
yttrandefriheten respekteras och att barnen får 
avbryta läsningen. Den mest intensiva dialogen 
uppstår ofta i samtalet under själva läsningen, 
medan samtalet efter läsningen ofta avstannar. Det 
verkar också som om barnens förmåga att återknyta 
till upplevelsen av boken är omedelbar när läsningen 
återupptas.

Uppsatsen visar att det är möjligt att utveckla 
rika föreställningsvärldar och stor textrörlighet 
vid läsning av bilderböcker i förskolan. Detta sker 
om pedagoger samtalar med barn med öppenhet 
för de tolkningar och fantasifulla associationer 
som uppkommer under läsningen, bland annat i 
sammansmälta föreställningsvärldar. Studiens fynd 
pekar framåt mot hur de didaktiska potentialerna 
i bilderboksstunden skulle kunna samverka med 
förskolans övriga verksamhet i ett mer utvecklat 
litteraturarbete.
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I denna videoetnografiska studie får vi följa de yngsta 
barnen (1-3 år) och deras musikpedagoger i det 
gemensamma uppbyggandet och upprätthållandet 
av musikaktiviteter på en svensk förskola. Genom 
ett mikroanalytiskt och dialogiskt angreppssätt 
visas vilka initiativ som tas av deltagarna samt 
vilka resurser (materiella och semiotiska) som 
används i utvecklandet av intersubjektivitet i 
musikaktiviteterna.  

Studiens teoretiska ramverk består av 
influenser från samtalsanalys (Sacks, 1992), 
språksocialisationsteorier kring estetiska processer 
(Duranti & Black, 2012; Sawyer, 2003) samt teorier 
kring multimodal interaktion (Goodwin, 2000). 

De olika analytiska fynden är tätt sammankopplade 
då det blir tydligt att barnens kompetens blir 
synliggjord genom de många resurser som 
pedagogerna och miljön erbjuder. Barnens verbala 
och kroppsliga initiativ möjliggörs exempelvis av 
tillgången på instrument som fritt får användas, 
samt genom en stor gemensam musikalisk repertoar 
i form av sånger, musikstycken samt till dessa knutna 
rörelsebanor. De sistnämnda framvuxna genom att 
pedagoger och barn i samspel besvarat och förstärkt 
i stunden improviserade rörelser till musiken, vilka 
sedan blivit kvar som en gemensam egendom. 

Barnens fysiska rörlighet i rummet är en viktig 
förutsättning för att de med hjälp av ovanstående 
resurser ska kunna positionera sig själva och 
varandra som aktörer i uppbyggandet av 
musikstunderna. Viktiga resurser är också en god 
ljudmiljö, samt pedagogernas lyhördhet för, och 
tid att vänta in, initiativ från barnen och därmed se 
barnen som aktiva subjekt och inte som becomings.   

Ett genomgående drag i verksamheten som studerats 
är vidare att olika deltagarstrategier tillåts. Genom 
att barnen själva får välja när och hur de vill delta; 
genom att lyssna, sjunga, spela, dansa eller genom 
att på andra sätt bidra till aktivitetens fortsatta 
framförhandlande, positionerar pedagogerna barnen 
som fullvärdiga deltagare med legitima bidrag. 

Musicking: Kreativ improvisation i förskolan
Maria Wassrin, Stockholms Universitet

De individuella barnens olika projekt vävs samman 
genom att pedagogerna lyfter bidragen som då 
blir synliga för andra barn att inspireras av och 
bygga vidare på i aktiviteten. Genom pedagogernas 
musikaliska kunskap samt planeringen av en för 
musikaktiviteter iordningställd miljö skapas på detta 
sätt gemensamma musicking-events där även andra 
handlingar än specifikt musikaliska tillåts vilket 
ytterligare öppnar för andra sätt att delta.

Ett teoretiskt bidrag i uppsatsen är att kombinera 
fälten interaktionsforskning och musikpedagogisk 
forskning och visa hur (musik-) praktikgemenskaper 
växer fram genom ett interaktionellt arbete mellan 
pedagoger, barn och musik och (i denna verksamhet) 
genom ett improvisatoriskt förhållningssätt. 

