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Abstrakt 

Vilan i förskolan är en del av omsorgen och har av tradition en självklar plats i verksamheten. 

Det finns endast begränsad forskning om området vilket gör att vilan i förskolan behöver 

uppmärksammas då den ska grundas i forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med den här 

studien var att bidra med kunskap genom att kritiskt undersöka hur normer och värderingar, 

som omfattar vilan i förskolan, visar sig och reproduceras genom hur pedagoger och barn pratar 

och agerar. 

Frågeställningarna är:  

- Vilka normer och värderingar ligger till grund för vilan i förskolan? 

- Har barnen inflytande över vilan? Hur visar det sig?  

Vår studie utgick från ett etnologiskt perspektiv med centrala begrepp som kultur, symboler 

och nyckelsymboler. Kulturen är central, dock inte hela förskolans kultur utan de normer och 

värderingar som omfattar vilan. Vi har även tagit avstamp i kritisk mikro-etnografi och 

barnperspektivet som komplement till etnologin.  

Vårt empiriska material skapades genom en fallstudie med observation och intervju som metod. 

Under fallstudien använde vi oss av preliminära fältanteckningar samt fotografering av miljön 

som dokumentationsverktyg. Kritisk mikro-etnografis analys var vårt analysverktyg under 

analys och transkribering.  

Resultatet i studien synliggjorde de normer och värderingar som omfattar vilan, samt barnens 

inflytande över densamma, med hjälp av symboler och verbalt och ickeverbalt språk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Förord 

Vi vill tacka varandra för de diskussioner vi haft, den styrkan vi har framkallat hos varandra 

och för stödet vi mottagit när någon av oss har varit nära på att ge upp. Vi vill även tacka vår 

son som lagom till att vi påbörjade arbetet började sova hela nätterna igenom och som har varit 

mer än samarbetsvillig majoriteten av tiden. Vi vill även tacka morfar Mats som ställt upp som 

barnvakt när det har behövts.  

Vi vill tacka förskolan som tog emot oss och deltog i observationer och intervjuer trots att de 

kände ett visst obehag av att bli så noga granskade. Slutligen vill vi ge ett speciellt tack till våra 

handledare, Lotta Fritzdorf och Anniqa Lagergren, som har varit ett stort stöd i vår process och 

vi vill tacka Er för att ni hjälpt oss att hitta vår väg. Utan er hade det inte blivit något arbete!  
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1. Inledning 

Vår studie undersöker vilan i förskolan. Inledningen kommer att presentera bakgrunden, där 

problemområdet är inkluderat, följt av syfte och frågeställningar. 

1.1. Bakgrund 

Förskolan ska bestå av både omsorg och lärande för de barn som vistas där. En del av omsorgen 

i förskolan består av vilan som av tradition har en självklar plats i verksamheten, allra främst 

för de yngre barnen. Skolverket (2016) skriver att förskollärarna ska se till att förskolans 

verksamhet vilar på forskning och beprövad erfarenhet, men enligt Grunditz (2013) är vilan ett 

relativt outforskat område. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framhäver, förutom att verksamheten ska vila på 

forskning och beprövad verksamhet, att barnen ska ha inflytande i förskolan och att 

verksamheten ska säkerställa att det sker. Även barnkonventionen (UNICEF, 2009) trycker på 

barnens rätt till inflytande genom att de erkänner barn som medborgare i samhället. Med det 

menas att barnens tankar och åsikter är viktiga. Tidigare forskning på vila i förskolan fokuserar 

främst på pedagoger (Siren-Tiusanen & Robinson, 2001) och föräldrars (Jones & Ball, 2013) 

perspektiv på vilan. Av den forskning vi tagit del av är det endast en australiensisk studie som 

har frågat barn mellan 3,5 år och 6 år gamla hur de upplever vilan och den målar en bild av att 

många barn varken vill vila eller har något att säga till om (Nothard, o.a., 2015). Forskning som 

har barnen i fokus är få och forskning som fokuserar på de yngsta barnen har vi inte hittat. 

Vårt intresse för vilan i förskolan väcktes när vi vid flera tillfällen i förskolan upplevde att det 

finns barn som skriker i flera minuter innan de somnar, och sedan skriker igen när de blir väckta. 

Mer ofta än sällan har vi sett flera barn halvsova i en soffa inne på avdelningen långt efter de 

blivit väckta. Vi har även varit med om att barn som inte vilar är rastlösa, ofokuserade och 

lättirriterade på eftermiddagarna i förskolan. Det är dock inte bara vi som har intresse för vilan. 

En snabb sökning på Google visar en bild av att vilan i förskolan är ett inslag det både talas och 

funderas mycket över. Ska barnen få vila? Somnar de på kvällen om de vilar? Åsikterna går 

isär: från att barnen behöver vila för att vara pigga och glada hela dagen (Orre, 2014) till att det 

är viktigare att barnen sover ordentligt på natten än att de får vila på dagen (Matzinger, 2013). 

Problemet är därför att vilan i förskolan upplevs vara baserad på tradition och samhällsdebatter 

snarare än forskning. Vidare problem är att den lilla forskning vi har tagit del av pekar mot att 

rutiner och normer utgår från pedagoger och föräldrars perspektiv och att barnen inte ges 

möjlighet till inflytande över vilan i förskolan.  
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Vi ville undersöka vilan på en förskola genom att göra fyra besök och observera kulturen som 

omfattar vilan i form av normer, värderingar och rutiner. Vidare ville vi undersöka barnens 

inflytande över vilan. Avslutningsvis ville vi föra en dialog med två förskollärare för att få en 

klarare bild av de normer och värderingar som fanns kring situationen med vilan.  

Vilan i förskolan är en rutin som återkommer varje dag på småbarnsavdelningar. När vi talar 

om vilan i förskolan, räknar vi eventuell påklädning av varmare kläder, nattning, vaggning, och 

väckning som en del av vilan. Begreppet företeelse, vilket vi använder genom arbetet, syftar på 

vilan som händelse från start till slut.  

1.2. Syfte 

Syftet är att bidra med kunskap genom att kritiskt undersöka hur normer och värderingar, som 

omfattar vilan i förskolan, visar sig och reproduceras genom hur pedagoger och barn pratar 

och agerar. 

1.3. Frågeställning 

• Vilka normer och värderingar ligger till grund för vilan i förskolan? 

• Har barnen inflytande över vilan? Hur visar det sig?  

2. Aktuell forskning 

Den tidigare forskning som vi tog del av visade att vilan i förskolan främst utgår från 

verksamhetens behov samt pedagoger och föräldrars perspektiv, med ytterst lite hänsyn till 

barnens perspektiv. En studie som utfördes i Australien med syftet att undersöka föräldrars 

preferenser för vila vände sig även till förskollärare. Resultatet visade att vilan inte 

nödvändigtvis anpassas efter barnens behov utan är mer sannolik att utformas efter 

förskollärarna och verksamhetens behov (Sinclair, o.a., 2015). Även en annan australiensisk 

studie kan redogöra för liknande resultat, då den skriver fram att förskollärare placerar barnens 

behov vid vilan längst ner bland prioriteringarna (Staton, Irvine, Pattinson, Smith, & Thorpe, 

2015). I Nothard, Irvine, Theobald, Staton, Pattinson & Thorpes (2015) studie kan vi läsa att 

barnen inte tillåts att göra något annat än just vila under vilan. Det är dock svårt att tyda huruvida 

det berodde på att förskollärarna värderade vilan som positiv för barnens bästa eller om det 

hade och göra med verksamhetens bästa. Däremot i Siren-Tiusanen & Robinsons (2001) studie 

som genomfördes i Finland uttryckte en förskollärare att den ansåg vilan bra för barnens bästa 

då deras humör förbättrades. Vidare uttryckte förskolläraren att hen upplevde vilan vara ett av 

de bästa tillfällena då det skapade möjlighet för hen att få en mer personlig kontakt med varje 
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barn. Trots att förskolläraren generellt var positiv till vilan i sig, menade hen att det var svårt 

att balansera vilan när det krävs att de tar hänsyn till så många olika komponenter så som 

barnens ålder och behov, föräldrarnas önskningar och personalen och verksamhetens behov 

(Siren-Tiusanen & Robinson, 2001). 

Både Nothard o.a.s (2015) och Jones & Balls (2013) studier skrivs det fram att föräldrar 

påverkar barnens vila. Jones & Balls (2013) studie utfördes i England och studerade hur ofta 

och länge 84 barn vilade samt vad barnens föräldrars attityd till vilan var. Resultatet i studien 

upplevs spretigt, då de redovisar att föräldrarna anser att vilan på förskolan reducerar 

nattsömnen för barnen. Å andra sidan redovisar de även att vilan kompenserar för barnens 

dåliga nattsömn då för lite sömn kan leda till dåligt uppförande vilket kan ha negativa 

konsekvenser för hela familjen (Jones & Ball, 2013), vilket även är något som Sinclair o.a.s 

(2015) resultat visar. Spencers (2016) studie skriver fram en till komponent att ha i åtanke 

angående barns behov av att vila, vilket är att ju äldre barnen är desto mer sannolikt är det att 

barnen klarar sig utan att vila (Spencer, o.a., 2016). Sinclair o.a. (2015) är inne på ett liknande 

spår, då de redovisar att det främst är småbarnsföräldrar som är positiva till vilan och ser 

fördelar så som förbättrad hälsa och utveckling hos sina barn när de vilar. Vidare redovisar 

Sinclair o.a. (2015) att många föräldrar vars barn spenderade långa dagar i förskolan upplevdes 

positiva till vilan. Motivationen var att barnen behöver orka hela dagen samt att föräldrarna 

ansåg att vilan gjorde att barnens humör, uppförande och koncentrationsförmåga var bättre 

under eftermiddagen och kvällen än om de inte hade vilat (Sinclair, o.a., 2015). 

Nothard o.a.s (2015) studie genomfördes i Australien, och är unik i det avseendet att det är den 

enda studien vi kommit över med syfte att redogöra för barns erfarenheter och upplevelser av 

vilan i förskolan. Barnens upplevelser var spridda. En del barn upplevde att de inte hade något 

inflytande och helt enkelt var tvungna att vila som läraren sa, och kände att vilan var en av de 

tråkigaste aktiviteterna under dagen då deras lektid gick förlorad. Det fanns även barn som 

gillade att vila då de var trötta. Å andra sidan fanns det barn som ville sova under vilan, men 

inte fick lov att somna. Slutligen visade resultatet att en del barn kände sig tvingade att vila då 

deras föräldrar ville det (Nothard, o.a., 2015).  

Sammanfattningsvis så ser vi alltså att föräldrar har ett relativt stort inflytande på deras barns 

vila i förskolan (Jones & Ball, 2013; Nothard, o.a., 2015), vilket styrks av att förskollärarna 

uttryckte att barnens önskningar och behov var lägst prioriterat (Staton, Irvine, Pattinson, Smith, 

& Thorpe, 2015). Föräldrarnas inflytande kan anses problematiskt då det blir ytterligare en 

komponent för förskollärarna att ta hänsyn till när de ska balansera vilan (Siren-Tiusanen & 
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Robinson, 2001), dock är det även viktigt att familjelivet fungerar på hemmaplan på 

eftermiddagar och kvällar (Jones & Ball, 2013; Sinclair, o.a., 2015) vilket gör föräldrarnas 

önskningar relevanta. Det framkommer i Nothard o.a.s (2015) studie att barnens inflytande är 

nästintill obefintligt då de redovisar för barn som vill leka men måste sova, och barn som vill 

somna dock inte får trots att de ska vila. Det stärker resultatet att vilan främst utformas för 

verksamhetens bästa snarare än efter barnens behov (Sinclair, o.a., 2015). 

3. Teori 

Vi har valt etnologi som vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt för att undersöka vilan då det 

tillät oss att genom observation och intervju synliggöra vardagen som utgör företeelsen vilan i 

förskolan. Det innebar att det är just normer, värderingar och barnens inflytande över vilan vi 

undersökte. Vidare valde vi att använda kritisk mikro-etnografi och barnperspektiv som teorier 

för att kunna förstå och tolka det vi synliggjort i empirin. Med hjälp av kritisk mikro-etnografi 

undersökte vi interaktionerna mellan förskolepersonal och barnen för att förstå de normer och 

värderingar som ligger till grund för förskolans kultur kring vilan. Barnperspektivet gav oss en 

ingång till hur förskolepersonalen tolkar och förstår barnen och förklarade därmed hur eller 

varför normerna skapades.  

3.1. Etnologi 

Etnologi kretsar i stort kring begreppet kultur och då i synnerlighet de normer, värden, 

erfarenheter, färdigheter och de olika innebörder som människan skapar för att ge mening och 

begriplighet åt verkligheten (Öhlander, Utgångspunkter, 2011). Det gör att studier inom 

etnologin kan undersöka vad som helst (Arvidsson, 2001). Kunskapsmålen för etnologin är 

dock inte att kartlägga en hel kultur, utan att snarare söka kunskap om en avgränsad företeelse. 

Syftet med etnologi är oftast att skapa en bred kunskap om enskilda företeelser och inte att 

skapa förklaringar som är allmängiltiga. Anledningen till det är att etnologin önskar skapa en 

fördjupad förståelse om enskilda företeelser (Öhlander, Utgångspunkter, 2011). För vår studie 

innebar det här att vårt fokus låg på vilan som företeelse och inte hela förskolans kultur.  

Tolkningar och förklaringar är en del av processen i etnologiska studier (Öhlander, 

Utgångspunkter, 2011). De är dels en viktig och central del av analysen, men även under 

fältarbetet. Forskaren är ett ”professionellt subjekt” som genomgående tolkar, då det inte är 

möjligt att registrera allt som finns i vår omgivning (Öhlander, Analys, 2011). Det empiriska 

material som skapas blir till genom intervjuer, observationer och dokumentationer som 

forskaren själv utför för att beskriva en företeelse. Den enda begränsningen för det etnologiska 
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materialet är människans kommunikationsförmåga. För att något ska kunna räknas som 

empiriskt material behöver forskaren först göra ett urval, sammanställa det och bedöma det 

insamlade materialets värde med sina frågeställningar i åtanke (Öhlander, Utgångspunkter, 

2011). För att synliggöra att forskaren är subjekt och delaktig i processen hävdar etnologer att 

användandet av ”jag” eller ”vi” är mest rimliga i analysen (Öhlander, Analys, 2011), vilket även 

är så vi har skrivit i vår analys. Formuleringen ”jag” eller ”vi” innebär dock inte att forskningen 

i sig är subjektiv, endast att kunskapen som skapas inte kan befrias från forskarens inverkan 

helt och hållet (Öhlander, Analys, 2011).  

Likt andra teoretiska perspektiv har etnologin begrepp som är speciella för just det här 

perspektivet. Kultur är ett begrepp som är centralt inom etnologin. Kultur är ett system av idéer 

som gör verkligheten begriplig för människor. Det innebär att när vi tar hänsyn till kultur får vi 

möjlighet att tolka innebörderna i ett visst föremål, en viss händelse, en social situation eller ett 

beteende. Det som är bärande av kulturell mening, som till exempel ord, handlingar eller objekt, 

kallas för symboler. Symboler som är extra viktiga för studien och pekar ut det viktiga i 

kulturella sammanhang kallas för nyckelsymboler. Vilka nyckelsymbolerna är skiljer sig mellan 

studier och är beroende av vad syftet med studien är (Öhlander, Utgångspunkter, 2011). I vår 

studie var vilan och inflytande nyckelsymboler. 

