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Abstract
Naptime in Preschool 1910–2013. Visual materials and visual methodology

The aim of this thesis is to explore preschool naptime during the period 1910–2013 through visual materials, films 
and photographs produced by different actors for various purposes at various historical times, and to develop a visual 
methodology that works with complex visual materials. Even though naptime is central to everyday life in preschool, it is 
an activity that is rarely a focus of Early Childhood Education research. 

The empirical data derives from two separate but interrelated studies, the first a video ethnographic field study and the 
second an archival ethnographic study. Both studies include films and photographs that visualise the material environments 
and social interactions that take place during preschool naptime.

A theoretical framework based on ethnomethodology, visual studies, childhood studies and the history of childhood 
studies is used. The concept the look of is a theoretical and analytical focus as the photographic image contains visual 
information about what things and actions look like. The look of children’s and adults’ participation in naptime, the material 
objects and the preschool environment are the focus when scrutinising the visual data of the study to gain knowledge about 
how embodied actions, along with the material and spatial design of the preschool environment, form practices at naptime. 
The thesis takes a post-positivist stance towards the photographic image.

A transdisciplinary methodology, the visual remake, is developed for visual analysis and is used as a tool for 
comparisons, visualisation of results and reflection. A visual remake maintains the visual aspects of the data in order to 
keep them visible throughout the research process. It is a tool that visualises observable findings and conceptualises a 
reflection process through images, and not exclusively via the written word.

The study provides knowledge about everyday life in preschool. The results show how the material and spatial 
organisation of the room and the participants’ embodied actions in this environment constitute naptime in both historical 
and contemporary preschools. There are recurrent patterns in the social interaction, as well as similarities in the design of 
the environment that are stable over time. These are the ways in which the participants use their bodies and interact through 
embodied interactions. The comparative visual analyses, focusing on continuity and change, suggest that some of these 
practices can be theorised as path-dependent. The present-day study shows that children constitute a peer culture within 
naptime, often through secondary adjustments to institutional and adult-structured order. Although the ideal naptime is 
visualised in the historical materials, it is possible to trace the same sort of naptime peer culture. There are features in the 
design of the beds used during preschool naptime that are typical of the preschool institution, and this design and the overall 
organisation of naptime have a path-dependence to ideals in the half-day preschools.

Methodologically, the thesis expands our knowledge of how different visual materials can serve as sources in ECE 
research and how a research design focusing on the comparison of present-day and historical data opens up space for new 
research questions.

Keywords: Early childhood Education and Care, Naptime, Visual Remake, Preschool history, Ethnography, Visual 
analysis, Ethnomethodology.

Stockholm 2018
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-161336

ISBN 978-91-7797-372-0
ISBN 978-91-7797-373-7

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm





VILAN I FÖRSKOLAN 1910-2013
 

Sofia Grunditz





Vilan i förskolan 1910-2013
 

Visuella material och visuell metodologi
 

Sofia Grunditz



©Sofia Grunditz, Stockholms universitet 2018
 
ISBN tryckt 978-91-7797-372-0
ISBN PDF 978-91-7797-373-7
 
Tryckeri: Universitetsservice US-AB, Stockholm 2018
 
Framsida: Visuell remake efter Veckorevy 1944-11-27 Journalfilm. Adolf Fredriks och Gustav Vasas barnkrubba.
Sofia Grunditz, 2018



 

Förord 

Min doktorandtid har varit tidsmässigt tredelad men ändå sammanhängande. 
Jag inledde min forskarutbildning inom ramen för Nationella forskarskolan 
för förskollärare på Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet. På den följde en tid som adjunkt vid 
avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF), 
Stockholms Universitet, i några år. Slutligen blev jag antagen som doktorand 
i förskoledidaktik. Nu, efter sammanlagt åtta år har jag skrivit och ritat klart 
denna avhandling och det är på sin plats att tacka för hjälp och stöd under 
vägen. 

Tack igen, alla barn och pedagoger på förskoleavdelningen Myggan1 som 
lät mig följa hela er verksamhet med kameran. Det var hos er jag följde och 
fick syn på vilan som del av förskolevardagen, som var intressant att sätta i 
fokus för forskning! Jag vill även tacka Kungliga bibliotekets forskarservice 
för audiovisuella medier, särskilt Anna-Karin Lundgren som hjälpt mig med 
att utverka rätt tillstånd för att använda de visuella analysmetoder som jag 
arbetat med. Vidare vill jag rikta ett tack till Centrum för Näringslivshistoria, 
Norrköpings stadsarkiv, Stockholms stadsarkiv, Nordiska museet, Mölndals 
stadsmuseum, Sundsvalls museum, Örebro länsmuseum och Arkitektur- och 
designcentrum för källmaterial. 

Tack till mina handledare under olika perioder av avhandlingsarbetet. 
Ann-Carita Evaldsson och Helen Melander, mitt varma tack till er finns i 
licentiatavhandlingen. Här vill jag tilläga ett särskilt tack till er för att ni 
ledde mig in på etnometodologin och samtalsanalysens väg.  

Stort och hjärtligt tack till Anne-Li Lindgren och Sofia Frankenberg som 
handlett mig igenom andra halvan av forskarstudierna. Tack för att ni trott på 
och uppmuntrat mig att skriva en avhandling som använder både nutida och 
historiska visuella material från förskolan.  

Ni handledare, alla fyra, har kommit med kritik, stöd och uppmuntran. Ni 
har utmanat och sporrat mig att utveckla både analyser och skrivandet, både 
när det varit motigt och när det flutit på. Med er hjälp har jag haft nytta av, 
och knutit samman mina universitetsstudier från grund- till forskarnivå, med 
kurser från så väl humaniora samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap så 
att jag nu är en transdisciplinärt inriktad förskoleforskare.  

                                                      
1 Fingerat namn 



 

Det är många personer som under arbetets gång läst mina utkast och 
texter, tack till er alla. Särskilt tack till Eva Änggård, läsare på 
licentiatavhandlingens startseminarium och som sedan frikostigt lagt tid på 
att kommentera mina texter under perioden efter licentiatexamen fram till 
jag blev antagen som doktorand på FUFF. Tack till Karin Aronsson vars 
konstruktiva kritik och läsning vid licentiatavhandlingens 90%-seminarium 
var till stor nytta både då och under det fortsatta avhandlings arbetet. 

Under min tid som doktorand på FUFF har Hillevi Lenz Taguchi varit 
närmast berörd professor och därmed läst, kommenterat och bedömt min 
avhandling vid flera tillfällen. Tack för dina värdefulla kommentarer, 
muntliga såväl som skriftliga, som sporrat mig. Den sista läsare jag vill rikta 
ett varmt tack till är Annika Löfdahl Hultman. Din läsning, konstruktiva 
kritik och vår diskussion på doktorsavhandlingens 90%-seminarium var 
värdefull för mig i arbetet med att slutföra denna avhandling. 

Tack till mina trevliga doktorandkollegor både på BUVA och FUFF. Att 
ha fått vara del i den inspirerande forsknings- och undervisningsmiljön på 
FUFF har varit fantastiskt lärorikt och till stöd och hjälp under avhandlings-
arbetets alla faser. Tack alla kollegor som varit engagerade i mitt 
avhandlingsprojekt på ett eller annat sätt! 

Slutligen vill jag rikta mitt tack till ytterligare några personer: Marîa 
Borgström och Hassan Sharif som för ungefär 10 år lockade mig söka arbete 
och börja undervisa på förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. 
Tack vare detta återknöt jag till akademin, byggde på min förskollärar-
examen och fick behörighet att söka forskarutbildning. Stort tack Lola 
Eriksson f.d. biträdande förskolechef på Tunabackars förskola och ledningen 
för Vård & bildning förskola, Uppsala kommun, som 2010 gav mig chansen 
att inom min dåvarande förskollärartjänst få delta i Nationella forskarskolan 
för förskollärare: Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: 
förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande.  

Tack Sara Dalgren, Pelle Norlin och Anette Hamerslag som alltid har 
varit och är värdefulla vänner och förskole(forskar)kollegor att bolla idéer 
med. Anna Lindqvist och Kristin Hallberg tack för våra mycket värdefulla 
teoretiska samtal om bild, foto och film och ännu mer för att det alltid går att 
tala med er om doktorandarbetets/skrivandets med- och motgångar. 

Avslutningen i licentiatavhandlingens förord från 2013 är alltjämt lika 
giltigt så jag återanvänder den här: 

Slutligen ett tack till er, alla vänner och min stora familj, som i tid och 
otid haft tålamod när jag varit uppfylld av mitt forskande och när jag 
förtvivlat, och i båda fallen, låtit er lyssna på allt mitt prat.  
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Inledning 

Ända sedan det för över ett hundra år sedan inrättades förskoleliknande 

heldagsverksamheter, har små barns behov av sömn eller vila under dagtid 

avspeglats i verksamheten genom att det utvecklats specifika aktiviteter, 

tider, rum, material och handlingar med syftet att tillgodose just detta behov. 

I förskolan1 har det därför skapats praktiker för vilan. Med vilan avses i 

denna studie den tid, plats och aktivitet i förskoleverksamheten då det är 

tänkt att barn ska vila eller sova.  

 Vilan upptar en betydande del av den tid förskolebarn tillbringar i 

förskolan. Därmed är vilan en central del i barns vardagsliv och barndom i 

förskolan som när den synliggörs kan skapa kunskap om hur vilans praktiker 

ser ut idag och hur de utvecklats och sett ut vid olika historiska tidpunkter. 

Trots detta är vilan en del i förskoleverksamheten som är underbeforskad 

och förbisedd i förskoleforskning. Däremot är vilan en praktik som både nu 

och historiskt finns dokumenterad i fotografier och filmer vilka kan bli käll-

material för en studie om just vilan i förskolan. Visuella material av olika 

typer har producerats ända sedan de tidigaste förskoleliknande verksam-

heterna, i form av barnkrubbor och småbarnsskolor, grundades runt mitten 

av 1800-talet. Dessa visuella material har skapats av en mångfald aktörer, för 

varierande ändamål, och delar av dem finns idag bevarade i arkiv och 

databaser. Att de finns bevarade innebär att de kan utgöra källor i förskole-

forskning, något som utnyttjas i denna avhandling. 

Mer specifikt riktar avhandlingen ett fokus mot hur historiska och nutida 

visuella etnografiska material kan sammanföras i analyser av vilan. 

Avhandlingen består av två studier där det visuella materialet har skapats på 

olika sätt. Det ena är ett videoetnografiskt forskningsmaterial genererat 

under ett fältarbete i förskolan publicerat 2013. Det andra är ett 

arkivetnografiskt visuellt material om vilan i förskolor från cirka 1910-1970 

lokaliserat i arkiv. Att kombinera dessa olika visuella forskningsmaterial om 

vila från olika tider skapade behov av att utveckla metodologi som öppnade 

                                                      
1 Den institution som idag heter förskola har flera historiska föregångare med en mängd namn 

som mer eller mindre speglar verksamhetens inriktning (Halldén, 2009; Holmlund, 1996; 

Lindgren & Söderlind 2019). I denna avhandling kommer ordet förskola används som 

samlande begrepp (jfr Westberg, 2011) oavsett vilket namn verksamheten haft historiskt. 

Ordet förskola kommer att användas genomgående i avhandlingen förutom när det fyller en 

funktion för resonemangen att använda ett historiskt korrekt namn för en viss verksamhet. 
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för nya sorters analyser där båda materialens komplexa innehåll kan 

analyseras. Det blev därför ett centralt intresse i avhandlingen att utveckla en 

metodologi grundad i visuell forskning samtidigt som hänsyn togs till de 

etiska aspekter som aktualiseras av att material är just visuella. Etiska frågor 

under forskningsprocessen handlade exempelvis om att: hantera olika typer 

av visuella material, kontextualisera och skapa förståelse för de visuella 

materialen, uppfylla konfidentialitetskravet samtidigt som visuella material 

är en del av resultatet, avgöra vad som är offentligt och privat material, ha en 

medvetenhet kring svårhanterliga visuella fynd och etiska och 

upphovsrättsliga frågor kring publicering av visuella material. För att 

utveckla en sådan metodologi tog jag fasta på forskning från olika discipliner 

som framhåller vikten av att noggrant granska detaljer i de visuella 

materialen. Detaljer kan exempelvis vara människors deltagande interaktion 

genom kroppsrörelser i relation till varandra och i relation till material och 

miljö. Det kan även vara hur miljöer och möbler designats. 

Genom analyser av detaljer kan ny kunskap om vilan i förskolan 

genereras. I avhandlingen utvecklar och lyfter jag fram hur en metodologi, 

kallad visuell remake (eng. the visual remake), kan användas för att 

genomföra jämförande analyser där visualiseringar av detaljer i materialen är 

en del av forskningsprocessen. Utvecklingen av denna metodologi har 

bredare anspråk än att enbart används för att studera vilan i samtida och 

historiska perspektiv. Den kan även användas för visuella analyser av social 

interaktion och miljö i tid och rum oavsett vilken praktik som fokuseras. 

Avhandlingen bidrar därmed till visuell transdisciplinär2 forskning inom 

området förskoledidaktik3 och även till det bredare området visuella 

barnstudier.4 

Intresset för förskolans vila är sprunget ur min licentiatstudie Små barns 

sociala liv på vilan (Grunditz, 2013), den tidigaste studien i föreliggande 

avhandling. Där undersöks hur förskoleaktiviteten vila görs socialt och i 

relation till miljön på småbarnsavdelningen Myggan. Det blev tydligt att det 

pågår en intensiv social interaktion mellan barn och mellan barn och vuxna 

under vilan. Utifrån detta uppstod frågor om vad nutidens vila har för 

relation till vila under tidigare perioder och kring vilans betydelse för 

förskoleverksamhet i ett bredare perspektiv. Det som började som en 

nutidsstudie av vilan fördjupades därför i delstudie två genom en historisk 

                                                      
2 Lykke (2010) definierar transdisciplinär forskning som forskningsansatser bortom 

disciplingränser där teori och metod från olika discipliner blandas. Jag väljer att beteckna 

metodologin som transdisciplinär då metod och teori från såväl humanistiska som 

samhällsvetenskapliga discipliner kombineras bortom de ursprungliga disciplinerna. 
3 Förskoledidaktik är en inter- och transdisciplinär variant på ämnet förskolepedagogik som 

finns vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 
4 Se Sparrman (2013) för en genomgång av forskning om visuella representationer av barn 

och barndom. Hon framhåller att det är ett mångfacetterat fält spritt över skilda discipliner 

utan självklara kopplingar mellan varandra. 
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analys. Frågor om hur den sociala interaktionen gick till under vilan, hur 

miljön utformats och hur detta skulle kunna studeras, är därför frågor som 

drivit avhandlingsarbetet framåt. För att söka svar på den typen av frågor 

började jag leta i arkiv efter möjliga historiska material att analysera. En 

inspiration var forskning som använder visuella historiska material för att 

studera materiella och sociala situationer i barn- och utbildningsinstitutioner 

(exv. Burke, 2001; Burke, Cunningham & Grosvenor, 2010; Margolis, 

1999). Inom detta område är dock forskning om vilan i förskolan begränsad. 

Avhandlingens arkivetnografi visar att vilan i förskoleverksamheter 

fotograferats och filmats åtminstone sedan tidigt 1900-tal. De tidigaste 

fotografierna utgörs av gruppfotografier, ibland med sängar i bakgrunden. 

Senare kommer fotografier som skildrar vardagen och pedagogisk 

verksamhet. I dessa fotografier skildras även vilan. Utifrån intresset för 

social interaktion har filmer ansetts som särskilt intressanta källor. Den 

tidigaste film från förskoleverksamhet som jag lokaliserat är från Fröbel-

institutet i Norrköping och den är daterad 1914. Precis som i en mer välkänd 

film, en intervju med Alva Myrdal från 19355, innehåller filmen vila och 

dessa filmer stärkte intresset för att kunna genomföra en sammanhållen 

visuell analys av vilan. Därför utformades den senare studien som en 

arkivetnografi med visuella material i fokus. Studien i sin helhet presenteras 

i två inskickade artiklar och i föreliggande kappa. 

Det finns olika teoretiska förhållningssätt till visuella material. En 

teoretisk förståelse är att fotografier eller filmer är direkta avbildningar av 

verkligheten. Visualiseringarna är då ett slags bevis på vad som hänt och de 

kan användas för att avläsa personers handlingar liksom hur miljöer är 

organiserade. De visuella materialen ses som realistiska, sanna avbildningar 

av verkligheten. Ytterligare en teoretisk förståelse är att visuella material är 

beroende av hur de kom till och att de därmed kan ge kunskap om de val 

som gjorts i samband med att de skapades. Här är en relativistisk 

kunskapssyn i fokus (Lindgren, 2016; Pauwels, 2015; Rose, 2016; Tinkler, 

2014). I en post-positivistisk ansats kombineras dessa teoretiska utgångs-

punkter men betoningen ligger vid det realistiska, närmare bestämt att se 

filmer och fotografier som avbildningar av verkligheten samtidigt som de till 

sin natur är konstruerade (Margolis & Rowe, 2011). Därför tas denna ansats 

som utgångspunkt i avhandlingen då den möjliggör att kombinera analyser 

av det som avbildas och hur det avbildas, men med tyngdpunkt vid det 

förstnämnda. Detta innebär en teoretisk avgränsning i relation till de visuella 

material om vilan som analyseras.6 

                                                      
5 Filmen går att se här: https://www.oppetarkiv.se/video/2636196/journalfilm?ac=alva 

(hämtad 170403) 
6 Inom förskoleforskning generellt finns ett intresse för att genomföra analyser av och med 

visuella material, exempelvis poststrukturalistiska och neomaterialistiska studier med fokus 

på hur det materiella på olika sätt påverkar förskolans verksamhet. I sådan forskning är en 
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Inom visuell forskning finns behov av visuell metodologi som beaktar de 

visuella aspekterna under hela forskningsprocessen (jfr Allan & Tinkler, 

2015; Gleason, 2017; Pauwels, 2015; Rose, 2016; Tinkler, 2014). 

Avhandlingen svarar mot detta genom sitt bidrag till en visuell metodologi 

där bilder i form av teckningar och originalfotografier är en del av både 

dataproduktion, analys och resultat när frågor ställts till visuella material. Att 

visuella material är i fokus beror på att de innehåller annan information än 

skriftliga material. Därigenom öppnas för nya sorters forskningsfrågor i 

avhandlingen jämfört med de som kan ställas till skriftliga material. 

Frågorna handlar om förkroppsligade handlingar, barns och vuxnas 

deltagande och miljöns utformning under den visualiserade vilan från olika 

tider. Detta ger ny kunskap om kontinuitet och förändring kring vilan i 

förskolan. 

Kombinationen av historiskt och nutida visuellt material i avhandlingen 

möjliggör en analys av vilan i förskolan i ett tidsperspektiv. För att 

teoretisera kring den kontinuitet över tid som den jämförande analysen 

synliggör prövas en historisk teori om spårberoende (eng. path-dependence). 

Teorin innebär att de val som gjorts historiskt, beror på ett tidigare valt spår 

eller en stig, vilket i sin tur påverkar vilka val som är möjliga att välja i 

framtiden (Bladh, 2008; Scheiwe & Willekens, 2009). Spårberoende i en 

institution, som förskolan, medför utifrån en sådan teoretisk förståelse, att 

det finns en inbyggd tröghet som gör förändringar svåra eller långsamma att 

genomföra eftersom spåret genom självförstärkande mekanismer blivit 

dominerande. Därmed påverkas även framtiden (Mahoney, 2000). Denna 

teori har använts inom internationell historisk förskoleforskning när olika 

länders utveckling och inriktning i förskoleverksamhet över tid jämförts 

(Scheiwe & Willekens, 2009; Willekens, Scheiwe & Nawrotzki, 2015). I den 

här avhandlingen undersöks om det är fruktbart att förstå vilan som 

spårberoende och vad det i så fall kan tänkas innebära för förskolan och 

forskning om förskolan. 

                                                                                                                             
ambition att lyfta fram det materiella och genom att inte sätta endast människan i centrum för 

analyserna visas hur forskning ofta bortsett från det materiellas betydelse (Hultman & Lenz 

Taguchi, 2010; Lenz Taguchi, 2014). I denna tradition finns också viktig bildpedagogisk 

forskning (Lind, 2010). Denna forskning har dock andra teoretiska utgångspunkter och andra 

kunskapsintressen än det som genomförs i den här avhandlingen. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskolans praktiker för vilan 

genom visuella analyser av videoetnografiska och arkivetnografiska material 

som visualiserar vilan vid olika tidpunkter under 1900-talet och början på 

2000-talet. Två frågeställningar har drivit avhandlingsarbetet framåt, 

nämligen:  

Hur görs vilan i förskolan enligt visuella analyser av social interaktion 

och miljöer i historiska och samtida material, och hur kan vilan förstås i 

termer av kontinuitet och förändring?  

Hur är det möjligt att metodologiskt och etiskt genomföra visuella 

analyser av historiska och samtida visuella material? 

 

För att besvara detta, består avhandlingen av två olika, men samman-

länkande, studier som analyserar vilan i förskolan sedd i filmer och 

fotografier. Den första är ett videoetnografiskt forskningsmaterial genererat 

under ett fältarbete i förskolan publicerat 2013. Den andra är ett empiriskt 

material bestående av arkivetnografiskt lokaliserade historiska fotografier 

och filmer från cirka 1910-1970. I materialet skildras olika former av 

förskoleverksamheter med fokus på vilan. Den samlade empirin fördjupar 

kunskapen om hur olika visuella material kan fungera som källor i förskole-

forskning om barn och vuxna i förskolans vardag. Metodologin visuell 

remake, utvecklas och används i avhandlingen för såväl visuella analyser, 

jämförelser, visualisering av resultat, och som tankeverktyg när syftet 

undersöks. 

I båda studierna är det vilan i förskolan som står i fokus för detaljerade 

visuella analyser. Med detta avses att det är visualiseringen av hur barns och 

vuxnas sociala samspel i miljöer organiserade för vila, som undersöks i det 

empiriska visuella materialet. Resultatet av de visuella analyserna av 

empiriskt material från olika historiska tidpunkter under perioden 1910-2013 

används för att undersöka hur vilan kan förstås i termer av kontinuitet och 

förändring med hjälp av teorin om spårberoende. 
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Disposition 

Först redovisas det strategiska urvalet av tidigare forskning som gjorts 

utifrån kappans övergripande syfte och frågeställningar. Därefter följer ett 

avsnitt om metodologi som utgör en omfattande del i kappan. Där behandlas 

metodologi, teoretisk förankring, dataproduktion och material från båda 

studierna. Den arkivetnografiska studien ges ett större utrymme i kappan då 

den första studien sedan tidigare presenterats i den publicerade licentiat-

uppsatsen (Grunditz 2013). Avsnittet mynnar ut i analyser av ett par 

empiriska exempel ur det historiska filmmaterialet när metodologin visuell 

remake kortfattat demonstreras. Sist följer etiska reflektioner i förhållande 

till visuella material, analyser och hur dessa aktualiserats under olika faser 

av forskningsarbetet. Målet med avsnittet är att visa hur det är möjligt att 

genomföra etiskt medveten forskning när visuella material från olika tider 

och sammanhang kombineras. 

Därefter sammanfattas de texter som, utöver kappan, ingår i 

avhandlingen: 

1. Licentiatuppsats (publicerad): Småbarns sociala liv på vilan: Om 

deltagande och ordningsskapande i förskolan (Grunditz, 2013). 

2. Artikel 1 (inskickad): Vardagligt samspel och mobila sängar i 

barnstorlek - en visuell historisk analys av vilan i förskolan 

(Grunditz, Lindgren, Frankenberg). 

3. Artikel 2 (inskickad): The visual remake as research methodology 

for visual analyses: Naptime in preschools as an example 

(Grunditz).  

Kappan avslutas med en resultatdiskussion där syfte och frågeställningar 

besvaras. 
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Tidigare forskning 

Mycket kortfattat skulle man kunna säga att den forskning där vilan i 

förskolan på något sätt ställs i fokus, har intresserat sig för frågor om: barns 

sömnbehov, vad personal, pedagoger, barn och föräldrar har för tankar om 

vilan samt att vila är en dagligt återkommande del i förskoleverksamheten 

(Grunditz, 2013). Faktum är att man slås av hur lite intresse som riktats mot 

vilan i förskolan såväl i historiska som i nutida perspektiv. Att som i den här 

avhandlingen utveckla metodologiska verktyg för att analysera vilan och 

därtill att fokusera på visuella material har inte gjorts tidigare. 

Nedan följer ett urval forskning styrt av avhandlingens syfte och med 

utgångspunkt i den sammanställning av kunskapsläget kring förskolans vila 

som ges i licentiatuppsatsen (Grunditz, 2013). Där konstateras dels att när 

vilan i förskolan omnämns i tidigare förskoleforskning beskrivs den i termer 

av en av flera dagligen återkommande omsorgsaktiviteter i förskoledagens 

schema, dels att forskningen om vila i förskolan är begränsad. I den 

forskning som finns riktas fokus främst mot hur förskolan organiserar för 

sömn och barns behov av sömn utifrån ett hälsoperspektiv.  

I nedanstående översikt kompletteras översikten i Grunditz (2013) med 

forskning om vilan som antingen tillkommit efter 2013, eller som blivit 

aktualiserad av avhandlingens syfte och frågeställningar genom det 

historiska perspektiv på vilan i förskolan som är en utvidgning från fokus i 

Grunditz (2013). Forskningen har dels hittats genom strukturerade sökningar 

i databaser och vetenskapliga tidskrifter med hjälp av sökord som vila, sömn, 

omsorg, care, naptime och sleep, dels via referenser i de träffar sökningarna 

gav. Söktermerna har använts var för sig samt i kombination med varandra 

och i kombination med olika benämningar för förskola på svenska och 

engelska.  

Den tidigare forskningen presenteras i teman. Det första temat handlar om 

vilan i förskolan generellt. Det andra temat handlar om forskning med ett 

historiskt perspektiv på förskola och vila. I det sistnämnda temat, undersöks 

även vilken typ av källor som legat till grund för forskningen. Utifrån 

intresset för visuella material lyfts avslutningsvis några exempel på dels 

forskning med historiska visuella källor med intresse för barns vardagsliv, 

dels forskning om byggnader och arkitektur för barn. Detta är forskning som 

inte handlar om förskolan, men är betydelsefull för att diskutera 

avhandlingens resultat. 
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Förskolans vila som nutida fenomen 

Den forskning som gjorts om vilan i förskolan kan främst sägas handla om 

vilket behov barn har av sömn dagtid, denna sömns betydelse för lärande och 

utveckling eller dagsömnens betydelse för barns nuvarande och framtida 

hälsa. Forskningen ryms inom området sömnforskning och fokus ligger på 

frågor om exempelvis: hur förhåller sig barns sömn dagtid till barn nattsömn, 

upp till vilken ålder är sömn på dagen viktig för barns utveckling och vad 

betyder den för barns utveckling och lärande (Thorpe m.fl., 2015). Den 

sömnforskning som handlar om barn i förskolan är begränsad men en grupp 

forskare i Australien har i ett tvärvetenskapligt projekt, The sleep in Early 

Childhood Research, fokus på vilan i förskolan. I projektet kombineras 

frågor om förskolebarns sömnbehov med frågor om hur vilan organiseras i 

nutida förskoleverksamhet (eng. Early Childhood Education and Care), och 

vad förskolebarn, föräldrar och pedagoger har för tankar och åsikter om 

vilan i förskolan (exv. Nothard m.fl., 2015; Pattinson, Staton, Smith, Sinclair 

& Thorpe, 2014; Sinclair m.fl., 2016; Staton, Irvine, Pattinson, Smith & 

Thorpe, 2015; Staton m.fl., 2016; Staton, Smith, Hurst, Pattinson & Thorpe, 

2017). Forskningsgruppen menar att det är ett faktum att vilan i förskolan är 

en tidsbestämd schemalagd aktivitet för barnen som kan ha flera olika 

praktiska funktioner, men dessa behöver inte med nödvändighet ha med 

sömn eller barns behov av vila att göra. Exempelvis skapar barns vilande tid 

för pedagoger att göra uppgifter som ligger utanför det direkta arbetet med 

barnen (Staton m.fl., 2015). Forskarna framhåller att det finns behov av att 

diskutera vilken sorts vil-praktiker som bör finnas i förskolor för att den ska 

fylla olika gruppers behov, det vill säga både barns, personals och föräldrars. 

Även om den forskning som refererats ovan kombinerar sömn- och 

förskoleforskning reses inga frågor om varför förskolans vila organiseras 

som den gör med utgångspunkt i en förskoletradition. Den här avhandlingen 

kan bidra till den här typen av forskning genom att visa hur vilan 

organiserats tidigare i historien och vad det kan ha för betydelse för dagens 

sätt att ordna vilan. 

Det finns forskning om vilan som en aktivitet formad av diskursiva 

betingelser vilket innebär att den har andra kunskapsintressen jämfört med 

sömnforskningen. Lindgren (2003) har visat att bilder av sovande barn 

kunnat användas för att sprida idén om att förskolan skulle vara till för alla 

barn och inte enbart för att tillgodose arbetande, ofta ensamstående 

mammors, behov av barnpassning. De nya idéerna om barndom och vilka 

barn förskolan var till för lanserades genom TV och i fortbildning för 

förskollärare under tidigt 1970-tal. Lindgren (2003) menar att de sovande 

barnen relaterades till ideal om en god barndom och att denna barndom 

kunde finnas, vilket TV-bilderna visade, i förskoleinstitutioner med heldags-

verksamhet. Alasuutari (2015) visar, i analyser av utvecklingsplaner, att 

genom föräldrars och pedagogers beskrivningar av vilan i utvecklings-
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planerna skapas en idealberättelse om den goda förskolevilan. Narrativet om 

den goda förskolevilan framställer ett barn som snabbt och självständigt 

både kan lägga sig och komma till ro på egen hand. Individuella barn 

relateras på så sätt indirekt till idealberättelsen om en god vila. Barn som inte 

följer detta goda sätt att vila beskrivs av föräldrar och pedagoger i termer 

som förlägger problemen att inte göra den goda vilan i barnet. Härmed fram-

står såväl personalen som verksamhetens organisation som utan behov av 

intervention. I en annan studie utgår Ulla (2017) från egna förskollärar-

minnen av vilan och texter på en förskolas webbplats när hon undersöker de 

diskursiva praktiker som finns kring vila och sömn i dagens förskola. Hon 

menar att det allmänt rådande synsättet är att se sovandet som något utanför 

den riktiga förskoleverksamheten, som något där barn inte är en del i 

förskolan och hon lyfter vikten av att diskutera förståelsen av förskolan som 

något mer än, och annat än, den pedagogiska verksamheten. Genom detta 

vill hon föra en teoretisk diskussion som gör det möjligt att gå bortom synen 

på vila och sömn som en del av en hälsodiskurs och i stället ladda den med 

andra betydelser. Ulla (2017) använder Foucaults heterotopia-begrepp, som 

förenklat handlar om att det kan finnas ett alternativt rum i rummet, där 

vilandets rumslighet och kroppslighet placeras i centrum. Hon menar att 

småbarn som sover i sina vagnar skulle kunna förstås som att de är del i ett 

relationellt rum inom förskoleverksamheten istället för att sömn ses som 

något annat än den egentliga förskoleverksamheten. Den diskursivt inriktade 

forskningen pekar på den normbildning som finns omkring vad vila är och 

bör vara men den säger egentligen lite om hur vilan i förskolan konkret går 

till. Den här typen av studier är ändå intressanta därför att de säger något om 

föreställningar om vilan och därmed utgör de ett slags kontext till andra 

typer av material om vilan i förskolan. 

I en avhandling om treåringar och digitalkameror i förskolan berörs vilan 

(Magnusson, 2017). Magnusson (2017) följde och filmade vardagen i 

förskolan. Hon gör utifrån detta mycket detaljerade beskrivningar av vad 

som sker och hur olika materiella föremål används liksom hur det uppstår 

samspel i rummet när barn lägger sig på vilan. Hon lyfter fram och beskriver 

barns och vuxnas förkroppsligade och vokala handlingar när barnen lägger 

sig, hur miljön för vilan är utformad med hjälp av madrasser, filtar, gosedjur, 

ljud och ljus. Att exempel från vilan används beror på att de kameror som är 

i fokus i Magnussons avhandling användes av barnen under vilan. 

Avhandlingen som helhet utgår från helt andra teoribildningar och fråge-

ställningar än denna avhandling. Men detta till trots, finns stora likheter med 

denna avhandlings första studie (Grunditz, 2013) i ett intresse för att studera 

detaljer i handlandet och den roll som materiella föremål får liksom att det 

skapas och upprätthålls lokala ordningar under vilan vilka kan förstås som en 

kamratkultur. 
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Förskolehistoria: vilan en delvis synlig men 

underanalyserad aktivitet 

En stor del av den förskolehistoriska forskningen, både nationellt och 

internationellt, handlar om barnträdgårdsrörelsen, Fröbelpedagogiken och 

barnträdgården menar Westberg (2011). Det vill säga forskningen handlar 

främst om pedagogiskt inriktad halvdagsverksamhet med inslag av lek och 

hur denna blivit en del av en transatlantisk rörelse (jfr May, Nawrotzki & 

Prochner, 2016). Barnträdgårdsledarinnornas professionalisering har varit en 

viktig aspekt av detta. Det betyder att ekonomiska och andra materiella 

aspekter som påverkat barns och personals vardag inte varit i fokus 

(Westberg, 2011; 2017). I tillägg till detta finns, menar Westberg (2011), ett 

flertal nordiska studier som behandlar skillnader och likheter mellan olika 

historiska förskoleverksamheter, exempelvis barnkrubba och barnträdgård, 

eller om, hur och varför utbildnings- och omsorgsinstitutioner för små barn 

utvecklats från mitten av 1800-talet och fram till idag. Vidare har forskning 

om förskoleverksamheters framväxt lyft fram, att i Norden har den historiskt 

dominerande tanken varit att heldagsomsorg behövts för att barn med 

arbetande föräldrar varit i behov av omsorg och fostran utanför hemmet. 

Men samtidigt har det funnits ett barnträdgårdsideal med pedagogiska 

praktiker som erbjudit förskoleverksamhet under en del av dagen. I studier 

lyfts även att historiskt relaterades omsorgsaspekterna i förskoleverksamhet 

till social barnavård snarare än till utbildning och lärande (Westberg 2011). 