Uppsatsen är i förlängningen också ett bidrag 
till musikpedagogisk forskning genom ett 
problematiserande av det auditiva musikbegreppets 
relevans utifrån de yngsta barnens 
multimodala sätt att lära.
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DIDAKTISKA KONTRAKT I 
FÖRSKOLEPRAKTIK: Förskollärares 
transformering av matematiska mål i ett 
läroplansdidaktiskt perspektiv
Laurence  Delacour, Malmö högskola

Barn växer upp i ett samhälle som ställer större krav 
än tidigare på matematisk förståelse och matematiska 
färdigheter (Regeringskansliet, 2010). Blicken har 
därför vänts mot förskolan i ett försök att undersöka 
om en tidig kontakt med matematik kan göra 
någon skillnad. Läroplanen behövde förtydligas 
för att bättre möta de nya kraven på matematiska 
färdigheter. År 2011 började en reviderad läroplan 
att träda i kraft. I den reviderade läroplanen tonas 
omsorgsinnehållet ner och knyts till lärande medan 
ämnesrelaterat innehåll som språk-kommunikation, 
matematik, naturvetenskap och teknik tenderar 
att öka. Det finns en förskjutning från arbeta-
leka-lära i tidigare läroplaner (1980 - 90-tal) till 
lära-leka-kunna, poängterar Vallberg Roth (2011). 
I den reviderade läroplanen är målen för barnens 
matematiska utveckling och lärande tydligare. 
I min studie har jag fokuserat på förskollärares 
transformering av de matematiska målen som är 
angivna i den reviderade läroplanen för förskola 
(Skolverket, 2010). Syftet med min studie är att i ett 
läroplansdidaktiskt perspektiv (Linde, 2006) bidra 
med kunskap om hur matematiken framträder i 
förskolan genom att analysera hur några förskollärare 
dels talar om de nationella läroplansmålen för 
matematik i förskolan, dels förbereder och genomför 
en matematisk situation utomhus för barn i fyra- 
femårsålder. Huvudbegreppen transformation 
och matematikdidaktiska kontrakt (Brousseau, 
1988) samspelar. Analysen är då inriktad på 
hur samhälleliga förväntningar som uttrycks i 
nationella matematiska mål transformeras och 
framträder i form av didaktiska kontrakt i några 
förskolepraktiker. Matematikdidaktiskt influeras 
jag av situationsteori och didaktiskt kontrakt är 
ett huvudbegrepp i studien. Begreppet didaktiskt 
kontrakt ses som en metafor för uppsättningen 
av implicita och explicita regler för social och 
matematisk interaktion i en barngrupp. Jag använder 
en vidgad definition av det didaktiska kontraktet 

för att belysa hur förväntningar på relationen 
mellan lärare, barn och matematik framträder i 
talet om och transformeringen av de matematiska 
målen, med fokus på de didaktiska frågorna vad 
och hur. Med förväntningar i anslutning till 
didaktiska kontrakt avser jag snarast en situerad 
och performativ definition, med andra ord vad som 
kan tolkas framträda som förväntningar i tal och 
matematiska situationer i det empiriska materialet. 
Den didaktiska varför-frågan berörs i diskussions-
kapitlet och kopplas till Biestas (2011) olika sätt att 
kommunicera matematik antingen med fokus på 
kvalifikation, socialisation eller subjektifiering.

Referenser
Biesta, G. (2011). God utbildning i mätningens 
tidevarv. Stockholm: Liber.
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didactiques. Paris: La pensée sauvage.

Linde, G. (2006). Det ska ni veta! En introduktion till 
läroplansteori. Lund: Studentlitteratur.

Regeringskansliet, utbildningsdepartementet, 
arbetsgrupp (U 2010:A), promemoria, 2010-
06-24,U2010/4443/S. Elektroniskt tillgänglig 
2013-02-14. http://www.regeringen.se/content/1/
c6/15/03/70/956cc914.pdf

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. 
Stockholm: Fritzes.

Vallberg Roth, A.C. (2011). De yngre barnens 
läroplanshistoria - didaktik, dokumentation och 
bedömning i förskola (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  
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Att stimulera språket på förskolan med en bilderbok 
brukar vara en uppskattad aktivitet. Oftast är det 
förskolläraren som läser och barnen lyssnar. Per, 
som är ett år och tre månader, ska hjälpa mig att 
belysa det fokus som min licentiatuppsats har. 
Observationen är hämtad från min studie där 
jag följde en förskolegrupp med ett- och tvååriga 
barn, och studerade hur de använde kroppen i 
meningsskapandet om bilder i olika sammanhang 
och medium.