3.2. Kritisk mikro-etnografi och barnperspektiv 

Mayes Pane & Rocco (2009) beskriver kritisk mikro-etnografi som en teori som hjälper oss att 

upptäcka och synliggöra saker som händer i interaktioner, både i verbalt och ickeverbalt språk, 

mellan lärare och barn. Ansatsen är utformad för att skapa förståelse för de olika språkliga och 

sociala sammanhang som finns i en kultur. Kritisk mikro-etnografi är en emancipatorisk, eller 

frigörande, deltagande och förvandlande forskningsmetod som behöver utgå och utvecklas från 

ens eget deltagande i en situation med skev maktbalans. Från utgångsläget och genom 

utveckling skapas möjlighet till en förändring av de villkor som råder (Mayes Pane & Rocco, 

2009).  

Teorin används för att studera socialdynamiska system där interaktioner reproducerar rådande 

villkor. Reproduktion sker när deltagarna assimilerar sig till de rådande villkor som resulterar 

ur maktrelationer i förhandlings-situationer. Kritisk mikro-etnografi söker efter tillfällen där det 

är möjligt att uppmuntra barn och lärare att tillsammans konstruera och förändra de rådande 

villkoren. Genom att analysera de interaktioner som sker i stunden skapas en bättre förståelse 



   

  

9 
 

för de rutiner och förväntningar som finns för att skapa utrymme att förändra förtryckande 

miljöer som bibehåller normer (Mayes Pane & Rocco, 2009).  

Vi menar att kritisk mikro-etnografi är i högsta grad relevant för vår studie då barn och 

förskollärare ofta har en skev maktbalans dem emellan. Med hjälp av en etnologisk 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt kunde vi undersöka och synliggöra de normer, värderingar 

och rutiner som fanns kring vilan. Den kritiskt mikro-etnografiska ansats vi använt oss av gav 

oss stöd i analysen av de verbala och ickeverbala handlingar och interaktioner som skedde, och 

möjliggjorde därmed synliggörandet av barnens inflytande. Barnperspektivet hjälpte oss vidare 

att förstå hur de rådande villkoren kring vilan uppstod.  

3.2.1. Barnperspektiv 

När vi studerar barn kan vi utgå antingen från ett barnperspektiv eller barns perspektiv. De 

skiljer sig så att barnperspektiv innebär att vi som vuxna försöker förstå barns uppfattningar, 

erfarenheter och handlingar i världen och barns perspektiv utgår från barnens egna ord 

(Pramling Samuelsson, Sommer, & Hundeide, 2011). Vår studie behandlade barnperspektivet 

genom de normer, värderingar och rutiner som fanns under vilan i förskolan och förskollärarnas 

förklaringar av de samma.  

Barnperspektivet grundas i vuxnas genuina ambition och försök att rekonstruera barns 

perspektiv. I barnperspektivet utgår vuxna från barnfokuserade tolkningar av vad barnen säger 

och hur de agerar. Ambitionen är att komma så nära barns erfarenhetsvärld som möjligt 

(Pramling Samuelsson, Sommer, & Hundeide, 2011). De normer, värderingar och rutiner som 

skapas på förskolan görs så av förskollärare med barnen i tanke. Barnperspektivet kom främst 

till uttryck i de intervjuer vi genomförde med förskollärarna, men kunde även bekräftas i deras 

interaktioner med barnen. 

4. Metod 
I metodkapitlet har vi beskrivit hur studien designades och vidare hur genomförandet till slut 

gick till. Vi går även igenom urval, etiska val, studiens tillförlitlighet och vilka analysverktyg 

vi använt oss av under transkribering och analys. 

4.1. Design 

Examensarbetet är uppbyggt på kvalitativa metoder (Bryman, 2011), då Öhlander (2011) menar 

att det fungerar bäst när vi är intresserade av vardagen, individers perspektiv och de sociala och 

kulturella sammanhang som vardagsmänniskan lever i (Öhlander, Utgångspunkter, 2011). Vi 

valde att först observera barnen och avslutningsvis intervjua förskollärarna. Barnen blev 
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observerade i situationen som var vila. För att minimera risken att vi störde eller avbröt 

rutinerna och händelseförloppet under vilan valde vi att inte rikta frågor till barnen. Risken om 

vi hade stört eller avbrutit händelseförloppet var att vi kunde fått en missvisande bild av de 

rutiner, normer och värderingar som fanns. Intervjuerna gjordes efter att alla observationerna 

var genomförda och hade främst syftet att genom dialog få bekräftelse på det vi sett samt 

förklaringar på rutiner. 

Under observationerna använde vi oss av preliminära anteckningar som då bestod av enstaka 

fraser, citat, nyckelord eller liknande. När observationen var över utökade vi snarast våra 

preliminära anteckningar till fullständiga anteckningar, som Bryman (2011) skriver innehåller 

en mer detaljerad redogörelse. Vår avsikt var att under observationerna spela in vissa sekvenser 

då Eidevald (2015) skriver att det hade kunnat hjälpa oss synliggöra normer, värderingar och 

barns inflytande, vilket dock inte var möjligt av etiska skäl. Som sista dokumentationsverktyg 

under observationerna valde vi att använda en mobilkamera. Syftet med den var att 

dokumentera miljön samt lappar som fanns uppsatta på förskolans väggar, då det kunde ge 

information om kulturen kring vilan på förskolan (Sverrisson, 2015). Sarah Pink (2013) menar 

dock att fotografierna inte bär på mening i sig själva, utan att meningen uppstår först när de 

pratas om och kan förmedla olika saker för olika personer (Pink, 2013). 

I intervjuerna tilläts förskollärarna att dela med sig av sina tolkningar och versioner av 

företeelsen. Intervjuerna öppnade upp för dialog och med hjälp av frågor och följdfrågor 

skapades tillfälle att reflektera och gå på djupet i sakfrågan. Enligt Fägerborg (2011) ger det oss 

som forskare en större möjlighet att skapa ett brett och erfarenhetsnära empiriskt material som 

sedan kan tolkas och analyseras. För vår studie betydde det att vi kunde få en fördjupad bild av 

vilan i förskolan samt förklaringar till varför den såg ut som den gjorde. För att få ut så mycket 

som möjligt ur intervjuerna var vi intresserade och uppmärksamma lyssnare, vilket Fägerborg 

(2011) rekommenderar. 

Under analysen av det insamlade materialet använde vi begrepp som hör till etnologi, 

barnperspektiv samt kritisk mikro-etnografi. Det här kan ni läsa mer om under avsnitt 4.5. 

Analysbegrepp och transkribering. 

4.2. Urval 

Urvalet för vår studie utgick från ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Det innebär att vi valde en 

förskola där vi visste att barnen vilar vilket utgjorde en förutsättning för att få svar på vår 

frågeställning. Vidare utgick vi från ett bekvämlighetsurval genom att valet av förskola, 
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förutom att den skulle bemöta förutsättningarna för ett målstyrt urval, skedde baserat på var vi 

hade kontakter. Kontakterna kunde öka möjligheterna för tillgänglighet genom att gå i god för 

oss och på så vis tillåta kontinuerligt tillträde (Bryman, 2011). Studien utfördes på en 

småbarnsavdelning i en förskola som är lokaliserad i södra Sverige. Vi anser att en förskola är 

tillräcklig för att skapa en fördjupad kunskap om vilan i förskolan, vilket stöds av Öhlander 

(Utgångspunkter, 2011). För att uppnå en teoretisk mättnad i materialet besökte vi förskolan 

och observerade vid fyra tillfällen och avslutade med två intervjuer. Att uppnå teoretisk mättnad 

innebär att flera observationer och/eller intervjuer utförs i följd. De utgör då inte bara grunden 

för en formulering utan kan även användas för att bekräfta formuleringens vikt (Bryman, 2011). 

I observationerna utgick vi från de yngre barnen, cirka ett till tre år, då vår egna erfarenhet från 

förskolans verksamhet är att det främst är de som vilar i förskolan. Vidare valde vi de yngre 

barnen då vi är intresserade av deras inflytande på vilan. 

Intervjuerna utgick från två förskollärare, en och en, vid ett tillfälle. Fägerborg (2011) skriver 

att enskilda intervjuer kan resultera i att förskollärarna vågar tala mer öppet, vilket vi har utgått 

från. Enskilda intervjuer kan även synliggöra huruvida förskollärarnas berättelser sammanfaller 

eller inte, och individperspektivet och händelser kan kopplas samman till större sammanhang 

(Fägerborg, 2011). 

4.3. Etik och tillförlitlighet 

I det här avsnittet redogör vi för de forskningsetiska principer vi följt i vår studie, samt vilka 

etiska val vi har gjort. Vidare redogör och argumenterar vi för studiens tillförlitlighet, med stöd 

i litteratur. 

4.3.1. Etik 

Vi har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) under studien 

som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven innebär att vi har varit vara noga med att materialet enbart används till 

studien och sedan förstörs när uppsatsen är godkänd. Vidare innebar det att vi informerade 

förskollärare och vårdnadshavare för barnen om studiens syfte, frågeställningar, metod, hur 

materialet kommer att förvaras och när det ska förstöras. De informerades även om att de när 

som helst kunde välja att avsluta sitt eller sina barns medverkan i studien (Bryman, 2011). För 

att säkerställa samtycke från barnen var vi lyhörda för deras reaktioner och var beredda att 

avbryta att observera om de visade tecken på obehag. Materialet bearbetades så barnen inte 

kunde identifieras av utomstående.  
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När vi anlände till förskolan första dagen för observation fick vi information om att alla de barn 

som deltog under vilan inte hade fått samtycke från sina föräldrar för att delta i studien. För att 

därmed säkerställa samtyckeskravet, och vara helt säkra på att vi inte på något vis råkade 

dokumentera ett barn utan samtycke, valde vi att inte filma alls vilket vi ursprungligen hade 

planerat att göra. Andra etiska ställningstagande vi gjorde var att figurera alla namn på 

deltagarna i studien, såväl barn och förskolepersonal. Oss själva benämner vi som studenter.  

4.3.2. Tillförlitlighet 

Trovärdigheten för vår studie menar vi är god då studien är skriven och framställd så att läsaren 

kan förstå kopplingen mellan paradigm, teori och de övriga val vi gjort som relevanta för vår 

studie, vilket rekommenderas av Svensson & Ahrne (2015). Vidare ökar trovärdigheten av de 

intervjuer vi utfört då vi återkopplade till förskollärarna vad vi har sett. Svensson & Ahrne 

(2015) skriver att genom återkoppling får deltagarna möjlighet att uttrycka om de känner igen 

beskrivningarna och om det stämmer överens med deras egen uppfattning kring företeelsen. 

Studiens pålitlighet beror på om resultatet kan upprepas med samma resultat, vid andra 

tidpunkter av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). Pålitligheten ökar även om den metod 

och utrustning som används överensstämmer med situationen som studeras och det är tydligt 

att studien behandlar det den säger sig studera (Malterud, 1998). Därmed hävdar vi att även 

pålitligheten är god i vår studie då andra forskare bör kunna uppnå samma resultat vid andra 

tidpunkter om de besöker samma förskola. Vidare menar vi att val av metod och 

dokumentationsverktyg stämmer väl överens med studiens syfte och frågeställningar. 

Överförbarhet (Malterud, 1998) innebär att studien ska kunna omprövas i en annan kontext med 

liknande förutsättningar. Överförbarheten kan användas för att styrka både trovärdighet och 

pålitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014; Svensson & Ahrne, 2015). Likt trovärdigheten och 

pålitligheten menar vi att även överförbarheten är god i vår studie, då studien är möjlig att göras 

om på en annan förskola som erbjuder barnen vila. 

4.4. Tillvägagångssätt - Observation och intervju 

I det här avsnittet redogör vi för hur vi genomförde våra observationer och intervjuer. Vidare 

redogör vi för förskolans förutsättningar och miljö då kontexten är viktig enligt en kritisk mikro-

etnografisk ansats, som vi använder som analysmetod.  
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4.4.1. Förutsättningar 

Vi besökte en förskola i södra Sverige vid tre tillfällen. Förskolan är uppdelad i två byggnader 

och den avdelning vi besökte huserar i den ena byggnaden själv. Vi hade som avsikt att 

observera vilan vid fyra tillfällen, under en veckas tid. Ett tillfälle avbokades dock av förskolan 

på grund av sjukdomar. Avdelningen har vid full bemanning tre förskollärare och en 

barnskötare som alla tillsammans tillsätter 3.25 procents tjänst. Under tiden vi var där var det 

två ordinarie förskollärare och två vikarie-barnskötare. Vi har i vår studie benämnt båda dessa 

yrkesgrupper som förskolepersonal då vi hävdar att vilan, som rutin, bör kunna genomföras 

även med vikarier då ordinarie personal saknas. Vidare hävdar vi att vikariernas inflytande på 

rutinen är relativt liten då de två ordinarie förskollärarna upprätthåller de normer som finns.  

Vi observerade vilan i sammanlagt nio timmar under de tre dagarna vi besökte avdelningen. 

Observationerna startade med påklädning av sovkläder, nattning, vaggning och avslutades med 

väckningen. Observationerna gick generellt likadant till alla tre dagar, vilket är det vi har baserat 

tillvägagångssättet på. Eventuella avvikelser förtydligas. Intervjuerna genomfördes under tiden 

barnen åt lunch och skedde vid bordet, då det var omöjligt för de två förskollärarna att komma 

ifrån på grund av personalbrist. Vi valde att intervjua just förskollärare då det är de och deras 

värderingar som har utformat vilan. Vi genomförde två intervjuer, som planerat. De 

genomfördes de två sista dagarna vi var där eftersom vi då hade viss förståelse för rutinerna. 

Sammanlagt tog intervjuerna en timme att genomföra.  

4.4.2. Miljö 

Avdelningen ligger i ett villa-liknande hus. Över ytterdörren finns det ett tak som sticker ut där 

vagnarna placeras när barnen ska sova. När vi går in i villan stiger vi direkt in i avdelningens 

hall. Till höger om oss när vi kommer in är hyllor och krokar i barnens höjd och varje hylla har 

ett namn och en bild på det barnet hyllan tillhör. På vänster sida av dörren finns en liten tavla 

där barnens namn och hur länge de får sova står skrivet. På tavlan står det även om de brukar 

ha ett gosedjur eller napp när de vilar, och plats där förskolepersonalen kan skriva när varje 

barn somnade och vilken tid de ska väckas. På väggen till vänster finns en dörr som leder till 

en toalett och några meter rakt fram är en dörröppning som leder in på avdelningen. Om vi 

väljer att inte gå igenom dörröppningen till avdelningen är det möjligt att vika av till vänster 

där hallen sträcker sig ytterligare några meter. Även där finns det hyllor för barnen, fast på den 

vänstra väggen, och två låga bänkar att sitta på längst väggen till höger som delar av hallen och 

avdelningen. Över den bortersta bänken har förskolan skrivit ut ”tio goda vanor” som de gör 

med barnen. En av de goda vanorna har ”sömn” som rubrik och under står det att barnen har 
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rätt att dra sig undan, att de ska ges möjlighet till vila och avslappning samt att barnens behov 

är individuella.  