I annan förskolehistorisk forskning, där olika traditioner i olika länders 

sätt att organisera förskoleverksamhet jämförts, framkommer att flera länder 

i Europa haft ett tydligare fokus på de pedagogiska inslagen i verksamheten 

och även behovet att utgå från en läroplan. I Belgien och Frankrike fanns 

läroplaner redan i slutet av 1800-talet, vilket pekar mot att den nordiska 

modellen historiskt delvis skiljt ut sig från den europeiska traditionen 

(Scheiwe & Willekens, 2009; Scheiwe m fl., red, 2015). Trots att omsorg 

snarare än utbildning varit en viktig aspekt i Norden har forskningen inte 

intresserat sig för de omsorgsinriktade delarna av verksamheten. Det kan, 

menar jag, vara en förklaring till varför vilan inte beforskats.  

I en svensk kontext har förhållandet mellan staten och förskolans 

utveckling varit ett tydligt område. När denna fråga är i fokus är det statliga 

utredningar som utgjort betydande delar av källmaterialet. Exempelvis 

analyserar Hammarlund (1998) och Persson (1996) hur relationen mellan 

barnomsorg, stat och familj framträtt i statliga utredningar. Hammarlund 

(1998) lyfter hur synen på barn och föreställningar om barndom varit viktiga 

komponenter i sådana utredningar. Ytterligare exempel ger Martin Korpi 

(2006) som visar de politiska beslut som ligger bakom utvecklingen av 

förskolan. I Folke-Fichtelius (2008) avhandling fästs ett särskilt intresse vid 

den statliga politikens betydelse för förskolans utveckling från 1960-talet 

och framåt. Hammarström-Lewenhagen (2013) visar, bland annat genom 
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analyser av statliga utredningar, förskoleområdets relationer till den sociala 

barnavården och socialpolitiken. Gemensamt för denna forskning är att den 

handlar om en politisk och diskursiv nivå och den säger lite om den vardag 

som funnits för barn och personal i förskolan. Detsamma gäller Hultqvists 

(1990) nutidshistoriska analyser av hur bilden av ett idealt förskolebarn 

formulerats diskursivt. Det var ett barn, som i den sena välfärdsstaten, 

beskrevs som självstyrande och självreglerande. Lindgren och Söderlind 

(2019) kombinerar en diskursiv, politisk nivå med exempel på hur vardagen 

i förskolan kunde utformas. De använder olika material såsom statliga 

utredningar, texter ur barnträdgårds- och förskolerörelsens egen tidskrift och 

arkivmaterial för att beskriva hur en statlig förskolepolitik vuxit fram i 

Sverige. I sin analys relaterar de således en politisk nivå med vardags-

perspektiv. Även om Lindgren och Söderlind (2019) tar fram exempel från 

förskolans vardag är deras kunskapsintresse, precis som i övriga nämnda 

studier, ett annat än att studera vilan i förskolan. Gemensamt för den här 

typen av forskning är även att den har fokus på analyser av skriftliga 

material. 

När man går igenom forskning om den svenska förskolans framväxt ges 

ändå spridda exempel på vilans plats i olika verksamheter. Att aktiviteten 

vila förekom i de historiska verksamheterna kan nämnas i kortfattade 

beskrivningar över dagsinnehållet. Exempelvis som i detta citat ur en 

beskrivning av verksamheten i Östra skyddsskolan i Jönköping: ”I det soliga 

hörnet av salen finnas sängar att fälla ner från väggen där de minsta sova 

ostörda sin middagslur” (Elmgren, 1998, s. 17). Vilan nämns också i dags-

scheman, eller i intervjuer med personal som minns sitt arbete och 

synliggörs i fotografier med sängar och sovande barn (exv. Cedergren, 1989; 

Engström, 1984; Henschen & Friman, 1979; Simmons-Christenson, 1991). I 

denna typ av förskolehistoria, med tydlig lokalhistorisk förankring, kan man 

således se spår av vilan men den framträder inte som en aktivitet som 

behöver analyseras som en verksamhet i sig. Detsamma gäller den forskning 

som gjorts i samband med förskollärarutbildningars jubileum (exv. 

Halvarsson, Holmbäck Rolander, Hudner & Lindholm, 2009; Kärre & 

Carlsson, 1986; Lindberg, 1991). Även här används historiska fotografier 

som illustrationer men inte som källor i sig. 

Ett sätt att förstå avsaknaden av vila i forskningen är att vilan tas för 

given, som en del av en heldagsverksamhet. En annan förklaring kan vara att 

det är en aktivitet som i och för sig måste finnas som en del i omsorgen om 

barnen men som inte uppfattats som värd att närstudera då vilan inte 

bedömts som en del av verksamhetens pedagogiska innehåll. Oavsett vad 

svaret blir är det ett faktum att vilan i stort sett uteslutits ur tidigare forskning 

om förskolans historia. 

Ovanstående exempel är menade att visa att det vanligaste är att vilan i 

förskola knappt nämns eller syns när förskolans historia har skrivits. Ett 

tydligt resultat när jag letat efter tidigare forskning om vilan i förskole-
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historisk forskning är att jag inte hittat någon forskning med ett direkt fokus 

på vilan. I den mån visuella källor används är det som illustrationer. De har 

inte varit föremål för analys. Denna avhandling bidrar med kunskap om 

arkiv som bevarat material som rör vilan, framför allt visuella material. 

Vidare bidrar den med kunskap om hur dessa material kan tolkas i relation 

till den typ av verksamhet som bedrivits (exv. hel- eller halvdag) vilket varit 

och är ett problem att hantera i forskning om förskolans historia (Holmlund, 

1996; Lindgren & Söderlind, 2019). Dessutom ges ny kunskap om vad som 

hänt under vilan och de materiella villkor som gällt för den.  

Visuella källor i förskolehistorisk och annan barnforskning 

Att rikta blicken mot materiella eller visuella aspekter i förskolan har varit 

ovanligt i förskolehistoriska studier. Westberg (2008) lyfter fram hur 

ekonomiska faktorer och hanteringen av ekonomi skapat de materiella 

villkor som gällt i institutioner för barn. Han visar även hur frågor om 

ekonomi fått konkreta effekter på barns vardagsliv genom att de varit 

delaktiga i att samla in donationer, gåvor och andra intäkter. Detta gäller 

även förskoleliknande verksamheter där barn både uppträtt på stadens gator, 

spelat teater och sjungit för att skapa inkomster (även Westberg, 2017). 

Westberg (2010) har även lyft fram rumslighetens betydelse i förskolans 

historia. När Westberg undersöker det rumsliga, används texter från 1930-

1950-talet. Analyserna visar ett ideal där miljöer och material designats för 

att främja barns självständighet. Enligt Westberg (2010) syftade denna 

utformning av miljö och material till en indirekt styrning av barnens 

handlingar, mot självständighet ett ideal i samklang med tankar om en god 

medborgare. När det som materialiserades i verksamheten underlättades 

även personalens arbete. I Westbergs analys behandlas den pedagogiska 

verksamheten, inklusive lek, liksom utformningen av toaletter och kapprum. 

Däremot omnämns inte utformningen av miljöer för sömn. Han använder 

inte heller visuella material i analysen. 

De Coninck-Smith (2011) använder visuella material i sina analyser av 

rumsliga och materiella aspekter i byggnader för barn. Hon undersöker de 

faktiska miljöerna, byggnaderna i sig eller visuella källor i form av 

fotografier och ritningar av dem. Hon visar att karakteristiskt för historiska 

förskolebyggnader och deras inredning var att möbler och fast inredning 

utformats med hänsyn till barns storlek utifrån målet att de skulle kunna 

klara sig själva (jfr Westberg 2010). De Coninck-Smith (2011) synliggör att 

det fanns rum och miljöer som utformats för att tillgodose barns behov av 

sömn och vila. Här syns bland annat utfällbara sängar och att ett och samma 

förskolerum givits flera olika funktioner. Hennes resultat kan ställas bredvid 

arkitekturhistoriskforskning som undersökt hur institutionsbyggnaders 

utformning gestaltar ideologiska tankar om vad god vård och omsorg om 

barn bör vara. Åman (1976) och Söderqvists (2008) visar hur det skapats 
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byggnader med rum särskilt utformade för barns sovande i barnhem, 

sanatorier och sjukhus. De visar att i dessa institutioner, där sömn är tänkt att 

pågå under natten, är miljön utformad med olika typer av sovsalar med 

stationära sängar. Detta till skillnad från daginstitutionernas arrangemang 

med tillfälliga sovplatser för barnen. Att det byggts särskilda byggnader för 

barn framhåller de Coninck-Smith (2011) som ett viktigt skäl att studera 

dessa och att använda dem som barndomshistoriska källor. Detta, 

tillsammans med intresset för vilan och hur den utformats i förskole-

institutioner, är ytterligare ett motiv för den här avhandlingen. 

Träklossarnas betydelse i förskoleverksamheter i början på 1900-talet har 

undersökts av Prochner (2011). Han använder bilder ur kataloger med 

pedagogiska material och leksaker särskilt avsedda för förskoleverksamheter 

i analyser av hur den visualiserade användningen av klossar kan relateras till 

olika pedagogiska synsätt. Prochners slutsats är att det sätt som barn och 

klossar avbildas speglar förändringarna i pedagogiska ideal under perioden 

och skillnader mellan konservativ och progressiv kindergartenpedagogik. 

Detta är ett exempel på att bilder som tillkommit för ett syfte, här att sälja 

klossar, kan användas för analyser av förändring och kontinuitet i förskole-

verksamheter i historisk tid.  

I artikeln visas den potential som följer med att använda visuella material 

i historiska analyser, och på vilket sätt det ger möjlighet att ställa frågor på 

ett nytt sätt. Prochner (2011) visar indirekt på betydelsen av att lyfta fram 

materiella aspekter i analysarbetet, vilket tillsammans med Westberg (2010) 

och de Coninck-Smith (2011) på olika sätt motiverar varför analyser av 

visuella och materiella data är angeläget i kunskapsproduktionen om 

förskolan. 

Lindgren (2006) använder visuella material i form av TV-program och 

skriftliga källor i form av statliga utredningar, pedagogiska riktlinjer och 

läroplan när hon gör ett slags kulturanalys av mediers innehåll med fokus på 

hur utbildningsprogram om lek förändrades från 1970-talet till år 2000. Hon 

kombinerar analyser av bilder och texter och visar hur lek fungerade för att 

stärka lärandets position i förskolefältet och därmed ett utbildnings-

perspektiv på verksamheten. I analysen framgår att bilder kunde användas 

för att föra fram ett traditionellt innehåll i förskoleverksamheten, medan det 

som sades och citerades med texter i programmen bar fram ett progressivt 

och nytt innehåll. På så sätt kommunicerades nya idéer om lärandets 

betydelse genom traditionsbevarande fotografiska bilder och förnyande 

vokala och textade budskap. Detta ger exempel på hur förskolans 

förändringar, under sent 1900-tal, kan analyseras med hjälp av visuella 

material och textbaserade budskap tillsammans. I den här avhandlingen har 

en metodologi utvecklats som utgår från visuella material som primära 

analysobjekt och där även etiska perspektiv inkluderats, vilket inte är fokus i 

Lindgrens studie. 
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Inom barn- och utbildningshistorisk forskning i allmänhet, dvs. forskning 

som inte specifikt behöver handla om förskola, finns exempel på hur visuella 

källor kan användas och bli produktiva för att få ny kunskap. Margolis och 

Farma (2007) argumenterar exempelvis för att använda historiska visuella 

källor då de kan ge andra kunskaper än skriftliga källor. De exemplifierar 

detta genom att visa hur fotografier och målningar genom visuella analyser 

kan ge ytterligare kunskaper, jämfört med endast skriftliga källor. De visar 

hur de visuella materialen innehåller kunskap om hur barn i historisk tid 

använt sina kroppar och hur utformningen av skolans fysiska miljö är en del 

i skolans disciplinering av barns kroppar. Vidare finns visuella studier som 

mer specifikt undersöker utformning av skolmiljöers arkitektoniska 

utformning, hur dessa miljöer koreograferar och styr användningen av 

kroppen samt vad utformningen av miljöer kan säga om skola och 

pedagogiska idéer (exv. Burke, 2005; Burke, Cunningham & Grosvenor, 

2010; Gutman & De Coninck-Smith, 2008). Då dessa studier handlar om 

skola och äldre barn ges inte någon närmare genomgång av dem här. Att de 

finns med är därför att de inspirerat arbetet med avhandlingen. 

Som genomgången av den tidigare forskningen visat, saknas det 

forskning om de materiella villkoren för vilan, exempelvis sängars design, 

den rumsliga placeringen av sängar, eller hur de materiella villkoren satt 

ramar för vilan. Vidare saknas det analyser av hur vilan gjorts genom social 

interaktion och hur det materiella och rumsliga påverkar hur barn och vuxna 

använder sina kroppar och hur det materiella används för social interaktion, 

såväl i forskning om nutiden som i forskning med historiska perspektiv på 

förskola, sömn och vila. Tidigare forskning har i huvudsak använt skriftliga 

material som utgångspunkt för de analyser som genomförts om förskolans 

historia och studier av nutid har inte utvecklat betydelsen av att göra visuella 

analyser. Tillsammans motiverar detta på vilket sätt föreliggande avhandling 

bidrar till den förskoledidaktiska forskningen om hur visuella källor ger 

möjlighet att närma sig barn, personal och det vardagsliv som levs i 

förskolan historiskt och i nutid.  
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Metodologi: teoretiska utgångspunkter, 

material och etikens betydelse 

Detta är kappans mest omfattande avsnitt. Det inleds med en redogörelse för 

avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Efter detta redovisas insamling 

och analys av det empiriska materialet, vilket mynnar ut i en beskrivning av 

den visuella metodologi som utvecklats som en del i avhandlingsarbetet. 

Avsnittet avslutas med ett resonemang om etikens betydelse dels specifikt 

för avhandlingsarbetet dels för forskning med visuella material i allmänhet. 

Teoretiska utgångspunkter 

Den övergripande teoretiska utgångspunkten i avhandlingen är, som redan 

lyfts i inledningen, att de filmer och fotografier som utgör den visuella 

empirin avbildar en fysisk verklighet samtidigt som de till sin natur är 

konstruerade. Denna utgångspunkt gäller för såväl det videoetnografiska 

som för det historiska materialet.  

Historikerna Jordanova (2012) och Tinkler (2014) menar att forskare som 

använder fotografier som källa bör medvetandegöra sig om att fotografier 

alltid är konstruerade till sin natur samtidigt som de avbildar en verklighet. 

Vidare understryks vikten av att reflektera kring vad ett fotografi är liksom 

hur och när det tillkommit. Detta resonemang kring fotografi kan, menar jag, 

lika väl gälla för film. Att se på visuella källor på detta sätt och som 

utgångspunkt i en visuell metodologi skulle kunna kallas en post-

positivistiskt ansats (Margolis & Rowe, 2011). Forskaren utgår då ifrån att 

det i fotografiet eller filmen finns information om verkligheten så som den 

var i ett historiskt ögonblick, samtidigt som de genom sin konstruerade natur 

är indexikala. Det faktum att fotografier är konstruerade menar Tinkler 

(2014), gör dem till särskilt bra (historiska) källor då själva konstruktionen 

av ett foto också säger något om den historiska tillkomsten och kontexten.  

Avhandlingens mål, att generera kunskap om hur förskolans vila har ge-

nomförts och hur förskolevardagen fungerar tar teoretiskt avstamp i 

etnometodologin med dess intresse att förstå hur människors sociala värld 

fungerar.  I etnometodologin är grundantagandet att människor i vardagliga 

situationer producerar handlingar (eng. actions) det vill säga vokala och 

förkroppsligade handlingar som är begripliga i den kontext de görs i. Denna 
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produktion av handlingar i interaktion med andra förstås som de metoder 

människor använder sig av när de förstår varandra (Heritage & Stivers, 

2013). Utifrån detta kan forskaren studera the interaction order (Goffman, 

1983), alltså uppbyggnaden av interaktionell ordning (i ett mikroperspektiv) 

för att visa hur, genom vilka metoder, människor förstår varandra och sin 

gemensamma värld (Heritage, 2001). I fokus för analyser står interaktionen i 

sig och därmed det som deltagarna själv orienterar sig mot och gör relevant 

genom interaktionen, med deltagare avses de personer som interagerar. Det 

som är relevant för deltagarna, är följaktligen det som är relevant för 

forskaren att undersöka i analysen (jfr Cromdal, 2009). Detta kallas att ta ett 

deltagarperspektiv (Schegloff, 1996) och är en teoretisk utgångspunkt. 

Analyserna utgår i och med detta från att människor i interaktion med 

varandra samtidigt både producerar handlingar som andra förstår och 

handlingar som visar upp hur den andres handlingar förståtts (Hester & 

Francis, 2000). Det är hur deltagare gör synliga eller hörbara handlingar, och 

hur de gör handlingar som visar upp deras tolkning av andras handlingar, 

som är i fokus för etnometodologiska analyser. Forskarens roll blir att 

demonstrera och analysera det som människor syns orientera sig mot i 

audiovisuell data. Utgångspunkten är att handlingar är observerbara för 

andra människor, till skillnad från inre mentala processer som inte går att 

direkt observera (Goodwin, 2000, 2004). Av detta följer att målet med dessa 

analyser inte är att visa varför, i betydelsen bakomliggande psykologiska 

processer, människor gör en viss handling i en interaktion. Målet är att under 

söka hur, i betydelsen med vilka handlingar förstår människor varandra.  

Utifrån intresset att studera social interaktion i detalj används i denna 

forskning i regel olika typer av inspelningar av social interaktion, nu mera 

främst audiovisuella inspelningar, dvs. film. Inspelningarna i form av film 

möjliggör att på mikronivå granska hur såväl vokala som förkroppsligade 

handlingar görs och samordnas med varandra (Heath, Hindmarsh & Luff, 

2010). Visuellt synliga i en film är även de val som regissörer eller forskare 

gjort i samband med inspelningen. Dessa val kan, och kommer i denna 

avhandling att analyseras utifrån olika frågeställningar som en del i under-

sökningen när det empiriska materialet utgörs av någon typ av film (jfr 

Heath m.fl., 2010; Monaco, 2009; Mondada, 2006; Rose, 2016). 

Att det är filmer som kommit att bli den främsta empiriska källan för 

etnometodologin och interaktionsstudier innebär att det här finns en 

överlappning och ett delat forskningsintresse med området visuell forskning 

(eng. Visual Studies). När Ball och Smith (2011) diskuterar 

etnometodologins förhållande till visuella studier understryker de att: ”EM7 

has maintained an abiding concern with the visual dimension of everyday 

social life—what its founder, Harold Garfinkel (1917–2011) termed the 

looks of things.” (Ball & Smith, 2011, s. 393).  

                                                      
7 EM, förkortning för ethnomethodology. 
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Detta visar att de visuella dimensionerna är i fokus för etnometodologin. Att 

låta forskning ta sin utgångspunkt i vad Garfinkel kallade the looks of things, 

är ett fokus även för visuellt orienterade forskare från discipliner inom såväl 

samhällsvetenskap som humaniora. Denna avhandling anknyter till visuella 

studier inom områden som historia, antropologi, film- och konstvetenskap. 

Dessa forskningsområden kan ta som teoretisk utgångspunkt att visuella 

materiella objekt som fotografier och filmer kan användas som källor i sig 

och för att utforska denna typ av visuella källors rika innehåll behöver nog-

granna analyser göras (jfr Burke m.fl., 2010; Jordanova, 2012; Margolis & 

Rowe, 2011; Tinkler, 2014).  

Pauwels (2015) understryker att fältet Visual Studies per definition är 

interdisciplinärt då intresset för det visuella förenar humaniora, natur-

vetenskap och samhällsvetenskap genom att de använder likartade metoder 

och teorier kring visuellt material. Han menar att “visual methods and visual 

thinking could become an integral part of social science (education) per se, 

in its conceptualizing, capturing and dissemination of knowledge about 

human society.” (Pauwels, 2015, s. 5). För att möjliggöra detta anser 

Pauwels i likhet med Allan och Tinkler (2015) att forskare borde skriva mer 

kring metodologi. I sin översikt över hur visuella metoder används, 

konstaterar Allan och Tinkler (2015) att det inom deras forsknings fält8 

ligger så stor tyngd på teoretiska resonemang att frågor om metodologi för-

svinner. De visar även att i studier som använder visuella insamlingsmetoder 

är det vanligt att det visuella saknas i såväl analyser som i presentation av 

forskningen.  Allan och Tinkler (2015) efterlyser metodologi i visuella 

studier där det tydliggörs vad ett visuellt material är och hur teori och 

metoder förhålls till just visualiteten. 

Pauwels (2015) påpekar det till synes självklara och gemensamma för alla 

visuella material är att man kan se dem. Denna synlighet kan vara sådan att 

den är direkt synlig med blotta ögat eller indirekt då man behöver något 

hjälpmedel för att det ska gå att se. I exempelvis filmer, vilka i flera hän-

seenden är direkt synliga, finns det ”objects and phenomena with aspects 

that only become visible with special means and devices” (Pauwels, 2015, s. 

283 kursiv i original). I denna avhandling är det, förutom teknologin för att 

se innehållet i en film, de mycket noggranna principerna och metoderna för 

att göra transkriptioner som utvecklats inom samtalsanalysen (jfr Goodwin, 

2004; Hepburn & Bolden, 2013) som är ”means and devices” för analyser 

med fokus på att skapa kunskap om the looks of things. Sakers utseende 

handlar i avhandlingen både om hur materiella ting, förkroppsligade 

handlingar (exempelvis blickar och gester), och människokroppens rörelse, 

(exempelvis en böjningsrörelse eller att gå) ser ut. I avhandlingens visuella 

metodologi blir att titta noggrant, göra visualiseringar av detaljer och 

                                                      
8 Gender and education, ett fält där det bland annat publiceras förskoleforskning  
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noggrant granska uppbyggnaden av interaktionen konkreta, teoretiska och 

analytiska verktyg (se Grunditz 2013, Grunditz, artikel 2).   

 Att undersöka the looks of things kan göras i olika typer av visuella 

material. Jordanova (2012) argumenterar för att fotografier är källor för 

historisk kunskap eftersom det går att se både hur fotografiet och det som 

avbildas ser ut. Hon kallar detta intresse för the look of the past.  Att forska, 

blir då att noggrant titta på det förflutnas utseende med målet att generera 

kunskap om något historiskt. Formuleringen the look of, är i och med detta 

en teoretisk utgångspunkt i denna avhandling, då såväl materiella objekt, 

handlingars, och avbildningars utseende innehåller samtidig information om: 

hur människor gör och visar att de förstår varandra, samt den plats och 

historiska tidpunkt som är fångad i rörlig eller stillastående fotografisk bild. 

Genom detta kombinerar jag områdena etnometodologi, visuell sociologi 

och historisk forskning. Jag binder samman visuell sociologi och historisk 

visuell forskning för att genera förskoledidaktisk kunskap. 

Det är det noggranna tittandet och undersökandet av fotografiska bilder 

med utgångspunkten att de samtidigt är konstruerade och avbildar en 

verklighet som gör dem till källor för historisk kunskap.  Därför är det av 

vikt att även ha kontextuell kunskap för att tolka bilderna (Jordanova, 2012; 

Margolis & Rowe, 2011; Tinkler, 2014). Detta gör att jag i avhandlingen 

betonar vikten av att använda fler källor än enbart de visuella för att få en 

kontext och erfarenheter9 som kan guida analyserna av de visuella 

materialen. För att tolka det visuella materialet krävs även kunskaper om 

både vilken fotografisk praktik bilderna kommit till i, alltså i vilket syfte och 

med vilken metod det tillkommit (Tinkler 2014).  Att inhämta denna 

kunskap skulle kunna ses som källpluralism (Myrdal, 2007). Källpluralistisk 

forskning innebär att olika typer av källor, förutom den som står i fokus, här 

visuella material, undersöks för att få en bredare bild av ett fenomen. Myrdal 

(2007) lyfter den källpluralistiska metoden som särskilt användbar vid 

utforskande av ett fenomen där informationen i en typ av källa är 

fragmenterad. 

Hur vilan ser ut och hur vilans praktiker görs, kommer att undersökas 

genom visuella analyser med förankring i de beskrivna teoretiska utgångs-

punkterna. Resultatet från analyserna och de visuella källmaterialen från 

avhandlingens två studier, används i jämförande analyser med målet att 

undersöka hur vilan kan förstås i termer av kontinuitet och förändring. Om 

det framträder en kontinuitet över tid, exempelvis i utformning av miljö eller 

i hur vilans praktiker konstitueras av rutiniserade handlingar, skulle denna 

kontinuitet kunna beror på ett spårberoende (eng. path-dependence) (Bladh, 

2008; Mahoney, 2000). I en jämförande förskolehistorisk studie, där spår-

beroende påvisas i olika länders utgångspunkt för att utveckla förskole-

                                                      
9 Detta är utgångspunkten i avhandlingens analyser av såväl det samtida videoetnografiska 

materialet som för filmer och fotografier ur arkiv. 
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verksamheter, beskriver Willekens, Scheiwe och Nawrotzki (2015)  spår-

beroende enligt följande: 
 ‘Path dependency’ simply means once certain ways of doing things have 

come to be socially accepted, routinized and perceived as normal, and 

especially once rules have emerged that either reward doing things this way or 

(more often) punish trying to accomplish the same things in a different way, it 

becomes more difficult to leave the path entered into than to stay on this path. 

(Willekens m.fl., 2015, s. 18). 

Inom etnometodologin är ett intresse att undersöka hur man gör, hur del-

tagare visar varandra det socialt accepterade och rutiniserade, vilket jag 

menar innebär att det skulle vara möjligt att binda samman denna teoretiska 

ingång med den historiska teorin om spårberoende. Ytterligare skäl som talar 

för detta är att det handlar om att först undersöka hur praktiker görs. I av-

handlingen rör det sig kring att analysera förskolans vila i visuella material, 

för att sedan undersöka om kontinuiteten skulle kunna bero på ett spårbe-

roende.  Den historiska teorin om spårberoende används då för jämförelser 

mellan detaljerade analyser på mikronivå av hur en institutionell praktik som 

vilan görs över tid.  

Det utmärkande för en spårberoende institution är att institutionen har en 

inneboende tröghet som gör att förändringar är svåra eller långsamma att 

genomföra eftersom det tidigare valda spåret, genom självförstärkande 

mekanismer, blivit det dominerande sättet att göra (Mahoney, 2000). En 

tröghet kan exempelvis bero på ett rutiniserat föregivettaget sätt att handla, 

det vill säga att praktiker som det ursprungligen fanns goda skäl till att upp-

rätthålla, upprätthålls trots att de egentligen inte längre fyller den 

ursprungliga funktionen. Ett spår som kan härröra ur ett spårberoende skulle 

kunna vara att en möbel utformas likadant över tid eller att en praktik för 

något blivit så pass rutiniserade att det är det enda sättet att göra trots att det 

skulle kunna finnas andra lika bra eller bättre sätt. Spårberoende kan liknas 

vid att det är enklare att följa en upptrampad stig än att bana en ny. När spår-

beroende används i denna avhandling utgår det från tankar om vad som är 

utmärkande för mänskligt handlade och användande av materiella resurser 

inom en institution. Begreppet används i denna avhandling för att proble-

matisera kontinuitet i fråga om likheter i hur vilan görs vid olika historiska 

tidpunkter och hur bilder av vilan visualiserar andra aspekter av förskole-

verksamhet än det pedagogiska innehållet. 

För att historiskt kunna belägga ett spårberoende krävs dels att man kan 

spåra tillbaka till den ursprungliga historiska händelse som gjorde att spåret 

blev till, dels att det inte går att visa att det blivit som det blivit på grund av 

andra historiska omständigheter (Mahoney 2000). Om något kan sägas ha ett 

spårberoende påverkar detta vilka val som är möjliga att göra i framtiden 

eftersom de val som gjorts historiskt styr framtida möjligheter. För att man 

med säkerhet ska kunna säga att något har ett historiskt spårberoende bör det 

även vara möjligt att påvisa alternativa spår (Bladh, 2008). Om det inte är 

möjligt, bör de i vilket fall hypotetiskt kunnat ha funnits.  
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Avhandlingens material: Empiridrivna etnografier, 

insamling och analys  

Det empiriska materialet i denna avhandling kommer från två studier. Den 

första: en barndomssociologisk, etnometodologisk, videoetnografisk studie 

om små barns vardag i förskolan (Grunditz 2013). Den andra: en visuell, 

historisk, arkivetnografisk studie om vilan i historiska förskoleinstitutioner 

från perioden 1910-1970.  

Den första studiens fältarbete genomfördes på en småbarnsavdelning på 

en förskola. Denna studie utfördes inom ramen för en nationell forskarskola 

för förskollärare10 och utmynnade i licentiatexamen i pedagogik. Den andra 

studiens arkivetnografiska fältarbete har utförts inom ramen för forskar-

studier mot doktorsexamen i förskoledidaktik. Båda studierna kan ses som 

etnografiska ur flera avseenden, vilket kommer att beskrivas nedan. 

Tillträde till fälten 

I den första studien används termen etnografi övergripande. Detta görs 

utifrån Lange och Mierendorffs (2009) resonemang kring forskningsmetoder 

i barndomsstudier med intresset för att upptäcka deltagarnas egen förståelse 

av sin sociala värld.  Vidare utgår studien från antagandet att forskaren 

behöver tillägna sig en personlig etnografisk kunskap om den verksamhet 

som studeras, i detta fall dels för att bli accepterad av barnen i förskolan, 

dels för att kunna identifiera vilka aktiviteter som är centrala i just denna 

verksamhet (jfr Corsaro, 2003, 2011; Evaldsson, 2003). I den andra studien 

används begreppet arkivetnografi (jfr Gustavsson, 2004; Lennartsson, 2014) 

då ingången, sättet att närma sig och använda arkiven och de visuella 

källorna, utgår från etnografiska metoder och frågeställningar även om 

källorna är historiska.  

För att få tillträde till fälten, dvs.. en förskolas vardag respektive visuella 

material som bevarats i arkiv, etablerades i studiernas inledning kontakt med 

så kallade gatekeepers i respektive verksamheter. I den första studien var 

dessa förskolechefer och i den andra var dessa arkivarier och bibliotekarier.  

Genom förskolecheferna gavs möjlighet att beviljas tillträde till en förskola, 

vilket möjliggjorde att så småningom inhämta tillstånd från pedagoger, 

föräldrar och barn11 för att få genomföra ett fältarbete i förskolan. Genom 

arkivarier och bibliotekarier utverkades både tillstånd för att genomföra 

arkivstudier och för att använda material för visuella analyser. 

I samband med fältarbetet i förskolan ägnades den första tiden åt att skapa 

en förtrogenhet med förskolan och barnen12. Detta arbete motsvaras i 

                                                      
10 Nationell forskarskola för förskollärare, Globalisering, literacy och utforskande 

lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande. 
11 Se bilaga 1-4 Grunditz (2013).  
12 Se Grunditz 2013 s.29 ff för längre resonemang. 
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arkivstudien av perioden då en inledande kartläggning gjordes. Målet med 

detta var att lokalisera arkiv med material om förskola i allmänhet och 

visuella material från vilan i förskolan i synnerhet. Det inledande skedet i det 

arkivetnografiska arbetet handlade precis som i det inledande etnografiska 

fältarbetet om att som forskare få en förtrogenhet med fältet. Men, med den 

skillnaden att det här handlade om att lära känna arkivens innehåll och 

uppbyggnad samt att tillägna mig en översiktlig personlig kunskap om vad 

det är rimligt att förvänta sig att hitta i olika samlingar eller arkiv. Detta 

gjordes genom relativt ostrukturerade och breda sökningar i digitala 

samlingar fritt tillgängliga online, samt genom de första besöken hos 

Centrum för Näringslivs historia och i Kungliga bibliotekets audiovisuella 

samlingar. Först därefter gjordes en inventering av vilka arkiv som kunde 

förväntas ha bevarat visuella förskolematerial. Detta gjordes med hjälp av 

sökmotorer/databaser tillgängliga på internet: DigitaltMuseum, Svensk 

mediedatabas, Nationell arkivdatabas, Archives Portal Europe. Efter det 

inledande arbetet togs kontakt med de arkiv och samlingar som skulle 

undersökas närmare med målet att lokalisera för studien användbara 

källmaterial. 

Avgränsningar i fälten 

Gemensamt för båda studierna är att de startar i empirin och med mycket 

breda frågeställningar om barns vardag i förskolan. Detta får till följd att 

forskningsarbetet inte haft på förhand formulerade forskningsfrågor som 

startpunkt. Forskningsfrågorna har istället väckts och genererats ur och som 

en del i den etnografiska forskningsprocessen. I den videoetnografiska 

etnometodologiska studien genererades frågeställningar ur analyser av 

empiriska fynd under fältarbete samt genom den systematiska transkri-

beringen. Det är de omsorgsfulla och detaljerade (visuella) analyserna av 

empiriska fynd som drivit studien framåt, såväl som genererat produktiva 

frågor och analytiska ingångar. Att söka efter och kartlägga visuella material 

i arkiv, har i denna studie utgått från samma tankar om empiridriven metod 

som återfinns i den inledande etnometodologiska studien13. Det innebär även 

att varje steg i hanteringen av det empiriska materialet förstås som analys. 

Det empiriska material som genererats under detta avhandlingsarbetes två 

studier är omfattande och innehåller även en hel del material som varken är 

visuellt eller handlar om förskolevilan. Från fältarbetet i förskolan beror 

detta på att ingången var att följa små barns vardag. Att fokusera på vilan var 

ett resultat av frågor som väcktes under själva fältarbetet i mötet med 

verksamheten på småbarnsavdelningen Myggan. Detta, och för att under 

fältarbetet bli förtrogen med såväl förskolepraktiken som människorna i 

förskolan, gör att det totala empiriska materialet från fältstudien innehåller 

                                                      
13 Se Grunditz 2013 s.39 ff för längre resonemang. 
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mycket mer än bara vilan. Det finns filmer och anteckningar från alla 

aktiviteter som kan förekomma på en småbarnsavdelning. Utgångspunkten 

vid filmandet var att ha interaktion i fokus och försöka filma det med ett 

deltagarperspektiv. I den andra studien var vilan i fokus från början, men det 

var inledningsvis en empirisk fråga i sig, om det skulle gå att hitta bevarade 

visuella material. Därför var ett initialt mål att lokalisera visuella material 

som fotografier, filmer och arkitekturritningar, föremål eller beskrivningar 

av föremål som på något sätt anknyter till vilan i förskolan. Utifrån att käll-

pluralisktisk metod (Myrdal, 2007) till viss del tillämpats samlades även 

andra typer av material med relevans för kunskap om förskolans vila. I första 

hand låg fokus på att lokalisera fotografier och filmer som på något sätt 

skildrar förskolans vila. Vitt skilda källor, såsom fotografier på lekande barn 

i en barnkrubba, årsberättelser från ett bostadsbolag, filmade nyhets-

reportage, skriftlig information till föräldrar, inventarieförteckningar, 

informationsfilmer samt ritningar till hus, har undersökts. Detta 

källpluralistiska material har fungerat som kontextualiserande empiri såväl 

under materialinsamlingen som i analysarbetet. Tillsammans bildar denna 

mångfald av källor empirin och är därmed del av kunskapsproduktionen.  