BARN LÄSER MED KROPPEN
Hanna Thuresson, Karlstad universitet

Handlingarna som Per utför tydliggör hur barnens 
fokus i kommunikationen handlar om att göra sig 
förstådd och skapa mening med hjälp av de resurser 
som finns tillgängliga. Mina resultat visar att barnen 
läser och skapar mening om bilderna med hjälp 
av kroppen, där gester, blickar och överkroppens 
lutning bidrar till kommunikationen. Barnens 
meningsskapande i kommunikationen sträcker 
sig bortom vilket medium bilderna finns i och 
bortom de benämnande och språkliga aspekterna i 
kommunikationen. 

Resultaten pekar på att förskollärarna har ett annat 
fokus i situationerna. Förskollärarna benämner 
föremålen på bilderna med ord eller andra ljud, 
exempelvis katt eller mjau. Med dessa handlingar 

Hanna Thuresson har 
deltagit i den nationella Forskarskolan för förskollärare: 
Barndom, lärande och ämnesdidaktik. Hon arbetar nu i 
Örebro kommuns kvalitetsutvecklingsgrupp samt som 
lärarutbildare på Örebro universitet.

Per sitter på golvet och bläddrar i en pekbok. Jag 
sitter bredvid och tittar också i boken. Han vänder 
sig mot mig och pekar på en bild som föreställer 
kakor. ”Mmm” låter han, bläddrar vidare och en 
katt blir synlig. ”Mjau”, säger han då och pekar 
på katten. På nästa uppslag finns en tandborste. 
Per stoppar fingret i munnen, biter runt det med 
synliga tänder och pekar på tandborsten. Han 
riktar sedan åter blicken mot mig, som för att se 
om jag förstår hans gest. På nästa uppslag finns en 
spargris. Per pekar på den, biter åter på fingret, 
tittar på mig och skrattar. Jag skrattar också och 
förstår att Per skojar med mig. Han bläddrar då 
snabbt tillbaka till tandborsten, pekar på den och 
säger ”Däh!”. 

uppmuntras barnen av förskollärarna att sätta ord 
på föremålen och följa de kommunikationsmönster 
som boken erbjuder. Resultaten tyder vidare på att 
om förskollärares handlande i kommunikationen 
om bilden fokuseras som bokläsning, minskas 
barnens användning av gester, miner och andra icke 
verbala kommunikationsresurser. Genom att dessa 
handlingar sätter en snäv gräns mellan olika sätt att 
kommunicera om bilder riskerar förskolärarna att 
begränsa de yngsta barnens kommunikation. Om 
mötet mellan olika blickar, gester och pekanden 
finns i förskollärares fokus kan detta öppna för 
bredare och mer mångfacetterade kombinationer av 
meningsskapande, än att endast benämna bilden. 

Avslutningsvis pekar min studie på att inte bara 
det verbala språket ligger till grund för läs- och 
skrivlärandet och att barns kroppsspråk är 
utgångspunkten för kommunikation om bilder 
i förskolan. Den didaktiska utmaningen handlar 
alltså om att som förskollärare uppmärksamma och 
synliggöra de gester som barnen använder, som 
Pers gest för tandborsten. Vår samtid skapar en ny 
kunskapsproduktion där kommunikation allt oftare 
äger rum genom bilder. Det blir således viktigt hur 
och med vilka uttyckssätt barn och förskollärare 
tillsammans skapar kommunikation om bilder. Så 
att dessa kommunikativa möten genererar trådar för 
barnen att plocka upp och spinna vidare på vid ett 
annat tillfälle.
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Jag har gjort en studie där jag under två års tid var delaktig 
i ett matematiskt projektarbete på en avdelning med 
förskolans yngsta barn. Syftet med min studie var att 
utforska och experimentera kring hur man i förskolan 
kan ta till vara på barnens engagemang och kreativitet, 
samtidigt med att barnen kan utveckla sina kunskaper kring 
matematikens värld med dess procedurer och regler – 
det vill säga dess abstrakta symbolsystem.