Går vi vidare in på avdelningen så hamnar vi direkt i ett stort rum. Till vänster är en lång 

korridor som leder till målarrummet, sagorummet, motorikrummet och våtrummet. Rummet 

som är i anslutning till hallen är det största rummet på avdelningen. Mitt emot ingången står ett 

lågt bord och stolar, i bra höjd för att barnen själva kan klättra upp och ner, med utsikt över 

baksidan av gården. I det vänstra hörnet av rummet står ett stort akvarium med fiskar i. Riktat 

mot akvariet står en tresitssoffa. Till höger i rummet finns hyllor med olika aktiviteter som 

pyssel, djur, bollar med mera.  

4.4.3. Observation 

Observationerna började när barnen kom ut i hallen efter att de ätit lunch och tvättat händerna. 

Vi placerade oss vid dörröppningen mellan hallen och avdelningen, för att ha en så bra översikt 

som möjligt samt för att minska risken för att vara i vägen. Barnen fick ofta sina sovpåsar, som 

hängde på väggen inne på toaletten vid hallen, av förskolepersonalen och fick sedan en stund 

att plocka i sina påsar själva. Sovpåsarna innehöll varmare kläder, ofta av fleece, och någon 

slags skor, som tossor eller mockasiner, alternativt raggsockar. Om barnen inte klätt sig själva 

efter en liten stund kom en förskolepersonal och hjälpte till. När ett par barn fått kläder på sig 

gick en ur personalen ut där vagnarna stod uppradade under taket och körde fram vagnarna en 

och en i takt med att barnen kom ut. Barnen fick använda en pall med tre trappsteg för att 

komma upp i sin vagn, och personalen stod bredvid och hjälpte dem så de inte skulle trilla. När 

första barnet gick ut delade vi studenter på oss; en stannade kvar inne och en gick ut. På så vis 

kunde vi täcka in och observera båda situationer samtidigt. Vem som gick ut och vem som 

stannade inne varierade under de tre dagarna vi observerade. Det gjorde vi för att minimera 

risken att viktig relevant information inte samlades in eftersom det är möjligt att våra hjärnor 

sorterar och tolkar information på olika sätt trots gemensamt fokus. När sista barnet kommit ut 

i sin vagn följde studenten som observerat i hallen med ut. Därefter observerade vi nattningen 

där ute båda två tills alla barn hade somnat och gick sedan in på avdelningen. 

När barnen antingen väcktes av personalen efter utsatt tid eller vaknade själva, bars de in på 

avdelningen. Ibland bars barnen in till soffan, men inte alltid. Ibland var det någon aktivitet vid 

bordet när barn vaknade och barnen hamnade där istället. En dag körde en i personalen in vagnar 

i stora rummet så barnen fick morna sig istället för att sätta dem i soffan. Vi observerade till 

dess att alla barnen hade vaknat och kommit igång med någon aktivitet.  
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4.4.4. Intervju 

Båda intervjuerna genomfördes under lunchen vid matbordet. En student satt vid bordet med 

ett barn bredvid sig, och den andra studenten satt i soffan för att på så vis hamna mer utanför 

mat-situationen. Vi gjorde båda två fältanteckningar under hela intervjuerna. Intervjuerna 

avbröts då och då korta stunder då ett barn önskade mer mat eller hade något att säga. Vi bad 

förskollärarna att berätta om rutinerna kring vilan, för att med deras ord få en bild av normer 

och värderingar, samt barnens inflytande. Efter det ställde vi följdfrågor kring vad de gör om 

de inte kommer överens med föräldrar om hur länge ett barn ska sova och varför barnen 

använder sovkläder.  

4.5. Analysbegrepp och transkribering  

Då vi i vårt arbete har utgått från att identifiera normer, värderingar och rutiner samt barnens 

inflytande under vilan i förskolan, hävdar vi att kritisk mikro-etnografisk analys är ett verktyg 

som passar bra till vår studie. I kritisk mikro-etnografisk analys bör både verbala och 

ickeverbala handlingar, samt händelsens sammanhang, skrivas fram (Mayes Pane & Rocco, 

2009). Valet av observation och intervju som metod ansåg vi därför var givande och passande 

för vår studie. Det skapade förutsättningar för att vi skulle komma åt det vi valt att undersöka.  

Mayes Pane & Rocco (2009) har delat upp analysen i flera steg där även transkribering ingår. 

Enligt de steg som Mayes Pane & Rocco (2009) beskriver börjas processen med observation 

och genomgång av insamlat material (Mayes Pane & Rocco, 2009). Vårt material samlades in 

med hjälp av fältanteckningar under observation och intervju, samt enstaka bilder på miljön. 

Genomgången av materialet skedde upprepade gånger för att sedan transkriberas och tillskriva 

det initial mening. Vidare utfördes intervjuer för att bekräfta förståelsen av empirin och skapa 

fördjupad kunskap om företeelsen. Därefter bearbetades det nya materialet på samma sätt som 

materialet från observationerna. Sist undersöktes att de tolkningar som gjordes gick att stödja 

med den empiri som fanns och sedan skedde en kategorisering av empirin. Observationerna och 

intervjuerna användes tillsammans för att skapa mening och styrka varandra. I det här sista 

stadiet användes även den valda teorin för att se mönster för kategorisering som sedan 

utvecklades till teman (Mayes Pane & Rocco, 2009). För oss innebar det att vi utgick från både 

etnologi, barnperspektiv och kritisk mikro-etnografi när vi letade mönster.  

Mayes Pane & Roccos (2009) steg, vilka vi följde, krävde att vi genom hela analysen arbetade 

reflexivt, vilket innebar att vi var medvetna om våra egna kulturella, sociala, språkliga och 

ideologiska perspektiv och röst, genom att vi observerade vår egen roll i situationen. 
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Reflexivitet trycker även på hur relationer och meningar skapas i relation till varandra. Det kan 

vi tillexempel se när barnen tog på sig sovkläder och förstod att de skulle vila, och tvärtom; när 

en förskolepersonal sade att de skulle vila och de visste att de skulle ta på sig sovkläder. Vi tog 

även hänsyn till kontexten och de signaler som visade sig, som ögonkontakt, blickar och 

liknande. Vidare skedde analysen i olika lager. Det innebar att vi bearbetade en sak i taget, 

tillexempel först normer och sedan vidare till värderingar och inflytande, och noterade de 

genom kodning. Genom att arbeta i olika lager och med kodning kom vi så nära en sann och 

riktig tolkning som möjligt (Mayes Pane & Rocco, 2009).  

5. Resultat 

I resultatet redogör vi för olika utdrag ur transkriberingen som visar på både det normativa och 

unika i de olika teman.  I enlighet med kritisk mikro-etnografi har vi använt utdrag ur både 

observationer och intervjuer som grund för våra tolkningar. Våra teman är skapade i enlighet 

med vad etnologin kallar för innehållsteman. Innehållsteman innebär att temana kan ses som 

ett slags index över empirin (Öhlander, Analys, 2011). Vi hävdar att det är mest rimligt för vår 

studie då det är möjligt att tydligt markera vad som är särskilt talande för situationen, som 

tillexempel de normer och värderingar som är kopplade till påklädningen i hallen. Eftersom vi 

har valt ut ett stort antal utdrag ur empiri har vi valt att numrera våra utdrag och analyser för att 

göra det lätt för dig som läsare att hänga med i texten. De teman vi skrivit fram är ”Ska vi klä 

på dig lite?”, ”Nu i ro, slumra in…” och ”Har du sovit gott?”. De besvarar våra forskningsfrågor 

”vilka normer och värderingar ligger till grund för vilan i förskolan?” och ”har barnen 

inflytande över vilan? Hur visar det sig?”.  

I avsnitt 4.1.1. Förutsättningar skrev vi att vi benämnt både förskollärare och barnskötare som 

förskolepersonal genom studien, vilket vi gjort konsekvent genom hela resultat-kapitlet, dock 

med vissa undantag. I de utdrag ur empirin som är hämtade ur intervjuerna har vi benämnt 

förskollärarna som just förskollärare, då vi ändå vill framhäva att det är förskollärarna som 

planerar verksamheten och det därmed är deras värderingar som lägger grunden till de normer 

som finns.  

5.1. Ska vi klä på dig lite? 

I det här avsnittet behandlade vi utdrag ur empirin som beskriver hallen och analyserade dem. 

I hallen sker påklädningen av varmare kläder innan barnen går ut och lägger sig i sina vagnar. 

Vi börjar med ett par utdrag som vi analyserar och sedan följer ytterligare utdrag ur empirin 

som antingen bekräftar och styrker vår tolkning alternativt motsäger vår tolkning. Vi har 
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behandlat flera utdrag ur empirin som har fokus på olika saker, men med anknytning till normer, 

värderingar samt inflytande.  

Utdrag ur empiri 1 & 2: 

Calle försöker öppna sin sovpåse men det är svårt. 

C: Hjälp! 

Förskolepersonalen tar fram hans sovkläder ur påsen och Calle tar tag i sina raggsockar.  

FP: Är det inte lättare med byxorna först?  

Hen väntar kort på svar, men får inget. 

FP: Nej, ta strumporna då.  

Förskolepersonalen går därifrån och lämnar Calle åt att själv ta på sockar. Calle söker senare upp en i 

personalen och ber om hjälp, vilket han får. 

 

A: Ska ha dom.  

Anna håller uppe sina strumpor mot personalen men får ingen respons. Hon går istället och tar på sig 

sin overall som ligger på golvet några meter ifrån henne. Hon går mot pedagogen och håller upp 

strumporna och återigen utbrister;  

A: Ska ha dom.  

FP: ja, dom kan du sätta på dig, försök själv.  

A, med klagande ton: näää  

Förskolepersonalen tar då strumporna och hjälper Anna på med dem, varpå Anna sedan går ut. 

Analys 1 & 2: 

I de här två utdragen tolkar vi att det finns en norm kring att barnen ska försöka klä på sig själva. 

Det ser vi genom att förskolepersonalen först ger Calle ett förslag till hur han ”bättre” kan klä 

sig, men sedan låter bli i att blanda sig i längre och går vidare till ett annat barn. Vidare ser vi 

normen i utdraget med Anna då förskolepersonalen rakt ut ber henne att pröva ta på strumporna 

själv. Vi kan förklara normen med att förskolepersonalens barnperspektiv skiner igenom och 

säger att barnen kan själva. Vidare kan det förklaras med att förskolepersonalen värderar barnen 

som kompetenta med egen agens.  

Vi tolkar att Calle reproducerar normen att försöka själv genom sin ovilja att lyssna på 

förskolepersonalens råd att ta på sig byxorna först. Raggsockarna blir här en symbol för Calle 

som då symboliserar hans rätt till inflytande och självständighet. Calles rätt till inflytande 

valideras när förskolepersonalen låter honom pröva med strumporna själv och går vidare till ett 

annat barn. Det är dock intressant att fundera på hur förskolepersonalen hade agerat om Calle 

hade försökt med byxorna först, som hen föreslog. Är det möjligt att om Calle hade accepterat 
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förskolepersonalens förslag hade hen sett det som att Calle även accepterade hens hjälp med 

påklädning? Genom att ignorera förslaget skickade han en signal till förskolepersonalen att han 

är självständig.  

För Calle tolkas strumporna signalera självständighet, men för Anna ser vi att de symboliserar 

något annat. Anna använder sina strumpor till att initiera en förfrågan om hjälp av 

förskolepersonalen. När Anna inte får någon respons lämnar hon strumporna och klär på sig sin 

overall, för att sedan återkomma till personalen på nytt med strumporna. När Anna klär på sig 

overallen själv reproducerar hon normen, men bryter den sedan när hon säger till 

förskolepersonalen att hon inte ska försöka att ta på sig strumporna själv. Om Calle valde att 

börja med strumporna för att han förstod att han skulle få hjälp med byxorna, vilket han inte 

ville just då, så agerade Anna omvänt. Anna valde direkt ut strumporna som hennes sätt att få 

hjälp. Anna försökte inte få hjälp med overallen, vilket kan tolkas som att hon visste att hon 

kunde själv med overallen men inte trodde hon kunde med strumporna. Alternativt kan det 

tolkas som att hon inte trodde det var värt att fråga om hjälp med overallen för 

förskolepersonalen skulle ha insisterat att hon hade gjort det själv.  

Anna får till slut hjälp med att ta på sig sina strumpor, vilket kan tolkas som att 

förskolepersonalen har en värdering att det trots allt är viktigare att barnen får en bra stund 

innan de ska somna än att barnen måste försöka själva. Den tolkningen styrks av att Calle fick 

pröva på sitt sätt i hallen och sedan fick hjälp när han var redo och själv frågade. Calles ”hjälp” 

blev en symbol då det var bärare av kulturell mening.  

Utdrag ur empiri 3: 

Två förskolepersonal går ut med varsitt barn när Emma står kvar själv i hallen och försöker ta på sig sin 

fleecejacka. Emma får utan problem i ena armen men får problem med att hitta den andra vilket 

resulterar i att hon gör gnäll-ljud. En av de två förskolepersonalerna som gick ut kommer tillbaka in och 

ser att Emma har problem med att hitta andra armen vilket uppmärksammas. Hen hjälper Emma på med 

hennes fleecejacka. Förskolepersonalen går sedan vidare till ett barn som just kommit in i hallen för att 

hjälpa den att klä på sig. Emma fortsätter själv med att ta på sig sin overall och klarar att få i båda benen. 

När hon ställer sig upp får hon hjälp med att hålla uppe överdelen av overallen så att hon själv kan ta in 

armarna och fortsätter sedan med att själv dra upp dragkedjan. Emma går mot personalen som plockar 

upp henne och sätter henne i knät och hjälper henne på med extra strumpor. Personalen frågar Emma 

var hennes mössa är vilket leder till att de båda går till Emma fack vilket personalen öppnar och Emma 

sträcker sig efter sin mössa och sätter den på huvudet. Därefter går Emma ut själv till den andra 

personalen som stannat ute.  
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Analys 3: 

I utdrag tre kan vi se än en gång, precis som i utdrag ett och två, att det finns en norm kring att 

försöka klä sig själv. Vi kan även se att Emma har reproducerat normen då hon klär på sig själv 

utan påtryckning från någon förskolepersonal. När Emma fastnar i processen och inte lyckas få 

fatt på ärmen själv, börjar hon gnälla. Gnället identifierar vi som en symbol, då det signalerar 

till förskolepersonalen att det är något som inte är rätt vilket leder till att de söker upp Emma 

för att se vad som är fel. Genom ickeverbal kommunikation, i form av Emmas kroppsspråk och 

agerande, får förskolepersonalen då reda på att Emma behöver hjälp att få in armen i 

fleecetröjan och svarar genom att hjälpa henne. 

Den större delen av kommunikationen i utdrag tre mellan Emma och förskolepersonalen sker 

ickeverbalt. Förskolepersonalen hjälper Emma när hon visar att hon behöver det, vilket sker på 

olika sätt i utdraget. Först sker det med hjälp av gnäll-ljud och kroppspråk, och sedan sker det 

igen när Emma går till förskolepersonalen och får hjälp med strumporna. Vad vi tolkar, var det 

inget Emma gjorde som signalerade att hon behövde hjälp med att hålla uppe overallen när hon 

skulle ta på sig överdelen men ändå höll förskolepersonalen upp den. Det kan förklaras med att 

förskolepersonalen försökte ligga ett steg före, så inte Emma skulle stöta på problem igen som 

hon gjorde med fleecetröjan. Det kan vidare förklaras med att förskolepersonalen ansåg det 

viktigt att stunden med påklädning i hallen var en bra stund för Emma så att hon somnar med 

bra känslor, likt vår tolkning i utdrag ett och två.  