Det är lokaliseringen av relevant källmaterial tillsammans med initiala 

översiktliga analyser som i sig generar data i arkivetnografin. På 

motsvarande sätt genereras etnografisk data under fältarbetet i förskolan när 

aktiviteter som pågår i förskolan följs och filmas av forskaren. Sammantaget 

är det hanteringen och undersökandet av det empiriska materialet som gör 

det möjligt att ställa nya frågor: i detta fall om vilan i förskolan. 

Det är forskningsfynden i termer av material om vila eller avsaknad av 

förväntade fynd, som genererat såväl nya frågor som svar. Dessa har i sin tur 

lett vidare till nya sökningar med nya frågor och svar. Det är en avvägnings-

fråga när man som forskare kan anse att man hittat tillräckligt mycket 

empiriskt material och bestämmer sig för att avsluta insamlingsarbetet. Fynd 

och initiala analyser tillsammans med tidsramarna för forskarstudier var 

avgörande vid såväl formulerandet av avgränsning det empiriska materialet 

som längden på fältarbetet. Vilka avgränsningar som gjorts i de två studierna 

redogörs för längre fram i texten.  

Det finns en avgörande skillnad mellan den videoetnografiska empirin 

och de historiska visuella arkivmaterialen. De sistnämnda existerar 

oberoende av forskaren och har producerats utan forskarens medverkan. 

Forskarens roll när det gäller att generera visuella arkivmaterial blir att 

utveckla skicklighet i att lokalisera arkivmaterial, att utröna hur materialen 

kommit till och hur olika empiriska materialen relaterar till varandra. Det 

kan sägas motsvara de analytiska val som gjorts på plats under fältarbetet i 

förskolan under inspelningen av film. Då handlade det exempelvis om vad, 

när och hur man filmar samt vad som skrivs i fältanteckningar för att 

kontextualisera och beskriva gjorda val. Gemensamt för de båda studierna är 

att de genererat data som medfört ett behov av en sammanhållen visuell 
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metodologi för hur bild används och presenteras i analys och text. Teoretiska 

överväganden och metod för detta kommer att belysas i avhandlingen.  

Den källpluralistiska och empiridrivna utformningen av studierna innebär, 

som beskrivits ovan, att inledningsvis var innehållet i det empiriska 

materialet mycket brett för att i ett senare skede avgränsas i relation till de 

frågeställningar som genererades under insamlingsprocessen. På mot-

svarande sätt följdes och filmades de små barnens vardag i allmänhet under 

det inledande fältarbetet för att i ett senare skede i huvudsak koncentreras till 

den tid på dagen, och de platser i förskolan som på ett eller annat sätt 

berördes av vilan. Fältstudien i förskolan gjordes i två perioder, sammanlagt 

drygt tre månader då jag regelbundet filmade och följde barnens vardag i 

förskolan. Det är svårt att beräkna tiden för fältarbetet i den arkiv-

etnografiska studien då jag inte behövt vara på en viss plats för att arbeta 

med de digitala arkiven och för att insamling och analys gått in i varandra. 

Enligt anteckningar i den databas som jag skapat för att organisera materialet 

har jag fört in nya poster 28 dagar ojämnt fördelade under en 

tiomånadersperiod.  

Etnografiskt fältarbete: Små barns vardag i förskolan 

Det etnografiska fältarbetet i den första studien genomfördes i en utvald 

småbarnsavdelning ”som man kan föreställa sig att de flesta barn går i och 

som skulle kunna vara belägen var som helst” i Sverige (Grunditz, 2013, s. 

28). Ingången till fältarbetet var att filma och följa barns språkliga 

interaktion i förskolevardagen. Initiala fynd under pilotstudien ledde till att 

forskningen kom att handla om vilan14. 

Totalt består materialet av 33 timmar film med tillhörande fält-

anteckningar. I detta material finns vilan i film från 19 olika dagar15. Av 

filmtekniska, analytiska och etiska skäl är inspelningarna av olika längd. 

Som nämnts tidigare, under teoretiska utgångspunkter, är inspelningarna 

gjorda utifrån etnometodologiskt intresse och principer (Heath m.fl., 2010; 

Luff & Heath, 2012; Mondada, 2006). I denna studie innebär det bland annat 

att större delen av materialet är inspelat i deltagarnas fysiska höjd, dvs. 

samma höjd över golvet som ett litet barn befinner sig i. Ett fördjupat 

resonemang kring hur detta, och andra val vid inspelning, möjliggör analyser 

ur deltagarperspektiv finns i Grunditz (2013). Deltagarna består av totalt 23 

barn varav 16 syns i analyserna, vidare deltog tre ordinarie pedagoger16 och 

några vikarier. 

                                                      
14 Se Grunditz 2013 s.45 för detaljer. 
15 Se tabell Grunditz 2013 s.32. 
16 Pedagogerna är både barnskötare och förskollärare.  
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Empiridriven arkivetnografi: Kartläggning och urval av visuellt 

historiskt material 

Figur 1. Spjälsängar för de allra yngsta barnen.   

 

Motiv: Spädbarnsavdelning Gubbängen. Fotograf: Hernried, K. H. Källa: Centrum för 

Näringslivshistoria. 
 

Den andra studien inleddes med ostrukturerade sökningar i digitalt 

publicerade, historiska visuella material hos exempelvis Öppet arkiv SVT17, 

Stockholmskällan18 och DigitaltMuseum19. Detta gav en mycket översiktlig 

bild av vilka historiska visuella empiriska material från förskola som finns 

bevarade. Under detta arbete lokaliserades exempelvis historiska fotografier 

publicerade på websidan Historien om HSB20, en journalfilm om storbarn-

kammare i SVT:s Öppet arkiv och fotografier från barnkrubbor och 

barnträdgårdar i DigitaltMuseum. Denna kunskap och kännedom om fältet 

nyttjades tillsammans med källangivelser i tidigare studier (exv. Henschen & 

Friman, 1979; Kärre & Carlsson, 1986; Westberg, 2011) för att konstruera 

                                                      
17 https://www.oppetarkiv.se/ 
18 https://stockholmskallan.stockholm.se/ 
19 https://digitaltmuseum.se/ 
20 https://www.hsb-historien.se/  



25 

en systematisk kartläggning av var, i vilka arkiv och samlingar, visuellt 

material från historiska förskolor troligtvis finns bevarat.  

De inledande sökningarna visade att det finns visuella material från 

förskolans vila bevarade. Man behöver dock vara medveten om att digitala 

sökmotorers uppbyggnad och algoritmer påverkar vad som är möjligt att 

hitta. Därför kan inte antalet träffar på ett sökord användas för att säga något 

generellt om hur mycket bevarat material som finns, bara att det finns 

material bevarat (jfr Hitchcock, 2013).  

Utifrån de inledande fynden valde jag två internetbaserade databaser som 

samsöker digitaliserade arkivförteckningar, Europeiska arkivdatabasen och 

Nationell arkivdatabas, för att göra en kartläggning av arkivmaterial utifrån 

studiens intresse. I denna undersökning av arkivförteckningar låg fokus på 

att lokalisera poster som indikerar att de innehåller fotografier eller filmer. 

Utifrån den källpluralistiska tanken undersöktes även andra poster i arkiv-

förteckningarna när noteringar indikerade att de skulle kunna innehålla något 

användbart för att få kunskap om vila i förskoleverksamhet. I samtliga 

sökningar användes sökord med varianter av orden barn, förskola, och 

samtliga historiska namn på förskola21 samt sökord som anknyter till sömn 

och vila. Träffar och fynd har i viss mån vidgats till att även omfatta 

sökningar i följande: filmarkivforskning.se, nationella fotografregistret och 

Nordiska Museets arkivförteckningar. 

Forskningen har bedrivits i följande arkiv: Centrum för Närings-

livshistoria som förvaltar HSB riksförbund arkiv och HSB Stockholm arkiv, 

Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar, Stockholmsstadsarkiv där 

bl.a. arkiven från Stockholms stads barnavårdsnämnd och Socialpedagogiska 

institutet finns, Norrköpings stadsarkiv med arkiven för Fröbelföreningen i 

Norrköping och Nämnden för Fröbelinstitutet 1948-1965, samt i 

digitaliserade samlingar tillgängliggjorda via DigitaltMuseum. 

Kartläggningen och fynden från arkiven och museisamlingar visar att det 

finns en hel del bevarade visuella material som skildrar historiska förskolor 

(bilaga 1-4). Totalt lokaliserades 200 fotografier och 10 filmer där vilan på 

något sätt är visualiserad. Översikten som följer, om vad som undersökts i 

olika arkiv är en berättelse, en form av arkivetnografisk redogörelse för 

vilket visuellt förskolehistoriskt material som finns bevarat och hur 

sökningar gjorts och vad som lokaliserats. Detaljerade sammanställningar 

finns i bilagorna 1-4.  

 

  

                                                      
21 Småbarnsskola, barnkrubba, kindergarten, barnträdgård, folkbarnträdgård, daghem, dagis, 

lekskola, lekis, förskola, barnstuga, lekstuga, barnkammare, barnomsorg,  
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Centrum för Näringslivshistoria (CFN) med HSB Riksförbund arkiv & HSB 

Stockholm arkiv 

Den inledande kartläggningen med målet att hitta visuella material visade att 

bostadsbolaget HSB bevarat sådana material. I ett tidigt skede av det arkiv-

etnografiska arbetet upptäcktes att ett urval fotografier samt en film som 

visar historiska förskolverksamheter finns tillgänglig på www.hsb-

historien.se. Bland dessa fotografier finns såväl förskoleverksamhet i 

allmänhet som vilan visualiserad. Utifrån detta publicerade material gjorde 

jag antagandet att ytterligare material är bevarat i arkiven. Arkivarierna på 

CFN bekräftade att så var fallet och tillstånd inhämtades för att undersöka 

HSB Riksförbund och HSB Stockholm arkiv. Det arkivetnografiska fält-

arbetet inleddes i dessa arkiv. Därför undersöktes ett brett urval av material. 

Fokus låg på fotografier från historisk förskoleverksamhet under 

tidsperioden 1930-1950-tal, men för att kontextualisera de fotografiska 

fynden, undersöktes även årsberättelser, pressklipp och diverse andra skrifter 

i arkiven. I bilaga 1 finns en sammanställning över vilket och hur mycket 

arkivmaterial som sökts igenom. Där framgår att det finns en ansenlig 

mängd fotografier från den förskoleverksamhet, kallad lekstuga, barnstuga, 

Figur 2. Bild ur en serie med fotografier från Ulvsunda daghem där det synliggörs att 

förskolerummet ställts i ordning för vilan och att vilan är efter lunchen.  

 

Motiv: Ulvsunda daghem. Fotograf: Ateljé Sundahl. Källa: Centrum för Näringslivshistoria. 
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eller daghem som från slutet av 1920-talet drevs i HSB:s regi i städer runt 

om i landet. Många foton är märkta med namnet på den lekstugeverksamhet 

som avbildas och går därmed att knyta samman med de namngivna 

verksamheter när material från dem hittas i andra arkiv. 

Huvuddelen av fotografierna visar annan verksamhet än sömn. Totalt 

hittades 24 fotografier varav 20 direkt skildrar vila (barn i sängar) och 4 som 

indirekt skildrar vilan (sängar eller förvaring av sängar). Figur 1 och 4 är 

exempel på fotografier med sängar avpassade för spädbarn, och visar att 

spädbarn fick plats i verksamheten. Figur 2 och 3 kommer ur en svit med 

fotografier som skildrar lunchen och vilan på Ulfsunda daghem en dag i 

början av 1950-talet. 

Fotografier med anknytning till förskoleverksamheter kan finnas, förutom 

i volymer märkta att de innehåller foton av barn, daghem och lekstugor, i 

volymer med bilder från olika utställningar under 1930–40-talet. Det finns 

bilder från både Stockholmsutställningen och Bostaden och barnen, bland 

annat med uppbyggda lekstugeinteriörer. Av märkningar på fotografierna 

framgår att de flesta varit avsedda att illustrera tidningsreportage eller olika 

typer av marknadsföring.  

Figur 3. Detta fotografi ur serien från Ulfsunda daghem visar att barnen lägger sig allt 

eftersom de ätit klart.   

 

Motiv: Ulvsunda daghem. Fotograf: Ateljé Sundahl. Källa: Centrum för Näringslivshistoria. 
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Ett användbart fynd under detta arkivarbete, förutom fotografierna som 

skildrar förskoleverksamhet, är namnen på fotografer och fotoateljéer. I 

huvudsak är fotografierna som undersökts i HSB:s arkiv tagna av namn-

kunniga fotografer/ateljéer som verkade under 1940-1960-talet, exempelvis 

Karl Heinz Hernried (1912-1988) (fig. 1 & 4), Gunnar Lundh (1898-1960), 

Studio Gullers, och Ateljé Sundahl (fig. 2 & 3). Kunskapen om att dessa 

fotograferat förskoleverksamheter ledde till sökningar specifikt efter dessa 

fotografer i andra samlingar.  Jag såg det som troligt att de tagit fler liknande 

bilder som också kunde finnas bevarade i olika arkiv, vilket visade sig 

stämma (se, DigitaltMuseum). 

Figur 4. Spädbarn i spjälsäng, några äldre barn och en barnsköterska under träden utanför 

lekstugan.  

 

Motiv: Lekstugan, Reimersholme.  Fotograf: Hernried, K. H. Källa: Centrum för Näringslivs-

historia. 
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Kungliga bibliotekets (KB) audiovisuella samlingar, Svensk mediedatabas 

(SMDB). 

I KB:s audiovisuella samlingar finns, förutom att de flesta audiovisuella 

sändningar från 1979 och framåt, sökbara genom SMDB, en hel del äldre 

filmmaterial. Av upphovsrättsliga skäl är detta material endast tillgängligt 

för forskning i KB:s lokaler och för dem med ett konto i databasen. För 

denna studie har ett särskilt tillstånd inhämtats för att få spela upp, titta på 

och analysera utvalda filmer med hjälp av programvara på en egen dator i 

KB:s lokaler. 

I SMDB är det möjligt att göra sökningar med bland annat sökord, men 

katalogiseringen skiljer sig kraftigt mellan olika objekt i databasen vilket 

innebär att det kan finnas fler filmer än de som lokaliserats i denna studie. 

Sökningar i databasen pekar mot att äldre material med relevans för barn och 

förskoleforskning, är ofullständigt katalogiserat vilket gjorde att sökord som 

barnomsorg, barnkrubba, kindergarten gav litet utfall. Den sökmetod som 

visade sig mest användbar var att välja kategorin "film eller TV/video" i 

sökmotorn och sedan manuellt gå igenom träffar på ”barn*”. Tack vare detta 

lokaliserades filmer med förskoleverksamhet i digitaliserade samlingar av 

Veckorevy journalfilmer och Europafilm kortfilm. Därför har jag gått igenom 

och tittat på samtliga filmer med utfall på sökordet barn* i dessa samlingar 

(jfr med exemplet på arkivetnografi senare i texten). Genom detta tillväga-

gångssätt upptäckte jag ytterligare några filmer som visade någon form av 

förskoleverksamhet, men där denna information saknades i katalogen. Totalt 

lokaliserades 16 filmer (se bilaga 1). Den äldsta film med förskole-

verksamhet som lokaliserats är en stumfilm från 1914. Denna film hör till de 

allra äldsta filmerna i SMDB. De övriga filmerna kommer från perioden 

1929-1966 och i tio av de sexton filmerna visas filmsekvenser som direkt 

anknyter till förskolevilan (se bilaga 1, kolumn innehåll). 

 

DigitaltMuseum 

DigitaltMuseum är en web-plattform där Svenska och Norska museer visar 

digitaliserat material ur sina samlingar. Här hittas exempelvis digitaliserade 

original fotografier, fotografier av föremål, konstverk, ritningar, äldre texter 

och tryck. Det sker kontinuerligt en utveckling av plattformen och antalet 

sökbara objekt ökar allt eftersom det läggs in fler bilder. När sökningar inom 

den arkivetnografiska studien gjordes var 54 svenska museer, föreningar 

eller arkivinstitutioners digitaliserade samlingar tillgängliga och sökbara.  

DigitaltMuseum är fritt tillgänglig och vänder sig i första hand till 

allmänheten. Genom att skapa ett användarkonto är det möjligt skapa privata 

eller delade mappar för de bilder man vill spara. För denna studie har privata 

mappar skapats där ett urval bilder ur sökningarna sparats. 
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Figur 5. Teckningar på väggen visar att barnen även brukar måla och i hörnet av rummet 

syns stora trälådor och andra tidstypiska träleksaker. 

 

Motiv: Daghem i Kärrtorp Stockholm. Sovstund. Fotograf: Hernried, K. H. Källa: Nordiska 

Museet. 

För att lokalisera material gjordes sökningar med hjälp av sökord och 

klassificeringstermer. Detta gav ett stort antal träffar. I avsnittet om etik 

kommer problematik med svårigheten att bedöma representativitet av utfall i 

förhållande till samlingen att diskuteras vidare.  

Sökningarna avgränsades till bilder klassificerade som svenskt 1900-tal. 

De sökord som använts och kombinerats är: barn, barnavård, barndaghem, 

barndom, barnkrubba, barnsyssla, barnträdgård, förskolebarn, foto, fotografi, 

hygien, småbarnsskola, säng, sömn och vila. Objekt i DigitaltMuseum är 

katalogiserade med bland annat beskrivande text, ämnesord, klassifikation, 

fotograf, arkivreferens och licens gällande upphovsrätten. Med hjälp av 

katalogisering från en träff i samlingen blev det möjligt att få ytterligare 

träffar på relevant visuellt material (se bilaga 2). Kunskap om specifika 

fotografer som har fotograferat förskoleverksamhet eller namn på förskole-

verksamheter identifierade via tidigare empiriska fynd, användes för att 

driva sökarbetet framåt och hitta lämpliga söktermer i DigitaltMuseum. 
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Genom detta lokaliserades fotografier i Nordiska museets fotografiska 
samlingar, med motiv som relaterade till vila som inte var katalogiserade på 
något av ovan nämnda sökord (fig. 9 & 10). 
Figur 6. Gruppbild med mycket små barn 
som poserar vid sängar i Sundsvall. 

Figur 7. Barn som tar upp filt från en 
madrass. 

  
Motiv: ur En svit bilder från Vita bandets 
verksamhet bl a Kindergarten (lekskola) och 
spädbarnshem. Fotograf: Sundsvalls 
Museum Källa: Sundsvalls museum. 

Motiv: Katrinebergs daghem, 1992. Fotograf: 
Mölndals stadsmuseum. Källa: Mölndals 
stadsmuseum.. 

I bilaga 2, tabell 1 och 2 visas antalet träffar på några utvalda sökord och 
vilka museum som förvaltar materialen. För denna studie gjordes de första 
sökningarna i DigitaltMuseum våren 2016. När tabellerna sammanställdes 
2017 hade ytterligare fotografier som skildrar vila digitaliserats och till-
gängliggjorts i DigitaltMuseum.  Figur 5, 6, och 7 är exempel på fotografier 
som visar vila ur någon aspekt. Fotografiet från Nordiska museet (fig. 5) 
visar barn som sover i sängar och man ser även att barnens målningar är 
uppsatta på väggen. Figur 6 från Sundsvalls museum är ett exempel på 
gruppbilder med mycket små barn med spädbarn som poserar framför 
sängarna. Den sista bilden (fig. 7) hör till de helt bortvalda bilderna från vila 
då de är från en senare tidpunkt än 1970, dvs. inte faller inom ramen för att 
vara historiskt. 

Förutom fotografier med förskolemotiv, med eller utan sängar och vila 
har forskningsarbetet i DigitaltMuseum inneburit att mycket stora mängder 
med fotografier av sovande människor i alla möjliga åldrar och situationer 
undersökts. 
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Figur 8. Exempel på material som hittades tack vare kunskap om fotografer.   

 

Motiv: H.S.B.s lekstuga på Skeppargat (gärdet) (sic). Fotograf: Gunnar Lundh. Källa: 

Nordiska museet. 

Totalt lokaliserades 28 poster22 från 1900-1955 som anknyter till vilan. 

Bland dessa poster finns samlingen kontaktkopior Gunnar Lundh23 med bl.a. 

19 ark kontaktkopior från HSB:s lekstugeverksamheter i Stockholm år 1934 

(fig. 8). Sammanlagt innehåller de 107 fotografier med spjälsängar och 

yngre barn och 30 fotografier av äldre barn som vilar. I DigitaltMuseum har 

inga fotografier med vilan från perioden 1956-1970 hittats.  

                                                      
22 En post kan innehålla ett fotografi, en svit med bilder eller en kontaktkopia med flera olika 

motiv så antalet poster ger inte det exakta antalet fotografier. 
23 Förvaltas av Nordiska museet, hittades i DigitaltMuseum. 
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Tack vare sökningar i DigitaltMuseum efter fotografer vars fotografier 

med förskolemotiv identifierats vid tidigare sökningar eller arbetet i andra 

arkiv, har tusentals fotografier från 1930-1960-talet studerats. Detta har givit 

kunskap om bildgenrer, vem som fotograferat, vad som är vanliga och 

mindre vanliga motiv samt vad som finns digitaliserat. Detta fungerar som 

kontextualisering av studiens samlade arkivetnografiska ansats.  

 

Norrköpings stadsarkiv 

Den inledande kartläggningen av tänkbara arkiv visade att Norrköpings 

stadsarkiv förvaltade arkiv med förskolefotografier, vilket även är känt 

genom tidigare förskolehistoriska studier. Därför och för att hitta material 

som kontextualiserar filmer som hittats via SMDB har arkiv för Fröbel-

föreningen i Norrköping och Nämnden för Fröbelinstitutet 1948-1965 

använts. Båda dessa arkiv är mycket väl katalogiserade och har arkiv-

förteckningar som är sökbara via internet.  

Trots att i stort sett samtliga fotografier har en beskrivande text är det inte 

möjligt att säkert veta vilka fotografier som visualiserar vila utan att titta på 

dem. Av 666 fotografier i Fröbelföreningens arkiv finns det sängar på 14 

bilder, varav 5 med sovande barn. I Diabildsamlingen från 1938-1950 finns 

2 fotografier på vila. I arkivet finns även några filmer bevarade. Bland annat 

den så kallade Fröbelfilmen från 1937 som skildrar verksamheten i den 

nybyggda Fröbelgården i Norrköping. Filmen finns i två olika versioner: 

originalet som är en stumfilm och en version med en pålagd berättar röst. 

Vidare finns en VHS-film som producerats i samband med förskolan i 

Norrköpings 100-års jubileum som tyvärr, på grund av sitt medium inte var 

möjlig att titta på.  

I dessa arkiv undersöktes även inventarieförteckningar från samma tids-

period som funna fotografier och filmer. Detta gjordes i ett 

kontextualiserande syfte för att få kunskap om vilka inventarier, exempelvis 

sängar och sängkläder som använts vid en viss historisk tidpunkt. 

 

Stockholms stadsarkiv 

Den breda inledande kartläggningen pekade på att Stockholms stadsarkiv 

förvaltar flera arkiv med visuellt förskolehistoriskt material. Men, utifrån 

avgränsningen av det arkivetnografiska fältarbetet har endast ett fåtal 

volymer från Socialpedagogiska seminariets arkiv undersökts. Här hittades 

ett enda fotografi som anknyter till vila. I bilaga 3 finns en tabell tänkt att ge 

en bild av hur forskningsanteckningar, i den för studien skapade databasen, 

kan vara utformade. 
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Mina barn och dina ungar: Exempel på arkivetnografisk 

forskningsprocess 

I följande avsnitt tecknas en bild av den empiridrivna arkivetnografiska 

forskningsprocessen. Det är en beskrivning av hur empiriska fynd i ett arkiv 

kan leda vidare till andra arkiv och källor och på så sätt genera såväl 

empiriskt material för visuella analyser som kontextualiserande empiri. Med 

kontextualiserande empiri, avses sådant arkivmaterial som inte direkt 

kommer att användas för fördjupade visuella analyser men som har 

betydelse för att ge forskaren en samtidskontext till det material som väljs ut. 

Det är material som får både en fördjupande och en avgränsande funktion 

under forskningsprocessen.  

Figur 9. Skärmavbildning av träff på film i SMDB. Bokstäverna pekar ut detaljer som nämns i 

texten nedan. 

 

Motiv: Skärmavbildning SMDB, bearbetad bild i författarens ägo. Källa: SMDB  

I skärmavbildningen (fig. 9) visas vad en post i SMDB kan innehålla för 

information. Just denna post hittades med hjälp av sökordet barn, och en 

avgränsning till sökningen på film under ett bestämt decennium, här 1930-

talet. Som synes ges varken någon beskrivning av filmens innehåll eller dess 

handling i katalogen. Man får endast en titel (a): Mina barn och dina ungar.  

Detta indikerar att filmen på något sätt borde handla om barn. Det finns ett 

namn i katalogen: Gunnar Skoglund (b). Gunnar Skoglunds röst associeras 

idag av många med gamla journalfilmer då han gjorde mängder med kort-
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filmer och journalfilmer för Svensk Filmindustri (SF). Katalogen visar att 

detta är en kortfilm (c) som ingår i den digitaliserade samlingen Journal 

digital (d). 

Det fanns inget i katalogen som gjorde det möjligt för mig att avgöra om 

denna film från 1939 visar något som har med förskola att göra eller inte. 

Mina nutida referensramar gav associationer till att filmen skulle handla om 

styvfamiljer och svårigheter med att ha styvbarn. Men, i det historiska 

sammanhanget kändes detta inte som en rimlig gissning. Utifrån katalogen 

gick det helt enkelt inte att veta om detta var en film som skulle kunna 

användas i studien eller inte.  

I skärmavbildningen syns en play-symbol och texten "Spela upp allt" (e). 

Detta gjorde att jag direkt på plats i ett forskarrum på KB, kunde se filmen. 

Saknas denna symbol behöver filmen beställas från arkivet. Hur lång tid det 

tar beror på vilket media materialet förvaras på. Om man gör en sådan 

beställning eller inte tänker jag har att göra med hur rimligt man bedömer att 

det är att filmen innehåller det man letar efter eller inte.  

Filmen, Mina barn och dina ungar (Skoglund, 1939) visade sig skildra tre 

olika förskoleinstitutioner i Stockholm på slutet av 1930-talet. Den första, 

Körsbärsgården, ett exempel på HSB:s lekstugeverksamhet för barnen i de 

nybyggda barnrikehusen i Körbärshagen. Den andra, Sofia småbarnsskola på 

Fjällgatan, beskriven som heldagsverksamhet för barn till förvärvsarbetande 

mödrar. Den tredje, stiftelsen Fredrik Eens minne som bedriver barnomsorg 

för barn boende i stiftelsens bostäder för ensamstående arbetande mödrar. 

Filmen skildrar främst innehållet i den pedagogiska verksamheten men även 

måltider, hur skötrum och toalettrum är ordnade visas i bild.  

I filmen ser det ut som om de tre verksamheterna hade ett liknande peda-

gogiskt innehåll eftersom det är samma typ av material, inredning och 

aktiviteter för barnen som återkommer. Inredningen med tillhörande 

pedagogiskt material är genomgående anpassad till barns storlek. I filmen 

visas inte vila för äldre barn men man får se att det fanns spjälsängar för 

bebisar i den så kallade spädbarnskammaren hos Fredrik Eens minne. I 

arkivetnografin fungerar denna film som en källa samtidigt som den 

kontextualiserar andra fynd. Filmen hjälpte mig exempelvis att förstå hur 

fotografier som jag hittat i arkiv hör ihop med varandra. Genom denna film 

identifierades namnen på tre olika förskoleverksamheter från 1930-talet 

vilket gav möjlighet att söka efter dessa i andra arkiv. Exempelvis 

lokaliserades en serie med fotografier i DigitaltMuseum med hjälp av 

Fredrik Eens Minne som sökterm, dessa fotografier hade inte hittats med 

hjälp av de ursprungliga sökorden. Ett utförligare resonemang om sökord 

följer längre fram i texten. 

Figur 10 och 11 är från Arkitektur- och designcentrums samlingar där de 

kategoriserats som arkitekturbilder. Detta gör att söktermer som barn eller 

förskola inte ger några träffar. Dessa fotografier är ett exempel på hur namn 

på förskoleverksamheter och kategorin arkitektur i en databas genererar nya 

sökvägar och frågor. Via fynden i Arkitektur- och designcentrums samlingar 
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upptäckte jag att stiftelsen låg på Kungsholmen i Stockholm. En enkel 
sökning på namn och adress visade att stiftelsen finns kvar än idag och 
fortfarande bedriver förskoleverksamhet högst upp i samma hus på 
Kungsholmen som syns i filmen. Att undersöka denna stiftelses förskole-
verksamhet över tid vore intressant, men går långt utanför denna studies 
avgränsning.  
Figur 10. Fotografi lokaliserat 
tack vare filmen Mina barn och 
dina ungar. 

Figur 11. Några barn sitter tillsammans med en vuxen vid 
ett runt bord i barnstorlek. 

  
Motiv: Fredrik Eens Minne. Hem för ensamma mödrar, interiör. Fotograf: Arkitektur- och 
designcentrum. Källa: Arkitektur- och designcentrum. 

Att empiriska fynd får flera funktioner menar jag är utmärkande för arkiv-
etnografiskt arbete vilket även medför att gränsen för när sökande ska 
avlutas är otydlig. Att använda fynd både för att kontextualisera tidigare 
fynd och hitta nya har varit ett genomgående arbetssätt vilket också gör att 
det inte finns en tydlig gräns i när sökandet tar slut. För den historiska 
studien finns dock en given avgränsning: historiska arkivmaterial och då 
ingår inte material som är yngre än 50 år. 

Sammantaget visar den arkivetnografiska studien att det finns bevarat 
visuellt material i många samlingar runt om i landet som i framtiden kan 
generera ytterligare studier med olika förskolehistoriska och förskole-
didaktiska frågeställningar. Kunskapen om samlingarna och materialet som 
jag fått under det arkivetnografiska arbetet ser jag som en utgångspunkt för 
framtida förskolehistoriska forskningsprojekt. 

Katalogisering, urval och förvaring av data 
För att systematisera, sortera och hålla god ordning på den stora mängd data 
som genererats i de två studierna har en databas för varje studie skapats 
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lokalt på en dator24. I databasen har uppgifter noterats om såväl hela 

sökningar som enskilda empiriska fynd. Det finns noteringar med uppgifter 

om var materialen finns, preliminära analyser, bedömningar om använd-

barhet som empiriska data för kunskap om vila i förskolan, vilka volymer i 

ett arkiv som plockats fram och sådan som ännu inte undersökts. Posterna är 

daterade så det går att se när de först skapades men inte om innehållet har 

fyllts på efterhand. 

Databasen är konstruerad för att möjliggöra sökningar och urval utifrån 

beskrivningar av källors innehåll, preliminära analyser, samt i vissa 

transkriptioner. Det finns exempelvis anteckningar i varje post i den 

arkivetnografiska studien om vilken typ av visuell källa som hittats; fotografi 

eller film och om en källa visar förskoleverksamhet i största allmänhet eller 

något som anknyter om vila och sovande. I den videoetnografiska studien 

finns varje filmklipp beskrivet i databasen med tillhörande transkriptioner.  

I databasen finns mina preliminära, mycket grova kategoriseringar som 

främst förhåller sig till studien om vilan. Där finns även kategorier och 

anteckningar som kan bli användbara i framtida forskning. Skalan som 

använts är i den arkivetnografiska studien: ointressant = har inget med 

studien att göra, intressant = användbar empiri om förskola men inte direkt 

om vilan, mycket intressant = innehåller visuella skildringar av vila i 

förskolan eller något som direkt anknyter till vila. I den videoetnografiska 

studien användes en likande skala för bedömningen av vilka excerpter som 

skulle användas för de detaljerade analyserna25. 

Det visuella materialet som analyseras i avhandlingen finns således inte 

sparat i databasen för någon av studierna. Däremot finns preliminära 

analyser. I den mån det är tillåtet att fotografera eller kopiera analoga, eller 

att ladda ner digitaliserade, bilder, texter och filmer, är de samlade i en 

separat digital mapp endast tillgänglig för forskaren. Filmer från den video-

etnografiska studien är förvarade i enlighet med etiska riktlinjer och 

överenskommelser träffade i samband med studiens genomförande26. 

Det är det sammanlagda empiriska materialet bestående av hela det 

arkivetnografiska arbetet och fynden som redovisats ovan tillsamman med 

det videoetnografiska materialet i den första studien som ligger till grund för 

avhandlingen. Eftersom det är frågor om hur barns och vuxnas interaktion 

konstituerar vilan och hur miljöer sett ut och används som är i fokus, har de 

visuella material där detta är visuellt framträdande använts i detaljerade 

visuella analyser. Här ingår de filmsekvenser och fotografier som direkt 

                                                      
24 En detaljerad beskrivning av hur en databas kan användas för att organisera och 

systematisera empiri finns i beskrivningen av det videoetnografiska materialet i delstudie ett 

(se Grunditz 2013 s. 38). Där finns även exempel på hur en ögonblicksbild i databasen kan se 

ut. 
25 Se Grunditz 2013 s. 38. 
26  Se Grunditz 2013 bilaga 1. 
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skildrar vila, sovande, materiella förutsättningar, socialt samspel vid vilan 

eller organisationen av vilans praktiker.  