I tidigare forskning kring matematik i förskolan och i 
relation till de yngsta barnen har man främst fokuserat på 
matematik i barnens vardag och det handlar då förenklat 
om att synliggöra den matematik som redan finns runt 
omkring oss. I detta finns en risk att man i förskolan 
hamnar i att enbart leta efter en matematik som man kan 
upptäcka om man går på jakt efter den, eller så lutar man 
sig tillbaka som pedagog och tänker att barnen redan håller 

DET ÄR EN SPRICKA I ALLT, DET ÄR SÅ LJUSET KOMMER IN...
Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet
Johanna Unga, Stockholms universitet 

på med matematik eftersom den finns överallt. Men i det perspektiv som min licentiatuppsats har som 
utgångspunkt handlar det snarare om att placera sig i händelsen, här-och-nu, i det som redan pågår – i 
en samtidighet. Och tillsammans utforska och experimentera kring den matematik som frambringas i 
händelsen. Uppsatsens teoretiska ram utgår främst från de franska filosoferna Gilles Deleuze och Felix 
Guattaris immanenta filosofi.

Mitt bidrag är att artikulera, det vill säga ordsätta och uppmärksamma en matematisk didaktik för de 
yngsta barnen i förskolan, de i åldern 1-3 år. Och att vidga förståelsen av vad matematik är och kan bli. 
I min studie visar jag på att det inte behöver vara en motsättning mellan det redan givna och det som 
sätts i rörelse. Detta kan förstås som samtidighet mellan procedurer av regler och mönster i matematiken 
och en mer kroppslig matematik som hör ihop med det inkorporela, immanenta och virtuella. Denna 
samtidighet är inte dualistisk, utan pågår hela tiden, här-och-nu, som ett ständigt flöde och ständig 
tillblivelse i nuet. Allting sker samtidigt, på en och samma gång, och det går inte att särskilja tanke, 
varseblivning, språk, seende, känsla och föreställning – det är en illusion att det går att skilja dessa åt.  

Licentiatuppsatsen visar även på hur svårt det är att arbeta projektinriktat och att vara en ”lyssnande” 
pedagog som befinner sig ”här och nu”. Det vill säga en pedagog som placerar sig i det som redan är på 
gång och det som händer i barngruppen just då. Men uppsatsen visar också på att det är värt att försöka 
utmana sig i detta svåra eftersom man då får in liv och lust i utforskandet och experimenterandet. 
Genom att som pedagog låta sig bli involverad, delaktig och indragen i den specifika händelsen blir vi 
intresserade och engagerade och får kraft och energi och det blir en kraft in i projektarbetet med barnen. 

Om detta väckte ditt intresse kan du ladda ner licentiatuppsatsen på följande länk: 
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:613707
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Ovanstående bild (Grunditz, 2013, s. 51) är en ögonblicksbild ur min studie på en småbarnsavdelning. 
Här visas den komplexa interaktion som små barn och pedagoger är deltagande i på vilan.
Denna text är en kort presentation av studien, en bild och en del av en analys i form av en bildserie där 
samtalsanalytisk transkription kombinerats med element ur den tecknade serien.

”Vilan, en vardaglig förskole aktivitet för små barn i förskolan och hur vilan skapas av handlingar-i-interaktion, 
är i fokus i denna studie. 
Studiens data består av videoinspelningar och fältanteckningar från deltagande observationer på en förskola, 
kallad Myggans småbarns avdelning. Särskilt intresse, utifrån studiens etnometodologiska och samtalsanalytiska 
utgångspunkt (EM/CA), har ägnats åt förkroppsligade handlingar, ex. gester, blickar, rörelser osv. och hur dessa 
kan representeras i bild och text.
Studien belyser de sofistikerade sätt på vilket de mycket små barnen använder sin kunskap om kulturella och 
institutionella rutiner, den rumsliga organisationen av sovmadrasser, artefakter, t.ex. filtar, nappar och mjuka 
leksaker och vilans sekventiella struktur för att skapa möjlighet till lek och glädjefullt samspel med varandra 
och pedagogerna.”
De små barnen är genom interaktion med varandra och pedagogerna aktiva i att upprätthålla, skapa, återskapa 
och utmana vilans lokala ordningar. Genom förkroppsligade handlingar och olika semiotiska resurser skapar de 
små de barnen tid och rum för en egen kamratkultur inom den institutionella rutinen vilans ram. Detta görs ofta 
genom sekundär anpassning till den institutionella och vuxna organiserade ordningen. Tack vare mikroanalyser 
synliggörs att barnen har effektiva sätt att kommunicera och upprätt hålla lokala ordningar på, trots sitt ibland 
begränsade vokala språk.
Omsorgsaktiviteten vilan visas i denna studie vara tid och rum för mycket mer än sömn. Att vara litet barn och 
deltagare i förskolans vila är att vara deltagande i en flera komplexa rutiniserade aktiviteter och att upprätthålla 
vilans kamratkultur.” (Grunditz 2013)