Den enda verbala kommunikation som sker mellan Emma och förskolepersonalen är när 

förskolepersonalen frågar Emma var hennes mössa är. Emma svarar inte verbalt, men genom 

att hon går till sin hylla tillsammans med förskolepersonalen visar hon att hon har hört frågan 

och vet var mössan är. Förskolepersonalen tolkar vi har anammat ett synsätt som gör att istället 

för att själv gå och börja leta efter Emmas mössa, så frågar hon Emma om hon vet. Det visar 

att hon ser på Emma som en kompetent person med kunskap. 

Utdrag ur empiri 4 & 5: 

Förskollärare 1: Vi tänker på det kompetenta barnet så vi vill att de försöker klä på sig själva. 

Förskollärare 2: Det är inte fokus på att barnen ska klä på sig själva. Barnen är ofta trötta så vi kan klä 

på tillsammans, och vi tänker att det är ett tillfälle för dom att varva ner.  

Analys 4 & 5: 

Utdrag fyra och fem kommer från intervjuerna vi utförde med två förskolelärarare. Det som är 

intressant med de här utdragen är att de båda tolkas tala för all personal på avdelningen, men 
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uttrycker samtidigt olika tankar kring situationen i hallen när barnen klär på sig sovkläder. 

Förskollärare 1 säger att barnen är kompetenta och därför vill de att barnen prövar att klä på sig 

själva medan förskollärare 2 säger att fokus snarare ligger på att det är ett tillfälle för barnen att 

varva ner och att de kan klä på sig tillsammans med förskolepersonalen. När uttalandena ställs 

mot varandra ger vår analys att glappet mellan dem är stort. Vid närmare granskning av utdrag 

ett, två och tre tolkar vi att glappet minskar i praktiken.  

I alla tre utdragen vi analyserat tidigare har vi tolkat att förskolepersonalen värderar barnen som 

kompetenta, vilket stämmer överens med förskollärare 1s uttalande. Vi ser även i utdrag ett, två 

och tre att normen är att barnen försöker klä på sig själva, vilket barnen har reproducerat 

åtminstone delvis. Vidare ser vi även spår av vad förskollärare 2 uttrycker, att de kan klä på 

tillsammans. Emma i utdrag tre och Calle i utdrag ett får hjälp att klä sig när de önskar. Endast 

Anna försöker förskolepersonalen uppmana till att försöka själv till att börja med, men även då 

slutar det med att Anna får sitta i knät och får hjälp. Anna får sin hjälp efter att hon gnällande 

sagt att hon inte vill försöka själv, och Emma får först hjälp efter att hon gnällt till och visat 

ickeverbalt att hon behöver hjälp. Deras gnällande kan tolkas av förskolepersonalen som att de 

är trötta och behöver den extra hjälpen de önskar. Calle visar i utdrag ett att han vill försöka klä 

sig själv, vilket förskolepersonalen accepterar. Trots att normen tolkas vara att barnen ska 

försöka klä sig själva ger vetskapen att de får hjälp när de önskar eller behöver ett visst 

inflytande. 

Genom att ställa förskollärarnas uttalanden i relation till praktiken tolkar vi att de inte är så stor 

skillnad som det först kan upplevas. Vi ser då att barnen oftast försöker klä sig själva, men att 

förskolepersonalen är villiga att hjälpa dem när de behövs.    

Utdrag ur empiri 6: 

Tove tar på sig en socka och går sedan vidare till att försöka klä på sig sin sov-overall. Hon försöker 

först med att ta på luvan men ändrar sig och lägger overallen på golvet och trär i benen. Förskolepersonal 

kommer då fram och lyfter, utan att fråga, upp Tove på benen och hjälper henne med overallen, mössa 

och vantar, medan hen pratar med en annan förskolepersonal. 

Analys 6: 

Tidigare utdrag ett, två och tre visade på en norm som sade att barnen skulle försöka klä på sig 

själva, vilket styrktes av förskollärare 1s uttalande i utdrag fyra. I kontrast till normen vi såg 

tidigare ser vi här att en förskolepersonal tar över påklädningen utan ett ord till Tove. Innan 

förskolepersonalen tar över påbörjar Tove att klä på sig själv, vilket tyder på att hon har 
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reproducerat normen att försöka själv. Trots att Tove klär på sig och inte visar några tecken på 

att ha problem, tar förskolepersonalen över. Förskolepersonalen frågar inte Tove om hon 

behöver hjälp, vilket vi tolkar som att Toves inflytande i situationen tas ifrån henne. Ingen 

kommunikation sker verbalt mellan Tove och förskolepersonalen, endast ickeverbal. Vi förstår 

den ickeverbala kommunikationen när förskolepersonalen tar över som att hen värderar att 

påklädningen behöver gå fort och att Tove inte kan hålla tempot på egen hand, och vi tolkar 

även att Tove förstår detta då hon inte gör motstånd.  

Vi tolkar att förskolepersonalens agerande motsäger det de båda förskollärarna uttryckte i 

utdrag fyra och fem, då hon varken låter Tove klä på sig på egen hand eller verkar tänka på att 

påklädningen i hallen ska vara ett tillfälle för barnen att varva ner på innan de somnar.  

Utdrag ur empiri 7: 

Elvis springer in i hallen. 

FP: Hej Elvis, är du redo att klä på dig nu?  

Elvis stannar kvar i hallen och får hjälp att ta på sig sin sovtröja och börjar sedan gå iväg.  

FP, med glad röst: ska du städa nu, tänkte du?  

Förskolepersonalen går efter Elvis och lyfter upp honom och sätter honom i sitt knä.  

E: NEJ!  

FP: Nu ska du få på dig mössa och vantar…  

E: NEJ! 

Förskolepersonalen ignorerar Elvis motstånd. 

FP: …och sen ska du få sova.  

E, skriker: NEJ!  

Elvis börjar samtidigt sprattla vilket personalen inte låtsas om och han lugnar sig snabbt och går sedan 

ut till vagnen som om inget hade hänt.  

Analys 7: 

I kontrast till utdrag ett och två fick Elvis inte sin sovpåse i handen när han kom ut i hallen. Här 

får han istället direkt hjälp av förskolepersonalen att klä på sig. Det motsäger därmed den norm 

vi såg i de tidigare utdragen vi analyserat. I det här utdraget kan vi istället ana en annan norm 

som vi tolkar går ut på att alla barnen ska sova. Det ser vi när Elvis gör tydligt motstånd och 

förskolepersonalen ignorerar det och går vidare med påklädningen. Elvis visar både genom att 

verbalt säga NEJ upprepade gånger, men även med sitt kroppsspråk när han sprattlar att han 

inte vill klä på sig och gå ut och sova. Vi tolkar förskolepersonalens agerande som att hen anser 

att alla barnen bör assimileras till den rådande normen att barnen ska sova när det är vila. Elvis 
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visar i början av utdraget, när han självmant går ut i hallen och väntar på att ta på sig 

sovkläderna, att han har börjat reproducera normen. Åtminstone om vi utgår ifrån en förståelse 

hos Elvis att i hallen klär vi på oss sovkläder, och sedan går vi ut i vagnen och sover. Med den 

utgångspunkten vet Elvis vad som väntar när han går ut och får hjälp med sovtröjan. Det är 

dock möjligt att Elvis inte hade den förståelsen, eller alternativt ångrade sig mitt i påklädningen, 

då han försökte lämna hallen och gå någon annanstans.  

Fram till att Elvis försöker lämna hallen ser vi att Elvis har en viss grad av inflytande. Han har 

själv valt att komma ut i hallen och svarar sedan ickeverbalt på förskolepersonalens fråga om 

han är redo att klä på sig sovkläder genom att stanna kvar i hallen. När han sedan försöker 

lämna hallen och förskolepersonalen lyfter upp honom och sätter honom i sitt knä, ser vi att 

Elvis inflytande försvinner. Trots kraftigt motstånd ger inte förskolepersonalen med sig, och 

förskolepersonalen går så långt som att låtsas som ingenting. Trots att vi kan peka ut några 

handlingar som pekar på att Elvis hade inflytande i början, öppnar förskolepersonalens 

agerande för frågan om det är sant att han hade möjlighet till inflytande. Är det möjligt att 

inflytandet endast erbjuds om barnen väljer och gör ”rätt”? Hur hade situationen sett ut om 

Elvis redan i början hade vänt och gått tillbaka in på avdelningen när han fick frågan om han 

var redo att klä sig? Vi är osäkra på om inflytande kan anses vara inflytande om det plötsligt 

tas bort. När Elvis har blivit påklädd alla sovkläder lugnar han sig och går ut. Det kan förklaras 

av att förskolepersonalen inte låtsas om hans motstånd vilket då gör att Elvis till slut ger upp 

och reproducerar normen att han ska sova. Vi tolkar en barnsyn som säger att anledningen till 

det kraftiga motståndet är för att Elvis är trött och en värdering som därmed säger att barnen 

inte vet och förstår sitt eget bästa, och därför behöver förskolepersonalen bestämma vad som är 

bäst. Förskolepersonalens agerande kan även förklaras med en värdering att om barnen inte 

sover så orkar de inte vara pigga och aktiva hela dagen på förskolan. 

Vi urskiljer två symboler i interaktionen mellan Elvis och förskolepersonalen. Vi förstår 

förskolepersonalens agerande när hen lyfter upp Elvis och sätter honom i sitt knä som en 

symbol, då den symboliserar den makt förskolepersonalen har över barnen. Den här handlingen 

signalerar till Elvis att det är förskolepersonalen som bestämmer och oavsett vad Elvis vill så 

ska han klä på sig. Den andra symbolen vi kan urskilja är just Elvis motstånd, som symboliseras 

av hans tydliga, verbala NEJ. Det är inte enbart en symbol för motstånd dock, utan även ett 

försök från Elvis sida att kräva inflytande i situationen.  

Utdrag ur empiri 8 & 9: 

FP1: Fredrik, vill du sova idag?  
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Han svarar inte utan går därifrån. En stund senare visar han sig igen och förskolepersonalen ställer 

samma fråga än en gång. Även nu låter han bli att svara utan tar bara på sig ett doktors-förkläde och går 

därifrån. Lite senare går förskolepersonal 1 till Fredrik som nu befinner sig i sagorummet. 

FP1: Fredrik, vill du sova?  

Den här gången svarar han tydligt.  

F: Nej.  

Förskolepersonal 2 går in i situationen. 

FP2: Nej, då behöver han inte. Han sover bara om han är väldigt trött.  

Ytterligare lite senare går Fredrik till dörren och kollar på barnen som ligger i sina vagnar och personal 

2 kommer fram till honom. 

FP2: Ska vi klä på dig lite?  

F: Nej.  

Hen lyfter upp Fredrik och börjar viska. Några saker var ohörbara, dock inte allt.  

FP2: du kan gå ut och bara ligga lite…  

Förskolepersonal 2 går och klär på honom sovkläder.  

F, med låg röst: Vill inte ligga.  

Förskolepersonal 2 frågar om han vill ha en bok med sig ut, vilket han vill. Han får gå in och hämta den 

boken han vill ha och lyfts sedan ut i vagnen utan motstånd.  

 

FP1: Pettson, ska du sova idag? Du ser inte så trött ut faktiskt. 

Förskolepersonal 1 vänder sig sedan mot hallen och ropar till förskolepersonal 2;  

FP1: Har ni pratat om Pettson ska sova?  

P: Nej!  

Förskolepersonal 1 väntar in svar från förskolepersonal 2 som säger att de inte har pratat om det under 

lunchen. Förskolepersonal 2 vänder sig tillbaka till Pettson. 

FP1: är du lite sovsugen idag?  

Pettson stannar upp i någon sekund och svarar sedan.  

P, med glad röst: på kinden!  

FP1, skrattar till lätt: på kinden? Vill du sova på kinden? 

Hen lägger händerna på kinden och huvudet på sned och snarkar.  

FP1: Vill du sova så?  

Pettson lägger sig på golvet med kinden mot golvet och snarkar. Förskolepersonal 1 förflyttar sig från 

stora rummet till hallen.  

FP1: Kommer du nu Pettson?  

P: Vill inte lägga mig.  

Pettson går åt ett annat håll. Förskolepersonal 2 är kvar i hallen och halvt frågar och halvt konstaterar;  

FP1: ska jag ta Pettsons påse och fråga om han ska sova… 
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Pettson hör vad hen säger från korridoren. 

P: Jag vill leka.  

FP1: Ja vi kan klä oss här [inne i korridoren] så kan du leka sen.  

När hen klär på Pettson pratar hen om Bärgarn han har i handen. Förskolepersonal 1 tar sedan Pettson i 

handen och går med honom till hallen och ut mot vagnen. Pettson säger att Bärgarn, som han fortfarande 

håller i ena handen, inte ska sova och får svar att då får inte Bärgarn väcka Pettson när han sover.  

Analys 8 & 9: 

I utdrag åtta och nio följer vi två barn, Fredrik och Pettson, som inte gärna vill gå och sova. Här 

bekräftas det att det finns en norm kring att barnen ska sova, som vi först anade i utdrag sju. 

Här ser vi att trots att barnen blev tillfrågade om de ville sova och de uttryckte att de inte ville 

det så slutade det i båda fallen med att de gick ut till sina vagnar.  

Förskolepersonal 1 frågade Fredrik upprepade gånger om han ville sova, och två gånger svarade 

han ickeverbalt genom att gå iväg och tredje gången svarade han verbalt genom att tydligt säga 

nej. När förskolepersonal 2 går in i situationen och säger att Fredrik inte behöver sova, bara när 

han är trött, så indikerar det att normen kan brytas i enskilda fall. Det är dock svårt för oss att 

tolka förskolepersonal 2’s uttalande som genuint då hen en liten stund senare uppmanar Fredrik 

att de ska klä på honom sovkläder när han går och kollar på barnen som ligger i sina vagnar. 

Fredrik tolkas förstå vad det betyder. Det finns en koppling mellan att klä på sig sovkläder och 

sova, och han svarar därför för fjärde gången nej. Förskolepersonal 2 lyfter då upp Fredrik och 

försöker viskande övertala honom till att han kan ligga ner en stund. Förskolepersonal 2’s 

agerande här kan förklaras med att hen tolkade Fredriks nyfikenhet på barnen i vagnarna som 

en ickeverbal kommunikation från hans sida där han då kommunicerar att han, trots allt, är trött. 

När förskolepersonal 2 säger att han kan ”ligga lite” så tolkar vi att det är bärande av kulturell 

mening, vilket gör det till en symbol. Fredrik tolkas här förstå att om han ligger ner en stund så 

kommer han somna, vilket han inte vill. Att Fredriks ovilja att lägga sig i vagnen upplevs 

försvinna när han blev erbjuden en bok kan förklaras med att han inte längre tolkade situationen 

som att han blev tvungen att sova i vagnen, utan istället fick lov att vara vaken och läsa, om än 

i vagnen.  

I utdrag nio konstaterar förskolepersonal 1 att Pettson inte ser så trött ut och frågar sedan om 

han är sovsugen. Att Pettson får frågan om han är sugen på att sova, tillsammans med 

förskolepersonal 1’s konstaterande av att han inte ser trött ut, styrker tolkningen i utdrag åtta 

att det kan finnas undantag från normen som säger att alla barn ska sova. Pettson svarar att han 

vill sova på kinden, vilket vi tolkar överraskar förskolepersonal 1 då hen skrattar till och 
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upprepar vad han sade. Interaktionen mellan Pettson och förskolepersonal 1 präglas av både 

verbal och ickeverbal kommunikation i en, vad vi tolkar, lekfull anda. Att hans svar är 

annorlunda när förskolepersonal 1 går ut till hallen kan förklaras av att den lekfulla andan som 

tidigare präglade interaktionen försvann och det blev mer allvar i frågan.  