Den allra äldsta film som lokaliserats är från 1914, utifrån detta är övrig 

empiri avgränsad till 1910-talet. Den senast filmen som lokaliserat är från 

1966. Avgränsningen 1910-1970 innebär att alla filmer och fotografier kan 

ses som historiska om än till viss del historia som ligger ganska nära i tiden. 

I tre av filmerna, från 1914, 1944 och 1966, finns filmscener där det sociala 

samspelet i samband med att barnen lägger sig skildras i längre sekvenser. 

Utifrån att det är en arkivetnografi och källorna fungerat fördjupande och 

kontextualiserande i förhållande till varandra avgränsades arkivarbetet till 

samma tidsperiod och förskoleinstitutioner som filmerna. Därför handlar 

källorna främst om Fröbelinstitutet (1910-talet), HSB:s lekstugor i 

Stockholm (från 1929) och andra barnomsorgsverksamheter i Stockholm 

(1935-1966) trots att den inledande inventeringen av arkiv pekade mot att 

det finns visuella material i såväl stadsarkiv och museum runt om i landet 

som i riksarkivet, men i och med studiens avgränsning så har inte dessa 

undersökts. 

Filmsekvenser med spädbarn i spjälsängar, eller där bara barns sovande 

skildras ingår inte i analyserna med fokus på interaktion. En skillnad mellan 

det arkivetnografiska och videoetnografiska materialet är åldern på barnen. I 

det historiska materialet finns visualiseringar av spädbarn, spjälsängar och 

omvårdad, som exempelvis badning, vägning och flaskmatning. Detta är en 

typ av praktiker som i princip inte förekommer i dagens förskola. Därför 

ingår inte de delar av arkivetnografin som skildrar spädbarn i den data-

kollektion som skapats med målet att göra jämförelser över tid utan den 

finns med i avhandlingen för att exemplifiera det arkivetnografiska 

forskningsarbetet på olika sätt (se tidigare i texten). 

Detaljerade analyser och visualiseringar görs i avhandlingen av 6 

excerpter ur videoetnografin27, 4 experter ur de historiska filmerna och en 

kollektion av 11 fotografier, ritningar eller stillbilder ur filmer.  

Visuell metodologi med empiriska exempel 

I detta avsnitt kommer metodologi för visuella analyser att presenteras. Detta 

görs genom att analysera två excerpter ur filmer från den arkivetnografiska 

studien.  

Visuell remake som metodologi 

I denna avhandling ses såväl rörliga- och stillbilder som en del av 

forskningens empiriska och analytiska material (jfr Pauwels, 2015; Rose, 

2016), snarare än bara som illustrerande tillägg till resultat och analys. Att 

                                                      
27 Se Grunditz 2013, där det beskrivs att urvalet är empiridrivet utifrån deltagarorientering. 
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använda bilder i forskning framhålls av exempelvis Rose (2016) som betonar 

att bild innehåller en helt annan typ av information än text. Detta gäller 

oavsett om de utgör data, resultat eller analys. Att använda olika typer av 

bilder eller andra visuella objekt kräver många färdigheter av forskaren: att 

kunna beskriva, att vara interdisciplinärt kunnig, samt att hitta former för att 

kontextualisera visuella bevis (Jordanova, 2012; Tinkler, 2014). Att visuella 

analyser kräver metodologisk medvetenhet och kunnighet understryks även 

av Rose (2016) som i sin introduktion till visuell metodologi betonar att alla 

visuellt orienterade forskare behöver ”take image seriously (…) consider 

your own way of looking at images” (Rose, 2016, s. 22 kursiv i original). Det 

vill säga forskaren bör ha ett reflexivt förhållningssätt samt medvetandegöra 

sig om att hur man ser på bilder och filmer är beroende av tittandets syfte 

och sammanhang. Att ta bilder, rörliga och orörliga, på allvar är att inse att: 

de är mer än sitt innehåll, de kan påverka människor, de kan inneha och ges 

många olika men samtidiga funktioner.  

Genomgående grundas den visuella analysen i denna avhandling i 

grundläggande konst- och filmvetenskapliga analyser. Det betyder att 

bildkomposition dvs. val av vinkel, fokus och periferi, närbild eller helfigur, 

genre och bildkvalitet undersökts (Monaco, 2009; Rose, 2016).  Dessutom 

har utmärkande drag för en viss fotograf eller om bilderna ansluter till en 

särskild konvention för hur barn eller institutioner skildras uppmärksammats.  

Detta görs eftersom det, som beskrivits i teoriavsnittet, är delar av innehållet 

i en film eller ett fotografi (jfr Monaco, 2009; Rose, 2016).    

Avhandlingens teoretiska utgångspunkter innebär att studiens analys-

metoder på ett övergripande plan handlar om att titta noggrant för att få syn 

på det visuella innehållet för att, som en del av analysen, i ord och bild 

beskriva det sedda (jfr Jordanova, 2012). För detta har förutom att använda 

blotta ögat, tekniska hjälpmedel nyttjats. De tekniska hjälpmedlen är 

exempelvis funktioner i transkriptions- och bildbehandlingsprogram som gör 

det möjligt att spela film i olika hastighet, framställa stillbilder, förminska 

förstora, och göra bildutsnitt. Vidare har empirin visualiserats och 

analyserats med hjälp av teckningar. Under forskningsarbetet harpapper och 

penna använts för att föra forskningsanteckningar i form av enkla skisser. 

Dessutom har möjligheten att teckna ovanpå stillbilder i rit-program på en 

Ipad utnyttjats (se artikel 2 fig. 1-3) för att analysera, synlig- och tydliggöra 

fynd i de visuella materialen. Att med penna rita av visuellt innehåll i film 

används för analytiskt tänkande och blir ett analytiskt görande som resulterar 

i bilder i stället för text. Att tecknande kan användas och att det är produktiv 

i förskoleforskning diskuteras i Elfström Petterssons (2017) avhandling men 

med en annan teoretisk förankring än föreliggande avhandling.  

I den första studien (Grunditz, 2013) transkriberas och analyseras filmer 

utifrån samtalsanalysens utgångspunkter (exv. Hepburn & Bolden, 2013) 

och en samtalsanalytisk bevisprocedur (se Grunditz, 2013 s. 40). Det 

Jeffersonska transkriptionssystemet (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974) är 
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ursprungligen utformat för att kunna skriva detaljerade transskript av verbal 

interaktion. Det används här i en modifierad version då det inte finns något 

standardiserat system för transkription av synliga förkroppsligade 

handlingar. Samtalsanalytiska studier har använt teckningar, symboler eller 

fotografier som delar i transskript och analyser. Gemensamt för studierna är 

att förkroppsligade handlingar ses som en del i den sociala interaktionen 

värd att rikta ett analytiskt intresse mot28.  

I denna avhandling ledde intresset för förkroppsligade handlingar till att 

ytterligare utforska hur olika former av skisser och teckningar kan vara en 

del i transkriptions- och analysprocessen. I studien Små barns sociala liv på 

vilan (Grunditz, 2013) utmynnade det i att använda kombinationer av CA-

transskript, tecknade bilder och seriestrippar i olika kombinationer för både 

representationer av data och analys. Under det fortsatta avhandlingsarbetet 

med två olika visuella studier blev behovet av en visuell metodologi som 

samtidigt var användbar för analys, reflektion och jämförelse av såväl data 

som resultat framträdande. För att kunna analysera, reflektera och jämföra 

data, analys och resultat både inom och mellan avhandlingens två studier 

blev att utveckla en metodologi som syftar till att hålla samman det samlade 

empiriska materialet till en helhet, ett mål i sig för avhandlingen. 

Visuell remake: två analyser av kroppshållning och social 

interaktion vid läggning 

Som framgått tidigare i texten består de visuella källorna till avhandlingen av 

både stillbilder (fotografier, planritningar, m.m.) och filmer. The visual 

remake föreslås i denna avhandling som namn på både metodologin och de 

bilder som tecknas och sätts samman av visualiserade element ur en film (se 

artikel 2). Metodologin är ett förslag på hur man genom att visualisera både 

under analysprocessen och vid resultatpresentationer bibehåller fokus vid det 

visuella. När man kallar undersökandet av film för att transkribera, 

representera eller återberätta riskerar visuella detaljer att och själva 

visualiteten hos materialet att förloras. Att använda analytiska teckningar är 

däremot ett sätt att få syn på detaljer i empirin. För att presentera dels 

metodologin, dels resultat från analyser av historiska filmer följer här 

analyser av två historiska filmklipp.  

Det första exemplet, ur filmen En dag på Fröbelinstitutet (”SF2239”, 

1914), är en analys av den vuxna kvinnans kroppsrörelser. Filmen visar hur 

barnen lägger sig på var sin enkel brits och att en kvinna går runt mellan dem 

för att bädda ner dem under filtar. Den visuella remaken (fig. 12) visualiserar 

analysen av hur kvinnan orienterar och förflyttar kroppen i olika riktningar 

när hon rör sig mellan barnen. Det visuella innehållet i figur 12 är reducerat i 

                                                      
28 I Grunditz (2013 s. 40) finns en genomgång av hur det i samtalsanalytiska studier har 

använts teckningar, symboler eller fotografier som delar i transskript och analyser. 
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förhållande till filmens originalinnehåll. Detta gör att kvinnans 

kroppshållning blir visuellt framträdande. 

Figur 12. Visuell remake av vuxens rörels när barn ska vila. Analysen består av tecknade 

siluetter av kvinnans kroppsrörelser ur på varandra följande stillbilder av filmrutor. Här visas 

ett urval för att synliggöra den framåtböjda, upprepade kroppsrörelsen (jfr artikel 2).  

a b c d e 

     

Motiv: Visuell remake i författarens ägo. Källa: En dag på Fröbelinstitutet (SF2239, 1914). 

Teckningarna av formen på kvinnans kroppsrörelse, ur flera på varandra 

följande filmrutor, har i den visuella remaken placerats bredvid varandra. Då 

blir kroppsrörelsen, att luta sig över varje säng, förtydligad tack vare 

visualiseringen. Att kvinnan upprepar rörelsen vid varje bädd blir extra 

tydligt eftersom allt visuellt innehåll förutom kvinnan, sängar och filtar är 

uteslutet ur den visuella remaken. Just dessa kroppsliga handlingar och de 

rörelser de utgörs av att: luta sig framåt, rikta blicken mot något och kropps-

rörelserna när en filt bäddas om ett barn, är återkommande i både de 

historiska fotografierna och filmerna, liksom i det nutida videoetnografiska 

materialet. Grunditz (2013) visar att handlingarna att stoppa om ett barn, 

plocka upp en filt och bädda ner varje barn, får specifika funktioner dels i 

interaktionen, dels för konstituerandet av lokala ordningar. Genom att fram-

ställa analyser via teckningar och inte med hjälp av stillbilder ur filmen 

guidas läsarens blick mot den gjorda analysen genom att teckningen lyfter 

fram de aspekter som står i fokus och tonar ner annat, som var synligt i 

originalet men som inte är relevant för analysen.  

Val gjorda då en film spelats eller redigerats är en annan del av ett visuellt 

innehåll som kan analyseras för att få kunskap om exempelvis foto och 

klippning. Fotot påverkar även vilken kunskap om den interaktionella 

kontexten som är möjligt att se i filmen. Analysen av filmens foto i nästa 

exempel (Strömblad, 1966) visar att den är inspelad i barnens höjd, och med 

barnets handlade i fokus. Den excerpt som analyseras nedan består av en 

tagning där det görs en utzoomning. När excerpten börjar, syns en närbild på 

ett barn som lägger sig i sampel med en vuxen. Ramen kring varje ruta i 

seriestrippen (fig. 13) sammanfaller med originalets bildruta. Det är filmat 

med barnet i fokus vilket medför att bara vissa kroppsdelar av den vuxna 

syns i bild under större delen av excerpten. Fotot i denna film från ett 

daghem på 1960-talet (Strömblad, 1966) är likt det av forskaren inspelade, 

nutida videoetnografiska materialet. I denna film går det således att göra 
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samma sorts nära analys utifrån deltagarperspektiv som görs i Grunditz 

(2013). 

Barnets kroppshållning (fig. 13) med lätt bakåtlutat huvud och blicken 

riktad snett uppåt gör att betraktaren, med hjälp av sin kunskap om 

interaktion, och innehållet de följande bildrutorna (ruta b-c) tolkar ruta a som 

att barnet tittar upp mot den vuxna vars hand och ben är synligt i högra 

hörnet. Bildrutorna i seriestrippen och deras placering i förhållande till 

varandra utnyttjar att läsaren förstår dem genom ”retrocative determination” 

(Groensteen, 2013) vilket kortfattat innebär att man skapar mening åt det 

som syns i första rutan med hjälp av det som kommer i de följande (för 

utförligare resonemang, se artikel 2).  

Figur 13. Visuell remake med fokus på barnsagerande. En läggrutin med ett litet barn och 

en vuxen ur en film från 1966. Scenen från vilan är till stor del filmad i barnens höjd och 

med barnens handlande i fokus. Här syns kameravinkelns betydelse för vilken analys som 

kan genomföras. 

a b c 

   

Motiv: Visuell remake i författarens ägo. Källa: Strömblad(1966). 

Filmens foto är här en extrem närbild och betraktaren tolkar barnets blick 

(ruta a) och handen som syns till höger i rutan som att det finns ett blick-

samspel mellan de två personerna i bild. Själva läggningsrutinen består, 

precis som visas i Grunditz (2013), av vokala och förkroppsligade 

handlingar där barn och vuxen samordnar turerna i interaktion med varandra.  

Först ser de på varandra (fig. 12, ruta a,) sedan vrider barnet blicken mot 

kudden och lägger sig ner, detta sker i bildövergången mellan ruta a och b. 

Barnets läggrörelse avslutas med att huvudet placeras på kudden samtidigt 

med yttrandet ”så” (fig. 12, ruta b). Den vuxna samordnar sina 

förkroppsligade handlingar med vilka en filt läggs över barnet, sekventiellt 

med barnens handlingar när det lägger sig. Den vuxnas handlingar och 

rörelse initierats när barnet säger "så". Handlingen att lägga över filten 

avslutas med att den vuxna säger "så, vad skönt du ska få". Ruta c (fig. 12) 

visualiserar när kameran har zoomat ut samtidigt som kvinnan avslutar 

läggningen. I ruta 3 syns att kvinnan har samma framåtlutande 

kroppsposition som kvinnan i det första exemplet.   

I dessa två exempel används teckningar i flera led i såväl analysprocess 

som för att visualisera resultat. I de två texterna Grunditz (2013) och 

Grunditz (artikel 2) förs resonemang kring ytterligare möjligheter med 

tecknade analyser av visuella data. Metoden möjliggör för att visualisera 

förkroppsligade handlingar som exempelvis minspel, samtidigt som 
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konfidentialitetskravet värnas genom att personer, barn och vuxna, kan blir 

pseudonymiserade.  

Etikens betydelse  

Att ha ett etiskt förhållningsätt och göra etiska övervägande är grund-

läggande oavsett vilken typ av forskning som bedrivs. I den här studien och 

för mig personligen, handlar etiken om mer än att följa de listor och texter 

med regler som exempelvis återfinns på websidan Codex regler och 

riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, u.å.) eller i texter som God 

forskningssed (Hermerén & Vetenskapsrådet, 2011). Det handlar om att göra 

etiska bedömningar under varje steg i forskningsprocessen, från insamling 

av empiri, under analysfasen, vid muntliga och skriftliga presentationer och 

vid publicering av resultatet. 

I etiska forskningskoder för etnografisk och antropologisk forskning 

framhålls att forskaren ska upprätthålla människors integritet och värdighet 

(exv. Cassell & Jacobs, 1987; Fogel, Quinlan, Quinlan & She, 2010; 

Hermerén & Vetenskapsrådet, 2011; Papademas & the International Visual 

Sociology, 2009) Att upprätthålla integritet och värdighet hos människor 

som figurerar i forskning, menar jag är grundläggande oavsett om det rör sig 

om forskningsdata ur arkiv eller en etnografisk fältstudie29. Vid forskning i 

historiskt arkiv tillkommer att förhålla sig till om det är offentliga eller 

privata arkiv, om material är sekretessbelagda eller innehåller uppgifter som 

kan vara känsliga för personer om de blir offentliga. Det behövs också 

kunskaper om regler kring arkiv. Hur man får tillgång till och får använda 

arkiv regleras delvis av lagstiftning som exempelvis: arkivförordningen (SFS 

1991:446), arkivlagen (SFS 1990:782) och tryckfrihetsförordningen kap 2 

om allmänna handlingar (SFS 1949:105). Utifrån dessa regleringar och den 

arkivetnografiska studiens intresse används endast arkivmaterial som inte är 

belagda med någon form av sekretess i avhandlingen. 

I arkiv kan material klassificeras som antingen offentligt eller privat. Vad 

som är vad styrs av själva materialets innehåll30, lagstiftning och av arkiv-

bildarens beslut. I denna studie har etiska överväganden gjorts vid själva 

valet av arkiv då man ofta kan föreställa sig i vilken grad materialet man 

kommer hitta kan vara etiskt problematiskt eller inte. Tesar (2015), som 

bland annat forskat om förskolor i forna Tjeckoslovakien, menar att man 

inom utbildningsforskning ofta har förbisett eller osynliggjort att etiska 

frågor vid arkivforskning kan vara mycket komplexa. Hans erfarenhet är att 

arkivmaterial ofta ses som etiskt oproblematiska. Detta gör exempelvis att 

                                                      
29 För etiska ställningstagande och reflektioner specifikt för den samtida delstudien se 

Grunditz 2013 s.28 ff. 
30 Exempelvis är innehåll i personliga dagböcker privat men innehållet i en statlig utredning är 

det inte. Detta trots att de i teorin skulle kunna stå samma sak i en dagbok som i en utredning. 
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man sällan behöver söka tillstånd från etiska prövningsnämnder, trots att 

man enligt Tesars erfarenhet kan få tillgång till de mest oväntade och etiskt 

problematiska material.  

Tesar (2015) diskuterar frågan om vad som blir sanning i och via arkiv 

och vad som händer när man avtäcker sådant som varit dolt. Vad kan 

följderna bli för nu levande människor? Utifrån sin egen erfarenhet av arkiv-

forskning, visar han på etiska dilemman som kan uppstå när man hittar 

obekväma, känsliga eller farliga uppgifter om människor sparade i arkiv. 

Resonemanget rör sig kring etiska frågor när man hanterar arkiv som 

tillkommit under ett visst politiskt styre. Det kanske känns avlägset att 

jämföra Tesars erfarenheter från forna Tjeckoslovakien med de bilder och 

filmer av barn som jag hittat i svenska arkiv. Men jag tror att man även här, 

framförallt om man använder material från myndigheter, politiska eller 

religiösa organisationer, bör medvetandegöra sig om att material i arkiv är 

påverkade av såväl lagstiftning som av politiska- och/eller religiösa 

föreställningar om exempelvis vad barn är, barns villkor eller hur den goda 

barndomen ska gestaltas.  

Det föreföll mig högst osannolikt jag skulle komma att hitta den typen av 

känsliga material som Tesar (2015) talar om. Men, när jag inför den arkiv-

etnografiska studien besökte Lärarförbundets arkiv påmindes jag om att man 

kan råka hitta det oväntade. För att få en uppfattning om vad som kunde 

finnas i arkiv hade jag beställt fram arkiverade foton från tidningen 

Förskolan från 1970 och 80-talet. Helt plötsligt när jag bläddrade bland foto-

grafierna dök det upp en bild på min egen mamma.  Detta medvetandegjorde 

och uppmärksammade mig på att det man hittar kan bli personligt. Rent 

hypotetiskt skulle jag kunna hitta bilder från min egen barndom eller texter 

som rör mig själv, eller någon mig närstående, i arkiven. Att tänka sig det, 

och hur jag skulle vilja att sådana arkivuppgifter hanterades, menar jag blir 

en god etisk kompass i forskningspraktiken. Empirin ur arkiven har 

följaktligen behandlats med samma omsorg och etiska övervägande som 

motsvarande material som exempelvis samlats in under etnografiskt 

fältarbete.  

En annan etisk reflektion ligger nära en pågående diskussion inom både 

förskolan och förskoleforskning om hur, när och varför man bör eller inte 

bör använda och visa bilder där barn kan identifieras (exv. Eckhoff, 2015; 

Flannery Quinn & Manning, 2013; Lindgren, 2012, 2016). I forskning med 

nutida material görs oftast valet, med hänvisning till krav på pseudo-

nymisering, att inte publicera fotografier med identifierbara barn och att 

alltid ha ett informerat samtycke från både deltagare och vårdnadshavare. 

När insamlat material består av arkiverade fotografier är det dock oklart i 

vilket mån de avbildade personerna på fotografier har givit samtycke till att 

bilderna lagras i arkiv (jfr Tesar, 2015; Tinkler, 2014). De fotografier som 

publiceras i denna studie är enligt den dokumentation som finns tillsammans 

med fotografierna, med enstaka undantag, tagna av professionella fotografer 

som för olika ändamål fotograferat förskoleverksamheten. När det rör sig om 
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fotografier eller filmer som varit publicerade är dessa på sätt och vis mer 

offentliga eftersom de redan tidigare finns publicerade, om än för länge 

sedan. Vidare menar jag att det är en skillnad i graden av offentlighet 

beroende på vilket ändamål fotografier ursprungligen varit avsedda för.  När 

det handlar om fotografier som tagits inom förskolor, eller som är privata 

foton, är det inte säkert att de personer som blivit fotograferade är medvetna 

om, eller givit tillstånd till att de ska sparas. Motivet i fotografier från 

förskoleverksamhet gör att de i vissa fall kan ses som någonstans mellan 

privat och offentligt. Detta menar jag har att göra med själva institutionen 

förskola eftersom den i sig, och verksamheter som pågår där kan röra sig 

inom en svär som samtidigt är både privat och offentlig. Med denna typ av 

visuella material blir etiska överväganden i förhållande till att upprätthålla 

integritet och värdighet och i förhållande till om innehållet förstås som privat 

eller offentligt avgörande för hur materialet används i forskningen. 

Precis som vid annat etnografiskt fältarbete (jfr Grunditz 2013) behöver 

etiska ställningstaganden i en arkivetnografi göras i förhållande till varje 

material under hela forskningsprocessen. Även om bilder och filmer från 

början är avsedda att visas offentligt bör man i forskningen värna om de 

avbildade människors integritet. Att undersöka källor kräver en etisk 

medvetenhet och i överväganden kring att reproducera fotografier i tryck 

tillkommer ytterligare etiska överväganden kring delvis andra frågor (jfr 

Eckhoff, 2015; Luff & Heath, 2012; Sparrman & Lindgren, 2010; Tesar, 

2015; Tinkler, 2014). För mig är det självklart att empiri i form av 

fotografier eller film från arkiv handhas med samma noggrannhet och under 

säkra former som hanteringen av nyinsamlade foton från förskolan. Att 

använda tecknade analytiska bilder såsom beskrivits i avhandlingens 

metodologi gör att personerna i filmerna har blivit pseudonymiserade när 

visuell remake använts för att lyfta fram detaljer som minspel och gester.  

Oavsett om forskningsmaterialet består av fotografier och filmer från 

nutida eller historiska förskoleverksamheter bör forskaren medvetandegöra 

sig om hur och varför bilder med barn visas i forskningen.  Det handlar helt 

enkelt om att förhålla sig till hur, och i vilket sammanhang, en bild 

ursprungligen varit menad att ses. I de etiska övervägandena under den 

videoetnografiska studien (Grunditz 2013) togs beslutet att inte använda 

filmsekvenser där barn eller pedagoger blev utelämnade i en för deltagarna 

känslig situation, eller i situationer som kunde (miss)förstås så att personer 

framställs negativt. Däremot låg det i studiens intresse att visa vad och hur 

barn och vuxna skapar praktiker, och därför var det etiskt oproblematiskt att 

beskriva att de ägnade sig åt andra aktiviteter än de förväntade. Exempelvis 

att leka kom-å-ta-mig i stället för att lägga sig och sova. I det historiska 

materialet har det i stället handlat både om att visa originalfotografier för att 

ge läsaren en bild av hur materialet ser ut i fråga om exempelvis 

komposition, fotografiska kvaliteter, fotografisk gener och att synliggöra en 

bestämd historisk tidpunkt. Men då visuella remaker används, utnyttjas 

möjligheten att tona ner historisk tid för att fokusera analysen på kontinuitet 
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över tid i användning av exempelvis kroppsrörelser eller förkroppsligade 

handlingar. 

I den videoetnografiska studien fanns det ett behov av att personerna hade 

personliga namn. Där används därför i enlighet med God forskningssed 

(Hermerén & Vetenskapsrådet, 2011) fingerade namn. De fingerade namnen 

valdes i enlighet med principerna i Ten guidelines for changing names in 

transcripts (Antaki, u.å.) för att de skulle fungera i de samtalsanalytiska 

transkripten.31 I det historiska filmmaterialet var min bedömning att det inte 

fanns någon anledning att ange personernas namn under någon del av 

forskningsprocessen. I stället kallas personerna barn, flicka, pojke, vuxen 

eller kvinna beroende på vilken term som ger en för analysen adekvat 

beskrivning av personen.  

En annan fråga att ta ställning till, under flera skeden av studien, har varit 

hur man ska för hålla sig till personer i filmer som tidigare varit visade 

offentligt, exempelvis journalfilmer eller fotografier som varit publicerade i 

tidningsartiklar. Är det viktig att pseudonymisera även dem? Min 

bedömning är att den enda anledning att inte låta personerna ur denna studies 

historiska källor vara namnlösa är om det handlar om en historisk person 

som man kan förutsätta är allmänt känd eller viktig inom förskolan. I de 

filmer som ingår i denna studie syns systrarna Moberg och Alva Myrdal, 

några av förskolans historiska förgrundsgestalter. Men eftersom de inte 

figurerar i de filmexcerpter eller fotografier som analyseras finns de inte 

heller omnämnda i analyserna. Hade det med säkerhet gått att se att det är en 

av systrarna Moberg som bäddar ner barnen på Fröbelinstitutet 1914 hade 

det däremot kunnat vara betydelsefullt att lyfta i analyserna. Då skulle det till 

och med kunna vara att förvränga resultatet att inte nämna det. I filmen från 

1914 är det dock inte möjligt för mig att avgöra vem kvinnan som lägger 

barnen är utifrån de källor jag haft tillgång till. Men eftersom studiens fråge-

ställningar inte handlar om enskilda personer har det inte heller varit aktuellt 

att göra en fördjupad arkivstudie kring vilka personerna är. I en annan scen 

ur samma film är jag däremot säker på att det är en av systrarna Moberg som 

leder barnen i en aktivitet där de viker papper och klipper ut blommor. Efter 

jämförelse med andra fotografier av dem drar jag slutsatsen att det är Maria 

Moberg. Detta resonemang anknyter till Tinklers (2014) tankar om vikten av 

att inte använda material så att de förvanskar historien. Historiska fotografier 

och dokumentära filmer från förskolan är producerade i en viss tid, för ett 

visst syfte, och det måste ingå i analysen. Att ta detta i beaktande är en del 

av hur materialet situerats och kontextualiserats. Det är för detta ändamål 

som det breda arkivetnografiska och källpluralistiska forskningsarbetet varit 

viktigt. Den mängd fotografier, filmer och handlingar, samtida med de 

historiska visuella materialen, som jag sett och undersökt men som inte varit 

föremål för nära analyser, bidrar till att säkerställa att de framställningar och 

analyser som görs i avhandlingen inte är historiskt missvisande. 

                                                      
31 För utförligare resoneman se Grunditz, 2013 s. 34. 
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I en visuell studie anser jag att de etiska reflektionerna även behöver 

handla om vad som tillåts bli synligt samt att det finns många olika faktorer 

som påverkar vad som är eller blir synligt. I den videoetnografiska studien 

handlade produktionen av data om att följa förskoleverksamheten, för att 

kunna synliggöra, det som deltagarna orienterade sig mot. Då ett inledande 

fynd var att barnen ägnade sig åt mycket social interaktion vid vilan och 

vilan varit tämligen osynlig i forskning blev det ett fokus. Samtidigt, som 

nämnts tidigare, har för deltagarna känsliga situationer valts bort. I arkiv-

studien handlar det snarare om hur och vilket material som går att lokalisera, 

samt vad eller vem som styr detta. Tesar (2015) menar att det har skapas en 

viss bild av förskolan genom vad som visas och talas om ur historien men att 

bilden även skapas via vad som glöms eller göms i arkiv. Det gör att källor 

som skulle visa någon annan bild av förskolan kan finnas men eftersom de 

gömts, glömts eller sorterats bort förblir de okända.  Analoga såväl som 

digitala arkiv och samlingar är insamlade, sparade, gallrade och kata-

logiserade. Detta påverkar vad som blir möjligt att hitta framför allt eftersom 

det inte alltid är enkelt för användaren av arkiv att få en överblick över hur 

och utifrån vilken princip detta är gjort. 

Att arkiv och samlingar blir digitaliserade och lättåtkomliga menar flera 

historiker inte bara är till nytta för forskningen utan det väcker också etiska 

frågor kring hur sökmotorer, konstruktion av databaser och finansiering av 

digitalisering påverkar möjliga arkivfynd (Hitchcock, 2013; Jensen, 2016; 

Putnam, 2016). Putnam (2016) påpekar att en stor skillnad mellan forskning 

i analoga arkiv och digitala databaser är att forskaren under arbetet i arkivet 

kommer att ha sett en mängd material runt det man letat efter medan man 

under sökningar i digitala databaser får träffar direkt på det man eftersökte 

och att man därmed inte tydligt ser sammanhangen de är sparade i. Putnam 

sammanfattar vad som kan hända när man bara använder digitala arkiv: 

”Now you glance, you fish, you feast. But how much do you really know 

about the sources you find?” (Putnam, 2016, s. 394). Som beskrivits tidigare 

finns i DigitaltMuseum lättillgängligt, digitaliserat bildmaterial från en stor 

mängd museer. Det är enkelt för vem som helst att hitta bilder. Skriver man 

exempelvis förskola i sökrutan ger detta träffar. Det problematiska är att 

användaren inte har någon möjlighet att avgöra hur dessa träffar förhåller sig 

till samlingen som helhet. I DigitaltMuseum kan man se vilket museum 

något kommer ifrån men man kan inte avgöra om det är ett unikt objekt eller 

ett av många liknande. Man vet inte heller efter vilka principer museers 

samlingar blivit digitaliserade eller vem som valt ut vilka objekt som ska 

visas i digital form. Detta kan bli ett etiskt dilemma eller ett kvalitetsproblem 

då man som forskare inte kan avgöra representativiteten i det material man 

hittat. I denna studie var detta inte av vikt då målet var att hitta visuella 

material med sängar, barns sociala samspel och vilan. I DigitaltMuseum gick 

det att hitta sådant men, precis som Putnam (2016) påpekar om digitaliserade 

textarkiv, blir användaren både styrd och begränsad av såväl katalogisering 

som otydlighet i hur objekt fått sina sökord i det digitala arkivet. Det är dock 
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värt att påpeka att detta inte är ett nytt fenomen. Exempelvis lyfter Rose 

(2016) att urval, vad som visas och inte visas, gäller för i en vanlig musei-

utställning. Hon menar att museum skapar en viss typ av kunskap och 

besökare både genom vad som visas och genom vad som hålls undan i 

förråd. Här blir det en likhet med det digitaliserade museet även om det sker 

med olika medel. 

Sammantaget har etiken haft betydelse under hela avhandlingsarbetet. Det 

har handlat om att under alla steg i forskningsprocessen ha den etiska stånd-

punkten att forskningen med fotografiska bilder av människor varken ska 

skada eller bidra till en falsk bild av det studerade. Här har även mina 

personliga erfarenheter och kunskap om förskolan dels från fältarbete i 

förskolan, dels från att ha varit yrkesverksam förskollärare, bidragit. Dessa 

har inte bara varit viktiga för bedömning i den nutida studien utan bidragit 

till etiska avvägningar kring hur det historiska fotografiska materialet kan 

förstås och användas. I avhandlingen har målet varit att vara transparant 

kring hur data genererats, hanterats och analyserats genom hela forsknings-

processen vilket bland annat bidrog till utveckling av metodologin visuell 

remake. 
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Sammanfattning av avhandlingens två studier 

Här följer en sammanfattning av denna sammanläggningsavhandlings två 

studier. Först sammanfattas licentiatuppsatsen Småbarns sociala liv på vilan: 

Om deltagande och ordningsskapande i förskolan (Grunditz, 2013) med 

material från 2010-talet. Därefter sammanfattas artikeln Vardagligt samspel 

och mobila sängar i barnstorlek - en visuell historisk analys av vilan i 

förskolan (Grunditz, Lindgren & Frankenberg, artikel 1) där valda delar ur 

arkivetnografin analyseras i detalj. Slutligen följer sammanfattningen av 

artikeln The visual remake as research methodology for visual analyses: 

Naptime in preschools as an example (Grunditz, artikel 2) där empiri ur både 

den historiska och nutida studien används för att demonstrera metodologin 

visuell remake samt för att diskutera kontinuitet och förändring av vilan och 

förskolepraktik över tid. 

Grunditz (2013)  

Licentiatuppsats: Småbarns sociala liv på vilan: Om deltagande och 

ordningsskapande i förskolan (Grunditz 2013). 

 

Denna studie är en videoetnografi med fokus på vilan i en samtida förskola. 

Det är en licentiatuppsats i pedagogik som tar sin utgångspunkt i en 

barndomssociologisk syn på barn som en aktiv medskapare av sitt eget liv 

(Corsaro, 2011; James, Jenks & Prout, 1998; Qvortrup, Corsaro & Honig, 

2009). Med hjälp av etnometodologiska och samtalsanalytiska verktyg och 

utgångspunkter riktas intresset mot de yngsta barnens (1-3 år) vardagsliv i 

dagens förskola.  Syftet med studien är att ”undersöka hur små barns 

deltagande i förskolans vardagsaktivitet vilan organiseras. I fokus är hur 

barnen praktiserar sin sociala och kulturella förståelse av förskolans ordning 

och på så vis etablerar olika lokala ordningar som en del i hur de formar sin 

kamratkultur” (Grunditz, 2013, s 15). 