SMÅ BARNS SOCIALA LIV PÅ VILAN
Om deltagande och ordningsskapande i förskolan
Sofia Grunditz, Uppsala universitet

Det här är ett exempel på en bildserie (Grunditz, 2013, s. 90) som är en del i analysen av hur ett litet 
barn genom att visa upp sin kunskap om vilans ordningar för sovplatser, använder detta som en resurs 
för att initierar en rutiniserad Kom-och-ta-mig-lek i interaktionen med pedagogen.

Grunditz, S. (2013). Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan 
(Licentiatuppsats). Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. Finns i fulltext via länken: 
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:659709&rvn=3



 

10 www.omep.org.se

 

Svenska OMEP:s mål är att skapa kontakter och samverkan både nationellt och internationellt, med och mellan olika 
yrkesgrupper, som är engagerade i frågor som rör barn i åldrarna 0-8 år. Svenska OMEP arbetar för att genom 
olika åtgärder sprida kunskap om barn och barns villkor i såväl Sverige som andra länder. 

Som medlem i Svenska OMEP
 - kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses
 - får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år
 - kan du delta i seminarier och konferenser i Sverige och i världs OMEP
 - får du OMEP- nytt 3 gånger/år

2014 års europamöte och världskonferens äger rum på Irland!

Välkommen till Cork, på Irlands sydspets, 2-5 juli 2014 för konferensen med temat 
Children’s Cultural Worlds.

Passa på att delta i ett internationellt möte och 
lär känna OMEP-medlemmar från hela världen. 

Från Sverige är resan dit inte så lång!

Vill du ha hjälp med abstrakt (senast 17 januari) eller resa?
Kontakta oss i Svenska OMEP. 

Du hittar våra kontaktuppgifter på hemsidan
www.omep.org.se

Läs mer om konferensen och alla viktiga datum här:
www.omepireland.ie

Welcome to OMEP Ireland! Venue for the
66th OMEP World Assembly and International 
Conference.

Venue: University College Cork.

Conference Theme: Children’s Cultural Worlds.

Sub-themes:
1. Play and Creativity
2. Friendships, Relationship and Identities
3. Digital Childhood
4. Influences on Early Learning
5. Sustainable Development
6. Cultural Experiences and Heritage
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Den 24/9 2013 anordnade  organisationen 
SAMBA (Samarbete för barnen) ett 
seminarium i Stockholm om Barnfrågornas 
plats i opinionsbildningen. De medverkande 
Anna Nyman från SCB, Henrik Oskarsson 
från SOM-institutet, Ulla Kihlbom från 
forskningsrådet FORTE, Bengt Sandin 
från Tema barn Linköpings universitet och 
David Ahlin från researchföretaget Ipsos 
redogjorde för sin del avseende rubriceringen. 
De organisationer de representerade får 
sina uppdrag från olika håll, regering, 
myndigheter, näringslivet, forskare m.fl.

Att det blir skillnad på undersökningens 
fokus om det är en myndighet eller någon 
från näringslivet som är beställare är ju inte så 
konstigt. Att undersöka barns och speciellt de 
utsatta barnens villkor är vanligtvis inte dessa 
organisationers fokus om de inte får ett sådant 
specifikt uppdrag. Det blir istället de ideella 
och frivilligorganisationerna  som får stå för det 
perspektivet. 

De medverkande redogjorde för statistiska data 
som mätte olika saker. På nedanstående länk kan 
man klicka fram massor av intressant statistik.
(se www.barnombudsmannen.se/max18 ).

Reflektionen man gör när man tar del av 
statistiska data är att de är svåra att tolka och 
analysera, generellt och som i detta fall statistik 
som ur olika perspektiv belyser barns villkor.

Viktiga frågeställningar:

VAD är det man egentligen mäter? 
Hur kan man veta att det är just det man mäter?

BARNFRÅGORNAS PLATS I OPINIONSBILDNINGEN  

När man utreder viktiga samhällsproblem såsom 
arbetsmarknad, utbildning, sjukvård, integration, 
äldrevård, sociala frågor och problem påverkas ju 
barns villkor utan att dessa synliggörs specifikt.