Sova tolkar vi som en symbol, vilken för Pettson betyder att han förlorar sin lektid. Likt Fredrik, 

så förstår Pettson kopplingen mellan sovkläder och sova och uttrycker därmed till 

förskolepersonal 1 att han vill leka. Vi tolkar förskolepersonal 1 som osäker på vad Pettson vill, 

då han i början uttryckte att han ville sova på kinden, och nu uttrycker att han vill leka. 

Förskolepersonal 1 väljer då att utgå från vad Pettson sade i början och vill klä på honom och 

lägga honom i vagnen. Pettson får ta med Bärgaren ut i vagnen, men med en uppmaning att 

Bärgaren inte får väcka Pettson när Pettson sover. Vi tolkar att en reproducering av normen 

sker i det här läget, då Pettson tolkas förstå att när han har på sig sovkläder ska han gå ut och 

sova. Det förklarar varför han slutar göra verbalt motstånd när han har fått på sig sina sovkläder. 

I både utdrag åtta och nio tolkar vi förskolepersonalens handlingar genom att de ser på barnen 

utifrån ett barnperspektiv. Genom barnperspektivet förstår vi att anledningen bakom normen 

att alla barnen ska sova är att de värderar att antingen är barnen redan nu trötta och behöver 

sova eller att de behöver sova för att orka med resten av dagen. Barnsynen som synliggörs 

genom barnperspektivet lämnar inte mycket utrymme för barnens inflytande. Vi kan i utdragen 

se att de blir tillfrågade om de vill sova, vilket båda säger att de inte vill. Trots det lirkar 

förskolepersonalen med dem och de går ut och vilar till slut. Inflytandet som erbjuds upplever 

vi som en illusion, eller en rökridå av något slag, snarare än som riktigt inflytande där barnen 

får vara delaktiga i beslutet. Det finns dock mindre beslut där barnen erbjuds inflytande, som 

när Fredrik får ta med sig en bok ut i vagnen och när Pettson får ta med sig Bärgaren ut. Pettson 

och förskolepersonal 1 utförde en slags förhandling kring påklädningen vilket löstes när 

förskolepersonal 1 erbjöd Pettson påklädning i korridoren istället för hallen. Då all påklädning 

i alla tidigare utdragen har skett i hallen ser vi att förskolepersonal 1’s handling bröt mot en 

annan norm, nämligen att all påklädning inför vilan sker i hallen.  

Utdrag ur empiri 10 & 11: 

Förskollärare 1: Vi har några barn som är motsträviga till att sova… vet inte hur jag ska förklara, men 

de har svårt att komma till ro riktigt. Oftast är det nog att de är övertrötta. 

 

Förskollärare 2: Vissa barn får välja själva om de vill sova, andra ser vi om de är trötta och behöver 

sova. 
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Analys 10 & 11: 

Utdrag tio och elva är hämtade ur intervjuerna med förskollärarna. Likt utdrag fyra och sex 

uttrycker de här olika syn kring samma fenomen. Förskollärare 1 tolkas mena att när barnen 

inte vill sova är de övertrötta, vilket då gör att de trots motstånd behöver lägga sig. Förskollärare 

2 tolkas å andra sidan anse att åtminstone några barn är kompetenta nog att själva välja om de 

är trötta och behöver sova eller om de ska vara vakna.  

Utifrån förskollärare 1’s förståelse av barnen kan vi se utdrag sju, åtta och nio i ett nytt ljus. 

Alla tre barnen, Elvis, Fredrik och Pettson, gjorde motstånd mot att gå och sova vilket 

förskolepersonalen på olika sätt ignorerade eller lirkade runt vilket slutligen resulterade i att 

alla tre barnen gick och lade sig. Att förskolepersonalen inte lät barnen ha inflytande över valet 

kan då förstås som att förskolepersonalen tolkade barnens motstånd som bevis för att barnen 

var trötta och verkligen behövde sova. Det ger också en förklaring till varför det har skapats en 

norm kring att alla barn ska sova under vilan. Förklaringen lämnar dock en fråga obesvarad; 

varför blev Fredrik och Pettson tillfrågade om de ville sova om allt motstånd bortförklaras med 

övertrötthet?  

Varför Fredrik och Pettson blir tillfrågade om de vill sova eller inte kan bäst besvaras av 

förskollärare 2’s uttalande om att vissa barn själva får välja om de vill sova. Dock får vi inte 

heller här en fullgod förklaring. Eftersom frågan ställs kan vi tolka att Fredrik och Pettson är 

del av de barn som själva kan få välja, vilket bekräftas av att förskolepersonal 2 uttrycker i 

utdrag åtta att Fredrik bara behöver sova när han är trött. Men varför lirkar förskolepersonalen 

med dem för att få dem att sova när de redan uttryckt att de inte vill, om de nu får välja själva? 

Förskolepersonal 1 konstaterade i utdrag nio att Pettson inte såg trött ut, vilket då motsäger att 

han skulle haft ett behov av att sova. Förskollärare 2’s uttalande verkar härmed endast förklara 

halva frågan vi undrar över. Vi förklarar det här bäst med att hänvisa till normen att alla barn 

ska sova, och tolkar att normen är så pass stark och reproducerad att det är svårt för 

förskolepersonalen att gå emot den, även om de tycks försöka.   

Sammanfattning: 

I de elva utdragen vi redovisat ur empirin identifierade vi ett antal normer och värderingar. Vi 

slog även fast att barnen hade inflytande, och ifrågasatte hur mycket inflytande de hade samt 

hur det visade sig.  

Vi identifierade värderingar som sade att barnen var kompetenta aktörer som bar på kunskap 

vilket resulterade i en norm som sade att barnen kunde försöka klä på sig sina sovkläder själva. 
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Vi såg även att det fanns undantag för att barnen skulle försöka själva då de själva kunde önska 

hjälp från början, eller om förskolepersonalen utgick från en värdering att det inte gick fort nog 

och då tog över påklädningen. Vidare såg vi en norm kring att all påklädning skulle ske i hallen, 

med endast ett undantag och då som resultat av en förhandling mellan ett barn och en 

förskolepersonal. Den tredje normen vi identifierade sade att under vilan skulle alla barn sova. 

Den tolkade vi grundades i en värdering att barnen var trötta och behövde sova för att orka vara 

aktiva hela dagen på förskolan.  

Barnens inflytande tolkade vi som ojämnt. I några utdrag så syntes barnens inflytande tydligt; 

de fick välja att klä sig själva, på sitt sätt, eller ta med en bok eller leksak ut i vagnen. I andra 

delar av utdragen upplevdes barnen ha inflytande genom att de blev tillfrågade om de var redo 

att klä på sig, eller om de ville sova. Möjligheten till inflytande upplevdes därefter tvärt tas bort. 

När erbjudandet till inflytande togs bort, skapade det en förståelse av inflytandet som något som 

liknade en illusion snarare än en genuin inbjudan till deltagande och kontroll i barnens 

vardagsliv.  

5.2. Nu i ro, slumra in… 

I det här avsnittet behandlar vi utdrag som beskriver nattningen. Utdragen börjar antingen med 

att barnen går ut genom dörren från hallen och klättrar upp i vagnen eller när barnen redan 

befinner sig i sina vagnar. Vi slutade observera situationen när alla barnen hade somnat och 

förskolepersonalen gick in. Vi börjar med två utdrag från intervjuerna och fortsätter sedan med 

utdrag hämtade från observationerna. Alla utdrag behandlar normer, värderingar och barnens 

inflytande.  

Utdrag ur empiri 12 & 13: 

Förskollärare 1: När de ligger i vagnen så behöver några att vi kanske vaggar dom över ojämnt underlag 

och ett barn brukar säga att det vill ha ett hus, då lägger vi filten över suffletten så synintrycken skärmas 

av. Några behöver nog det. Sen har vi barn som har napp och snutte, och det är viktigt att de får ha det 

för det är ju en trygghet. Vi har även valt att barnen ska sova i sina privata vagnar, även det är ju en 

trygghet för dom. 

Förskollärare 2: Vilan är en del av dagen och vi vill att barnen ska ha en bra känsla när de lägger sig. 

När de kommer ut i vagnarna pratar vi, skojar och skrattar tills alla är ute. När alla har kommit ut kan 

barnen börja komma till ro. Vi lär oss hur barnen gillar att ligga och vad de vill ha eller om de vill 

vaggas, men vi frågar med jämna mellanrum för de kan ju ändra sig. /…/ Vagnen är ju en trygghet 

eftersom de är deras egna vagn och de har sina egna saker, och det är bra för de får lättare ro i vagnen. 
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Analys 12 & 13: 

När vi läser förskollärarnas uttalande kan vi urskilja och tolka ett par olika värderingar för 

nattningen. Den starkaste värderingen som vi kan urskilja i båda förskollärarnas uttalande är att 

det är viktigt att barnen känner trygghet när de ska sova. De förklarar båda att alla barnen sover 

i sina egna vagnar och har egna saker med sig, tillexempel napp och snutte, vilket vi tolkar som 

en norm.  

Att barnen ska känna trygghet går hand i hand med värderingen att det är viktigt att barnen är 

bekväma, vilket förskollärare 2 uttrycker när hen säger att de vill att barnen ska ha en bra känsla 

när de lägger sig. För att skapa en bra känsla kan förskolepersonalen och barnen prata, skoja 

och skratta till dess att alla barn är ute och de kan börja komma till ro. Vidare tolkar vi att 

förskollärare 2 anser barnens bekvämlighet som viktig då vi ser ett engagemang då hen 

uttrycker att förskolepersonalen lär sig vad barnen önskar ha med sig i vagnen och hur de vill 

ligga. Vi ser även här att barnens bekvämlighet och trygghet inkluderar barnens inflytande då 

de vänder sig till barnen och utgår från varje enskilda barns preferenser. Värderingen att barnen 

är kompetenta med egen agens såg vi redan i ”Ska vi klä på dig lite?” och är återkommande 

här, då förskollärarna uttrycker att barnen själva vet vad de behöver eller vill ha, som 

tillexempel ett hus för att skärma av omvärlden och på så vis få ro när de ska sova. 

Utdrag ur empiri 14: 

Christoffer tar pallen och drar den till sin vagn och råkar ställa den på sin egen strumpa, vilken han då 

pekar på och gör ett lågt häpnadsväckande läte, men fortsätter upp på pallen så han går ur strumpan som 

sitter fast.  

FP: Ställde du pallen på strumpan? Jag ser detta, jag ska hjälpa dig.  

Christopher som nu är på toppen av pallen får hjälp att ta sig ner i vagnen och sätta på sig sin förlorade 

strumpa och blir därefter nerbäddad. Efter en liten stund säger Christopher;  

C: Napp.  

Förskolepersonalen som hjälpte Christopher ner i vagnen står nu och vaggar honom och svarar. 

FP: Vill du ha den? Jag går och hämtar den. 

Förskolepersonalen går då in och hämtar hans napp, varpå hen kommer tillbaka och ger honom nappen 

och fortsätter vagga tills han somnar.  

Analys 14: 

Ur barnperspektivet ser vi att Christopher anses vara kompetent nog att klättra upp för pallen 

på egen hand. Vi tolkar att barnperspektivet grundar sig i förskolepersonalens värdering att han 

kan själv, vilket han visar stämmer genom att vara självständig. Christophers självständighet 

när han tar pallen och själv klättrar upp i vagnen tolkar vi som att han reproducerar normen som 
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säger att han behöver klättra upp för pallen för att komma upp i vagnen. Vi tolkar användandet 

av pallen som en norm då Christopher upplevs veta vad han ska göra med den samt då 

förskolepersonalen inte stoppar honom, och vidare då den står lättillgängligt ute vid vagnarna. 

Christophers självständighet ger honom inflytande, då den skapar en möjlighet för honom att 

själv välja när han är redo att lägga sig, om än inom vissa gränser.  

När han råkade ställa pallen på strumpan kommunicerade han det till förskolepersonalen genom 

ett läte, vilket förskolepersonalen tolkar och bekräftar verbalt för att visa Christopher att hen 

har förstått och hjälper honom sedan att sätta på den igen. Väl i vagnen begränsas hans 

möjligheter när han önskar nappen, vilket då kräver att han kommunicerar verbalt till 

förskolepersonalen som då svarar och går och hämtar den åt honom.  

Nappen kan förstås som en symbol, då den tolkas symbolisera trygghet för både Christopher 

och för förskolepersonalen, vilket förskollärarna uttrycker i utdrag 12 och 13. Vidare 

symboliserar nappen förskolepersonalens värdering att de vill att barnen ska ha det bekvämt 

när de ska sova, då förskolepersonalen direkt går och hämtar hans napp när han påtalar att den 

saknas. En annan symbol, som även den kan härledas till att barnen ska ha det bekvämt, är 

vaggningen. Vaggningen tolkas behövas för att barnen ska komma till ro och somna, och enligt 

förskollärare 2 i utdrag 13 är det något de lärt sig att Christopher, i det här fallet, önskar. Vi 

tolkar även vaggningen som en ickeverbal kommunikation mellan förskolepersonalen och 

Christopher som signalerar att nu är det dags att somna.  

Utdrag ur empiri 15: 

Findus går villigt upp för pallen och lägger sig i vagnen.  

FP: Ska jag lägga dig så du ser snöflingorna?  

Förskolepersonalen vänder vagnen så Findus kan se snön falla. Han ligger och försöker fånga flingor 

med handen en stund och ligger sedan bara och tittar. Olle sitter upp i vagnen med napp i munnen och 

tittar. Olle och Findus blickar möts och de skrattar. Olle har en bok i handen men tittar och pratar med 

sig själv om snön.  

FP: Snöar det på dig Frank?   

F, glatt: Jaa.  

FP, skrattandes: Ja, jag ser detta.  

Förskolepersonalen rättar till Findus vagn så det inte längre snöar på honom. 

Analys 15: 

Det här utdraget styrker tolkningen i analys 14 att användandet av pallen för att ta sig upp i 

vagnen är en norm. Vi ser att Findus använder pallen för att gå upp i vagnen, vilket vi även här 

tolkar att det innebär att normen reproduceras. Förskolepersonalen frågar Findus om hen ska 
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positionera vagnen så han kan se snöflingorna falla, vilket han vill. Frågan tolkar vi vara en 

symbol, då vi förstår den som bärande av kulturell mening. Dels ger frågan Findus inflytande 

över om han vill se dem falla, men vi tolkar även att det finns en underliggande betydelse som 

säger att det okej att vara vaken en stund om han vill se snöflingorna falla.  

Vi förstår frågan som grundad i en barnsyn hos förskolepersonalen där hen förstår att det kan 

vara fascinerande för små barn att se snöflingor falla från himmelen. Vidare synliggör frågan 

en värdering som bekräftar vad förskollärare 2 sade i utdrag 13 angående att förskolepersonalen 

vill att barnen ska ha en bra känsla när de lägger sig, vilket även styrktes i utdrag 14. Vi tolkar 

att den här värderingen även ligger till grund för när förskolepersonalen flyttar Findus vagn så 

det inte längre ska snöa på honom, trots att han tolkades tycka det var roligt när snön landade 

på honom. Vi förstår förskolepersonalens handling som att hen inte ville att Findus skulle få 

snö på sig när han sover, då han kan bli kall och frusen.  