De empiriska exemplen i form av filmexcerpter är valda utifrån deltagar-

perspektiv, vilket utifrån den etnometodologiska ansatsen även är det som 

styr studien slutliga problemformuleringar. Studien visar att vilan är en 

komplex förskolepraktik som innehåller fler och andra aktiviteter än sömn 

samt att barnen innan de sover använder väntetid till att skapa och 

upprätthålla sin egen kamratkultur (Corsaro & Eder, 1990). Den barndoms-
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sociologiska och etnometodologiska ansatsen innebär att intresset framför 

allt riktas mot att undersöka vad barnen (och pedagogerna) gör i interaktion 

med varandra under vilan. Genom detta undersökts vad i detta görande som 

konstituerar just dessa aktiviteter och handlingar som omsorgspraktiken vila. 

Det övergripande resultatet från undersökningen visar att i flödet av 

dagliga aktiviteter på småbarnsavdelningen är vilan den överordnade 

institutionella aktiviteten i omkring 2 1/2  timmar om dagen (se fig. s. 47, 

Grunditz, 2013). Det betyder däremot inte att alla barn sover eller vilar under 

denna tidsperiod. 

Under fältarbetet i förskolan identifierades att barnen orienterade sig mot 

två, under en förskoledag ständigt återkommande aktiviteter: ”att vänta på 

sin tur” (kursiv i original, Grunditz, 2013, s. 49) och ”att hålla reda på 

vilken plats som är deras egen” (kursiv i original, Grunditz, 2013, s. 49). I 

kapitlet ”Att konstituera plats: Om vilans lokala ordning”, undersöks 

inledningsvis hur rummet där barnen sover är organiserat. En jämförelse av 

hur madrasserna och filtar som används vid vilan placeras ut av pedagogerna 

visar att det ser olika ut olika dagar och att barnen därför behöver kunskap 

om hur man vet vems plats som är vems. Barnens och de vuxnas verbala och 

förkroppsligade handlingar i rummet och med hjälp av materiella artefakter 

som gosedjur och personliga filtar visar upp vilka av de samtidiga lokala 

ordningar för rätt sovplats som de orienterar sig mot. 

Studien visar att vilan är en praktik som består av ett flertal rutiner som 

sekventiellt följer på varandra. Det görs en ingående analys av barnens rutin 

att hitta rätt plats och att lägga sig med hjälp av ett excerpt. Här analyseras 

hur barnet Signe, genom hur hon placerar sina vokala och kroppsliga 

handlingar sekventiellt, i förhållande till pedagogen Sussis handlingar, visar 

att hon vet hur man orienterar sig både mot rätt sovplats och att man ska vila.  

Analysen visar att de olika utpekanden av en sovplats, med blick, ord och 

rörelser som Signe iscensätter konstituerar rutinen ”att hitta sin plats”. Rutin 

definieras som återkommande sätt att handla och en del i barns vardag och 

kamratkultur (Corsaro, 1992, 2011).  Rutinen att hitta rätt plats återkommer 

minst en gång per barn och vila. Den andra delen av att lägga sig är att få 

filten pålagd och bli omstoppad av en vuxen. Att bli omstoppad sker också i 

ett samspel, där barn och vuxen samordnar sina olika handlingar med 

varandra. Analysen visar att omstoppandet får funktionen att avsluta rutinen 

att lägga sig och görs som en markör som visar att barnet ska sova. Vidare 

visas att, att lägga sig är en rutin som görs i sampel med andra deltagare på 

vilan. Barn och pedagogers samspel upprätthåller och skapar tillsammans en 

lokal ordning och ett upprätthållande av reglerna för vilan. Ordningarna för 

vilken sovplats som tillhör vem syns när deltagare orienterar sig mot att det 

på något sätt sker ett brott mot ordningen. Som exempel visas hur barnet 

Albin 1:9 som varit i förskolan ca 1 månad med sina förkroppsligade 

handlingar, i samspel med en pedagog, andra barn och med hjälp av 

artefakter orienterar sig mot att hans sovplats ska finnas på en bestämd 

fysisk plats i rummet. Som nämnts ovan kan barn ha olika sovplats olika 
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dagar. Men, analyserna visar att det finns flera olika, samtidiga lokala 

ordningar/regler som deltagarna på vilan orienterade sig mot för att veta 

vems en sovplats är. En lokal ordning, orienterar mot att ett barns plats är där 

de personliga sovplatserna är utplacerade. Var denna plats fysiskt är i 

rummet beror på vilka barn som är närvarande. En annan ordning är att en 

bestämd fysiskplats i rummet tillhör ett bestämt barn eller att ett barn har en 

bestämd plats i förhållande till platserna bredvid, exempelvis alltid ytterst. I 

flera exempel analyseras hur orienteringen mot dessa ordningar görs av olika 

barn och pedagoger och hur deras handlingar visar upp vilken respektive 

förståelse de har av reglerna för rätt plats. 

Det finns en sekventiell tid där rutiner följer på varandra i en viss ordning 

för var och ett av barnen men denna sekvens kan utspela sig vid olika 

punkter i tiden för olika barn. Detta skapar ett rum i tiden som studien visar 

att barnen själva rår över och här skapas en kamratkultur. Denna kamrat-

kultur kan förstås som en sekundär anpassning, på vilan (jfr (Corsaro, 1992; 

Goffman, 1961) som bland annat består av gemensamma lekar, skämt och 

skratt (Grunditz, 2013, s. 104). 

Sammanfattningsvis framträder genom analyserna en bild av det lilla 

barnet som aktiv i att själv upprätthålla och forma, en till det yttre, mycket 

vuxenstyrd daglig aktivitet. Vidare visas att vilan på en förskolas småbarns-

avdelning upptar en tidsmässigt stor del av dagen, upptill en fjärdedel av 

förskoledagen för dessa små barn. Analyserna visar hur miljön förändras, 

förhandlas och förstås, av barn och vuxna, som att det är just vila och 

sovande som är den överordnade praktiken både i rummet där vilan pågår 

och på förskoleavdelningen i stort. Men under vilan och samtidigt som 

pedagogerna gör olika rutiner som skulle kunna kallas omsorg, skapar 

barnen rum (space) för andra aktiviteter än sovande vilka kan förstås som 

små barns kamratkultur (Grunditz, 2013).  

Artikel 1 (inskickad)  

Vardagligt samspel och mobila sängar i barnstorlek - en visuell historisk 

analys av vilan i förskolan (Grunditz, Lindgren & Frankenberg; inskickad)  

 

Denna artikel analyserar historiska fotografier och filmer med målet att 

generera kunskap om förskolemiljöer för vilan och det sociala ordandet av 

vilan i olika historiska heldagsförskolor. I tidigare historiska studier av 

förskola är huvudkällorna texter, medan foton används som illustrationer. 

Inspirerad av tanken på att använda visuella material för att studera the look 

of the past (Jordanova, 2012) görs här detaljerade analyser av historiska 

fotografier och filmer som skildrar vilan i förskolan. Källmaterial består av 

10 filmer och ca 200 fotografier från perioden 1910-1970 ur den arkiv-

etnografiska studien.  
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De visuella analyserna bottnar i det teoretiska antagandet att fotografier 

och filmer är avbildningar av verkligheten samtidigt som de är iscensatta 

konstruktioner (Jordanova, 2012; Margolis & Rowe, 2011; Tinkler, 2014). 

Detta kombineras med etnometodologiska tankar om deltagande och 

samspel (Goodwin, 2000, 2004) i analyser med fokus på hur samspel görs 

genom förkroppsligade handlingar. Analyserna fokuseras på hur det 

vardagliga samspelet mellan barn, och barn och vuxna görs samt hur den 

sociala interaktion konstituerar aktiviteten som vilan. Genom jämförande 

analyser synliggörs likheter och skillnader mellan olika historiska tidpunkter 

vilket kan ge förklaringar till varför specifika praktiker, såsom vilan, 

utvecklats i en viss riktning. Frågan om hur det kommer sig att vilan inom 

förskolan skapats som en i rummet tillfällig praktik, diskuteras i termer av 

spårberoende (eng. path-dependence) (Bladh, 2008; Mahoney, 2000). 

Sammantaget konstateras i artikeln att de lokaliserade filmerna möjliggör 

analyser av hur barn själva varit deltagare i att konstituera ordningar för vila 

även i historiska förskolor. Det finns framträdande likheter, en kontinuitet, i 

den vila som visas från 1914 och vilan 1966. De handlingar och kropps-

rörelser som utförs, när barn springer till sin säng, tittar på fotografen, på 

varandra och blir nedbäddade av den vuxna, görs likadant. Det finns under 

hela perioden en kontinuitet i designen av sängar. Karakteristiskt för dem är 

att de är i barnstorlek och är utformade för att enkelt kunna ställas undan.  

Vidare visar det visuella materialet att vilan sker i samma rum som under 

övriga tider på dagen används för lek eller förskolepedagogiska aktiviteter.  

Utifrån teorin om spårberoende argumenteras för att det vid en historisk 

tidpunkt, rent hypotetiskt, varit möjligt att göra valet att ha en arkitektur med 

särskilda sovsalar för barnens vila. Men då de flyttbara och undanställbara 

sängarna vid det tillfället blivit det dominerande och en utmärkande praktik 

för förskolan skulle sättet att utforma material och miljö för vilan kunna 

förklaras som ett spårberoende. Detta sätt att nyttja denna modell av bäddar 

är särskiljande för förskoleverksamhet då andra barnavårdande institutioner 

som barnhem, sjukhus och sommarkolonier under samma tidsperiod 

organiserade sovandet i särskilda sovsalar.  

Det samlade resultatet i artikeln pekar mot att sängars utformning, små 

och flyttbara, kan tolkas som spårberoende i förhållande till att förstå 

förskola som institution med pedagogik och lek som huvudsyfte. Men 

samtidigt indikerar sängarna, när dessa och barn som vilar lyfts fram i 

presentationer av förskola för allmänheten i det offentliga rummet, att 

omsorg som sömn och vila var en central praktik i förskolan.  
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Artikel 2 (inskickad) 

The visual remake as research methodology for visual analyses: Naptime in 

preschools as an example (Grunditz; submitted) 

Denna artikel presenterar metodologi som stödjer och underlättar själva 

reflektionsprocessen kring visuell analys samt används för såväl 

transkription som visualisering av analyser av film. Utgångspunkten tas i den 

avsaknad av systematisk metodologi som belysts av forskare verksamma 

inom olika fält men med gemensamt intresse för visuell data i visuell 

forskning (jfr Bezemer & Mavers, 2011; Drew & Guillemin, 2014; 

Goodwin, 2004; Mondada, 2006; Pauwels, 2015; Rose, 2016; Wagner, 2006, 

2011)  

Den metodologi som utvecklas använder bilder som är tecknade efter 

filmen som analyseras. The visual remake föreslås som namn på både de 

analytiska bilderna och metodologin.  Remake som begrepp, är tänkt att 

förstås både i betydelsen remake av en film, dvs. en film som baserats på en 

tidigare film och i betydelsen återbruk. Ett återbruk eller återanvändning där 

delar av det gamla kan sammanfogas eller få ett nytt användningsområde gör 

att det blir något nytt och delvis annorlunda men samtidigt har kvar delar av 

det ursprungliga.  I analogi blir visuell remake, teckningar baserade på den 

analyserade filmen där visuella element ur originalet återbrukats i analytiska 

teckningar. 

I denna metodologi används teori och metod från olika discipliner med 

det gemensamma att visuella material används som data. Inspiration hämtas 

från: visuell antropologi, etnometodologi och samtalsanalys, konst-, film, 

och serievetenskap. Med empiriska exempel visas i artikeln metodologins 

användbarhet för analyser av visuell social interaktion och hur jämförande 

analys av data från olika historiska tidpunkter underlättas.  

Artikeln ger exempel på visuell remake 1) för att visualisera plats och 

rörelse och 2) för att visualisera förkroppsligade handlingar i social 

interaktion. För att demonstrera metodologin används två filmexcerpter som 

visualiserar rutiner vid förskolors vila. Det första filmklippet, från 1914, 

valdes då det är den äldsta film med förskolevila som lokaliserats. Det andra, 

från 2011, ur den nutida videoetnografin, valdes med utgångspunkt i en 

tidigare analys av excerpten (Grunditz, 2013). Dessa två exempel analyseras 

sida vid sida utifrån ett tidigt analytiskt fynd som pekar på att de är 

överraskande lika både till innehåll och form trots skillnaden i filmernas 

tillkomst, tidpunkt, ursprungliga syfte och genre tillhörighet. 

I artikeln demonstreras hur visuell remake innehåller olika typer av 

skisser och teckningar baserade på det visuella innehållet i filmerna samt hur 

metodologin främjar analys, transkription och reflektion. Analysen visar hur 

förskolerummens materiella organisation tillsammans med deltagarnas 

förkroppsligade handlingar formar vilan. Tack vare att analyserna 

visualiseras av teckningar i stället för stillbilder ur filmerna möjliggörs att så 

att säga utesluta historisk tid. Genom att tona ner visuella tidsmarkörer i den 
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visuella remaken blir andra aspekter i fråga om likheter eller skillnader 

tydliggjorda. Att teckna med penna är ett sätt att se, transkribera och 

visualisera. Förutom med teckningar skapas analytiska bildutsnitt med hjälp 

nya inramningar vilket riktar blicken mot specifika detaljer samt reducerar 

innehållet i en enskild bild så att analysen tydliggörs.  I artikeln visas två 

exempel (fig. 4 & 5, artikel 2) där det skiljer ungefär 100 år mellan dem, 

men framställda som visuella remaker är det inte uppenbart vilket exempel 

som kommer från vilken tid. Därmed blir likhet framträdande. Att utesluta 

historisk tid ur den visuella remaken blir ett verktyg för att se och diskutera 

frågor om kontinuitet och förändring i en praktik. De använda empiriska 

exemplen pekar på att även i historisk tid var det möjligt för barn att vara 

deltagare i vilan på flera sätt. Rutiner under vilan är något som skapas av 

barn och vuxna tillsammans när de samordnar sina kroppsliga handlingar 

och använder sig av saker. 
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Resultatdiskussion 

 

Denna avhandling har utmynnat i ett synliggörande och ett jämförande dels 

av utformning av vilan i förskolans miljö, dels hur socialt samspel mellan 

barn, och mellan barn och vuxna, i dessa särskilt utformade miljöer skapar 

ordningar för vilan. Som ett led i detta har avhandlingen använt och utformat 

en etiskt medveten metodologi för visuella analyser av empiri i form av film 

och fotografi från olika historiska tidpunkter. I denna avslutande del följer en 

diskussion av resultatet med utgångspunkt i avhandlingens syfte och 

frågeställningar.  

Vilan i förskolan enligt visuella analyser av social 

interaktion och miljöer  

Genom analyserna av det empiriska visuella materialet i denna avhandling 

framträder egenskaper i såväl förkroppsligade handlingar som i den fysiska 

förskolemiljön för vilan som är återkommande, eller konstanta under hela 

hundraårsperioden32. Tack vare de teoretiska utgångspunkterna att undersöka 

hur något sett ut, the look of (Ball & Smith, 2011; Jordanova, 2012) och 

därtill även att ha deltagande som analytisk enhet (Goodwin, C. & Goodwin, 

M. H., 2004) i visuella remaker, blir det möjligt att analysera de handlingar 

som barn och vuxna gör och materiella egenskaper i miljön. Resultatet visar 

att det är utmärkande för förskolans vila att den sker på dagtid, efter lunch, i 

rum som möblerats om för just denna aktivitet.  

Analysen av de visuella materialen från hela tidsperioden, dvs. såväl i det 

historiska materialet som i etnografin från den nutida förskolan, visar 

förskolevilan som ett gemensamt vilande för barn vid en viss tid på dagen. I 

såväl filmer som fotografier skildras en kronologisk ordning där vilan åter-

kommande följer på ätande mitt på dagen. Det är en ordning som 

reproduceras över tid, vilket blir tydligt när förskoleverksamhet visualiseras. 

Detta innebär att när visualiseringar av vilan från olika tidpunkter jämförs så 

synliggörs en kontinuitet av när under förskoledagen som vilan ska äga rum. 

                                                      
32 De sovmiljöer som fanns, historiskt och som var avpassade för spädbarn är, som tidigare 

nämnts, bortvalda i den jämförande analysen över tid, eftersom det är en typ av verksamhet 

som inte längre finns inom svenskförskola. 
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Vidare skapas genom filmer och fotografier en entydig bild av att vilan i 

förskolan är en kollektiv aktivitet där barn och vuxna deltar. I tidigare studier 

och i historiska beskrivningar av förskoleverksamheter (jfr Engström, 1984; 

Markström, 2005; Månsson, 2011; Westberg, 2008) har vilan främst varit 

synlig som en aktivitet som ingår i dagsschemat och följer på lunchen men 

hur den görs av barn och vuxna har inte framträtt. Denna kollektiva aktivitet 

förutsätter att ett rum under en viss tidpunkt fungerar som vilrum. Vilans 

material, bäddar och sängkläder, är designade för att förvaras utom synhåll 

när de inte används. 
Figur 14. Visuella exempel på hur andra aktiviteter än vilan är visuellt och materiellt 

påtagliga i miljön.  

Prickarna (siffran 4) är symboler för de 

fotografier av barnen som är fastklistrade 

på golvet. De markerar personliga 

sittplatser  vid samlingen. 

Ett piano och stolar och bord i barnstorlek 

visar att det brukar pågå andra aktiviteter än 

sömn i rummet. 

 

  

Motiv: Planritning över avdelningen 

Myggan. Bild IV ur Grunditz 2013. 

Motiv: Figur 6a ur artikel 1. 

Detta synliggörs i avhandlingen i exempelvis den schematiska redovisningen 

av hur dagen på småbarnsavdelningen Myggan är utformad (se tabell 4, 

Grunditz, 2013) och i de historiska filmerna. Detta skiljer vilans material 

från material för annan verksamhet i förskolan som kan vara synliga 

samtidigt som vilan pågår: exempelvis att man ritat (fig. 5), barnens fasta 

platser vid samlingen (fig. 14) och att man sjunger till piano (fig. 2 och 14). 

Att ett rum under en viss tidsperiod transformeras till vilrum och den 

överordnade aktiviteten blir att sova eller vila samtidigt som andra 

aktiviteters material tillåts vara synliga, skulle kunna tolkas som att heldags-

förskolan har ett spårberoende i förhållande till halvdagsförskolans ideal och 

organisation. I halvdagsförskolan, med rötter i barnträdgårdsrörelsen och 

med inredning och material utformade främst för lek och pedagogisk 

verksamhet, finns inget behov för barn att vila.  Det är visuellt framträdande 

i båda studiernas empiri att vilan är en i rummet tillfällig praktik. Jag menar 

att denna kontinuitet i hur rummet används skulle kunna förstås som en del i 
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en självförstärkande mekanism hos en spårberoende institution (jfr Mahoney 

2009; Scheiwe & Willekens, 2009) där halvdagsförskolans organisation av 

miljön blivit det ideal som återskapas även i heldagsverksamhet. 

De bäddar som visualiseras i det historiska materialet har inte i någon 

högre grad varit utformade för att barnen själva ska kunna hantera fram- och 

undan plockning av dem. Detta trots att ett ideal historiskt varit att förskole-

miljöer skulle vara i barns storlek både för att främja autonomi, styra barns 

handlade och underlätta för pedagoger (jfr de Coninck-Smith, 2011; 

Westberg, 2010). Det tidiga 1900-talets förskolesängar av trä eller stålrör, 

innebar enligt fotografier och filmer (se fig. 5-7 & 15) ett betydande fysiskt 

arbete för de vuxna då de inte är möjliga att hantera av barnen själva (fig. 

16). 

Figur 15. I dessa bilder syns att sängarna inte är lätta att hantera för små barn och att det 

krävs ett avsevärt fysiskt arbeta att fälla ut fällsängen av stålrör.  

  

Motiv: Figur 7a och bildserie 2ab. ur artikel 1. 

I det historiska visuella materialet förkommer endast en sängmodell som är 

avsedd för barn att själva kunna bädda i ordning (fig. 16). Denna sängmodell 

är troligtvis från 1920-talet. I just dessa fotografier förefaller det som att 

syftet med bilderna var att lyfta fram det faktum att barnet självt kunde 

hantera sängen. Detta är dock ett ovanligt exempel i materialet. Det vanliga, 

och gemensamma för avbildade förskolesängar, är att de är utformade för att 

enkelt kunna ställas ut eller flyttas undan. Men i större delen av det samlade 

empiriska materialet är detta något som görs av de vuxna. I förskolan i den 

nutida studien användes madrasser som var så lätta att barnen skulle kunna 

ha hanterat dem. Trots detta skedde det endast i undantagsfall. Det finns 

således en kontinuitet via design och användningen av sängar och madrasser 

som skapar förskolevila som en i rummet tillfällig, men samtidigt dagligen 

återkommande, aktivitet som de vuxna organiserar för. Visualiseringarna 

synliggör en skillnad mellan ideal och praktik då rum som behöver 

omvandlas till sovrum både skapar merarbete för vuxna och osjälvständighet 

hos barn. 
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Figur 16. Dragsängen, en ovanlig sängmodell i bildmaterialet. I bilderna demonstrerar ett 

barn att sängen är designad så barn på egen hand kan fälla ihop den.  

  

Motiv: Figur 4 a b, ur artikel 1. 

Att man inte ordnat med särskilda rum för vilan utan använt olika typer av 

flytt- eller fällbara sängar som lösning på hur barn i heldagsförskola ska få 

sömnbehov tillgodosett, skulle utifrån avhandlingens visuella analyser kunna 

förstås som att förskolans arkitektur är spårberoende. Lösningen med att inte 

ha särskilda rum för enbart vila permanentades genom självförstärkning, det 

vill säga att man inom förskolan agerade som om tillfälliga vilrum med 

flyttbara bäddar var den självklara lösningen och därför behövdes inte 

särskilda vilrum. Detta kan vara en förklaring till varför det inte heller 

skapades andra lösningar för barns vila med hjälp av arkitekturen när 

heldagsförskola byggdes ut. 

Under perioden 1910-1970 visar det visuella materialet att det som 

särskiljer en förskolebädd från sängar inom andra barninstitutioner där barn 

brukat sova är att den är i barnstorlek, lättflyttad och undanställbar. Det är 

värt att notera att en viss förändring sker när lätta madrasser börjar ersätta 

flyttbara bäddar. Men även de madrasser förskolan övergår till utmärks av 

att de är lättflyttade, undanställbara och i barnstorlek (se fig. 8).  Ytterligare 

ett sätt att förklara detta spårberoende på skulle kunna vara att det handlar 

om val gjorda av dem som tillverkat, sålt och marknadsfört förskolebäddar. 

Om det finns ett sådant spårberoende och hur det ser ut ligger utanför ramen 

för avhandlingen att besvara. En framtida studie, baserad på arkivmaterial 

från såväl företag som förskoleverksamhet, skulle kunna belysa tillverkning, 

marknadsföring och inköp av material till förskoleverksamheter för att 

undersöka om det föreligger ett spårberoende som styrt utformning och 

inriktning för förskoleverksamheter. 
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Kunskapen om förskolebäddars utseende, deras plats i utformningen av 

förskolors miljö och hur praktiker för bäddarnas användning i förskole-

verksamhet såg ut, gör att förekomsten av en bädd i bild kan användas för att 

avgöra om den avbildade historiska förskoleverksamheter är en hel- eller 

halvdagsverksamhet. När det förekommer någon sorts bädd i bilderna kan 

det användas som bevis för att det är en heldagsverksamhet. Däremot kan 

inte frånvaro av dem användas för att avgöra att en avbildad verksamhet inte 

var en heldagsverksamhet. Den här kunskapen är användbar vid studier av 

arkivmaterial, eftersom det ofta är oklart vilken typ av verksamhet som 

egentligen är avbildad. Det här kan vara viktigt därför att det råder en stor 

osäkerhet om vilken typ av verksamhet som avses med olika beteckningar 

för förskola (Holmlund, 1996). Ett exempel på detta i arkivetnografin är 

Sofia småbarnsskola som skildras i Mina barn och andras ungar (Skoglund, 

1939). Sofia småbarnsskola har kvar sitt ursprungliga namn som synliggör 

att den har rötterna i en av 1800-talets förskoleverksamheter. Bilderna i 

filmen visar tydligt att det pedagogiska innehållet förändrats. Det är med 

andra ord samma typ av pedagogiskt material, inredning och aktiviteter för 

barnen som visualiseras som i andra förskoleverksamheter i slutet av 1930-

talet. Namnet till trots, så är det ingen småbarnsskola längre. I denna film 

finns inga visualiseringar av vilan för lite äldre barn så här behövs andra 

källor för att få denna kunskap. 

Figur 17. Jämförelse av bilder från olika tidpunkter. De tre kvinnorna lutar sig framåt för att 

stoppa om barnet som ska vila, samma kroppsrörelse med viss variation. 

 

  

Motiv: Ur excerpt 6:1b 

Grunditz (2013). 

Motiv: Figur 3 ur artikel 1. Motiv: Ur figur 12. 

Avhandlingen har visat att man i visuella material kan undersöka hur 

möblers och rums utformning påverkar hur människor rör sig i ett rum och 

hur de använder kroppen. Den låga säng, som användes under första halvan 

av 1900-talet, gjorde att små barn behövde kravla sig upp i sängen och de 

vuxna behövde böja sig ner för att bädda ner barnen. I förskolan på 2010-

talet låg madrasser på golvet vilket gjorde att barnen inte var tvungna att 

klättra upp, men de vuxna fick huka sig än lägre ned för att bädda ner 

barnen. Det syns här en kontinuitet i de vuxnas förkroppsligade handlingar 

när de bäddar ner barnen (fig. 17). Dessa förkroppsligade handlingar, när 

barn bäddas ner under filten, görs i interaktion med barnen. Dessa handlingar 
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har samma avslutande funktion i interaktionen i de historiska filmerna som 

de visades ha under vilan på Myggan.  Även i barnens sociala interaktion 

med varandra syns likheter över tid. I de historiska filmerna går det att se 

barn som är deltagare i samspel med varandra. Detta samspel har inte med 

nödvändighet med vilande att göra. Det är ett samspel som sker via blickar 

och andra förkroppsligade handlingar under aktiviteten att lägga sig och vila. 

Barnen deltar både som åskådare till sådant som sker i rummet och genom 

att interagera med varandra. Dessa återkommande handlingsmönster är, 

menar jag, beroende av miljöns materiella utformning. 

Figur 18. Visualiseringar av det dolda livet på vilan. Barn som interagerar med varandra 

genom blickar på avdelningen Myggan 2011 och i Adolf Fredriks och Gustav Vasas 

barnkrubba 1944. 

 
 

Motiv: Ur excerpt 6:1c, Grunditz 2013. Motiv: Visuell remake i författarens ägo. 

Källa: Visuell remake efter Veckorevy 1944-

11-27 (1944)  

Vilan är, visar den samlade empirin, i allra högsta grad en praktik som är 

uppbyggd av mängder av relationer som skapas av deltagarnas sociala 

interaktion direkt med varandra och med hjälp av vilans materiella och 

rumsliga utformning. Ulla (2017) menar, utifrån ett teoretiskt resonemang, 

att även vilan borde förstås som förskola och inte som icke-aktivitet. Denna 

avhandlings visuella analyser visar att barnen under vilan skapar ett rum där 

de i samband med insomnandet tillsammans upprätthåller en kamratkultur 

(se Grunditz 2013). I den nutida studien konstituerar barnen, med hjälp av de 

lokala ordningarna, den materiella utformningen av miljön och sina nappar, 

filtar och mjukdjur, ett rum-i-tiden, där de tillsammans delar och upprätt-

håller en vilans kamratkultur (Grunditz 2013). Att en sådan kamratkultur inte 

är något som bara fanns på just avdelningen Myggan, styrks i avhandlingen 

dels av analyserna av det historiska materialet, dels av Magnusson (2017). 

Både i Magnussons analyser av barn som vilar33 och i mina analyser av de 

historiska filmerna och fotografiernas vila visas att barnen genom interaktion 

upprätthåller ett liknande rum-i-tiden för kamratkultur. Avhandlingen visar 

genom detta att det finns en hög kontinuitet vad gäller hur barns praktiker för 

                                                      
33 Magnussons fokus är främst på barn och digitalkameror men vilan var en plats och ett rum 

där kamerorna användes. 
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vilan gjorts. En rimlig slutsats, menar jag, är att ett rumsligt socialt samspel 

och en kamratkultur vid vilan var en del även i en historisk förskolevardag. 

Detta styrker även Grunditz (2013) slutsats om kamratkulturen som sekundär 

anpassning (Corsaro, 1992; Goffman, 1961) som skapar det dolda livet på 

vilan. Jag menar att man tack vare de detaljerade visuella analyserna kan se 

detta dolda liv även om den övergripande bild som visualiseras är barnen 

som visar upp idealvilan (fig. 18). 

Avhandlingen har visat att det finns återkommande handlingsmönster, 

liksom likheter i miljöns utformning, som är stabila över tid. Det syns en 

kontinuitet hos vilan vilken framträder i de visuella analyserna av 

deltagarnas, barn och vuxnas, kroppsrörelser, vilka över tid, återkommande 

har visualiserats som ett led i att synliggöra förskolan publikt. Utifrån 

avhandlingens visuella analyser är min slutsats att det är typiskt för förskolan 

att organisera vilan genom att transformera rum till tillfälliga vilrum vilket 

skapat rutiniserade handlingar som återkommer i förskolan över tid. 

Exempel på sådana rutiniserade handlingar är sättet som vuxna bäddar ner 

barn och sättet som barn pekar ut sin plats, samt att själva läggandet görs i 

ett interaktionellt samspel mellan barn och vuxna. Detta har varit möjligt att 

undersöka och upptäcka även under perioden 1910-1970 tack vare 

lokaliseringen av bevarade filmer som visualiserar förskolans vardag och 

vilan.  

Som svar på frågan i inledningen, om spårberoende kan användas i den 

typ av analys som föreslås i avhandlingen är svaret ja. Dock har 

avhandlingen resulterat i en delvis ny förståelse av hur spårberoende kan 

användas. I tillägg till den tidigare teoretiseringen, visar avhandlingen hur 

spårberoende även kan fungera som teoretiskt verktyg i studier av social 

interaktion, deltagande, kamratkultur och material. 

Metodologiskt och etiskt hållbara visuella analyser av 

historiska och samtida material 

Att rita och laborera med olika sorters tecknade bilder visade sig produktivt 

för forskningsarbetet i den första studien.  Därför undersöktes om metoden 

kunde förflyttas till en annan typ av material, historiska filmer och 

fotografier, av vilan i förskolan. Denna kunskapsutveckling av visuella 

strategier medförde att en av forskningsfrågorna för avhandlingen kom att 

kretsa kring att utforma metod, språk och metodologi för en visuell trans-

disciplinär studie där etiska hänsynstaganden är integrerade i hela 

forskningsprocessen. Utan avhandlingens detaljerade visuella analyser hade 

de slutsatser som diskuterats i föregående avsnitt inte varit möjliga. 

Metodologin som utarbetats gör det alltså möjligt att få fram kunskap om 

social interaktion även i historiska händelser. Detta möjliggör jämförande 



62 

analyser av social interaktion i verksamheter som funnits under en lång 

tidsperiod. 

Figur 19. Visuella remaker av hur den vuxne rör sig mellan barnens bäddar i filmer från 

1914 respektive 2011. Det första (1b) är en skiss gjord under den inledande analysen och den 

andra (2b) är en bearbetad bild för att presentera resultatet. 

  

Motiv: Figure 1b, ur artikel 2. Motiv: Figure 2b, ur artikel 2. 

I licentiatuppsatsen används samtalsanalysens transkriptionssystem 

(Hepburn & Bolden, 2013; Sacks m.fl., 1974) med tillägg av teckningar 

(Goodwin, 2000) för att visualisera förkroppsligade handlingars utseende 

och placering i det interaktionella flödet. I samtalsanalytisk forskning med 

intresse för multimodala handlingar ses då teckningar som komplement till 

detaljerade transkriptioner av vokala handlingar (se Goodwin, 2000; Heath, 

Hindmarsh & Luff, 2010). Där används tecknade bilder och bildserier men 

dessa ses då i huvudsak som en slutprodukt när analysen visualiseras 

(Laurier, 2014). Med avhandlingens begrepp visuell remake tydliggörs att 

det är det synliga och synliggörandet av det som syns i det empiriska 

materialet som är centralt i analysprocessen. Visuell remake är således ett 

metodologiskt koncept vidareutvecklat i denna avhandlings andra studie. 

Själva framställningsprocessen av teckningarna innefattar analys, 

transkription, reproduktion samt återbruk av ett visuellt innehåll ur visuell 

empiri. Ordet visuell avser att såväl empiri som analys innehåller bilder som 

kan ses. Ordet remake anknyter till både filmproduktion när en ny film 

baseras på en äldre föregångare, och till återbruk av saker (artikel 2). 

Därmed accentueras att dessa analytiska teckningar baseras på visuellt 

innehåll i en film som återbrukas i visuella analytiska teckningar. Med de 

visuella remakerna blir det möjligt att visa fram detaljer där utseendet, the 

look of, (Ball & Smith, 2011; Jordanova, 2012) är visualiserat som svara på 

en empirisk fråga. Därför har jag i avhandlingen laborerat med och 

formulerat en metodologi som tar hänsyn till och beskriver fler sidor i det 

analytiska forskningsarbetet med film än transkription gör. Detta har jag 
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gjort då jag menar att innebörden i att transkribera inte fullt ut motsvarar det 

systematiska analytiska forskningsarbete som i själva verket utförs när ett 

visuellt innehåll i film omformas, analyseras och presenteras genom olika 

typer av teckningar, bildserier och text. Därför har jag kallat både det som 

görs under analysfasen och de visualiseringar det resulterar i för visuell 

remake. I figur 19 syns att den visuella remaken möjliggör en visualisering, i 

en enda bild, av hur en fysisk kroppsrörelse utvecklas under en filmsekvens. 

Figur 20 är ett exempel på hur detaljer framhävs genom att förstärka vissa 

element i en filmruta och tona ned andra eller att skapa alternativa bildutsnitt 

som en del i analysen. Sammantaget blir det möjligt att utifrån en post-

positivistisk förståelse av det visuella innehållet i filmer få kunskap om ett 

(historiskt) skeende som visualiserats i ett material. Under det analytiska 

arbetet återanvänds materialets visuella innehåll i en ny bild. Denna tecknade 

bild är varken ett direkt visuellt återgivande, eller en kopia av originalet, 

vilket gör att jag valt att kalla det visuell remake. Därmed är en visuell 

remake fortfarande en representation trogen det som det visuella materialet 

faktiskt visar (artikel 2). Vidare har jag utnyttjat teoretiskt kunskap om hur 

tecknade serier förstås och läses för att klarlägga varför specifika element ur 

originalfilmen är utvalda och återbrukade när en seriestripp av visuella 

remaker visualiserar såväl resultat som analys.  Den realistiska utgångs-

punkten i kunskapsproduktionen är alltså fortfarande i fokus även när en 

visuell remake framstår som olik originalet (artikel 2).  