När man t.ex. mäter att en familjs inkomst inte 
räcker till grundläggande behov, vad är det man 
egentligen får svar på? Goda relationella och 
emotionella förhållanden är ju svåra att mäta 
men är ändå avgörande för allas mående. 

BO´s  uppdrag är att se hur man lever upp till 
FN´s konvention om barns rättigheter. Det är en 
stor utmaning för  hur gör man det och vad ska 
man mäta?

När man tar del av statistiska data resulterar 
det ofta i att nya frågor uppstår, det är viktigt 
att inse att det inte finns enkla, entydiga svar 
på komplexa frågor. Trots detta presenteras ofta 
statistik i massmedia och politiska sammanhang 
just så.

Statistik från t.ex. forskning, 
opinionsundersökningar behövs för att få syn på 
hur saker och ting förhåller sig. Statistik utgör 
också ett viktigt och ofta nödvändigt underlag 
för beslutsfattande och samhällsutveckling.

En  viktig aspekt  är dock att försöka utröna 
vem/vilka som gjort undersökningen och i vilket 
syfte den gjorts.

SAMBA-seminariet var startpunkt för viktiga 
barnfrågor som ska tas upp under valåret, hur 
viktigt är det då inte att förhålla sig försiktigt 
kritiskt till statistik som politiker kommer att 
använda sig av i valarbetet.

Reflektioner gjorda av 
Bibbi Tjernlund Ersson
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Reserapport från styrelsens fältresa till Haiti 
14-21 april 2013.

Varför Haiti? Jordbävningskatastrofen som drabbade 
landet i januari 2010 var den svåraste på två sekel. 
Upp till 300 000 personer befaras ha omkommit, 
miljontals blev hemlösa. Kort därefter drabbades 
landet av en omfattande koleraepidemi. Haiti var 
redan innan en av världens fattigaste länder och som 
i alla katastrofer blir slaget extra hårt mot barn och 
unga.

UNICEF Sverige kunde ge ett anslag på 27 miljoner 
kronor till Haiti efter jordbävningskatastrofen. För 
att följa upp hur dessa medel används och se hur 
UNICEF arbetar på Haiti gick styrelsens fältresa i år 
till Haiti.

De började med att besöka UNICEFS kontor i 
Port au Prince där UNICEFs representant Edouard 
Beigbeder tar emot dem. Han började med att ge 
en snabb information om vilka stora behov barnen 
på Haiti hade redan innan jordbävningskatastrofen. 
Han redovisar också de framsteg UNICEFs kan se 
på plats tre år efter jordbävningen.

• 77 % av alla barn mellan 7 – 11 år går i skolan 
2012. År 2006 var det endast 48 %
• Den kroniska undernäringen har minskat från 
10 % till 5 % för barn mellan ett halvår och 5 år 
de senaste sex åren sedan 2006.

En stor utmaning framöver är att hjälpa de utsatta 
barnen som bor kvar i provisoriska tältläger. Det 
är särskilt flickorna i lägren som är extra utsatta för 
utnyttjande, våld, sjukdomar och exploatering. 
Den andra stora utmaningen UNICEF arbetar med 
är att utrota koleran som är på god väg att försvinna 
helt. Andra utmaningar är utbildning, vatten och 
sanitet.  Av befolkningen lever 75 % på mindre än 
2 dollar per dag. Inom den formella sektorn saknar 
70 % jobb.

Edouard Beigbeder poängterar att det är viktigt 
att UNICEF på Haiti får fortsatt finansiering, 
katastrofhjälpen har gått bra men det långsiktiga 
arbetet är det som tar tid och kostar pengar. Det 
gäller sedan att få alla att arbeta mot samma mål.

OMEP Stockholmskretsen fick en inbjudan till 
UNICEF:s årsstämma den 29 maj 2013.

Mötet öppnades av UNICEF Sveriges ordförande 
Odd Swarting.  Årsstämman hölls utifrån de 
sedvanliga punkterna. Den punkt som intresserade 
mig mest var från årsredovisningen för det senaste 
verksamhetsåret för UNICEF.