När vi tar med förskollärare 2’s uttalande från utdrag 13 i beräkning kan vi förstå den lekfulla 

och glädjefyllda stunden som uppstår när Olle och Findus är i sina vagnar som en annan norm. 

Förskollärare 2 sade att till dess att alla barnen är ute kan de prata, skoja och skratta med 

varandra, vilket är vad de gör. Olle och Findus kommunicerar ickeverbalt genom att deras 

blickar möts och de brister ut i skratt, vilket tyder på att de har en bra känsla i sig och upplever 

en koppling dem emellan.  

Utdrag ur empiri 16: 

Oskar och Hanna sitter upp i sina vagnar. En förskolepersonal bygger ett hus med filten för Hanna och 

går sedan till Oskar och hjälper honom att lägga sig ner.  

FP: Du har blivit lite för lång för vagnen Oskar, du får faktiskt inte helt plats.  

Sedan går personalen in i hallen och kommer tillbaka ut och räcker ett gosedjur till Hanna.  

FP: Här får du din katt Hanna, nu blir det lite lättare att sova.  

Hen tar sedan Oskar och Hannas vagnar och börjar vagga samtidigt som hen säger:  

FP: God natt, eller god dag… god sovmiddag.  

Hen börjar sedan nynna på ”nu i ro, slumra in…” samtidigt som hen vaggar barnen. Alla de barn som 

fortfarande är vakna slutar då prata och ligger nu relativt stilla. Några få barn har fortfarande halvöppna 

ögon en liten stund innan de till slut faller ihop. 

Analys 16: 

I det här utdraget kan vi identifiera flera normer. Vi ser att förskolepersonalen gör sitt bästa för 

att göra det bekvämt för barnen utifrån hens tolkning av deras preferenser. Hen hjälper Oskar 

att lägga sig tillrätta, hämtar Hannas katt och bygger ett hus åt henne samt vaggar båda barnen. 
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Själva vaggningen är i sig självt en norm, vilket även Hannas gosedjur är. Vi ser att användandet 

av gosedjur är en norm då förskolepersonalen gick och hämtade Hannas katt utan att hon hade 

frågat efter den, vilket även tolkas som att hen lärt sig vad Hanna vill, likt vad som sägs i utdrag 

13 av förskollärare 2. Vi ser än en gång att förskolepersonalen tolkas anse att det är lättare för 

barnen att somna när de har sina valda saker med sig i vagnen, vilket för Hannas del är hennes 

katt men för andra barn kan vara en napp eller en bok. Katten, precis som nappen i utdrag 14, 

symboliserar trygghet.  

I utdraget använder förskolepersonalen på både verbal och ickeverbal kommunikation. 

Förskolepersonalen för en ensidig verbal dialog med barnen. Hen säger kommentarer samtidigt 

som hen utför handlingar, som när hen hjälper Oskar lägga sig tillrätta kommenterar hen att han 

börjar bli för lång för vagnen. Hen säger även god natt, vilket tillsammans med vaggningen är 

symboler för att det nu har blivit dags att somna. Även med ickeverbal kommunikation visar 

förskolepersonalen att det har blivit dags att sova då hen, förutom att vagga båda barnen, bygger 

hus för Hannas vagn. Slutligen nynnar förskolepersonalen en känd god natt-visa vilket vi förstår 

att hen tolkar är rogivande för barnen.  

Utdrag ur empiri 17 & 18: 

Förskolepersonalen bygger ett hus över vagnen för Sanna och vaggar henne. Sanna rör på sig under 

filten och täcket men inget ljud hörs. Sanna drar ner filten och tittar ut. 

FP: Stanna du där i huset.  

Förskolepersonalen lägger sedan över filten igen. Filten och täcket rör på sig och Sanna gör små ljud 

ifrån sig och pratar. Hon tittar ut genom sidan av vagnen och lägger sig sedan till rätta igen, vilket 

upprepas flera gånger. Upprepade gånger säger Sanna förskolepersonalens namn med svag röst, men får 

inget svar. 

 

Felix ligger i sin vagn och blir vaggad. Han tar ner huset som förskolepersonalen har byggt åt honom. 

Förskolepersonalen som vaggar honom tar då hans hand och håller i den samtidigt som hen vaggar 

vagnen med andra handen. Felix ligger stilla med öppna ögon och är helt tyst. Efter en liten stund släpper 

förskolepersonalen Felix’ hand. Hen fortsätter att vagga honom. Sakta och säkert faller Felix ögon ihop 

till de är helt stängda varpå förskolepersonalen då slutar att vagga och går in. 

Analys 17 & 18: 

I de här två utdragen sker större delen av kommunikationen ickeverbalt. I utdrag 17 

kommuniceras olika saker genom handlingar fram och tillbaka. Det börjar med att 

förskolepersonalen bygger ett hus åt Sanna, då vi tolkar att hen försöker göra det bekvämt för 

Sanna. Sanna väljer då att riva huset för att kunna se ut. Förskolepersonalen bygger upp huset 



   

  

32 
 

igen, och stärker betydelsen av sin handling genom att verbalt säga till Sanna att hon kan stanna 

i huset. När hen bygger upp huset igen efter att Sanna rivit ner det, väljer hen att inte ge Sanna 

inflytande. Sanna tolkas acceptera huset då hon inte river ner det, vilket kan tolkas som att hon 

assimilerar sig till normen förskolepersonalen skapar och reproducerar den, men tittar ändå ut 

på sidan då och då. När Sanna svagt upprepar förskolepersonalens namn svarar inte 

förskolepersonalen, vilket vi tolkar bero på en värdering att ett svar endast kommer störa och 

distrahera Sanna nu när hon ska somna. Tolkningen styrks av att förskolepersonalen isolerar 

Sanna från omvärlden genom att bygga ett hus över vagnen.  

I utdrag 18 sker alla kommunikation ickeverbalt. Även här bygger förskolepersonalen ett hus 

över vagnen som snart blir nerrivet, dock bygger inte förskolepersonalen upp huset igen som i 

utdrag 17. Här svarar förskolepersonalen genom att gå nära Felix och hålla honom i handen, 

vilket vi förstår som en symbol som signalerar att hen finns där och han kan känna sig trygg. 

Genom att svara på det här viset får Felix validerat att han har rätt till inflytande och att hans 

önskemål är viktiga så att han har det bekvämt.  

Även i de här två utdragen är vaggningen en norm, och en symbol. Än en gång symboliserar 

vaggningen att det är dags att sova och att förskolepersonalen vill hjälpa barnen att komma till 

ro, vilket även tolkas vara anledningen till varför förskolepersonalen bygger hus åt barnen. Vi 

förstår att förskolepersonalen vill skärma av intrycken från omvärlden, likt vad förskollärare 1 

säger i utdrag 12. Att bygga hus för barnen upplevs här som en norm för de här barnen, vilket 

tolkas grundas i en barnsyn som säger att barnen har individuella behov och att 

förskolepersonalen därmed behöver lyssna på barnens verbala kommunikation samt läsa av 

deras ickeverbala kommunikation. I utdrag 17 och 18 tolkar vi att förskolepersonalen gör sitt 

bästa för att bemöta barnens behov av sömn och trygghet.  

Sammanfattning 

De normer, värderingar och vilket inflytande barnen hade skiljde sig när de var ute i sina vagnar 

gentemot vad vi kunde se att de hade i hallen. I det här avsnittet identifierade vi normer som att 

barnen klättrade upp för en pall för att klättra i sina vagnar; förskolepersonalen byggde hus för 

de barn som behövde eller önskade; en del av barnen hade napp eller gosedjur, eller både ock, 

som trygghet när de skulle sova. Slutligen såg vi en norm att barnen vaggades när de skulle 

sova, vilket genomgående reproducerades av förskolepersonalen. Vi har även sett och urskiljt 

en rad värderingar som normerna tolkades vila på, som att det var viktigt att barnen fick en bra 

stund innan de somnade, och de kunde behöva skärmas av för att få ro. Vidare identifierade vi 

värderingar som visade att förskolepersonalen värdesatte att barnen kände trygghet och var 
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bekväma, samt att barnen kunde och visste saker vilket gjorde dem till kompetenta individer 

med egen agens och preferenser.  

Inflytandet i vagnarna kunde tolkas som något mer begränsat än det upplevdes i hallen, men vi 

förstod barnens inflytande ute i vagnarna som högre värderat än vad det var inne i hallen. 

Barnen fick välja napp och snutte, om de ville ha hus (dock med ett undantag i utdrag 17) och 

om de ville vaggas. Ett barn fick hålla förskolepersonalen i handen när han inte ville ha hus. Vi 

tolkade att barnens inflytande var högt värderat hos förskolepersonalen då barnens individuella 

önskningar och preferenser var av betydelse för graden av bekvämlighet samt att de hade 

positiva känslor när de somnade. 

5.3. Har du sovit gott? 

I det här sista avsnittet presenterar vi utdrag som behandlar hur det gick till när barnen skulle 

vakna efter vilan. Uppvaket skedde i stora rummet på avdelningen, dit de togs efter de legat i 

sina vagnar. Vi räknar att barnen ”vaknar” fram till dess att de kom i gång med någon aktivitet 

eller lämnade stora rummet.  

Likt avsnittet ”Nu i ro, slumra in…” börjar vi med två utdrag ur intervjuerna med förskollärarna 

och fortsätter sedan med utdrag ur observationerna. Utdragen blev utvalda för att visa vilka 

normer som fanns samt hur normerna bröts. Det normativa och det unika. Utdragen behandlar 

även värderingar som vi tolkat och barnens inflytande.  

Utdrag ur empiri 19 & 20: 

Förskollärare 1: Sedan väcker vi efter utsatt tid. Några barn är ju svårväckta och sover vidare i soffan. 

Vi har lite knep så att barnen vaknar till, tillexempel om de har iPaden framför sig så vaknar de lite 

fortare.  

Förskollärare 2: När barnen vaknar försöker vi att de får lite tid i knät och lite gos, så alla känner sig 

sedda. /…/ Det är strategiskt att vi har satt akvariet där mitt emot soffan och kanske får de lite lugn och 

ro när de vaknar. Det är individuellt vilka barn som vaknar kvickt, vilka som vill vara i fred eller sitta i 

knät. Vi får försöka läsa av de små och vad de vill kan ändras över tid.  

Analys 19 & 20: 

Vi ser här att förskollärarna lägger fokus på olika saker när barnen ska väckas. Förskollärare 1 

lägger fokus på att det är viktigt att barnen vaknar när det är sagt. För att säkerställa att barnen 

vaknar och inte sover vidare i soffan säger förskollärare 1 att de har olika knep de kan ta till så 

att barnen vaknar fortare.  
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Förskollärare 2 tolkas lägga fokus på att alla barnen ska få vakna i lugn och ro, och att de ska 

känna sig sedda av förskolepersonalen. Hen säger att förskolepersonalen behöver läsa av vad 

de små vill, vilket tolkas innebära att hen lägger vikt vid barnens inflytande.  

Utifrån värderingarna tolkar vi att det finns normer kring uppvaket. Den ena identifierar vi som 

standard att barnen väcks efter en viss tid. Vi anar även en annan norm där barnen hamnar i 

soffan när de vaknar, då förskollärare 2 uttrycker att de har tänkt igenom miljön och placerat 

soffan strategiskt så den möjliggör att barnen får lugn och ro. 

Utdrag ur empiri 21: 

Förskolepersonalen väcker Hans och lyfter in honom och innan de når soffan frågar hen;  

FP: Ska jag visa att det snöar? 

Förskolepersonalen går till fönstret med Hans där de tittar på snön som faller och går sedan till soffan 

där han får sitta i personalens knä. Förskolepersonalen uppmuntrar Greta, som sitter bredvid, att gå och 

leka med de vakna barnen utan respons från Greta. Förskolepersonalen börjar sedan prata med Hans. 

FP: Känns det okej, Hans? 

Han svarar genom att gosa in sig mer i förskolepersonalens famn. Han blundar och blir struken över 

kinden samtidigt som han blir tillsagd med en mjuk röst;  

FP: Nu får du öppna ögonen igen Hans.  

Han fortsätter att blunda och hänger lätt med huvudet, som om han sov.  

FP: Hans...? 

Förskolepersonalen tar en kort paus för att vänta in honom, och fortsätter sedan prata.  

FP: Är dina fötter varma under mockasinerna? 

Förskolepersonalen tar av hans mockasiner och han vaknar till och hoppar direkt ur förskolepersonalens 

knä och går fram till väggen där han väljer en digital saga på QR-kod som han vill läsa. Samtidigt som 

Hans hoppar ur knät erbjuder Greta förskolepersonalen hennes gosedjur som då gosar lite med den och 

ger sedan tillbaka. Förskolepersonalen vänder sig sedan till Hans och säger att hon ska hämta en lärplatta 

och hjälper honom sedan med QR-koden.  

Analys 21: 

Här kan vi styrka att det är en norm att barnen väcks, som vi såg i utdrag 19. Vi ser vidare, likt 

förskollärare 2 antydde i utdrag 20, att det är en norm att barnen sitter i soffan när de väcks för 

att få vakna där. Vi tolkar dock att normen bryts till att börja med när förskolepersonalen tar 

med Hans till fönstret och kollar på snön, innan de går till soffan. Det kan förklaras med vad 

förskollärare 1 sade i utdrag 19, att de har olika knep för att barnen ska vakna till lite fortare.  

Vi tolkar soffan som en symbol som signalerar att nu är sovstunden över och nu är det dags att 

vakna. Att Hans sitter i förskolepersonalens knä och blir struken över kinden tolkar vi på flera 



   

  

35 
 

sätt. Vi ser det som en symbol som symboliserar att Hans ska känna sig trygg, omtyckt och 

sedd, vilket vi tolkar går hand i hand med att förskolepersonalen vill skapa en mysig stund för 

Hans så han får lov att vakna mjukt och i lugn och ro. Det styrks av att hen har en mjuk röst när 

hen pratar med honom samt av förskollärare 2’s uttalande i utdrag 20.  

Vi kan se att kommunikationen sker både verbalt och icke verbalt, med hjälp av handlingar och 

kroppsspråk. Förskolepersonalen står för den verbala kommunikationen i det här utdraget och 

riktar frågor och uppmaningar och erbjuder hjälp till barnen. Barnen svarar ickeverbalt, genom 

att tillexempel gosa in sig i förskolepersonalens famn. Kommunikationen mellan barnen och 

förskolepersonalen tolkas präglas av gemensam respekt och omtyck.  

Både Greta och Hans har en viss del inflytande här, vilket de utövar och kommunicerar icke-

verbalt. Greta väljer att stanna kvar i soffan när hon blir uppmanad att gå och leka. Hans 

nästintill sover när han sitter i knäet hos förskolepersonalen och visar att det är ’okej’ genom 

att gosa in sig i förskolepersonalens famn. Genom att gosa in sig får Hans ett gensvar av 

förskolepersonalen som är mjukt och varsamt. När förskolepersonalen väl tar av honom 

mockasinerna vaknar han till och väljer att hoppa ur hens knä och pekar på en QR-kod som han 

vill, och får lov, se.  

Utdrag ur empiri 22: 

Madicken sitter i förskolepersonal 1’s knä och förskolepersonal 1 pratar med henne.  

FP1: Känns det konstigt att vakna här Madicken? Mamma brukar ju hämta dig när du sover.  