Figur 20. Genom att göra ett bildutsnitt och framhäva vissa detaljer och tona ner andra riktas 

tittarens fokus mot ett annat bildinnehåll än det i filmen mest framträdande. 

  

Motiv: Figure 3a-b, ur artikel 2. 

Genom att behålla den visuella informationen i en visuell form och genom 

att arbeta med visuella verktyg kan man få ny kunskap, ytterligare och annan 

kunskap, än när informationen och det visuella innehållet enbart omvandlas 

till text. Jordanova (2012) menar att i visuella analyser och vid jämförelser 

mellan olika visuella material är grundläggande detaljerade beskrivningar 

med ord av såväl visuellt innehåll som bildkomposition av högsta vikt. Detta 

instämmer jag förvisso i, men som jag visat bidrar en visualiserande 
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metodologi som visuell remake till att ytterligare, och med stor exakthet, 

synliggöra rent visuella aspekter i såväl empiri som analyser vilka annars 

riskerar att förbli otydliga om endast ord används. Inom visuell forskning 

finns behov av att det sker en utveckling av metodologier där värdet i att 

använda bild och visualisering för att visa resultat från visuellt analysarbete 

lyfts fram och underlättas (Pauwels, 2015; Rose, 2016; Wagner, 2006).  Mitt 

bidrag till detta är begreppet visuell remake, en transdisciplinär metodologi 

som möjliggör detaljerade undersökningar av visuella material som film 

samtidigt som forskningen visualiseras och presenteras med analytiska bilder 

i stället för endast genom skrift. 

Visuell remake som metodologi inkluderar även etiska ställningstaganden 

bland annat i förhållande till avbildandet av människor. Inom förskole-

forskning är exempelvis frågan om hur barn kan pseudonymiseras när bilder 

används ständigt aktuell. Teckningar i stället för originalbilder har i förskole-

forskning använts med målet att skydda barns identitet och samtidigt kunna 

avbilda relativt detaljerat (Elfström Pettersson, 2017; Halvars-Franzén, 

2010). Men så som visuella remaker används i denna avhandling handlar det 

inte främst om etiska ställningstagande i förhållande till konfidentialitets-

kravet. Den visuella remaken kan, som en del i en visuell analys, konstrueras 

så att vissa visuella aspekter i filmen förtydligas medan andra aspekter 

placeras i bakgrunden. Då bidrar den analytiska teckningen till att synliggöra 

innehåll som inte förgrundats i originalet. Det blir ett användbart verktyg vid 

jämförande analyser. I avhandlingen används detta exempelvis när material 

från olika tider analyseras tillsammans. När social interaktion är i fokus i 

analyser har exempelvis klädsel liten betydelse. Detta är då ett underordnat 

visuellt innehåll som tonas ner eller tas bort. Aspekter som kroppars rörelser 

och hur blickar riktas är det som lyfts fram. Genom att ta bort en historisk 

tidsmarkör som klädsel, blir likheter eller olikheter i den sociala inter-

aktionen framträdande och visualiserade, vilket i avhandlingen ger ny 

kunskap om vilan. Jag menar att denna metodologi har potentialer för olika 

forskningsfrågor med intresse för visuella studier. 

Avhandlingen visar också betydelsen av att kunna visa visuella original-

källor. I exempelvis analyserna av miljön är det, som visats, väsentligt att 

lyfta fram originalbilder för att visualisera hur en miljö varit utformat eller 

hur människor faktiskt såg ut. Att då visa fram den historiska originalbilden 

blir viktigt för visualiseringen av analysen.  Då behövs etisk medvetenhet i 

förhållande till de visuella material som analyseras oavsett om det är video-

etnografiskt eller arkivetnografiskt material som hanteras. Det handlar om 

hur forskare i förväg kan reflektera över vilka konsekvenser forskningen kan 

få för nu levande människor. Därför är en central del i avhandlingen 

resonemang om etiska övervägande där jag särskilt understryker att 

historiska fotografier och filmer i arkiv, precis som fotografier och filmer 

generade för forskningsändamål i samtiden, behöver hanteras så att de 
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människor och verksamheter som visualiseras inte riskerar att utsättas för 

skada. 

Visuella källor som filmer och fotografier är idag allmänt förekommande 

inom såväl förskoleforskning som förskoleverksamheter. Denna avhandling 

bidrar med kunskap kring betydelsen av att förstå dessa visuella material 

som källor vilka kan analyseras med målet att få kunskap om hur handlingar 

och miljöer ser ut. Detta öppnar för framtida studier av empiriskt material i 

form av existerande bilder, filmer och fotografier som synliggjort förskola 

och kan användas för att adressera många olika forskningsproblem. Bilder 

finns exempelvis i didaktisk förskolelitteratur, myndigheters presentations- 

och informationsmaterial, förskolors digitala publicering vilka alla efter 

nödvändiga etiska ställningstaganden och tillstånd har potential att användas 

som visuella forskningsdata.  

Forskningsdesignen i avhandlingen, att kombinera etnografiska material 

från olika historiska tidpunkter har potential att användas för andra frågor än 

dem som undersökts här. Genom att använda designen skulle såväl ny 

kunskap om förskola, barndom som själva forskningsområdet förskole-

didaktik kunna utvecklas ytterligare. Visuell remake är ett metodologiskt 

bidrag till hur man i ämnet förskoledidaktik kan använda visuella källor på 

ett metodologiskt och etiskt medvetet sätt. Att titta på hur förskolan ser ut, 

via visuella material är ett produktivt sätt att få mer kunskap. I den här 

avhandlingen har jag visat det genom att studera vilan i förskolan. För att 

kunna göra det blev jag tvungen att utveckla en sammanhållen visuell 

metodologi där betydelsen av etiska ställningstagande tas under beaktande. 

Jag har hämtat inspiration från flera discipliner och forskningsområden 

därför att jag velat ta fram en transdisciplinär metod som sätter visuell 

kunskaps produktion i centrum. Ett avgörande bidrag är att metodologin är 

användbar för jämförande studier. Material från olika tider kan analyseras 

bredvid varandra för att få ny kunskap om kontinuitet och förändring särskilt 

med avseende på socialt samspel. Jag har även vidareutvecklat hur miljöns 

utformning och betydelse kan studeras i relation till det sociala samspelet 

med en starkt empirisk metodologi. Detta ger kunskaper om barns levda 

vardagsliv i förskoleverksamheter historiskt och i nutid. Den post-

positivistiska synen på fotografi där både empirisk realism och att bilden 

innehåller konstruktion av verkligheten bidrar till förståelse och kunskap om 

det visualiserade. Att göra visuella jämförande analyser mellan nutida och 

historiska visuella material är en forskningsdesign med potential för ny 

förskoledidaktisk kunskap. 
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Summary 

Naptime in Preschool 1910–2013 

Visual materials and visual methodology  

Since the early days of preschool institutions, there have been practices that 

aim to organise spaces, places, materials, and actions in order to cater for 

young children’s need for sleep or to take a nap during the day. Although 

naptime practices are central and occupy a substantial amount of time in 

young children’s everyday life in preschools, research on this matter is 

scarce (Grunditz, 2013). On the other hand, naptime practices have been 

visualised in both film and photography since the beginning of the twentieth 

century. This provides rich materials for the exploration of how naptime 

practices are performed both in today’s preschool and historically in 

preschools. This also provides opportunities to determine paths of continuity 

and change by the comparison of visual materials from different historical 

periods.  

The purpose of this study is to examine visual materials, generated 

through video and archival ethnographic fieldwork, visualising the practices 

of naptime in preschools during the period 1910 to 2013. The questions that 

motivated the thesis are: 

How is naptime in pre-school enacted according to visual analyses of the 

social interaction and locations seen in historical and contemporary 

materials, and how can naptime be understood in terms of continuity and 

change? 

How is it possible to perform methodologically meaningful visual 

analyses in an ethical way, when combining historical and contemporary 

visual materials? 

To answer these questions, two separate but interrelated studies were 

undertaken, focusing on the visualised preschool naptime. The first study is 

based on video ethnographic data that was collected following 

ethnomethodological and conversation analytic considerations; in total, 33 

hours of video recordings and field notes from four months of fieldwork in a 

pre-school in 2011. The second study is based on archival ethnographic data 

and consists of historical photographs and films from about 1910–1970. In 

total, 200 photographs and 10 films that visualise naptime were located. 
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In this thesis, images are used throughout the study as data, tools for 

analysis, visualisations and comparative studies. Both films and photographs 

bear witness to a physical reality at the same time as they are constructed 

and contain knowledge about the choices made when they were created. This 

is conceptualised as a post-positivist view of photographic images employed 

in the study (cf. Margolis & Rowe, 2011). The ethnomethodological 

framework focuses on how practices are constituted through social 

interaction (Heritage, 2001; Heritage & Stivers, 2013) and is analysed by 

scrutinising the participants’ (i.e. children and adults in preschools) vocal 

and embodied actions that are visible in the films (cf. Heath, Hindmarsh, & 

Luff, 2010; Monaco, 2009; Rose, 2001).  

The concept, the look of (Ball & Smith, 2011; Jordanova, 2012), is used 

as a theoretical and analytical focus in the thesis. The visual focus of the data 

provides knowledge from a micro perspective on how people do and display 

their understanding of each other in social interactions, and what the design 

of material environments for preschool naptime looks like.  

Visual materials contain different information than text, which offers the 

possibility to focus on different research problems than text-based analysis. 

In ECE research there are few studies using historical visual materials, 

whereas in the fields of childhood and history of education as a whole there 

are quite a few examples of how visual sources may be used and how they 

can provide knowledge not found in texts (cf. Burke, 2005; Burke, 

Cunningham, & Grosvenor, 2010; Margolis & Farma, 2007).  

Furthermore, the focus on visual materials aims to contribute to the 

development of a visual methodology that takes into account visual aspects 

throughout the entire research process, as requested in visual studies (cf. 

Allan & Tinkler, 2015; Gleason, 2017; Pauwels, 2015; Rose, 2016; Tinkler, 

2014). A transdisciplinary methodology, the visual remake, is elaborated and 

used for the visual analysis. This provides a means for making comparisons 

and the visualisation of results, as well as being a tool for reflection. A visual 

remake is a hand-drawn image in which visual elements from the analysed 

film are reused and assembled into analytical drawings. These drawings are 

constructed in order to direct the eye towards the specific analysis by 

highlighting what is in focus and downplaying unimportant content in the 

original data.      

When materials from different times are analysed next to each other, this 

provides new knowledge about continuity and change, especially with regard 

to social interaction. The data from the two studies are used to explore how 

continuity and change play out at naptime, and how continuity may be 

understood as path-dependent (Bladh, 2009; Mahoney, 2010). In this way, 

the fields of visual studies, ethnomethodology, new sociology of childhood 

and historical research contribute to generating knowledge in Early 

Childhood Education research. 
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To be attentive to ethics when using visual materials as data, regardless of 

their origin, is central in the thesis. It is emphasised that historical 

photographs and films in archives, just like photographs and films generated 

directly for research purposes, need to be handled with care so that there is 

no risk of anyone being subjected to harm by the visualisations (cf. Cassell 

& Jacobs, 1987; Fo-gel, Quinlan, Quinlan, & She, 2010; Hermerén & 

Vetenskapsrådet, 2011; Papademas & the International Visual Sociology, 

2009). The visual remake provides a method for the pseudonymisation of 

children and adults while at the same time highlighting details such as facial 

expressions and embodied actions that are crucial for the analyses. 

Furthermore, ethical reflections are provided concerning images in archives, 

digital archives and online search engines. 

    The analyses of the visual materials bring forth mutual characteristics of 

preschool naptime in both the historical and the contemporary materials. 

These characteristics include common embodied actions and material 

organisation that are recurrent or constant during the 100-year period. The 

visual explorations show that preschool naptime is a collective activity that 

takes place during a particular time during the day, which points towards a 

historical continuity in preschool naptime practices. The present-day study 

highlights how very young children, in interaction with each other and the 

adults, maintain, create, recreate and challenge the local orders of naptime. 

The children create time and space for peer-culture within the framework of 

the institutional routine of naptime. Such interactional orders that are formed 

by the participants also occur in the visualisations of the historical films.  

When compared over time, one characteristic of preschool naptime is that 

there are no rooms designated just for sleeping, as in other institutions where 

children sleep. The analyses of the historical materials show that the naptime 

practices are constituted by movable or collapsible beds and children’s and 

adults’ embodied actions when using materials such as beds and blankets. It 

is visually apparent that preschool naptime is organised temporarily as a 

physical place and space in the rooms of the preschool. The beds or 

mattresses are designed to be stored away out of sight or to transform a room 

into a space for sleep. This visible continuity in how the rooms are used is 

interpreted as self-reinforcement in a path-dependent institution (Mahoney, 

2010).  

The visual analysis supports the idea that the environmental organisation 

of the part-day preschool (where children do not sleep) is the model, and 

considered as the legitimate way to do preschool. The full-day preschools 

reproduce this organisation by the use of movable or collapsible beds. It is 

notable that previous research shows that the preschool ideal was a child-

sized environment promoting an independent child. In the present study, the 

analysis of the photographs and films visualises a discrepancy between the 

ideals and practices, as the transformation of rooms into places for sleeping 
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results in both a lack of independence for the children and a considerable 

amount of manual labour for the adults. 

The thesis expands the theory of path-dependence as a useful theoretical 

tool in studies on social interaction, participation, peer culture, and matter. 

The analyses visualise a continuity in the embodied actions used by adults 

when putting children to bed. Continuity is also featured in the adult-child 

interactions. In total, the empirical materials display naptime as a practice 

constituted by numerous relations created by the participants’ direct 

interaction as well as by means of the materials and spatial design of the 

naptime. It is suggested that this is path-dependent, as these actions seem to 

be the routinised way to do, and thus reproduce, the institutional organisation 

of the preschool. Furthermore, a method is developed to study the design of 

the environment in relation to social interaction and it is shown that there are 

recurrent patterns of action, as well as similarities in the design of the 

environments that are stable over time. 

Using visual data like photographs and documentary or video 

ethnographic films from different times provides an opportunity to gain 

knowledge about children’s everyday life in preschool. Methodologically, 

the thesis expands the knowledge of how different visual materials can serve 

as sources in ECE research and how the research design combining present-

day and historical data about the everyday lives of children and adults in 

preschool opens up space for new research questions. To conduct visual 

comparative analyses between contemporary and historical visual material, 

as in this thesis, is a research design with the potential to generate new ECE 

knowledge. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Tabellen nedan visar en sammanställning av det historiskt filmmaterial som 

lokaliserats i Svensk mediedatabas (SMDB) och skildrar förskoleverksamhet 

i någon form. Den äldsta filmen är från 1914 den senaste från 1966.  

Filmens titel enligt 

katalogen 

år Ur beskrivningen i SMDB Innehåll  

En dag på 

Fröbelinstitutet 1914 

1914 De kryper ner i sina sängar och blir omstoppade. 

(…) 

Anmärkning: Censurnummer 10756, 30/5 1914. 

'Fröbelstugan', Sveriges första folk-kindergarten, 

startades i Norrköping den 6/4 1904. En stödförening 

bildades för att stödja hemmen 'med avseende på 

barnens fostran, företrädesvis i 3-7 års ålder och 

utbildning av unga kvinnor till uppfostrarekallet'. 

Fröbelinstitutet blev 1909 en verklighet. 

spjälsäng 

vila 

En samhällsnyttig 

undervisningsanstalt 

Fackskolan för huslig 

ekonomi, Uppsala 

 

1927- 

1929 

Utbildning av lärarinnor i barnavård. Skrattande 

baby på en våg. (…) Etisk pedagogiska institutet 

med Kindergarten och social linje. Lektion i 

samhällslära. Barn instrueras i danslek. Barn lagar 

mat i ett efter deras storlek anpassat kök. De bakar, 

skalar potatis och äter. Elever på kindergartenlinjen 

tillverkar julprydnader och leksaker.  

spjälsäng 

HSB-journalen 1929 1929 *ingen beskrivning i SMDB, hittad via HSB spjälsäng 

Veckorevy 1930-04-22 1930 05: Mamma med barn kommer upp för 

trappuppgången. Barn tas emot av föreståndarinnan. 

De sitter kring bord, tillverkar leksaker. Leksaker 

delas ut till barnen på takterrass. De bär in sina saker 

Ej vila 

Veckorevy 1930-05-05 1930 03: (Stockholm) HSB:s barnavdelning på 

Kungsholmen. Barnkammare, sköterska stoppar om 

barnen. Baby i säng. Lekstuga. Barn målar, ritar och 

dansar i ring.  

spjälsäng 

Veckorevy 1935-09-30 1935 6. (Stockholm) Alva Myrdal talar om 

storbarnkammaren. 

Ivj med A Myrdal. Interiörbilder från 

storbarnkammaren. Barn ritar, badar och sover.  

vila 
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Några 

barnkrubbeinteriörer: 

Anno 1935 

1935 I filmen får vi följa barn och personal under en dag 

på Borås Wäfveris barnkrubba vilken var öppen för 

de anställdas barn. Filmen inleds med en 

soluppgång. En barnsköterska drar upp rullgardinen i 

sovsalen för de små barnen (cirka 4 år) 

Barn som 

sover på 

natten, 

sängar 

Veckorevyn  

1935-10-07 

1935 Barnet, det viktigast i tillvaron 

Dörr öppnas, småttingar kommer ut, börjar leka. 

Ätande barn. Småbarn sitter på pottan. Barnen 

kryper uppför en trappa. 

Ej vila 

Våra barn och djurens 

unga 

(Så såg vi Sverige då) 

1936 

(1998

) 

Våra barn och djurens ungar. Ofta lika betagande. 

Här kommer några glimtar från två dagis. Ett för 

djuren på Skansen och ett för människobarnen.  

Ej vila 

Mina barn och dina 

ungar 

SF-kortfilm 

1936 *Ingen beskrivning i SMDB 

filmen visar tre olika verksamheter i Stockholm 

spjälsäng 

Den stora trappan En 

SF-kortfilm om 

vardagsarbetet i en 

storstadsförsamling 

1941 Barnkrubba med lekande barn på en gårdsplan Ej vila 

Veckorevy  

1944-11-27/ 

 

1944 Adolf Fredriks och Gustav Vasa barnkrubba.  

Föräldrar på väg till barnkrubban vid Norrtullsgatan 

med sina småbarn. Interiörer visande vård och 

sysselsättning. Leksal förvandlas till sovsal då sängar 

fälls ner ur skåp. Barnen lägger sig att vila.  

vila 

Veckorevy  

1953-11-09 

 

1953 Årsta 10 år 

Helbild barndaghemmet Sköntorpsgården. Interiör 

lekande barn.  

Ej vila 

Journal  

1956-01-30  

1956 Daghem i Göteborg 

Barn äter och matar dockor. Liten pojke i tvättrum. 

Flera bilder av lekande barn. Småpojkar arbetar i 

köket.  

Ej vila 

Ungar  

 

1963 

 

En film från ett daghem 

När den här kortfilmen gjordes 1963 av Tony 

Forsberg var daghem en relativt ny företeelse och det 

var spännande att kunna visa upp hur barnens vardag 

kunde te sig.  

vila 

En ny människa 1966 Filmen handlar om barnavårdsnämndens 

mångfacetterade arbete. (…)och till slut visas 

dagsrutinen och aktiviteten på ett daghem.  

vila 

Källa: SMDB databas 
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Bilaga 2 

Fynd i HSB:s arkiv samt en sammanställning av vilka delar av arkivet som 

undersökts. 

Material Undersökta 

volymer 

Kortfattad beskrivning av innehållet i volymerna 

Fotografier 16 st. 9 av volymerna innehåller fotografier som skildrar 

förskoleverksamheter. 

Här lokaliserades totalt 24 fotografier som anknyter eller visar vila, 

sovande eller sängar. 

Årsberättelser 1 st. Årsberättelser 1925- 1945, dvs. från perioden HSB startade och 

utvecklade sin förskoleverksamhet. Hittade kommentarer om 

barnrikehus, barn eller lekstugor/daghem i flera årsberättelser från 

perioden 

Blandat  4 st. Bl.a. pressklipp från 1935 med recensioner av A Myrdals Stadsbarn 

och av utställningen Bostaden och barnen. Produktions och 

projektfoldrar Jubileumsskrifter från HSB och från Socialpedagogiska 

institutet. 

 

Källa: HSB Riksförbund arkiv och HSB Stockholm arkiv  
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Bilaga 3 

Sammanställning av sökningar i DigitaltMuseum. 

I tabellerna 1 och 2 framgår att det finns bevarade och digitaliserade 

fotografier som visar förskoleverksamheter från olika tider och med olika 

namn i muséers samlingar. Det är däremot inte självklart att de är korrekt 

kategoriserade varken utifrån vad motiven visar eller historiskt korrekta 

benämningar på den förskoleinstitution som syns på bild. Ett fotografi som 

kategoriserats som daghem kan exempelvis vara en barnkrubba, ett lekis, 

barnträdgård eller en helt annan sorts verksamhet. Det är därför nödvändigt 

att titta på varje träff och avgöra om den faller inom ramen för studien eller 

inte.  

Tabell 1. Exempel på utfall på några sökord, sammanställd 170523. 

Sökord Träffar totalt föremål fotografier byggnader 

Barndaghem 89 15 73  

Barnkrubba 81 63 17 1 

Barnträdgård 195 29 166  

Daghem 1945 671 1258  

Förskola 975 198 751 7 

Lekskola 522 448 70  

Småbarnsskola 53  49  

Källa: DigitaltMuseum 170523 

Tabell 2. Fördelning av träffar för förskola och/eller daghem fördelat på respektive museum. 

Endast samlingar med fler än 15 fotografier är med i tabellen. sammanställd 170227. 

Museum Antal fotografier 

Mölndals stadsmuseum 1045 

 

Upplandsmuseet 261 

Örebros länsmuseum 89  

Länsmuseet Gävleborg 54 

Sundsvalls museum 45  

Nordiska museet 32 

Trelleborgs museum 25  

Arkitektur- och designcentrum 16  

Källa: DigitaltMuseum 
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Bilaga 4 

Samanställning av arkivbildare hos Stockholms stadsarkiv hittade i 

inledande sökning och kartläggning av arkiv i Nationell arkivdatabas, 

Archives Portal Europe. Exempel på forskningsanteckningar som gjorts i 

denna studies databas. 

 

 

Arkivbildare Ur S Grunditz forskningsanteckningar 

Socialpedagogiska 

seminariets arkiv 

Volymer med fotografier, bl.a. på barn i 

förskola, studenter, mm. Ett (1) fotografi 

på barn som sover. Noteringar på 

fotografierna gör att jag antar att de flesta 

varit publicerade i något sammanhang. 

Undersökt i arkivet 

Stockholmsstads 

barnavårdsnämnd 

Div. handlingar som rör byggnader för 

olika typer av halvöppen barnomsorg, 

bl.a. ritningar och förteckningar över vilka 

förskolor som fanns. Genom att plocka 

fram detta arkivmaterial kan man 

undersöka hur sovande finns eller inte 

finns inplanerat i planeringen av lokaler. 

Är ett intressant material om frågan hur 

sovande är synligt eller inte i 

utformningen av institutionen. Ett urval av 

ritningar finns digitalt publicerade 

www.stockholmsbyggnadsritningar.se 

 

Ej undersökt i 

arkivet. Har använt 

det som är publicerat 

digitalt på bl.a. 

Stockholmskällan.se 

Södra KFUK 

Pedagogiska institutet 

Fotografier, inventarielistor och protokoll 

som utifrån noteringarna i 

arkivförteckningen verkar intressanta. 

Ej undersökt i arkivet  

Kommittén för den 

halvöppna barnavården 

1946 

Material kring betänkande om daghem 

och förskolor. 

 

Ej undersökt i arkivet 

Margaretaskolan  Enligt arkivförteckningen finns några 

fotografier från kindergarten i början av 

1900-talet. 

 

Ej undersökt i arkivet 
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Förord 

Den här studien hade inte varit möjlig att göra om inte barn och pedagoger 
på förskoleavdelningen Myggan1 så generöst och öppenhjärtligt låtit mig 
vara med vid alla sorters aktiviteter och händelser i er vardag, stort tack! 

Våren 2010 utlystes tio platser i Nationella forskarskolan för förskollä-
rare: Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: förskolebarns 
språk, läsande, skrivande och matematiserande. Jag är oerhört glad och tack-
sam för att jag givits denna möjlighet att utvecklas och fördjupa mig i de 
forskarstudier och de yngsta förskolebarnens liv i förskolevardagen. Jag vill 
rikta ett stort tack till nuvarande och tidigare förskolechefer och biträdande 
förskolechefer, Lola Eriksson, AnnaLena Liljedahl och Birgitta Gräll på 
Tunabackars förskola som i samråd med ledningen för Vård & bildning för-
skola, Uppsala kommun, givit mig möjligheten att delta i forskarskolan som 
en del av min anställning som förskollärare. 

Tack till alla er som på ett eller annat sätt varit en del av forskarskolan 
med det omöjligt långa namnet som vi aldrig kommit ihåg utan fusklapp. 
Utbytet av tankar samt våra stundtals mycket livliga diskussioner, både mel-
lan oss licentiander och med er seniora forskare, har varit mycket inspire-
rande och värdefulla för mig under våra år tillsammans. 

Tack till mina handledare! Ann-Carita Evaldsson och Helen Melander 
som trott på mig och mitt ämne. Ni har kommit med kritik, stöd, uppmuntrat, 
utmanat och sporrat mig att utveckla både analyser och skrivande, både när 
det stundtals varit motigt och när det flutit på. 

Det finns många att tacka som givit värdefull hjälp på vägen fram till 
denna punkt: 

Tack Eva Änggård som läste och diskuterade mitt första utkast vid 10%-
seminariet. Ett betydelsefullt tillfälle då jag fick många uppslag och syn-
punkter inför det fortsatta arbetet  

Tack Karin Aronsson som mycket noggrant läste och diskuterade mitt 
90%-manus i våras. Din konstruktiva kritik, frågor som ledde till klargöran-
den och vår diskussion var mycket värdefull för mig i det fortsatta arbetet. 

Jag vill även tacka alla som varit medlemmar i interaktionsseminariet som 
diskuterat mina analyser och låtit mig utvecklas inom samtalsanalys genom 
att få ta del av er data. Att ha fått ingå i forskningsmiljön CLIP har varit 
fantastiskt lärorikt och inspirerande. Tack till alla som varit medlemmar i 
                                                
1 Detta är ett påhittat namn på avdelningen, se kapitel 3. 
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gruppen. Ingen nämnd och ingen glömd! Jag hoppas ni alla förstår hur vik-
tiga ni är och hur tacksam jag är för era synpunkter på mina texter och våra 
gemensamma diskussioner om andras texter.  

Några personer vill jag ändå rikta ett särskilt tack till: Anette Hamerslag, 
Anna Lindqvist Bergander och Pelle Norlin. Jag är så glad över att ha haft er 
som meddoktorander/licentiander. Det har varit fantastiskt bra, roligt, läro-
rikt och tryggt att i med- och motgång ha er. Det stöd och vänskap ni gett är 
ovärderligt. 

Slutligen ett tack till er, alla vänner och min stora familj, som i tid och 
otid haft tålamod när jag varit uppfylld av mitt forskande och när jag förtviv-
lat och i båda fallen låtit er lyssna på allt mitt prat.  

 
Uppsala 2013 
 
Sofia Grunditz 
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1 En studie av små barns vardag på vilan i 
förskolan  

Det här är en studie om ett- till treåriga barns deltagande i en vardaglig akti-
vitet i förskolan. I fokus är den tid och plats som i förskolan kallas vilan eller 
sovvila, dvs. då barnen ska sova. Aktiviteten vila kan sägas vara en del av 
förskolans institutionella omsorgsaktiviteter. Då vila och barnens sömnbe-
hov upptar en lång tid av dagen undrar man om det finns riktlinjer för denna 
aktivitet och i så fall vilka dessa är? I läroplanen för förskolan finns en över-
gripande formulering för hela förskoleverksamheten att  

verksamheten ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2011, s. 9).  

Vid sökning på ordet vila i läroplanen visar det sig att det bara förekommer 
det en enda gång i betydelsen att barnen i förskolan ska ha möjlighet att vila 
sig. Med hänsyn till att det är mycket småbarn i förskolan är det rimligt att 
sömn ingår i denna aktivitet.  

Förskolan ska erbjuda barnen i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 
avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra 
aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. (Skolverket, 2011, p. 7)  

Utifrån dessa formuleringar kan man konstatera att vilandet ses som en del 
av omsorg och omvårdnad och att förskolan ska se till att barnen får en dags-
rytm som är anpassad till deras behov.  

I dag är förskolan en plats för barns vardagsliv (jmf. t.ex. Halldén, 2007) i 
och med att de flesta små barn tillbringar sin dag i förskolan. Enligt statistik 
från Skolverket (2012) går 49,3% av ett-åringarna, 88,5% av två-åringarna 
och så många som 93,1% av tre-åringarna i förskola.  

Förskoledagen för de små barnen innehåller en mängd aktiviteter, både 
barn- och vuxeninitierade. En stor del av tiden används för omsorgsaktivite-
ter som att äta, sova, byta blöjor och klä sig. Denna studies intresse är inrik-
tat mot vad små barn gör i en aktivitet som vilan, inriktad mot omsorg och 
omvårdnad av barn. På en småbarnsavdelning kan det vara upp till 16 barn i 
en grupp och två eller tre pedagoger. Det innebär att det finns många till-
fällen då barn kan göra saker tillsammans utan någon vuxens inblandning. 
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Huvudfokus för denna studie är hur deltagandet i en vardaglig aktivitet 
som vilan formas av barnen tillsammans med varandra, men även tillsam-
mans med pedagoger2, i förskoleinstitutionen. 

Att undersöka vilan är av intresse bland annat därför att den omfattar en 
tidsmässigt stor del av förskoledagen för ett litet barn. En till tre timmar upp-
tas av att sova och aktiviteter som har ett samband med detta. Exempel på 
aktiviteter som hör ihop med att sova i förskolan är: lägga sig, hitta sina filtar 
och nappar, komma till ro, lyssna på musik och somna. När barnen sovit 
färdigt upptas tiden av att alla barn ska vakna och göra sig klara för resten av 
eftermiddagen. I slutet av vilan får de barn som gått upp ägna sig åt lugna 
aktiviteter som att sitta och läsa tillsammans med varandra eller en pedagog, 
samtala och sedan att byta blöjor och klä på sig. Tillsammans upptar dessa 
olika aktiviteter ungefär en fjärdedel av förskoledagen. Det innebär att en 
stor del av verksamheten på småbarnsavdelningen är utformad utifrån det 
faktum att små barn behöver sova.  

Vad händer i samband med vila i förskolan? Vi förstår intuitivt att det är 
ett tillfälle under förskoledagen då det är meningen att barnen ska sova. Är 
det vad barnen gör, eller använder barnen vilan till att göra helt andra aktivi-
teter också?  

Barns vila och sömn i förskolan 
Vilan då barnen i förskolan ska sova är ett nästan outforskat område. Jag har 
hittat en handfull studier om förskolans vila inom ramen för forskning om 
förskolan (Ben-Arî, 1997; Gandini, 2002; Larsson & Abrahamsson, 2005; 
Siren-Tiusanen & Robinson, 2001). Fokus ligger främst på hur man bäst 
organiserar vila, hur barn socialiseras eller är beskrivningar av hur en vila 
kan gå till. Här följer en kort beskrivning av dessa studier samt av texter som 
mer kan ses som tips för förskolan om hur vila ska organiseras 

Hur små barns sömn påverkas av flexibiliteten i förskolans sovrutin och 
förskolepersonalens förmåga att ta hänsyn till barnets individuella sömnbe-
hov har studeras i en finsk studie. Siren-Tiusanen och Antola Robinsons 
(2001) jämför fyra småbarnsgrupper3 och visar att det finns tre faktorer som 
spelar roll för barnens sömnkvalitet: att barnen får sovtid anpassad till sin 
egen ålder och sömnbehov, att nära dialog förs med föräldrarna om barnets 
sömn och att det finns en medvetenhet om lämplig sovmiljö. Studien lyfter 
frågor om huruvida barnomsorg och hem samarbetar så att de tar hänsyn till 
det individuella barnets biologiska sömn- och vakenhetsrytm. Vidare lyfter 

                                                
2 Både förskollärare och barnskötare kommer att benämnas pedagoger i studien då ambitionen 
inte är att undersöka förskolans olika yrkeskategorier 
3 Begreppet som används i originaltexten är toddler-infant groups. Barnen var från sex måna-
der och upp till ca två år. 
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de frågor om vilken påverkan organisationen av förskolans vila har på bar-
nens sömnkvalitet. De menar att det finns mycket lite forskning och medve-
tenhet om vilken betydelse vilan har inom ECEC (Early Childhood Educat-
ion and Care) – forskningen. Enligt Siren-Tiusanen och Robinsons saknas 
teoretisk kunskap hos pedagogerna om hur barns sömnbehov fungerar och 
förändras under de första åren i livet. Detta är deras tolkning av hur barnom-
sorg/förskola har uppfattat barns behov av sömn. De menar att förskolans 
organisation av olika pedagogiska aktiviteter väger tyngre än barns biolo-
giska behov av sömn. Avslutningsvis drar Siren-Tiusanen och Robinson 
slutsatsen att det vore värdefullt om pedagogerna blev medvetna om sam-
bandet mellan barns sömnbehov och hälsoaspekter, t.ex. att om det enskilda 
barnet får sova i förhållande till sin sömncykel skulle det vara piggare, fris-
kare och lära sig mer (Siren-Tiusanen & Robinson, 2001).  

En annan studie som knyter an till sömn och hälsa är en utvärderingsbe-
dömning med frågeställningen: är det hälsosammare för barn att sova ute än 
inne i förskolan (Larsson & Abrahamsson, 2005). Författarna visar att för-
äldrar och pedagoger upplever att barnen blir friskare men att det utifrån 
underlaget studien bygger på, inte går att ge några absoluta bevis för detta då 
det finns alltför många faktorer att väga in som också påverkar barnens 
hälsa. 