Det framgår att Sverige ligger på 7:e plats att skänka 
pengar till utlandet. De övriga länderna är Japan, 
USA, Tyskland, Sydkorea, Nederländerna och 
Frankrike. Pengar från privata sektorn har ökat. Den 
allra största delen av företagsintäkter kommer från 
IKEA. Anslagen från regeringen har minskat.

UNICEF är den organisation i Sverige som har 
samlat in mest med pengar. De har bidragit med ca 
419 000 miljoner kronor. I Förvaltningsberättelsen 
kan man läsa att år 2012 är UNICEF Sveriges bästa 
år insamlingsmässigt med en omsättning på 506 
miljoner kronor.

UNICEFs intäkter kommer från insamlingar, 
försäljning av produkter samt bidrag från Sida.

UNICEFs prioriterade områden för 2012 är:

• Barns överlevnad och utveckling
• Utbildning och jämställdhet
• Hiv/aids
• Skydd mot våld och övergrepp
• Humanitära insatser samt
• Opinionsbildning och samarbete kring barns 
rättigheter

Kvällen avslutades med ett seminarium om 
UNICEFs arbete i Haiti. Rapporten presenterades 
av avgående styrelseledamoten Maja Frankel samt 
ordföranden Odd Swarting. Jag har valt att redovisa 
delar av rapporten.

RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMA I 
FÖRENINGEN UNICEF SVERIGE

fortsättning på sid. 13
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Deras fältresa fortsatte sedan till ett center som 
arbetar med en integrerad hälso- och näringslära.

Undernäring bland barn på Haiti är den största i 
hela Latinamerika och Karibien. Före fem års ålder 
dör 53 % barn på grund av undernäring. På centret 
ges bl.a. behandling för undernäring samt utbildning 
för mammor i amning och näringslära. 

De fortsatte sedan resan och besökte en by 
som genom UNICEFs initiativ WASH (Water, 
Sanitation, and Hygiene) fått tillgång till rent 
dricksvatten, utbildning och förbättrade sanitets 
möjligheter. WASH programmet fokuserar på tre 
områden för att skydda barnen.

1. Sanitet på landsbygden.
2. Arbeta för att hushållen ska rena vatten före 
användning.
3. I skolorna utbildning i hygien och bra 
sanitetsförhållanden.

Under fältresan besökte de en mödravårdsklinik 
som också fått stöd via UNICEF. Den vanligaste 
dödsorsaken bland kvinnor på Haiti är 
komplikationer i samband med barnafödande. 

En av orsakerna är att kvinnor inte får föda sina barn 
på klinik för deras män.

Resan avslutades med att de besökte ett center för 
utsatta barn. I verksamheten ingår dans, läsgrupper 
med hjälp av de 300 portabla bibliotek som 
UNICEF skänkt till liknande verksamheter på Haiti, 
målning, pyssel och full aktivitet för ca 100 barn 
dagligen. Med alla aktiviter som de erbjuder barnen 
finns det ett stort allvar, t.ex. är dansen ett sätt att 
träna disciplin och samarbete. Flera av barnens 
teckningar som målas vittnar om övergrepp och 
exploatering. 

På centret finns ett rum där de samlar mödrar och 
har en samtalsgrupp om uppfostran.

Med stöd av medel från UNICEF har det byggts 
upp 196 skolor efter jordbävningen.

Vi från OMEP Stockholmskretsen är mycket glada 
för att vi fick en inbjudan till UNICEFs årsmöte och 
tillfälle att få information om deras verksamhet.

Ulla-Britt Larsson, 
OMEP:s Stockholmskrets

Grattis till pedagogerna 
på avdelningen Humlan på 
Sysslagårdens förskola i 
Salem för de fina insatserna i 
OMEP:s värdsprojekt del 3: 
Intergenerational Dialogues 
for ESD. Svenska OMEP:s 
ordförande Ingrid Engdahl 
delade i samband med en 
julmiddag för all personal 
i Salems förskolor den 10 
december ut diplom och 
stipendium.



 

14 www.omep.org.se

HANDDOCKANS KOMMUNIKATIVA 
MÖJLIGHETER I FÖRSKOLAN - uppskattad 
föreläsning i OMEP:s Göteborgskrets

Mirella Forsberg Ahlkrona är förskolelärare, 
dockteaterpedagog och lektor i pedagogik vid 
högskolan i Skövde. I oktober höll Mirella en mycket 
intressant och inspirerande föreläsning om hur man 
pedagogiskt arbetar med handdockor på förskolan. 
Många av deltagarna stannade kvar och ville veta mer.