Hon vänder sig sedan till förskolepersonal 2 och förklarar att Madicken har fått kortare sovtid och det 

här var första dagen med den. Hen vänder sig sedan till Madicken och säger; 

FP1: Annars ligger du och sprattlar i två timmar, säger mamma. 

Madicken svarar inte utan sitter mest och tittar omkring sig. Efter en kort stund frågar förskolepersonal 

1 om hen ska hjälpa Madicken av med sovkläderna. Hon svarar inte, men hjälper till. När ärmarna är av 

frågar hen; 

FP1: Ska vi be Elin hjälpa oss ta av oss resten?  

Madicken sträcker ut armarna till förskolepersonal 2 som lyfter upp henne medan förskolepersonal 1 

drar av resten av sovkläderna. Madicken blir sedan nersatt i soffan där hon börjar prata med vännen som 

sitter bredvid.  

Analys 22: 

När Madicken väcks får hon sitta i knät på förskolepersonalen. Något som är intressant här är 

att förskolepersonal 1 förklarar för förskolepersonal 2 att Madickens mamma har kortat ner 

Madickens sovtid. Vi tolkar att det förklarar varför normen är att förskolepersonalen väcker 
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barnen, då vi förstår att det är barnens föräldrar som bestämmer sina barns sovtider. Det 

förklarar även varför förskolepersonalen väcker vissa barn tidigare eller senare än andra barn. 

I Madickens fall tolkar vi att hennes mamma anser att Madicken sover för länge på dagen och 

därför har svårt att somna på kvällen. Förskolepersonalen tycks värdera situationen, att vakna 

på förskolan, som ovan för Madicken, då hon brukar vakna hos sin mamma.  

Vi tolkar att förskolepersonal 1 försöker låta Madicken vakna på ett mjukt sätt genom att ha 

henne i knät och fråga om hen ska hjälpa Madicken av med sovkläderna. Att prata med 

Madicken och ha henne i knät är även ett sätt att få Madicken att känna sig sedd och viktig för 

förskolepersonalen, som förskollärare 2 uttrycker i utdrag 20. Sovkläderna förstås här som en 

symbol som indikerar antingen att Madicken har vaknat till och är redo att leka eller att hon vill 

mysa en stund till. Madicken visar med sina handlingar att hon är redo att ta av sig sina kläder, 

dels genom att hjälpa till och sedan genom att sträcka ut armarna till förskolepersonal 2. Efter 

att sovkläderna är avtagna blir Madicken nersatt i soffan, vilket tolkas som att de ändå vill låta 

Madicken ta initiativet till att lämna soffan när hon är redo, vilket tyder på inflytande.  

Utdrag ur empiri 23: 

Abbe vaknar av sig själv och ligger och pratar i vagnen när förskolepersonalen lyfter upp honom och 

bär in honom. När han kommer in klär förskolepersonalen av honom i hallen och han kliver sedan in på 

avdelningen och stannar till strax innanför. Där står han och tittar sig runt lite och går sedan och leker.  

Analys 23: 

I det här utdraget är det inte så mycket vi kan urskilja, förutom att det bryter mot normer vi 

tidigare identifierat. Abbe kläs av sina sovkläder redan i hallen, och kliver sedan själv in på 

avdelningen och börjar leka. Han blev inte tagen till soffan för att få sitta i knät och mysa, som 

många andra som vi kan se i utdrag 21 och 22. Vi upplever oss själva konfunderade kring varför 

det utspelar sig på det här sättet med Abbe, då det inte är något vi kunde se med något annat 

barn. Vi tolkar situationen som att Abbe använder sitt inflytande och på något vis kommunicerar 

till förskolepersonalen att han är redo att börja vakna direkt. En annan tolkning är att 

förskolepersonalen själv tolkade att Abbe inte behövde eller ville sitta i soffan och mysa 

eftersom han vaknade av sig själv i vagnen. Förskolepersonalens tolkning kan förklaras med att 

det är Abbes preferens att få vakna själv och sedan börja leka direkt, vilket kan styrkas av vad 

förskollärare 2 säger i utdrag 20 att de lär sig vad barnen gillar och försöker läsa av barnen.  

Utdrag ur empiri 24: 

Förskolepersonal 1 blir ombedd av förskolepersonal 2 att sitta i soffan med barnen. Hen sätter sig då ner 

och pratar med dem om allt möjligt, som tillexempel att barnen är varma, har de sovit gott och liknande. 



   

  

37 
 

Förskolepersonal 2 går under tiden ut och väcker Lasse och sätter sig sedan ner på en stol med hjul, med 

honom i knät. Lasse sitter och sover. Förskolepersonal 2 vänder sig till Lasse och barnen i soffan och 

börjar prata med dem om fiskarna i akvariet och föreslår att de ska mata fiskarna. Hen försöker locka 

barnen som sover att vakna till och vara med.  

FP2: Ska vi hämta maten Lasse?  

Lasse svarar inte, utan ser fortfarande ut att sova. 

FP2: Vi rullar dit och hämtar.  

Förskolepersonalen rullar iväg med stolen, fortfarande med Lasse i knät. När de kommer tillbaka frågar 

förskolepersonal 2 Lisa, som fortfarande ser ut att sova, om hon vill se. Lisa nickar men öppnar inte 

ögonen. Bosse som satt i soffan bredvid Lisa hoppar ner från soffan och går fram till förskolepersonal 

2. Lasse vaknar nu till och går runt i rummet tillsammans med Bosse. De ställer sig sedan vid akvariet 

och matar fiskarna med förskolepersonal 2. 

Analys 24: 

I det här utdraget ser vi genom den verbala kommunikationen som sker, främst från 

förskolepersonalen, att de reproducerar några av de normer vi identifierat i tidigare utdrag.  

När förskolepersonal 2 ber förskolepersonal 1 att sitta i soffan med barnen tolkas hen ha en 

värdering att barnen ska få uppmärksamhet och känna sig sedda, vilket också kan tolkas som 

en norm under uppvaket. Den normen styrks av att Hans fick sitta i knät och mysa i utdrag 21, 

vilket även Madicken fick i utdrag 22. Vi kan även se att en reproduktion av vad förskollärare 

1 sa i utdrag 19, att de använder sig av olika knep för att få barnen att vakna fortare. Vi förstår 

förskolepersonal 2’s förslag att mata fiskarna som att hen försöker locka barnen att vakna 

genom att engagera dem, som att hen värderar det som viktigt att barnen vaknar och kommer 

igång med aktiviteter. Varför förskolepersonalen tycks värdera det som viktigt är svårt att tolka. 

Det kan bero på, som vi berörde i utdrag 22, att föräldrarna kan ha satt sovtider för hur länge 

barnen får lov att sova och förskolepersonalen anser det viktigt att följa. Det kan även bero på 

att fiskarna helt enkelt behövde matas och att det kunde bli mysig sak att göra tillsammans då 

hen trodde att barnen skulle uppskatta att vara med.  

Vi ser än en gång soffan som en norm för barnen att landa i mellan vagnen och att de är helt 

vakna och engagerar sig i aktiviteter. Endast förskolepersonal 2 och Lasse bryter mot normen 

då de istället sitter på en stol. Det kan dock förklaras med att soffan var full eftersom Bosse och 

förskolepersonal 1 satt i soffan och Lisa låg bredvid dem och sov. Vi ser även soffan, som i 

utdrag 21, som en symbol som symboliserar att det är dags att vakna. Att soffan är bärare av 

kulturell mening kan tolkas bli bekräftad av att Lisa nickar när hon blir tillfrågad om hon vill 

vara med och mata fiskarna, men ändå fortsätter sova. Det kan då tolkas som att Lisa förstår 
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meningen som soffan bär på och försöker förmedla att hon förstår att det är meningen att hon 

ska vakna. Eftersom Lisa fortfarande är trött så fortsätter hon dock att sova istället för att faktiskt 

vakna till och vara delaktig i att mata fiskarna.  

Trots att förskolepersonal 2 försöker locka barnen tolkar vi att de ges inflytande. När 

förskolepersonal 2 har hämtat fiskmaten visar Bosse att han vill vara med och mata genom att 

hoppa ner från soffan och gå fram till förskolepersonal 2, som att han väntar på att det ska börja. 

Vi tolkar det som inflytande då han kunde valt att antingen sitta kvar i soffan eller gå ner och 

välja en annan aktivitet. Lasse vaknar, vilket i sig kanske inte är fullt självvalt utan mer kan 

tolkas bero på förskolepersonal 2 kör runt med stolen och grejar, och väljer då att gå ur 

förskolepersonal 2’s knä och samspela med Bosse. Lisa utövar sitt inflytande genom att sova 

vidare i soffan.  

Utdrag ur empiri 25: 

Kerstin vaknar av sig själv och bärs in och sätts ner i soffan och lämnas kvar där ensam. Hon pratar ut i 

luften om flygplan som hon hörde från vagnen. Förskolepersonalen som sitter vid bordet och pysslar 

med andra barn som redan är vakna, plockar upp ämnet och pratar med Kerstin om flygplan. Efter en 

kort stund reser förskolepersonalen sig och går bort till Kerstin, pussar henne på huvudet och frågar om 

hon vill bygga med de andra barnen, vilket Kerstin vill. Förskolepersonalen lägger sedan till att hon kan 

sitta och bygga med sovkläder på, och går sedan ut ur rummet. 

Analys 25: 

När Kerstin vaknar tas hon in och placeras i soffan och normen reproduceras. Det är intressant 

att normen reproduceras här när den inte gjorde det när Abbe vaknade av sig själv i utdrag 23. 

Båda barnen vaknade av sig själva men endast Kerstin togs med till soffan. Vi tolkar att 

anledningen till att normen bröts när Abbe togs upp men inte nu när Kerstin togs upp har att 

göra med barnens egna preferenser. Förskolepersonalen kan tolkas ha en förståelse att Kerstin 

gillar att sitta en stund i soffan och läsa av vad som händer innan hon engagerar sig i en aktivitet. 

Idag var Kerstin inne i sitt samtal om flygplanet när hon togs upp, men ändå sätter sig inte 

förskolepersonalen som lyfte in Kerstin sig ner i soffan med henne. Att Kerstin lämnas ensam 

kan initialt tolkas som att Kerstin inte får den mysiga stunden som många andra barn tolkas få, 

och därmed inte blir sedd eller uppmärksammad. Förskolepersonalen som sitter vid bordet, 

dock redan upptagen med att pyssla med andra barn, snappar upp ämnet Kerstin pratar om och 

pratar med henne från bordet. Det tolkar vi som att förskolepersonalen gör sitt bästa med att få 

Kerstin att känna sig viktig och sedd, även om förskolepersonalen inte upplever det möjligt att 

sitta med henne i soffan och gosa just då.  
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Kerstins inflytande visar sig i att det är hennes intresse som dominerar samtalet med 

förskolepersonalen. Vidare ser vi Kerstins inflytande i hennes agerande; hon sitter kvar i soffan 

där förskolepersonalen satt henne och vi tolkar att hon var nöjd med att sitta där eftersom hon 

inte gick därifrån. Det är möjligt att hon satt i soffan och väntade på en inbjudan att få vara med 

och bygga, med tanke på att hon vill bygga när förskolepersonalen frågar henne. Dock tolkar 

vi att Kerstin var nöjd med att sitta i soffan och prata, och när samtalet var över var hon redo 

att gå och bygga. Förskolepersonalen puss på Kerstins huvud förstår vi som en symbol. 

Symbolen visar att Kerstin är omtyckt och betydelsefull.  

En till intressant sak vi hörde här, var att förskolepersonalen sa till Kerstin att det var okej att 

bygga med sovkläder på. I utdrag 21, 22 och 23 har vi sett att sovkläderna tas av innan barnen 

börjar på en aktivitet, vilket vi därmed tolkar som norm. Tolkningen av att det är en norm att 

sovkläderna tas av innan barnen påbörjar en aktivitet, stärks även av att förksolepersonalen 

uttryckligen säger att det är okej att inte ta av dem. Det tyder på att det är normbrytande. Att 

normen inte reproduceras kan förklaras med att förskolepersonalen tolkas uppleva att hen har 

mycket att göra och inte har möjlighet att hjälpa Kerstin ta av sig sovkläderna just då.  

Utdrag ur empiri 26: 

Johan och Teddy rullas in i stora rummet i sina vagnar. Teddy ligger och tittar med stora ögon. 

Förskolepersonal 1 säger till förskolepersonal 2 som precis kommer tillbaka från rasten;  

FP1: Jag rullade in vagnarna, jag tycker det är så skönt att få ligga och dra sig.  

Johan rör runt i vagnen och öppnar sina ögon men stänger de igen. Det är mycket olika ljud i rummet 

runt vagnen och Johan öppnar ögonen igen. Förskolepersonal 1 går till Teddy och säger; 

FP1: Kära hjärtanet, vill du komma upp nu?  

Teddy svarar genom att sträcka sig mot förskolepersonal 1 och lyfts upp. Förskolepersonal 1 tar med 

Teddy till bordet och sätter henne i knät och klär av henne sovkläderna. Förskolepersonal 1 frågar Johan 

från bordet;  

FP1: Hur går det för dig där Johan?  

Johan svarar inte. Han rör sig bara lite och tittar sig omkring. Freddy som fortfarande ligger ute vaknar 

av sig själv och bärs in till soffan och får sitta i förskolepersonal 2’s knä.  

FP2: Ska vi klä av dig Freddy?  

Freddy gnyr till svar och förskolepersonal 2 låter bli att klä av henne. Niklas ser besvärad ut och drar i 

sina sovkläder och får då hjälp av förskolepersonal 1 att klä av sig. Johan visar tecken på att vilja komma 

upp ur vagnen och lyfts upp samtidigt som förskolepersonal 1 säger;  

FP1: Äntligen ja, får du komma upp!  
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Freddy sitter kvar i knäet och blir snart avklädd utan att göra motstånd. Det hörs barngråt, från ett annat 

rum, och förskolepersonal 2 sätter ner Freddy i soffan och går dit. Freddy tittar då runt lite i rummet 

men hoppar snabbt ner på golvet, med nappen kvar i mun. Johan sitter i förskolepersonal 1’s knä vid 

bordet och myser men blir även han snart avklädd, men har kvar nappen.  

Analys 26: 

I det här utdraget ser vi att förskolepersonal 1 kör in barnens vagnar i stora rummet på 

avdelningen när de ska vakna då hon värderar det som skönt att få ligga och dra sig, vilket hon 

uttryckligen säger. Vi ser att det tillåter barnen att ligga kvar i vagnens värme under sina filtar 

och morna sig tills de är redo att vakna och på något vis förmedlar att de vill komma upp. 

Normen vi tydligt identifierat i tidigare utdrag var att barnen tas till soffan när de ska vakna, 

vilket inte sker här. Förskolepersonal 1 tycks uppleva det mysigare för barnen att få vakna i sin 

tid i sina vagnar. Endast Freddy tas upp utomhus och sitter sedan i knät på förskolepersonal 2 i 

soffan och reproducerar normen. Att Freddy tas upp utomhus medan Johan och Teddys vagnar 

körs in kan förklaras på två sätt. Det ena förklaringen är att då Freddy vaknade när hon låg ute 

ansåg förskolepersonal 2 att hen var redo att komma upp ur vagnen och ville få chansen att sitta 

och mysa med förskolepersonal 2 i soffan. Den andra förklaringen är att förskolepersonal 1 och 

2 har olika förståelser för vilka normer som de anser viktiga och olika värderingar för vad de 

själva föredrar. Förskolepersonal 1 uttryckte att hen upplever det skönt att ligga och dra sig, 

vilket ledde till att hen körde in vagnarna. Förskolepersonal 2 tolkas uppskatta att få sitta och 

mysa med, i det här fallet, Freddy i knät innan hon är redo att börja med en aktivitet. Vi tolkar 

att det inte enbart var förskolepersonal 2 som uppskattade stunden hen och Freddy myste, utan 

att även Freddy uppskattade det. Tolkningen grundar sig i att när Freddy efter en stund blir 

nedsatt i soffan och lämnad där, väljer hon själv att hoppa ur soffan och göra något annat.  