I studier av svensk förskola nämns ibland vila och sovande i förbifarten, 
dvs. på så vis att det är en aktivitet som ingår i förskoledagen men som man 
inte fördjupar sig i (se t.ex. Johansson, 2005; Markström, 2005; Simonsson 
& Thorell, 2010)  

Ett par studier beskriver och diskuterar hur vilan är organiserad i en ja-
pansk (Ben-Arî, 1997) respektive i en italiensk förskola (Gandini, 2002). 
Gandini (2002) beskriver, i en amerikansk tidskrift för förskollärare, hur 
vilan utformas för fyra grupper av barn i olika åldrar, i en förskola i Reggio 
Emilia i Italien. I artikeln med den poetiska titeln ”Three Episodes and a 
Lullaby” beskrivs hur de lite äldre barnen i förskolan antingen blir vägledda 
av en pedagog eller hjälper varandra för att komma i ordning inför vilan. De 
minsta barnen blir vyssade och lagda att sova med hänsyn till vad deras för-
äldrar berättat att de är vana vid. När barnen lagt sig lyssnar de på musik och 
blir omstoppade av en vuxen. Gandini (2002) beskriver att ju äldre barnen är 
desto mer får de vara med och organisera hur sovplatser ska vara placerade 
och vem de ska sova bredvid.  

Av ovanstående studier ligger Ben-Arîs, som har fokus riktat mot ”the 
place of body practices” (Ben-Arî, 1997, s. 1), närmast min studie. Ben-Arî 
beskriver hur vila görs som en kroppsligt socialiserande aktivitet. Han visar 
hur de japanska barnen som är vana vid samsovning med sina mammor blir 
avvanda från detta av pedagogerna för att gradvis sova allt självständigare. 
Pedagogerna hjälper barn som har svårt att komma till ro genom att ligga 
bredvid dem. Han beskriver att detta är något som vissa barn behöver medan 
andra barn bara har behov av en vuxen som sitter bredvid. I studien framstår 
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detta sätt att sova med barn som mycket exotiskt och typiskt japanskt, men 
utifrån ett svenskt förskoleperspektiv är det en organisation som känns igen i 
(se kap. 4). Ben-Ari lyfter också fram hur vilan organiseras. Det sätt som 
pedagogerna lugnar och tröstar barn som har svårt att somna blir ett sätt att 
anpassa barnen till ett liv i en grupp. Hans studie handlar om att man genom 
samsovandet på vilan också lär sig hur man blir japan, ”becoming Japanese” 
(Ben-Arî, 1997, s. 52). 

En annan form av texter jag funnit om vila i svensk förskola skulle kunna 
beskrivas som metodikböcker för förskollärare. Ett exempel som publicerats 
i flera upplagor är ”Små barn i förskolan” Niss och Söderström (2006) där 
kapitlet ”vilan” (s103ff) ger förslag på hur man ska organisera vila. Förfat-
tarna menar att det är bra om barnen har fasta sovplatser och att många barn 
vill ha olika typer av trygghetssaker när de ska sova. De menar vidare att 
man bör ta hänsyn till individuella behov och ha ett pågående samtal med 
föräldrar om barnens sovvanor. Samma typ av texter kan man även hitta i 
facktidningar för förskollärare, exempelvis Förskolan4 (se ex Lärarförbun-
det). I den tidningen förekommer även reportage av typen så här organise-
rar vi vila på vår förskola. På www.forskoleforum.se (Studentlitteratur, u.å.) 
som vänder sig till förskolepersonal hittar man förslag på en checklista för 
planering av vila. En likhet mellan dessa olika källor är att de består av för-
slag på hur vilan ska genomföras av pedagogerna. Min uppfattning är att 
dessa förslag baserar sig på yrkeskunskap, dvs. praktisk erfarenhet bland 
pedagoger i förskolan, om vad barn behöver för vila och hur detta planeras 
in i förskolans organisation. 

Ytterligare en form av litteratur som mer fokuserar på råd om små barn 
och sömn är utbildnings- och upplysningsmaterial exempelvis i form av in-
formationsbroschyrer från BVC, om hur man bäst får barn att sova och hur 
mycket och var de bör sova (t.ex. Kreutz Wirfelt, 2012). Dessa råd riktar sig 
oftast till föräldrar men man kan anta att de även lästs av pedagoger i försko-
lan. 

En avhandling i pedagogik som intresserat sig för hur föräldrar resonerar 
kring små barns sömn är Nikolovas (2001). Hon konstaterar att barns so-
vande främst studerats inom psykologi och att det är rimligt att anta att för-
äldrars och professionellas idéer om sovande är påverkade av sådana rön (se 
vidare Nikolova 2001). Övre medelklassföräldrars föreställningar om hur 
små barns sömn och hur sömn/sovande och sömnvanor blir en del av bar-
nens socialiseringsprocess står i fokus för Nikolovas studie. Hon har haft 
som mål att studera hur ”sömnpraktiker kan förstås som en reproduktion av 
habitus” (Nikolova, 2001 s. 53). Hennes studie visar att föräldrarna beskriver 
gränssättning och rutiner kring sömn och sovande som något viktigt. Trygg-
het för de små barnen beskrivs som kroppslig närhet, lugn, harmoni och 
undvikande av konflikter. Nikolovas studie behandlar inte barns sömn utan 
                                                
4 Förskolan är Lärarförbundets yrkestidning för förskollärare. 
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vuxnas (föräldrars) föreställningar om densamma och barns socialiserings-
process.  

En studie gjord i barns vardagliga hemmiljö som ligger teoretiskt, meto-
diskt och innehållsligt nära min studie är Sirotas (2006) ”Habits of the hart”. 
Där undersöks hur barn och föräldrar gör läggningsrutiner med målet att leda 
fram till att avsluta barnets dag med någon form av att säga god natt. Sirota 
(2006) menar att genom en grundlig analys av läggrutiner, som en del i det 
vardagliga livet, vinns kunskap om hur barn och föräldrar gemensamt med 
sina handlingar samarbetar för att genomföra closing routines. Att barn och 
föräldrar gör detta tillsammans medför att barnen fostras till att bli självstän-
diga och kapabla att ta egna initiativ samtidigt som de får en växande för-
måga att relatera till andra (Sirota, 2006).  

Föreliggande studie, Små barns sociala liv på vilan, undersöker i huvud-
sak de aktiviteter som små barn och pedagogerna i förskolan ägnar sig åt i 
samband med småbarnsavdelningens vila. Jag har funnit att barns deltagande 
på vilan ett område som är relativt outforskat. Trots att de barn som är i fo-
kus i den här studien ska sova, sover eller just har vaknat, är detta inte en 
undersökning av sömn, föreställningar om sömn, eller hur man bäst organi-
serar en sovvila. I fokus är små barns sociala interaktion och deltagande i en 
av förskolevardagens återkommande rutiner. Utifrån ett barnperspektiv och 
med ett etnometodologiskt intresse har studien följande syfte:  

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur små barns deltagande i förskolans var-
dagsaktivitet vilan organiseras. I fokus är hur barnen praktiserar sin sociala 
och kulturella förståelse av förskolans ordning och på så vis etablerar olika 
lokala ordningar som en del i hur de formar sin kamratkultur. 
 
1. Hur organiseras vilan som aktivitet genom deltagarnas handlingar? 
2. Vilka sociala, kommunikativa, materiella och rumsliga resurser använ-

der barnen för att organisera sitt deltagande under vilan? 
3. Vilka ordningar etableras eller utmanas av barnen i samspel med andra 

barn och med pedagoger? 



 16 

2 Tidigare studier och teoretisk förankring 

I början av 1980-talet började man inom sociologin och antropologin att 
undersöka och se barndom på nya sätt (Corsaro, 1985; James, Jenks, & 
Prout, 1998; Qvortrup, Corsaro, & Honig, 2009). Intresset var att utforska 
barndomen på dess egna villkor, eller som Qvortrup, Corsaro, & Honig ut-
trycker det: ”it aimed at studying childhood in its normality” (2009, s. 4). 
Man var inte främst intresserad av att förstå barn och barnsutveckling som 
något främst styrt av den biologiska utvecklingen och var kritisk till den 
rådande synen på barns socialisering. Som en konsekvens av detta menade 
man att borde använda samma vetenskapliga metoder som i annan samhälls-
vetenskaplig forskning om människor. I introduktionen av The Palgrave 
handbook of Childhood studies, formuleras detta lite fyndigt som: ”They do 
not belong to another species requiring particular methods” (Qvortrup et al., 
2009,  s 7). Inom den barndomssociologi som utvecklades ses barndom som 
en social konstruktion. Det innebär att det barn som framträder är ett aktivt, 
kompetent barn som är medskapare av sin egen värld och sitt eget liv. Detta 
synsätt på barn är utgångspunkten i denna studie.  

Detta kapitel inleds med en bredare forskningsöversikt med utgångspunkt 
i de teoretiska och metodiska perspektiv som gett kunskap till området små 
barn i förskolan. Jag beskriver därefter denna studies teoretiska utgångs-
punkter. 

Studier om förskola  
I detta avsnitt kommer jag att lyfta studier som undersökt små barns aktivite-
ter i svensk förskola utifrån olika teoretiska perspektiv. Jag utgår i min över-
sikt från ”Toddler’s life in the Swedish preschool” (Johansson & Emilson, 
2010) där författarna analyserar avhandlingar och andra studier om små barn 
i förskolan från sent 90-tal till 2009. Ur denna forskning har författarna gjort 
ett strategiskt urval som representerar olika ansatser och fokus för utbild-
ningsvetenskaplig forskning om barn under tre år. Johansson och Emilsson 
menar att det finns tre huvudteman för nämnd forskning: ”Lärande i försko-
lan, Värderingar i det vardagliga samspelet och Förskolans kultur” (min 
översättning) (Johansson & Emilson, 2010, s. 176). Forskning om små barn i 
svensk förskola domineras av ett fenomenografiskt perspektiv, men det före-
kommer även studier med fenomenologiskt eller någon form av sociokultu-



 17 

rellt perspektiv bland de undersöka studierna (Johansson & Emilson, 2010). 
Vidare konstateras att videoinspelningar av förskolebarnens vardagliga sam-
spel i olika miljöer i förskolan är den vanligaste metoden för datainsamling.  

Persson (2008; Skolverket, 2010) menar i forskningsöversikter om barn 
och barns lärande i förskolan att forskning främst fokuserat på lärande i mer 
skolliknande ämnen. Vidare drar han slutsatsen att förskoleforskning i Sve-
rige om barns lärande generellt sett har forskningsfokus på det han kallar 
lärandets akt och inte lärandets objekt (Persson, 2008, s. 96). Man får med 
andra ord svar på hur barn gör när de lär sig saker men inte vad det är barn 
lär sig i förskolan. Detta menar Sheridan, Pramling Samuelsson och Johans-
son (2009) inte är ett problem då de anser att man inte ska skilja på process 
och produkt när det gäller lärande hos barn i förskolan. 

Ett annat drag som Persson (2008) uppmärksammar är att en stor del av 
förskoleforskningen kan ses som utvärderingsforskning och att den ofta rela-
terar till målbeskrivningar för verksamheten och har en normativ inriktning. 
Utifrån detta drar jag slutsatsen att det är brist på icke normativ forskning 
som undersöker hur-frågor utan att bedöma kvaliteten i förskoleverksamhet-
en. 

Då kunskapsintresset för min studie är små barns interaktion i vardagen 
kommer jag fokusera på studier med liknande intresse i följande korta över-
sikt (t.ex. Alvestad, 2010; Björk-Willén, 2006; Engdahl, 2011; Greve, 2007; 
Johansson, 1999, 2005; Lindahl, 1995; Løkken, 2000; Michélsen, 2004). 

Lindahl (1995) kommer i sin avhandling till slutsatsen att små barns lä-
rande sker när det lilla barnet upptäcker ett nytt sätt att förstå ett fenomen det 
möter. Vidare menar hon att de små barnen är kapabla att hålla fast vid sina 
mål för sitt lärprojekt även om de blir avbrutna. Studien följde ettåringars 
erfarande när de börjar förskolan. Hon konstaterar att de små barnen är ak-
tiva i sina val av aktiviteter likväl som i socialt umgänge. Ytterligare en slut-
sats hon drar är att barnen är medvetna om vad de kan och inte. 

Løkken (2000) har utforskat små barns levda vardagsliv tillsammans med 
varandra i förskolan. Genom en teoretisk utgångspunkt i Merleau-Pontys 
fenomenologi menar hon att de yngsta barnen har en speciell samspelskultur 
som hon kallar toddlarkultur. Denna kultur uppkommer genom de små bar-
nens samspel och relationer som uttrycks främst genom kroppsliga handling-
ar med jämnåriga. Hon menar att genom det sätt som dessa barn umgås med 
varandra kan man dra slutsatsen att de har stor glädje av att vara i grupper 
med jämnåriga. 

Michélsen (2004) undersöker även hon, barns samspel med varandra på 
småbarnsavdelningen. Hon menar att samspelet är ett uttryck för barnskultur 
och kamratsocialisation och att det oftast uppkommer på ett glädjefyllt sätt 
mellan små barn. I diskussionen framhåller hon att på småbarnsavdelningar 
är det barn som är aktiva som väcker andra barns intresse och lust till sam-
spel. Løkken och Michélsen framhåller att små barn kommunicerar främst 
med kroppen och att denna kommunikation skiljer sig från stora (vuxna) 
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människors verbala kommunikation. Det är just det kroppsliga som ger bar-
nen erfarenhet av hur man gör för att dela andra barns intresse.  

Løkken föreslår begreppet toddlare (från engelskans toddler5) för att tala 
om barn mellan ett och tre år. Jag kommer att tala om barnen i denna studie 
som små barn då jag inte vill betona att de är en grupp som skiljer sig från 
andra barn mer än genom ålder. Greve (2007) lyfter i sin avhandling fram 
faran med Løkkens toddlar begrepp. Hon menar att med begreppet toddlare 
finns en risk att själva ordet bär med sig att de små barnen just genom sina 
kroppsliga egenskaper är som de är och gör som de gör. Hon uttrycker det: 
”toddler-begreppet gir assosiasjoner til et syn på barn som ’søta’ og litt ’rare’ 
som stabber og går ustøtt” (Greve, 2007, s. 15). Risken för dessa associat-
ioner instämmer jag helt i. Det är dock viktigt att framhålla att Løkken inte 
själv anknyter begreppet till den här tolkningen. 

Greve (2007) och Engdahl (2011) använder båda livsvärldsfenomenolo-
giska perspektiv som utgångspunkt för att studera samspel och vänskap mel-
lan små barn. Den förra studien har mer specifikt syfte att undersöka hur 
vänskap uttrycks. Greve kommer fram till att ett gemensamt vi, att mötas 
och kommunikationen i mötet, ett gemensamt meningsskapande och humor 
är uttryck för vänskap bland två-åringarna i förskolan. Engdahl utgår från 
små barn som sociala aktörer med social kompetens. Hon visar att även de 
minsta barnen bygger vänskap i leken och ser varandra som individer. 

Utifrån inspelningar av situationer i små barns lek i förskolan som uppfat-
tades innehålla någon form av förhandling har Alvestad (2010) studerat små 
barns förhandlingsstrategier. Han kommer fram till att det finns tre typer av 
förhandlingar som sker mellan barnen: förhandling om relationer, förhand-
ling om lekens innehåll och förhandling om leksaker. Avhandlingens slutsat-
ser är bland annat att de små barnen får insikt i vilka förhandlingsstrategier 
som fungerar i leken och att målet med förhandlingen är att komma överens 
om lekens relationer och innehåll. Vidare menar han att störst möjlighet att 
komma överens har barnen med när de har gemensamt uppmärksamhetsfo-
kus i sin lek.  

Exempel på studier om små barn i förskolan med andra intressen är ex-
empelvis Björklund (2008) om små barns literacy, Emilson (2008) om fost-
ran av småbarn i förskolans vardag och Månssons (2000) studie om hur ge-
nus konstrueras i olika sammanhang i småbarnsgruppen.  

Förskolan som institution och barns sociala liv 
I kapitel 1 visades statistik som kan tolkas som att nästan alla små barn i 
Sverige går i förskolan. Innebär då detta att dagens barndom är institutional-
iserad?  

                                                
5 Avser ett barn som är ca 1-2 ½, ett barn som tultar 
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Att säga att barndomen idag är institutionaliserad beror både på hur man 
betraktar barndom och vad man menar med institution. Begreppet institut-
ionaliserad kan ges olika innebörd. Ur en samhällsaspekt är barndomen in-
stitutionaliserad då dagens svenska samhälle är uppbyggt på att barn ska få 
sin fostran och omsorg genom skolsystemet, vilket förskolan är en del av, 
under den tid av dagen då föräldrar arbetar. Men om man fokuserar på barns 
eget agerande i förskolan är barn aktiva medskapare av den sociala ordning 
de är en del av (Halldén 2007) Ur denna synvinkel är det inte säkert att bar-
nens vardag är institutionaliserad. Genom att undersöka en institutionell 
aktivitet som vilan i förskolan vill jag med denna studie bidra med kunskap 
om hur små barn är medskapare av sitt sociala liv. 

Inom förskoleverksamheten kallas aktiviteter som vila, mat, påklädning 
m.fl. ofta för rutiner eller omsorg till skillnad från de aktiviteter som skiljs ut 
som lärandeaktiviteter. Halldén (2007) konstaterar att i dagens förskoledis-
kurs har lärandebegreppet en hegemonisk ställning och inkorporerar många 
andra begrepp. I och med detta menar hon att exempelvis omsorg som be-
grepp blir underordnat lärande. Detta har som visats även avspeglats i för-
skoleforskning där lärandet varit i fokus de sista decennierna. Halldén häv-
dar istället ”betydelsen av omsorg som ett självständigt begrepp vid sidan av 
lärandebegreppet. Poängen med det är att peka på förskolan som miljö för 
barns vardagsliv och att den pedagogik som bedrivs där innebär en kombi-
nation av omsorg och lärande” (Halldén, 2007, s. 69). 

Barndomssociologi, kamratkultur och rutiner 
Den här studien har en barndomssociologisk utgångspunkt där barndom 
betraktas som en social konstruktion som är resultatet av kollektiva hand-
lingar genomförda av barn tillsammans med andra barn och tillsammans 
med vuxna. Utifrån detta ses inte barns socialisation som något privat som 
sker inom det enskilda barnet genom internalisering av de vuxnas färdigheter 
och kunskaper. Barn tillägnar sig och övertar inte passivt samhällets normer 
och värderingar. Genom att istället se barn som aktörer och socialisation som 
tolkande reproduktionen (Corsaro, 1992, 2011) synliggörs barnets egen ak-
tiva roll. Barnen använder och omtolkar vuxenvärldens kultur när de tilläg-
nar sig den. Det innebär att barn inte bara internaliserar den omgivande kul-
turen utan de själva bidrar genom kreativ appropriering till att omskapa vux-
envärldens information och kunskaper tillsammans med varandra. Denna 
omtolkning kallar Corsaro(1992) för tolkande reproduktion.  

Ett nyckelbegrepp för denna studie är kamratkultur, peer culture, som 
Corsaro och Eder definierar som ”a stable set of activities or routines, ar-
tifacts, values and concerns that children produce and share in interaction 
with peers” (1990, s. 197) Ett återkommande tema i förskolebarns kamrat-
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kulturer menar Corsaro och Eder (1990) är att få kontroll över sitt liv och 
dela denna kontroll med varandra. 

Forskningen om barns kamratkultur är ett omfattande område. Här kom-
mer jag att göra nedslag i studier inom förskolan och fynd som är relevanta 
utifrån denna studies intresse. Engdahl (2011) konstaterar i sin avhandling 
att när kamratkultur varit i fokus för forskning om förskolan har det främst 
varit de äldre barnens, tre till sex år man intresserat sig för. Ett exempel på 
en sådan studie från svensk förskola är Skånfors, Löfdahl och Hägglund 
(2009) som utgår från resonemang om kamratkultur och barns egna normer 
och värderingar inom kamratkulturen för att undersöka äldre förskolebarns 
strategier när de skapar personlig tid och rum inom förskoledagen. De stra-
tegier barnen använder sig kan förstås som att det finns en delad kunskap om 
hur man får eget utrymme att dra sig tillbaka i den specifika kamratkulturen 
(Skånfors et al., 2009). I dessa strategier har användandet av förskolans or-
ganisation av tid och rum en storbetydelse. Författarna formulerar dessa 
strategier som: ”‘making oneself inaccessible’ and ‘creating and protecting 
shared hidden spaces’ – by making use of the preschool’s organization of 
time and space.” (Skånfors et al., 2009, s. 95). Detta kan jämföras med ex-
empelvis Evaldssons (1993) studie från fritidshem. 

Änggård (2005), Markström (2005) och Simonssons (2004) etnografiska 
studier av olika aktiviteter i förskolan visar att barnen skapar olika typer av 
platser eller rum som en del i sina kamratkulturer. Halldén (2007) menar att 
dessa studier framhåller att barnen är medskapare av dessa platser eller rum, 
som är sociala till sin karaktär och en del av en ordningsskapande struktur 
där deltagarna bidrar till den lokala ordningen.  

I barns kamratkulturer är en sekundär anpassning en vanligt förekom-
mande del menar Corsaro (2011). Idén om sekundär anpassning utgår från 
följande definition av Goffman:  

any habitual arrangement by which a member of an organization employs 
unauthorized means, or obtains unauthorized ends, or both, thus getting 
around the organization’s assumptions as to what he should do and get 
(Goffman, 1961 s. 189).  

När jag använder detta begrepp på förskolebarns aktiviteter är jag intresserad 
av det som inträffar när barn i förskolan bryter mot regler eller underför-
stådda lokala ordningar inom förskoleinstitutionen. Corsaro (2011) menar att 
dessa sekundära anpassningar tillåts och ibland även uppmuntras av pedago-
gerna så länge det inte orsakar några problem för det större institutionella 
sammanhanget. Förklaringen till detta finner man i Goffmans resonemang: 
att den aktivitet man föreställer sig ska förekomma inom en viss typ verk-
samhet ger föreställningar om vem deltagaren är och vilka handlingar de ska 
utföra (Goffman, 1961). Eftersom det är en ofta förekommande del i kamrat-
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kulturen att barn arbetar för kontroll över sitt eget liv så är de sekundära 
anpassningarna vanliga bland barnen (Corsaro, 2011).  

Ett återkommande fokus i etnografiskt inriktad forskning är och har varit 
kulturella rutiners betydelse och genomförande. Corsaro (2011) har i sina 
barndomssociologiska studier visat att barns kamratkultur och vardag bland 
annat består av rutiner. Ett exempel på en rutin som de flesta, både mycket 
små barn och vuxna vet hur man gör är leken tittut, ett annat exempel på en 
vardaglig rutin är hur man går och lägger sig. Här ska rutin, eller egentligen 
kulturella rutiner, förstås som återkommande vardagliga händelser. Om nå-
got är en rutin består denna aktivitet av en serie förutsägbara händelser. Vi-
dare utmärks rutinen av att den aktiveras och signaleras av en uppsättning 
kända markörer/stickrepliker6 (Corsaro, 1992, s. 165)  

När en rutin har initierats kan den förändras. Det innebär att den kulturella 
rutinens stora förutsägbarhet utgör en ram för att visa upp och tolka och för-
ändra sina kulturella kunskaper och värderingar. Barns förändring av rutiner 
kan både förstås som tolkande reproduktion och som en del av uppbyggna-
den av kamratkulturer (Corsaro, 2011). Rutiner i förskolan ska i denna text 
inte främst förstås som de återkommande institutionella förskoleaktiviteter 
som exempelvis vila, måltid och samling, utan just som ovan beskrivna kul-
turella rutiner.  

Utifrån detta resonemang kommer jag att använda rutin som analytiskt 
begrepp i undersökningen av hur vilan görs av barn och pedagoger. Ut-
gångspunkten för detta vilar på Corsaros tankar:  

Through the analysis of key routines in the peer culture, it is possible to cap-
ture how children’s creative approriation of information from the adult world 
extends peer culture and simultaneously contributes to the reproduction of 
some elements of the adult culture while bringing about change in other ele-
ments (Corsaro, 1992, s. 172). 

Lek och ordning 
I denna studie utgår jag från att social ordning etableras och upprätthålls 
genom människors interaktion (Goffman, 1983). Detta innebär att när barn 
och vuxna deltar i vardagliga aktiviteter etableras en viss social ordning 
(jmf. Danby & Baker, 2000). Därför är det intressant inte bara vad barn gör 
utan också hur de gör. I vardaglig interaktion bland barn ingår att de kontrol-
lerar och åberopar olika regler för att styra varandras handlande. Genom 
detta åstadkommer barnen sin egen sociala ordning (Cobb-Moore, Danby, & 
Farrell, 2009). Att studera hur och när brott mot ordningen uppmärksammas 
av någon annan är ett sätt att få syn på vilka ordningar eller regler som gäller 

                                                
6 På engelska är ordet ”cue”. 
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i ett visst socialt sammanhang (se t.ex. Evaldsson, 2009). Man kan också 
säga att genom att man som barn deltar i en aktivitet blir man även sociali-
serad i den rådande institutionella ordningen. En rad studier visar hur detta 
går till i utbildningssammanhang, som exempelvis i förskolan. De visar att 
genom sitt eget aktiva deltagande i förskolans aktiviteter blir barn själva 
socialiserade in i förskolans kultur (Björk-Willén, 2006; Björk-Willén & 
Cromdal, 2009; Björk-Willén, 2012; Cobb-Moore et al, 2009, 2010; 
Corsaro, 2011; Evaldsson & Corsaro, 1998; Evaldsson, 1993, 2003; 
Kyratzis, 2007). Genom detta utvecklar barn en känsla för vilka kunskaper 
som räknas som viktiga och hur man visar upp detta i verksamheten (Björk-
Willén & Cromdal, 2009).  

Hur ordning görs genom interaktion mellan förskolebarn i situationer som 
kan ses som lek har varit i fokus för ett flertal forskare med intresse för in-
teraktion (t.ex. Björk-Willén & Cromdal, 2009; Björk-Willén, 2012; Cobb-
Moore et al., 2010; Danby & Theobald, 2012; Evaldsson & Corsaro, 1998; 
Evaldsson, 1993; Kyratzis, 2007; Strandell, 1997; Thorell, 1998). Begreppet 
lek är inte helt enkelt då det i vardagliga sammanhang har konnotationer av 
att vara allt det barn gör själva utan vuxna eller att lek är något barnsligt (jmf 
Björk-Willén & Cromdal, 2009). Det finns också den mer utvecklingspsyko-
logiska synen att lek i olika form är något barn måste ägna sig för att utveck-
las. Med detta synsätt är lek viktigt för barn, men utgångspunkten blir att det 
barn gör är något skilt från vad vuxna gör (se Evaldsson, 2009 för en 
översikt). 

Björk-Willén och Cromdal (2009) påpekar att i motsats till vad som var-
dagligt sägs om lek – att den är inkonsekvent och oorganiserad – visar både 
utbildningsvetenskapliga och sociologiska studier att i lek både produceras 
och reproduceras ordning, och att detta kan förstås som att lek varken behö-
ver vara inkonsekvent eller oorganiserad. 

Lek som situerad aktivitet, dvs. hur deltagarna själva aktivt bidrar till or-
ganisationen av leken har studerats av exempelvis Corsaro och Evaldsson 
(1998) samt Goodwin och Kyratzis (2007). Evaldsson (2009) menar att det 
finns många skäl till att undersöka lek som situerad aktivitet Det främsta är 
att lek är central i kamratkulturen och att när barn ses som aktiva medskap-
are av sina liv blir studier av hur de gör lek en möjlighet att få kunskap ini-
från deras perspektiv. Slutligen får man genom studier av barns lek som 
situerad i vardagsaktiviteter kunskap om hur barns egen ordning förhåller sig 
till olika samhällsordningar i stort. 

I denna studie kommer jag i första hand att se på hur barnen gör aktivite-
ter tillsammans snarare än att kategorisera dem som lek eller inte. De gånger 
jag kommer att tala om att det är lek i denna studie kommer det att handla 
om aktiviteter med drag av fantasi- eller rollek. Det är barnens uttryck för att 
de tar olika roller eller orienterar mot att det är lek som ligger till grund för 
att tala om en aktivitet som lek. 
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Etnometodologi och samtalsanalys 
Att intressera sig för rutiner, social ordning, deltagande och aktiviteter som 
situerade är knutet till denna studies etnometodologiska utgångspunkt. Uti-
från detta används samtalsanalys, Conversation Analysis (CA), både teore-
tiskt och metodologiskt för att studera det vardagliga sociala livet för små 
barn på förskolans vila. 

I etnometodologin undersöker man hur människors sociala värld fungerar 
genom att studera människors handlingar och förstå dem som de metoder 
människor använder sig av för att förstå varandra och sin gemensamma 
värld. Intresset är att studera social interaktion som något som i sig själv värt 
att studera. Detta görs utifrån Goffmans (1983) tanke att man genom att un-
dersöka uppbyggnaden av interaktionell ordning kan visa hur människor 
förstår varandra (Heritage, 2001).  Detta för att den innehåller en egen inter-
aktionsordning, the interaction order (Goffman, 1983).  

Utifrån Garfinkel (1967; se Tholander, u.å) görs antagandet att lokala 
ordningar i en situation skapas genom människornas interaktion med 
varandra och att tal-i-interaktion är en grundläggande resurs för hur socialt 
liv konstitueras. Garfinkels utgångspunkt är det faktum att människor kan 
dela en förståelse av vad den andra gör i ett samtal (Heritage, 2001). En 
människas handlande är beroende av, och ett svar på, vad den hon interage-
rar med gör. Garfinkel använder begreppet make shared sense för detta. Med 
detta menas att människor genom sitt handlande i interaktion med varandra 
både producerar handlingar som är förståeliga för andra samtidigt som man 
visar upp hur man förstått andras handlingar (Hester & Francis, 2000). Uti-
från denna syn på handlingars betydelse i interaktionen är det av intresse att 
undersöka handlingars funktion för sin egen skull och inte främst se dem 
som bärare av underliggande betydelser.  

Hur och vad en handling har för funktion och betydelse i interaktionen är 
beroende av dess kontext, och här förstås kontext både som det omedelbara 
sekventiella flödet som en handling producerats i och det större sammanhang 
där handlingen också ingår i. Därför menade Garfinkel att det var nödvän-
digt att forskaren behövde känna den miljö som undersöktes tillräckligt bra 
för att kunna förstå sammanhanget som en handling producerades i 
(Tholander, u.å.).  

Hur kontext förstås inom etnometodologi och samtalsanalys hänger sam-
man med handlingar indexikalitet (Garfinkel 1967; se Tholander, u.å.). 
Denna indexikalitet innebär att alla ord och handlingar skulle kunna betyda 
vad som helst och att betydelsen och förståelsen av handlingar är situerade. 
Vilken betydelse detta har i denna studie kommer behandlas mer i avsnitt om 
metod (se kap. 3). 

När människor samtalar med varandra är det inte bara orden som är vik-
tiga och betydelsebärande. Tal som social handling används i en komplex 
kontext som består av många olika interaktionella resurser. Dessa interakt-
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ionella resurser är exempelvis gester, tonfall, blickar och andra förkroppsli-
gade handlingar och de olika aktörernas kunskap om den situerade aktivite-
ten (Goodwin C. & Goodwin, M. H., 2004). Dessa olika yttranden, hand-
lingar etc. organiseras både samtidigt och sekventiellt i förhållande till 
varandra. 

Goodwin utvecklar i artikeln ”Action and embodiment within situated 
human interaction” (2000), en teori om hur mänskliga handlingar interage-
rar. Handlingar, menar Goodwin är situerade och byggs upp med hjälp av en 
mängd olika resurser så som tal, gester, kroppsrörelser, blickar och materi-
ella resurser i miljön genom människors interaktion. Genom det samtidiga 
användandet av fler av dessa interaktionella och semiotiska resurser konsti-
tueras handlingarna som meningsskapande. Att se på handlingar som något 
som görs genom olika resurser medför att den analytiska enheten utgörs av 
interaktionen mellan flera deltagare. Vad en handling har för mening analys-
eras i förhållande till olika semiotiska, förkroppsligade, materiella och kon-
textuella förhållanden i interaktionen. Goodwin (2000) visar sålunda i sin 
analys av flickor som hoppar hage hur deltagarna sätter olika semiotiska 
resurser, t.ex. att visa ett tal med handen och stampa på en ruta i hagen, i 
arbete för att driva sina olika ståndpunkter i en dispyt om vem som hoppat 
fel. 

I den här studien använder jag deltagande, participation, som analytiskt 
begrepp utifrån Goffman (1981), Duranti (1997) och Goodwin och Goodwin 
(2004). Begreppet är användbart då jag undersöker interaktion som pågår 
mellan flera olika deltagarna i en aktivitet.  Goodwin och Goodwin (2004) 
menar att deltagande som analytiskt begrepp kommer att stå för den interakt-
ion som både talare och lyssnare är medskapare av. Både lyssnare och talare 
är aktiva deltagare i samspel med varandra då de förändrar sitt tal och sina 
förkroppsligade handlingar i förhållande till de andra deltagarnas handlingar. 
Den situerade kontexten består av både talarna och lyssnarna och interakt-
ionen konstitueras genom deltagarnas handlingar i den situerade kontexten. 
Med ett analytiskt fokus på deltagande kan man undersöka hur en handling, 
under tiden som den och andra samtidiga handlingar pågår, interagerar med 
de andra handlingarnas utförande och vilken betydelse detta får för upprätt-
hållandet och skapandet av olika ordningar. 

 En annan aspekt på hur deltagande åstadkoms är deltagande som rörelse i 
rummet (Duranti, 1997). Duranti visar hur deltagandet i interaktionen inte 
bara skapas genom vad som sägs utan hur rörelse i rummet är en del i inter-
aktionen.  