Våren 2014 kommer två föreläsningar att 
anordnas av OMEP:s Göteborgskrets:

Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet 
i förskolan - Eva Ärlemalm Hagsér berättar om sin 
avhandling 

Gruppstorlekens betydelse för förskolebarns 
möjligheter att lära och utvecklas - forskningsprojekt 
av Ingrid Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan och 
Pia Williams

För mer info om datum och tider, anmälning, 
kostnad mm. kontakta Göteborgskretsen eller gå in 
på www.omep.org.se

TYCKER DU OM OMEP?
GLÖM INTE ATT BETALA IN ÅRSAVGIFT FÖR 2014!

Som medlem i svenska OMEP får du OMEP-nytt 3 gånger per år. 
Du kan också delta i seminarier och konferenser som OMEP anordnar i Sverige och i världen.

MEDLEMSKAPET KOSTAR :
200 kronor för enskild medlem 
100 kr för studenter och pensionärer
600 kronor för organisation
210 kronor till ger dig OMEP:s
internationella tidskrift “International 
Journal of Early Childhood”

Beloppet sätts in på Svenska OMEP:s plusgiro: 45 63 41-7
Kom ihåg att skriva namn, adress och e-postadress på inbetalningskortet eller i meddelanderutan, om du 
betalar över internet.
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Kontaktpersoner och styrelsen för Svenska OMEP och lokala 
kretsar nås via mejl från hemsidan www.omep.org.se eller via 
adress och telefonnummer, se nedan:

SVENSKA OMEP
Ingrid Engdahl, ordförande
Arbetargatan 15, 112 45 Stockholm, tel: 070-952 67 35

GÖTEBORGSKRETSEN 
Bibi Karlsson, ordförande
Seglaregatan 21, 414 57 Göteborg, tel: 031-45 50 41

SKÅNEKRETSEN: 
Charlotte Pagetti, ordförande
Duvhöksgatan 6 A, 215 58 Malmö, tel: 040-96 11 16

NORRLANDSKRETSEN: 
Margareta Rönngren, ordförande
Taffelstråket 45, 903 53 Umeå, tel: 090-16 12 02

STOCKHOLMSKRETSEN: 
Eva Ärlemalm-Hagsér, ordförande
Sunnanvindsgränd 209, 177 71 Järfälla, tel: 070-642 30 85

OMEP- nytt: 
Mania Teimouri, redaktör
Bangatan 21, 414 63 Göteborg, tel: 073-720 39 72

Svenska OMEP:s hemsida: www.omep.org.se

OMEP-nytt 2013:3 utgiven dec. 2013 av Stockholmskretsen

ISSN: 1104 - 7569

Utgivningsplan för OMEP-nytt 2014:1 
Manusstopp: 1 mars Publicering: 25 mars
Ansvarig krets: Göteborg

Skicka gärna in ditt bidrag!

Svenska OMEP:s mål är att skapa 
kontakter och samverkan både nationellt 
och internationellt, med och mellan olika 
yrkesgrupper, som är engagerade i frågor 
som rör barn i åldrarna 0-8 år.

Svenska OMEP arbetar för att genom olika 
åtgärder sprida kunskap om barn och barns 
villkor i såväl Sverige som andra länder.

Svenska OMEP arrangerar:
- temakvällar, debatter och seminarier kring 
aktuella frågor
- konferenser och symposier
- studiebesök för utländska OMEP- 
medlemmar
- internationella kontakter

Som medlem i Svenska OMEP
- kan du påverka myndigheter som ansvarar 
för att barns behov tillgodoses
- får du träffa andra yrkesgrupper som 
arbetar för barn i åldrarna 0-8 år
- kan du delta i seminarier och konferenser 
i Sverige och i världs-OMEP
- får du OMEP- nytt 3 gånger/år

MEDLEMSKAP
Du blir medlem när du betalar årsavgiften
som är:
200 kronor för enskild medlem
100 kr för studenter och pensionärer
600 kronor för organisation
210 kronor till ger dig OMEP:s
internationella tidskrift International 
Journal of Early Childhood.
Beloppen sätts in på Svenska OMEP:s
plusgiro: 45 63 41-7

Kom ihåg att skriva namn, adress och
e-postadress på inbetalningskortet eller 
i meddelanderutan, om du betalar över 
internet.
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