Vagnen tolkas förmedla något annat än vad soffan gör. Som vi tidigare analyserat i utdrag 21, 

tolkas soffan symbolisera att det är dags att vakna, vilket inte riktigt är det som vagnen tolkas 

signalera. Då vagnen normalt symboliserar att det är dags att sova, som vi såg i avsnitt 5.2. Nu 

i ro, slumra in… så ger den här inget starkt intryck av att barnen behöver vakna. I det här 

utdraget är det snarare miljön, som de olika ljuden i rummet, som tolkas väcka Johan och Teddy 

och kanske lockar dem att komma upp, vilket vi tolkar händer när Johan öppnar sina ögon en 

andra gång. Att barnen får ligga kvar i vagnen när de vaknar till dess att de förmedlar att de vill 

komma upp signalerar att barnen får ta sin tid att vakna och vakna mjukt och varsamt. Det kan 

förstås som en skillnad mellan soffan och vagnen, då soffan kan tolkas vara ett mellanläge 

mellan sömn och kommande aktivitet medan vagnen fortfarande tillåter att barnen sover vidare 
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om de vill och kan. Graden av inflytande tolkar vi som hög i det här utdraget då barnen själva 

fick välja när de var redo att gå upp, Freddy blev hörd när hon valde att ha på sig sina sovkläder 

och både Johan och Freddy har kvar sina nappar. Däremot hade barnen inte inflytande över om 

de skulle bli inkörda i vagnarna eller, som Freddy, bli upplockad och tagen till soffan.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis såg vi att soffan var en framstående norm som reproducerades i hög grad. 

Vidare såg vi att det fanns en norm kring att alla barnen skulle få uppmärksamhet och uppleva 

sig sedda när de vaknar, som även den reproducerades i hög grad.  

De framstående värderingar som visade sig i det här avsnittet behandlade främst hur 

förskolepersonalen upplevde det viktigt att barnen fick en mysig stund genom att de lyssnade 

på barnen och deras preferenser. Det innebar att vi kunde identifiera många interaktioner som 

förhandlingar mellan barn och förskolepersonal, tillexempel när förskolepersonal frågade om 

barnet var redo att klä av sig sovkläderna och barnet antingen visade eller uttryckte att det inte 

var det. Barnen gavs alltså stort utrymme för inflytande vilket synliggjordes i barnens 

kroppsspråk och hur förskolepersonalen svarade på det.  

5.4. Slutsats 

Slutsatsen är att förutom att barnen hade inflytande över vilan i förskolan, så visade inflytandet 

sig främst i mindre beslut som hur länge de ville morna sig när de blivit väckta eller om de ville 

ha napp och snutte när de skulle sova. Vidare slutsats är att de normer som fanns, till exempel 

att alla barnen skulle sova; barnen sov i egna vagnar; samt att de fick vakna i lugn och ro, var 

grundade i värderingar som utgick från barnens behov av sömn och trygghet. När normerna 

bröts tycktes det ha varit ett resultat av förhandlingar mellan förskolepersonal och barn. 

6. Diskussion 

Diskussionen är indelad i tre avsnitt. I resultatdiskussionen diskuterar vi vårt resultat samt 

ställer den i relation till tidigare forskning. Resultatdiskussionen följs av en metoddiskussion 

där vi diskuterarar vår metod utifrån en kritisk ansats inklusive vad vi hade kunnat göra 

annorlunda. Slutligen skriver vi fram de didaktiska implikationer som studien kan ha för 

förskolans verksamhet samt hur man kan gå vidare med framtida forskning.   

6.1. Resultatdiskussion 

I resultatet identifierade vi en rad normer som omfattade vilan på förskolan, några mer 

omfattande än andra. Oberoende av hur omfattande normerna var, kunde vi se undantag till 

nästan varje norm. Vi kunde även identifiera många värderingar och tolkade att de ofta 
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grundade sig i vad förskolepersonalen ansåg var bäst för barnen utifrån barnens behov av sömn 

och trygghet. Det stämmer överens med det Siren-Tiusanen & Robinson (2001) skriver fram i 

sin studie om att förskolläraren ansåg att vilan var bra för barnens bästa. Vidare kunde vi även 

se att barnens föräldrar hade inflytande över vilan på förskolan då de bestämde hur länge barnen 

fick sova, vilket vi i utdrag 22 med Madicken tydligt fick reda på att hennes mamma tolkade 

att det var Madickens sovstund på dagen som störde hennes nattsömn. Resultatet är föga 

överraskande, då Jones & Ball (2013) skriver att många föräldrar antyder att barnens sovstund 

på dagen reducerar nattsömnen. Det är därför inte orimligt att anta att det är anledningen bakom 

varför fler barn på avdelningen blev väckta efter en viss tid.  

Vid ett par tillfällen blev barnen erbjudna inflytande och beslutanderätt. Barnens önskningar 

omvandlades dock inte till handling av förskolepersonalen. Förskolepersonalen uttryckte i både 

intervju och i observation att barnen, eller åtminstone vissa barn, själva fick besluta om de 

skulle sova eller inte men hade sedan svårt att agera i enlighet med det uttalandet. I de fall där 

barnen blev tillfrågade visade de antingen med sina handlingar eller sade rakt ut att de ville leka 

(och därmed inte sova), slutade det ändå med att de fick gå ut och lägga sig. Det resultatet 

stämmer väl överens med vad Nothard o.a. (2015) redovisade i sin studie angående att barnen 

ansåg att deras lektid gick förlorad när de skulle sova. Till skillnad från barnen i Nothard o.a.s 

(2015) studie så fick barnen i vår studie möjlighet att ta med en leksak eller bok ut i vagnen när 

de inte ville sova. Att erbjudandet till inflytande tolkades tas bort när barnen inte ”valde rätt” 

visade på en skev maktbalans. Barnen tolkades vara väl medvetna om att det var deras föräldrar 

och förskolepersonalen som bestämde att de skulle sova, vilket även det är framskrivet av 

Nothard o.a. (2015). Barnen försökte genom förhandlingar med förskolepersonalen bryta 

normer och skapa utrymme för att få inflytande. Vid flera tillfällen identifierade vi både att 

barnen hade inflytande och på vilket sätt, vilket oftast var i de mindre besluten. Inget barn, även 

när förskolepersonalen bedömde att de inte var trötta, fick bestämma om de skulle sova eller 

inte. Det kan bero på det Sinclair o.a. (2015) skriver fram i sin studie; föräldrar till småbarn 

anser att sömn kan stärka barnens hälsa och utveckling samt att de barn som har långa dagar på 

förskolan ska orka vara glada och aktiva hela dagen.  

Nothard o.a.s. (2015) hävdar att barnen inte har inflytande under vilan vilket, utifrån våra 

resultat, inte alls stämmer. Det är absolut möjligt att argumentera för att barnen inte hade 

inflytande då de själva inte fick lov att bestämma om de skulle sova eller inte, men vi vill lyfta 

och belysa att vårt resultat visar att barnen hade inflytande i de små handlingar och beslut som 

inträffade. I hallen såg vi hur barnen var självständiga och kompetenta och försökte klä på sig 
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sina sovkläder i den ordningen de valt själva, för att sedan visa på ytterligare kompetens och 

självständighet när de klättrade upp i vagnen. Väl i vagnen kunde de ha en snutte eller en napp, 

eller som i några fall en bok eller leksak. När barnen vaknat och kom in fick de själva avgöra 

hur länge de ville morna sig i soffan eller i vagnen. Vi tolkade det som inflytande och 

delaktighet. Det är lätt att fokusera på barnens inflytande i de stora besluten och därmed inte se 

inflytandet som finns i de små besluten, vilket Nothard o.a. (2015 tycks göra, men det är viktigt 

att ha i åtanke att inte heller vi vuxna har fullt inflytande över vad vi ska eller inte ska göra i 

alla situationer.  

I Statons o.a.s studie från 2015 skriver de fram att barnens behov är lägst prioriterade när de 

planerar och utför vilan, då den snarare är anpassad efter pedagogerna och verksamhetens bästa. 

Det resultatet går inte i linje med vad vår studie visat, då vi har tolkat att förskolepersonalen 

främst har handlat med barnens behov i åtanke utifrån barnperspektivet.  

6.2. Metoddiskussion 

I studien använde vi oss av observationer och intervjuer, samt fotografering för att skapa vårt 

empiriska material. Vi upplevde att vår metod gav oss ett brett och erfarenhetsnära material, då 

vi fick möjlighet att både höra resonemang bakom förskolepersonalens olika handlingar samt 

observera hur deras verklighet i situationen vilan i förskolan faktiskt såg ut. Vi hade planerat 

fyra besök på förskolan för observation, men ett tillfälle föll dock bort då förskolan avbokade 

på grund av sjukdomar och personalbrist samt då det inte fanns möjlighet att boka om. Trots 

det anser vi att vi uppnådde teoretisk mättnad i vårt empiriska material. Materialet vi 

presenterade i resultat-avsnittet är fylligt och visade både sådant som skedde upprepade gånger, 

och kunde tolkas och analyseras som normativt, samt de handlingar som var unika. Det 

empiriska materialet från observationerna ställdes även mot det empiriska materialet ur 

intervjuerna vilket gav analyserna och tolkningarna ett större djup vilket hjälpte till att skapa 

mening. Här upplevde vi tydligt att vårt val av kritisk mikro-etnografi som analysverktyg och 

teori var till stor hjälp för att se en helhet, vilket var viktigt för oss då vi var intresserade av 

kulturen som omfattar vilan.  

Själva skapandet av vårat material skedde med hjälp av preliminära anteckningar. Vår tanke 

var att endast skriva ner enstaka ord, fraser och liknande, men vi märkte på plats att vi skrev 

trots allt lite mer utförligt än så. Vi använde oss av många förkortningar i anteckningarna men 

ville vara noga med att få ner precis hur och vad personalen och barnen sade till varandra, samt 

vad de gjorde. Det var viktigt för oss att göra på det viset, eftersom vi ville undvika att vara 

tvungna att återskapa en formulering ur minnet. Risken med att återskapa ur minnet var att vi 
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råkat förlora, eller kanske rent av lägga till, detaljer i situationen. Vi ville inte på något vis 

förstöra eller påverka integriteten av våra observationer genom att redovisa för felaktiga 

detaljer. Vi ville heller inte påverka barnen eller förskolepersonalens agerande genom att göra 

vår närvaro påtaglig genom att till exempel ställa frågor till barnen eller vara placerade så vi 

drog extra uppmärksamhet till oss.  

När vi designade studien var vi överens om att använda filmning som ett verktyg för att samla 

in material, men valde senare bort det av etiska skäl. Vi är nöjda med valet att inte filma vissa 

sekvenser, trots att det hade kunnat ge oss ytterligare underlag. Genom att filma hade vi kunnat 

bearbeta en sekvens i detalj flera gånger och hade på så vis kunnat få ytterligare information 

kring till exempel kroppsspråk som vi kan ha missat när vi skrev våra preliminära anteckningar. 

Å andra sidan är det viktigt att poängtera att en inspelad sekvens endast visar det vi har riktat 

kameran mot vilket ger risken att missa sådant som sker runt om som kan vara av betydelse. 

Om vi hade filmat hade vi även haft svårare med att säkerställa att inget av de barn som inte 

hade medgivande att deltaga i studien råkade komma med i bakgrunden.  

6.3. Didaktiska implikationer 

Vår förhoppning är att vår studie ska bidra med kunskap och inspiration till förskolor när de 

planerar vilan. Genom att inrikta oss på vilan i förskolan ville vi synliggöra hur den kan se ut 

och på så vis starta en tankeprocess hos verksam förskolepersonal. Det kan leda till att vilan 

erkänns som en situation som betyder mer än enbart ”sova”. Vilan är en vardagssituation på 

många småbarnsavdelningar och bör därför vara genomtänkt, och som en del av förskolans 

verksamhet ska den i enlighet med läroplanen för förskolan vara baserad på forskning och 

beprövad erfarenhet. 

Vid fortsatt forskning kring vilan i förskolan rekommenderar vi att utföra liknande studier på 

andra förskolor. Det hade varit intressant för att skapa en större bild av hur vilan kan se ut och 

av barnens inflytande i samband med vilan.  
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Bilaga: samtyckesblankett 
Till vårdnadshavare för barn på Kotten, 

Vi heter Simon Severinsson och Sofia Severinsson och studerar på Förskollärarprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete om vilan i förskolan. Syftet med vår studie 

är att bidra med kunskap genom att undersöka hur vilan i förskolan genomförs, vilka normer och 

värderingar som omger den samt om barnen har inflytande över vilan. Det innebär att vi kommer börja 

observera när lunchen avslutas till dess att barnen vaknar och börjar leka igen. Vi räknar alltså eventuell 

påklädning av varmare kläder, nattning, vaggning, och väckning som en del av vilan vi vill observera. 

Inga blöjbyten eller andra privata omsorgsbitar kommer att observeras. Vi anser att vilan i förskolan är 

intressant att studera då det endast finns begränsad forskning kring ämnet samt då den också är en del 

av många barns vardag. För att undersöka vilan önskar vi att besöka förskolans verksamhet och utföra 

observationer under fyra dagar i vecka 50. Under observationerna kommer vi försöka hålla oss i 

bakgrunden så vi inte stör barnen i deras rutiner. Inga frågor kommer vara riktade till barnen under vår 

vistelse på förskolan.  

Dokumentationen kommer ske med hjälp av anteckningar samt en videokamera som vi kommer att spela 

in enstaka sekvenser med. Sekvenserna vi är intresserade av att spela in är främst i hallen och under 

nattningen för att undersöka barnens inflytande.  

I vår forskning följer vi vetenskapsrådets forskningsetiska principer strikt genom att informera er om 

studien och om att vi önskar ert samtycke för era barns deltagande i studien. Att medverka i studien är 

frivilligt för barnen även om ni som målsman gett ert godkännande. Vi kommer att vara lyhörda för 

barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om ett barn visar tecken på obehag eller på 

annat vis inte verkar vilja vara med. Vidare kommer vi även vara försiktiga med den data och 

information vi samlar in och behandla den på ett sånt vis att utomstående inte kan identifiera barnen 

som deltar i studien. Materialet används enbart av oss och endast till den här studien och kommer 

förvaras säkert på ett USB-minne när vi inte använder det. När examensarbetet avslutas i januari 2018 

kommer materialet förstöras. 

Vill du veta mer, kontakta oss gärna: 

Sofia Severinsson, softil14@student.hh.se, 0704287661 

Simon Severinsson, simsev14@student.hh.se  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –  

Mitt barn heter: 

_________________________________________________ 

 

      Ja, mitt barn får delta i studien.          Nej, mitt barn får inte delta i studien. 

___________________________________            ___________________________________ 

Målsmans namnteckning                Målsmans namnteckning 

 

Vänligen svara senast 7/12-17. 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Sofia Severinsson
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