Monaco och Pontecorvo (2010) som undersökt hur små förskolebarn kon-
struerar ramverk för deltagande, participation frameworks, framhåller att i 
detta perspektiv kan man vara deltagande även då man är till synes inaktiv, 
genom att man exempelvis lyssnar och iakttar.  
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Små barns interaktion  
Traditionellt sett har studier om barns samspel framför allt gjorts inom ut-
vecklingspsykologin där barns synliga handlingar setts som uttryck för den 
mentala och kognitiva utvecklingen. Intresset har varit att analysera små 
barns språk och handlingar för att få svar på bakomliggande kognitiva för-
mågor (för en mer utvecklad beskrivning se Filipi, 2009; Kidwell, 2013). 
Kidwell (2013) och Filipi (2009) visar att det nu finns en hel del interakt-
ionsbaserade studier som genom att använda sig av samtalsanalytisk ansats i 
studier av barn, fokuserar på den synliga, naturligt förekommande interakt-
ionen som intressant i sig själv att studera. 

The world of very young children is one in which the movement and posit-
ioning of bodies, the shifting and focusing of eyes, the manipulation and pla-
cement of objects, and the design and production of nonverbal vocal behavi-
ors constitute the primary elements of communication with others (Kidwell, 
2013, s. 511). 

 Jag instämmer i Kidwells beskrivning av vad små barns värld innehåller för 
kommunikation och att samtalsanalys ger möjlighet att vinna kunskap om 
små barns vardagliga sociala liv och kultur i stort, förutom att man får kun-
skap om interaktionens organisation (Kidwell, 2013).  

Att undersöka barns interaktion har rötter från Sacks tidiga studier (se 
Kidwell, 2013). Han menade att barns språk inte behöver ses som outvecklat 
eftersom barn har egna interaktionella problem att lösa som inte behöver 
vara samma som vuxnas (Kidwell, 2013).  

En gemensam utgångspunkt för både etnometodologin och samtalsana-
lysen är att det är vad deltagarna orienterar sig mot och gör relevant i inter-
aktion med varandra, som är av intresse för deltagarna och därmed också för 
analytikern (se Cromdal, 2009). Det ger den teoretiska utgångspunkten att 
analyser har ett deltagarperspektiv (Schegloff, 1996). En analys grundas i de 
handlingar som deltagarna utför och hur deltagarna själva genom sin inter-
aktion visar att de tolkar dessa handlingar. Det som är föremål för analysen 
är alltså deltagarnas praktiska handlande och inte bakomliggande psykolo-
giska processer. Detta görs utifrån utgångspunkten att det som är observer-
bart är människors handlingar och inte de mentala processerna. Utifrån 
Sacks understryks att det man undersöker är görandet och att människor 
åstadkommer saker i interaktion med varandra (Cromdal, Sparrman, Evalds-
son, & Adelswärd, 2009). När man studerar mycket små barns interaktion, 
menar Kidwell (2013), att man tar Sacks och Schegloffs tidiga utgångspunk-
ter för samtalsanalysen på fullt allvar. Hon beskriver det som analys av ”the 
detailed and empirical orderliness of social action in interaction.” (Kidwell, 
2013, s. 511). Genom analys av hur interaktionen görs tur-för-tur med tal 
och förkroppsligade handlingar kan man lägga fokus på hur barn använder 
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olika resurser för att bygga upp den gemensamma förståelsen i interaktionen 
i stället för att ta fasta språkliga tillkortakommanden.  

Flera samtalsanalytiskt orienterade forskare (Björk-Willén, 2006; Filipi, 
2009; Kidwell, 2013; Lerner, Zimmerman, & Kidwell, 2011; Monaco & 
Pontecorvo, 2010; Wassrin, 2013) använder analytiska verktyg från samtals-
analysen för att ge insikt i hur mycket små barn gör interaktionellt och för att 
få kunskap om världen ur barns perspektiv. Filipi (2009) framhåller särskilt 
det analytiska verktyget andratursbevis, dvs. att analysera hur nästa talare 
tolkade den föregående turen och därmed anpassar sin tur, som mycket an-
vändbart när man undersöker interaktion mellan barn som ännu inte pratar 
och vuxen. Hon framhåller att man får kunskap om hur ett litet barn och en 
vuxen anpassar sina handlingar till de förgående. 

Små barns gester har tidigare främst studerats som ett led i språkutveckl-
ingen och inte utifrån vilken betydelsebärande funktion de har som hand-
lingar i interaktionen (Filipi, 2009).  

Med utgångspunkt i Kidwells (2013) tematiserade forskningsöversikt 
över barncentrerade samtalsanalytiska studier kommer jag att lyfta resultat 
som är relevanta för min studie. I översikten delas studierna in i fem teman: 
”Children’s worlds”, ”Very young children’s communications”, ”Language 
aquisition”, ”Interactional development” och ”Child socialization” (Mardi 
Kidwell, 2013, s. 515 ff).  

För denna studie är det befogat att lyfta temat ”Very young children’s 
communications”. Detta tema innehåller studier om hur små barn använder 
olika kommunikativa resurser. Resurser som studierna undersökt är: pek-
ningar (Filipi, 2009; Jones & Zimmerman, 2003), att retas (Jones & 
Zimmerman, 2003), blickar (Filipi, 2009; Kidwell, 2005; Kidwell & 
Zimmerman, 2006) och att använda andras handlingar som resurs för att 
organisera sina egna handlingar och deltagande i en aktivitet (Lerner et al., 
2011). Kidwell sammanfattar avsnittet med att konstatera att fokus i dessa 
studier är hur små barns handlingar och aktiviteter är sekventiellt organise-
rade.  

Barnperspektiv och deltagarperspektiv 
Att ha ett deltagarperspektiv när man studerar små barn innebär att analysera 
vad dessa små och mycket unga människor orienterar sig mot och gör rele-
vant genom sina handlingar i interaktion (jmf Cromdal, 2009).  

För denna studie innebär det att fokus för studien är att undersöka hur del-
tagarna gör vila och kamratkultur samt att undersöka resurser som de använ-
der för sina handlingar. Då utgångsantagandet är att deltagarna i interaktion 
strävar efter att upprätthålla ordning som syftar till att förstå varandra är den 
etnometodologiska tanken att analysen ska förankras i deltagarnas egen för-
ståelse av interaktionen. Det innebär en strävan efter att förstå handlande och 
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sociala fenomen inifrån en praktik. Att undersöka barns interaktion menar 
Danby (2009) är en möjlighet att få veta hur barndomen ter sig för dem. 

En viktig utgångspunkt för analysen är att fokus på det som deltagarna 
gör relevant innebär en möjlighet att lämna förutfattade meningar om vad 
och hur små barn gör på förskolans vila. Genom att använda ett etnometodo-
logiskt ramverk har man möjlighet att upptäcka vad som händer i en inter-
aktion mellan barn-barn eller barn-vuxen utan att utgå från vissa förgivet 
taganden om språkliga och kommunikativa kompetenser som barn förutsätts 
ha eller inte ha. De samtalsanalytiska verktygen ger vid mikroanalys av na-
turligt förekommande interaktion tillträde till en inifrånkunskap om hur 
mycket små barn interagerar, deltar och är medskapare av sin sociala ord-
ning. I denna studie är målet att förstå handlande och sociala fenomen inifrån 
en praktik. 

Tack vare denna teoretiska utgångspunkt får man möjlighet att göra en 
analys där man strävar efter att lämna sina förutfattade meningar om vad 
små barn gör åt sidan. Detta kan bidra till pedagogisk forskning om försko-
lan genom att synliggöra vad som händer i interaktion mellan barn-barn eller 
barn-vuxen utan att ta hänsyn till de förgivet taganden som vi alla bär med 
oss. Genom att analysera vad små barn gör i interaktion med andra kan man 
som jag kommer att visa få kunskap om hur små barn praktiserar sin sociala 
och kulturella förståelse av förskolans lokala ordning och på så vis etablerar 
andra former av lokala ordningar eller kamratkulturer.  
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3 Metod 

Tillträde, etik och forskarrollen 
Detta är en studie med fokus på små barns vardag och interaktion under vi-
lan i förskolan. Studien är genomförd som en etnografiskt inspirerad video-
etnografi på en förskoleavdelning där barnen i huvudsak är yngre än tre år. 
Etnografi förstås här som en övergripande term för forskningsmetoder som 
syftar till att upptäcka deltagarnas egen förståelse av sin sociala värld (Lange 
och Mierendorff 2009). Att använda sig av etnografiska metoder inom barn-
domsforskning öppnar för att fånga barns egen förståelse av sin värld 
(Corsaro, 2011). 

Att arbeta etnografiskt i en studie med intresse av barns levda vardag me-
nar Evaldsson (2003) är avgörande i fältarbetet både för att bli accepterad av 
barnen och för att identifiera vilka aktiviteter som är centrala inom den verk-
samhet och den grupp barn man studerar. Den etnografiska kunskapen om 
barnen och förskolan har varit en förutsättning för att kunna urskilja relevant 
data både under och efter fältarbetet.  

Denna studie är genomförd inom ramen för forskarskolan för förskollä-
rare: ”Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: förskolebarns 
språk, läsande, skrivande och matematiserande” (Stockholms universitet, 
u.å) finansierad av Vetenskapsrådet och Vård & Bildning Förskola, Uppsala 
kommun. 

Mitt delprojekt är kallat ”Små barns vardag i förskolan: Ett forsknings-
projekt om barns språkliga interaktion i förskolan” (se bilaga 1). Intresset för 
studien är att undersöka hur de allra yngsta barnens vardag kan vara i en 
kommunal förskola, som man kan föreställa sig att de flesta barn går i och 
som skulle kunna vara belägen var som helst i landet där det finns både 
barnskötare och förskollärare i arbetslaget. 

Då jag sedan tidigare hade kontakt med ledningsgruppen för förskolor i 
en större kommun, valde jag att använda dem som gatekeepers. Genom per-
sonlig kontakt via telefon och e-post förankrade jag studiens idé och fick 
tillstånd att ta kontakt med chefer i förskolor angående forskningsprojektet. 
Denna initiala kontakt är en anledning till att jag bara kom att söka bland 
kommunala förskolor. Jag gjorde bedömningen att bland dessa förskolor 
fanns tillräckligt många förskolor organiserade med avdelningar med enbart 
små barn för att hitta någon som var intresserad av att delta.  
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Nästa steg i urvalsprocessen gjordes utifrån från förskolors webbplatser, 
personlig kännedom om förskoleverksamheten samt information från ett 
flertal förskolechefer. Utifrån denna information valde jag några förskolor 
att ta kontakt med. Den första kontakten togs per telefon med förskoleche-
fen. Om denna gav sitt godkännande togs kontakt med den aktuella avdel-
ningen.  

För att presentera den tänkta studien träffade jag pedagogerna på avdel-
ningen och gav ingående information om projektet. Efter att ha haft person-
liga möten med personal på flera förskolor hittade jag slutligen en avdelning 
som ville vara med i projektet. De övriga avböjde.   

När jag fått personalens godkännande (bilaga 2) att genomföra studien på 
småbarnsavdelningen Myggan7, inleddes fältarbetet med att ta kontakt med 
barnens föräldrar för att informera om studien och få deras godkännande.  

Etiska övervägande och informerat samtycke 
När jag hittat en förskola där förskolechef och pedagoger samtyckte till att 
delta i studien var nästa steg i processen att informera barn och föräldrar för 
att få deras samtycke till studien. Under hela forskningsarbetet, före, under 
och efter fältarbetet har jag utgått ifrån och reflekterat över forskningsetik 
utifrån skriften ”God forskningssed” ( Vetenskapsrådet, 2011) och andra 
skrivelser kring forskningsetik på webbsidan ”Codex samlingen av regler 
och riktlinjer för forskningen” (Vetenskapsrådet, Uppsala universitet, u.å.). 

I samråd med pedagogerna i förskolan och med mina handledare om hur 
jag bäst skulle komma i kontakt med föräldrarna. gavs den första informat-
ionen om studien skriftligt på förskolans anslagstavla (bilaga 3). I enlighet 
med denna information träffade jag sedan barnens föräldrar i samband med 
att barnen hämtades. I dessa personliga möten gavs både skriftlig och munt-
lig information om studien med särskilt fokus på frivillighet och barnens och 
förskolans anonymitet vid publicering av resultat från studien (bilaga 1 och 
4). Med tanke på att studien är en videoetnografi lades särskild vikt vid in-
formation om hur filmer kommer att användas och förvaras. I enlighet med 
regler om att filma barn inhämtades vårdnadshavares samtycke eftersom 
barnen är under 15 år (Vetenskapsrådet, Uppsala universitet, u.å) 
  Arbete med att informera och få samtycke pågick under slutet av april 
2011. I början av augusti samma år flyttade en grupp barn till en annan av-
delning och det började nya och yngre barn i deras ställe. Jag använde ett 
liknade tillvägagångssätt när jag tog kontakt med föräldrarna till de nya bar-
nen på Myggan, men med skillnaden att vid detta tillfälle fick föräldrarna 
information om att förskolan deltog i min studie från pedagogerna innan jag 
träffade dem personligen (bilaga 1,4 och 5).  

För att kunna filma och göra etnografiska studier med små barn där målet 
är att närma sig barnens värld är det nödvändigt att få barnens tillåtelse och 
                                                
7 Fingerat namn, se avsnitt Anonymisering av deltagare. 
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vinna deras förtroende. Därför tillbringade jag tid i förskolan utan att filma i 
inledningen av studien. De första dagarna i förskolan handlade om att lära 
känna barnen, förskolan och att alla skulle bli vana vid vad jag gjorde där.  
Under en av de första dagarna på avdelningen presenterade pedagogerna mig 
för barnen. De berättade, på ett förståeligt sätt i förhållande till barnens ålder, 
vem jag var och att jag skulle filma vad de gjorde på avdelningen Myggan. 
Denna första vecka i förskolan förde jag fältanteckningar att ha som ut-
gångspunkt för det fortsatta fältarbetet med kamera.  

I förskolan gjorde jag valet att i möjligaste mån vara en vuxen som gör 
andra saker än pedagogerna (jmf t.ex. Björk-Willén, 2006; Cobb-Moore et 
al., 2010; Evaldsson, 1993). Min upplevelse är att barnen när det blivit be-
kanta med mig och vana vid min närvaro även såg mig som något annat än 
en fröken/pedagog. Det kom exempelvis till uttryck när jag kom till försko-
lan om dagarna, ofta mitt i deras lunch. Barnen kom med utrop som, titta 
hon med kameran. Vid många tillfällen uttryckte barnen att de ville att jag 
skulle filma något speciellt som de pekade ut för mig eller få titta i kamerans 
display samtidigt som jag filmade dem. Det inledande fältarbetet handlade 
om att barnen skulle acceptera att jag satt relativt passivt och filmade de 
vardagliga aktiviteterna. Att jag var passiv och ofta satt still på samma plats 
gjorde att några barn som gärna ville vara nära en vuxen ibland sökte sig till 
mig. Det var i situationer när pedagogerna rörde sig mycket fram och till-
baka inom avdelningen eller utomhus.  

När jag filmade var mitt mål att vara lyhörd för barnens olika sätt att ut-
trycka om jag fick filma dem eller inte. I början var några barn mycket tyd-
liga med att jag varken fick filma eller ta kontakt med dem. Här hade jag 
mycket stor nytta av mina erfarenheter som förskollärare i småbarnsgrupp. 
Tack vare min lyhördhet för barnen fick jag ganska snart förtroende att följa 
och filma alla barn.  

När barnen visade intresse för mig och vad jag gjorde förklarade och vi-
sade jag detta. Om det var lämpligt kunde barnen få se sig själva i displayen 
samtidigt som jag filmade eller stå bredvid mig och se vad jag filmade. I 
början av fältarbetet fick jag till och med hjälp av en av treåringarna att 
skriva fältanteckningar och barnen kom ofta med förslag på vad de ville att 
jag skulle filma.  

När man har människor och människors vardag som forskningsobjekt bör 
man reflektera över de etiska aspekterna av forskningen. Att förhålla sig 
etiskt till alla inblandade i en studie handlar om mycket mer än att följa en 
lista med regler på ett korrekt sätt. I en studie med mycket små barn måste 
man ta ställning till frågor om barnens integritet och hur man vet att de vill 
vara med och hur de förblir anonyma. Även med skriftligt medgivande från 
barnens föräldrar behöver man hitta sätt att få barnens samtycke.  

Att få barns samtycke är inte något som bara görs i förväg. Aarsand och 
Forsberg (2009; 2010) argumenterar för att det är ett pågående arbete hela 
tiden man är på fältet. Det är etiska överväganden som behöver göras i stun-
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den. Detta har varit min utgångspunkt under hela fältarbetet. I filmmaterialet 
finns många sekvenser som kan ses som etablerande av tillstånd att filma. 
Det är sekvenser där barnen talar med mig om vad jag gör eller med blickar 
visar att de är medvetna om att jag filmar dem. Det finns också tillfällen då 
jag valt att stänga av kameran för att det varit oklart om det är lämpligt att 
filma eller inte. 

En etisk fråga som jag fått reflektera kring och ta ställning i under fältar-
betet är vad mitt agerande som forskare i förskolan för med sig för barnen. 
Vad innebär det för barnen om jag bryter mot förskolans normer genom att 
inte ingripa om barnen gör sådant som är förbjudet. En annan reflektion rör 
relationen med barn som i olika situationer sökt sig till mig just därför att jag 
suttit still på en plats.  

Jag har valde att uppträda som en vanlig trevlig och intresserad vuxen, 
men att inte inta en pedagogroll. Det gjorde att jag inte blandade mig i för-
skoleverksamheten alls, vilket ibland var en utmaning eftersom det är en 
verksamhet jag själv arbetat i och pedagogen i mig lätt skulle kunnat ta över. 
Naturligtvis ingrep jag vid några tillfällen när jag var den vuxen som var 
närmast och upptäckte att barnen gjorde uppenbart farliga saker, exempelvis 
klättrade upp på bord eller gjorde varandra allvarligt illa. Men när det gällde 
att upprätthålla normer för vad som är tillåtet eller inte på avdelningen för-
höll jag mig passiv. Detta gällde i hög grad under inspelningarna från vilan 
då jag genom att uppträda passivt efter ett tag kunde röra mig i rummet när 
jag filmade utan att störa barnen eller pedagogerna särskilt mycket.  

De etiska reflektionerna kring forskningen rör inte bara fältarbetet utan 
även bearbetningen av det insamlade materialet. En viktig fråga jag ställt 
mig är: Vilka filmsekvenser är av skilda anledningar inte etiskt försvarbart 
att använda eller publicera? Det kan röra sig om sekvenser där barn eller 
pedagoger kan bli utelämnade i en för deltagarna känslig situation eller situ-
ationer kan (miss)förstås så att personer framställs negativt. Dessa filmer har 
jag därför valt att inte analysera. De etiska reflektionerna har följt mig hela 
forskningsperioden. 

Data och deltagare  
Fältarbetet gjordes i två perioder. Den första är pilotstudien, genomförd un-
der nio dagar i april-maj 2011. Från denna inledande del består materialet av 
fältanteckningar från 10 dagar och film från sju dagar. Fältdagarna är jämt 
fördelade över fyra veckor.  

Pilotstudiens hade som huvudsyfte att ge en bred överblick över avdel-
ningens vardag med huvudfokus på de barninitierade dagliga aktiviteterna i 
denna barngrupp. I detta filmmaterial återfinns de flesta aktiviteter som de 
yngsta förskolebarnen deltar i. Det är utomhusaktiviteter på förskolans två 
gårdar inspelade under för- och eftermiddagstid, vuxenledda uteaktiviteter, 
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sångsamlingar, avdelningens dagliga samling före maten, olika typer av in-
omhusaktiviteter både barn- och vuxeninitierade, så som lek, läsning, puss-
lande, samtal, omsorgsaktiviteter i samband med blöjbytet, vila, mellanmål 
och fruktstund. Utifrån analyser under arbetet med pilotstudien gjorde jag 
valet att fokusera inspelningarna på aktiviteter kring och under vilan mitt på 
dagen.  

Huvudstudien pågick under augusti-oktober 2011. Under denna period 
följde jag barnens aktiviteter främst i samband med och under vilan, en till 
fyra dagar i veckan. Jag var i förskolan i huvudsak kl. 11.15 -14.30. Men för 
en djupare etnografisk insikt och för att få en kontextuell förståelse av aktivi-
teterna under vilan följde jag även under denna period verksamheten under 
några heldagar.  
Tabell 1 Översikt fältstudien 

Period Antal dagar Fördelade över  
antal veckor 

Antal vilor8  
 

Slutet av vt-11 9 3 4 
Början av ht-11 17 8 15 
Totalt 26 dagar 11 veckor 19 dagar 

Totalt består det videoetnografiska materialet av 33 timmar film med tillhö-
rande anteckningar.  Tiden på dagen då vilan infaller är inspelad under 19 
dagar. Filmerna är uppdelade i filmsekvenser som varierar i längd, från 
några sekunder till över en timme. Inspelningarnas olika längd är en följd av 
inspelningstekniska, etiska och analytiska avgöranden. Det kan handla om 
batteriers laddning, behov av att flytta kameran under eller mellan tagningar, 
att det kommer in personer som inte ska vara med i studien, etiska skäl till 
att sluta eller inte börja filma eller ett analytiskt val att avsluta därför att ak-
tiviteten i fokus av någon anledning avslutades. 

Deltagare – Små barn och pedagoger på Myggan  
I tabellen nedan finns en förteckning över de 23 barn som deltagit i studien. 
Av dessa kommer 16 av barnen att figurera i analyserna. I tabellerna finns 
namn, hur gamla barnen var i början av de två datainsamlingsperioderna och 
vilka sovsaker barnen brukar ha. Ett streck (–) betyder att barnet inte går i 
gruppen under den aktuella perioden. Nio av barnen finns med i data från 
båda terminerna. Förutom de namngivna barnen förekommer sju barn peri-
fert. 

                                                
8 Någon del av den tiden på dagen som vilan inträffar finns i materialet. Innehåller material 
med förberedelser, att lägga sig, sovande, vakna och aktiviteter som pågår parallellt med att 
några barn sover. 
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Kolumnen till höger, innehåller en beskrivning av de olika privata sovsa-
ker som barnen har på vilan, dvs. nappar, mjukdjur, gosefiltar mm. I de em-
piriska kapitlen kommer dessa sovsaker att lyftas i analysen och därför är det 
av intresse att veta vilka saker som hör till vilket barn.  
Tabell 2 Barnen på Myggan vårterminen och höstterminen 

Namn Ålder 
Vt. 
april 

Ålder 
Ht 
aug 

Privata sovsaker 

Signe 2:0 - Privat filt  
Theo 1:8 2:2 Napp, privat filt och mjukdjur  
Daniel 2:9 -  
Albin - 1:9 Napp, två st. snuttedjurfiltar kallade 

gose. En ligger Myggan och en tas hem-
ifrån varje dag.  

David - 2:6 Napp och privat filt 
Jonathan - 1:1 Napp? och privat filt 
Elias 2:7 2:11 Snuttefilt tas med hemifrån varje dag 
Nellie 2:3 2:7 Napp, oftast nalle 
Alma 2:5 2:5 Tar ibland med docka eller gosedjur 

hemifrån 
Adam 1:10 2:2 Ingen personlig sovsak 
Oskar - 1:6 Napp och privat filt 
Matilda 1:10 2:2 Napp, privat filt och mjukdjur 
Melissa 2:7 2:11 Snuttefilt som har ett namn 
Saga - 2:0 Napp, privat filt och mjukdjur 
Milton - 1:5 Napp och privatfilt 
Ludvig 1:10 2:2 Privat filt 
Barn som bara finns med perifert i kommande analyser och därför 
inte presenteras med namn 
Pojke - 1:5  
Pojke 2:9 -  
Pojke 3:3 -  
Pojke 3:3 -  
Pojke 3:4 -  
Flicka 3:4 -  
flicka 2:6 -  

I enlighet med god forskningsetisk sed används aldrig några deltagares verk-
liga namn i den publicerade texten. Alla namn på barn och pedagoger och på 
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förskoleavdelningen är fingerade.  Som vägledning för anonymiseringen 
utgick jag från Antakis: ”Ten guidelines for changing names in transcripts” 
(Antaki, u.å.). Med vägledning av dessa råd gjorde jag följande val vid ano-
nymiseringen: Barnens namn är hämtade från en förteckning över de vanlig-
aste namnen under barnens födelseår. I möjligaste mån liknar namnen ur-
sprungsnamnet intonations- och betoningsmässigt, exempelvis att ett namn 
har betoningen på samma stavelse. Detta är gjort eftersom det ligger i studi-
ens intresse att kunna visa hur betoning och intonation används. Med namn 
som intonationsmässigt liknar det ursprungliga möjliggörs detta även i ano-
nymiserade transkriptioner. De vuxnas namn är valda för att på liknande sätt 
överensstämmer med de ursprungliga namnen. Avdelningens namn är valt 
utifrån samma principer, men utifrån på förskolor vanligt förekommande 
avdelningsnamn. 

På avdelningen Myggan arbetade under både våren och hösten tre peda-
goger. Dessa kommer att antingen omnämnas som pedagogen eller med sitt 
anonymiserade namn. Jag kommer inte att visa vem eller vilka av dem som 
är förskollärare respektive barnskötare. Under studien förekommer det vi-
kare vid ett par till fällen och vid några andra en praktikant. De har inte fått 
några anonymiserade namn då de inte förekommer i någon analys. 
Tabell 3 Pedagoger mfl. på avdelningen Myggan 

Pedagoger  Vt.  Ht. 
Sussi X X 
Maria X X 
Vania X X 
Vikarie 1 X  
Vikarie 2  X 
Praktikant  X 

Etnografiskt fältarbete: videoinspelning och 
fältanteckningar  
Under och genom fältarbetet blev jag förtrogen med småbarnsavdelningen 
Myggans verksamhet och de barn och pedagoger som arbetar och lever sitt 
vardagsliv där. Förutom denna förtrogenhet är mitt yrkesliv som förskollä-
rare en källa till kunskap om vad och hur små barn gör i förskolan och hur 
småbarnsavdelningar är uppbyggda som institution.  

Att studera en verksamhet man själv har erfarenhet av, både praktiskt och 
teoretiskt, utgör både hinder och möjligheter när man beforskar den. Möjlig-
heten är att man har en bred förförståelse för den praktik man studerar. Även 
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om jag aldrig arbetat i den förskola där fältstudien är genomförd så känner 
jag igen det som händer. Denna kunskap har jag utnyttjat under fältarbetet 
för att ta analytiska beslut om vad, var och vem som ska vara i fokus när jag 
filmat. Men förförståelsen kan även utgöra ett hinder då förtrogenheten med 
verksamheten kan göra att man i stunden gör analyser om vad som pågår och 
vad som är intressant att fånga på film som inte nödvändigtvis stämmer med 
den verksamhet man filmar.  

I fältanteckningarna finns reflektioner kring varför jag valt att filma vissa 
situationer samt tankar och frågor fältarbetet väckt. Vidare finns fältnote-
ringar med kringinformation till filmer för att kunna veta och beskriva när 
och var och hur något är filmat. Till denna kategori anteckningar hör också 
noteringar om analytiska och inspelningstekniska beslut om vad, hur och 
varför något filmats. 

Under fältarbetet använde jag även samma anteckningsböcker som för öv-
riga fältanteckningar till att notera och sammanfatta reflektioner och reakt-
ioner jag fick i förskolan. Dessa reflektioner är av mycket skiftande karaktär. 
I anteckningarna finns en blandning av didaktiska idéer, analytiska frågor, 
normativ bedömning av verksamheten och alla möjliga andra tankar. Att 
skriva ner alla sorters reflektioner var ett funktionellt hjälpmedel för att be-
hålla rollen som forskare och inte börja delta i verksamheten i rollen som 
pedagog.  

Filma: teoretiska och praktiska överväganden  
Huvudmetoden för datainsamling i denna studie är videoinspelningar av 
vardagliga aktiviteter i förskolan. Att videoinspelningarna är huvudin-
samlingsmetod är en konsekvens av studiens etnometodologiska och samtal-
sanalytiska utgångspunkt med intresse av att undersöka vad människor gör 
tillsammans och hur detta görande går till och är organiserat. Det ligger, som 
visats i förra kapitlet, i de antagandena samtalsanalys bygger på, att man som 
data använder inspelningar från naturligt förekommande interaktion som kan 
tittas och lyssnas på om och om igen (Mondada, 2013). 

Utgångspunkten vid filmandet var att komma tillräckligt nära en aktivitet 
för att kunna fånga upp även tysta samtal/ljud men samtidigt inte störa och 
vara i vägen. Denna typ av filmande har jag framför allt använt när ett visst 
barn eller aktivitet varit i fokus. I situationer när jag inte varit klar över vad 
som är intressant att fokusera på har jag låtit kameran gå och fångat en 
större del av aktiviteterna i ett rum. Mondada (2006) menar att hur man an-
vänder sig av video i inspelningar, är inte bara en metodologisk fråga, utan 
är i allra högsta grad en del av ett analytiskt ställningstagande. Det är i in-
spelningstillfället man gör en första analytisk bedömning av vad som är in-
tressant att fånga med kameran. Det är inte en kopia av verkligheten som 
fångas utan det man sett genom kameran (Mondada 2006).   
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Inte bara valet av vad man fångar har betydelse utan även hur menar med 
Luff och Heath (2012) när de säger: ”The choices made when recording can 
facilitate or undermine subsequent analysis.” (Luff & Heath, 2012, s. 256) 
Detta instämmer jag helhjärtat i. Hur något är inspelat, från vilken vinkel, på 
vilket avstånd och hur mycket av en händelse som fångats med kameran 
påverkar vilka analyser som är möjliga att göra. 

Det är viktigt att ha i åtanke att även om man i en analys väljer att lyfta 
fram en viss aspekt så skulle just den aspekten inte finnas om inte de andra 
också fanns. Vad man ser som fokus eller inte beror på vad den som gör 
analysen väljer att fokusera på inte vad som hände i verkligheten. Även när 
en filmexcerpt är mycket kort och man utgår ifrån den kontext som synlig-
görs just där, finns det stora sammanhanget som excerpten kommit ur också 
närvarande. Detta är en mycket viktig perspektivfråga i denna studie. Redan 
när jag filmade i förskolan valdes fokus för möjliga analyser. Att vara med-
veten om att man ser med kameran och att filmande inte är ett neutralt utan 
att man redan vid insamlingstillfället gör analyser, är i allra högsta grad ett 
medvetet teoretiskt perspektivval av mig ( jmf Heath, Hindmarsh, & Luff, 
2010; Melander, 2009; L. Mondada, 2006). 

För att kunna ta hänsyn till ovanstående förde jag som tidigare beskrivits, 
fältanteckningar parallellt med filmandet. I dessa finns tankar om analyser 
och aktiviteter att undersöka närmare både för fältarbetet och för de kom-
mande empiridrivna analyserna. Vidare finns där noteringar om förändring i 
kamerafokus, vinklar och växlingar mellan att filma med och utan stativ.  

Jag har växlat mellan handhållen kamera och kamera på lättflyttat stativ. 
Fördelen med stativ är att filmen blir mycket mindre skakig och att det möj-
liggör att stå still med kameran längre stunder även när man filmar i konstiga 
lägen9. Under fältarbetets gång har jag växlat mellan tre olika kameror, bero-
ende på vilken av dem jag haft tillgång till. I huvudstudien användes kame-
ror med intern hårddisk och batterier med lång laddningstid vilket möjlig-
gjorde att filma mycket längre sammanhållna sekvenser. 

När jag filmade var målet att fånga så mycket av deltagarna som möjligt. 
Detta kan vara problematiskt i en förskolemiljö då den alltid involverar 
många personer. Här blir den etnografiska kunskapen viktig då den ger möj-
lighet att i viss mån förutsäga var det kommer att uppkomma intressanta 
situationer. Mondada (2012) menar att för att fånga deltagarnas interaktion i 
ett vanligt samtal så bör kameran positioneras i blickhöjd. I denna studie får 
det konsekvensen att mycket är filmat i ungefär blickhöjd för en två-åring. 
Genom detta blir det förhoppningsvis möjligt att fånga förskolevardagen mer 
utifrån barnens perspektiv och göra analyser utifrån deltagarorientering. Rent 
filmmässigt kan man konstatera att man fångar andra saker på film när man 
har kameran i barnens höjd än när man befinner sig på vuxenhöjd i rummet. 

                                                
9 Exempelvis intryckt i ett hörn, böjd under hylla eller annat obekvämt. 
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Kamerapositioneringen får konsekvenser för vad som är möjligt att göra i 
analysen. Det finns ofta aktiviteter som verkar intressanta precis utanför 
kamerans fokus. Men utifrån kriteriet att man faktiskt ska kunna följa inter-
aktionen i filmen och att filmen ska vara kvalitetsmässigt möjlig att analy-
sera får man naturliga begränsningar i urvalet av data (jmf Luff & Heath, 
2012). I några fall går analyser att göra trots att någon tillfälligtvis befinner 
sig utanför kamerans fokus. Ett exempel på en sådan situation kommer i 
excerpt 6:1, när analysen kommer att grundas på hur ett annat barn orienterar 
sig mot det som händer precis utanför det som fångats av kameran. Att det är 
en utmaning med film på många sätt sammanfattas mycket träffande i föl-
jande: 

 
video raises a far wider range of issues than those typically discussed. In-

deed, its use presents challenges at almost every stage of the research pro-
cess, whether these are: choosing where, what and when to film; how to cate-
gorize and transcribe the data that are collected; how to select fragments to 
analyse from a corpus; how to develop an analysis that resonates with the 
collected materials and how to present analyses to audiences or in convent-
ional research publications. (Luff & Heath, 2012, s. 256) 

Förutom de aspekter med filmande som diskuterats ovan påverkades datain-
samlingen i förskolan och framför allt filmandet på vilan av hur vana barnen 
var vid att jag var i rummet och filmade. På vilan var valen kring vad och 
varifrån något kunde filmas en balansgång mellan att fånga så mycket som 
möjligt av aktiviteterna och att inte hindra eller störa barnen som skulle sova. 
Till följd av detta valde jag vid de första fältdagarna i maj och augusti att 
placera kameran på en fast plats i rummet. Det gjorde att jag filmade från en 
plats nära dörren med kameran på ett lågt stativ för att vara ur vägen för barn 
och pedagoger (se ex bild VIII). Det var möjligt att panorera rummet men 
inte att komma nära aktiviteter i andra änden av rummet. Längre in i fältar-
betet, när barn och pedagoger blivit bekväma med att jag filmade, och inte 
ägnade mig någon större uppmärksamhet, kunde jag flytta mig runt i rummet 
och filma från olika platser med kameran antingen på stativ eller i handen. 
Tack vare detta blev det möjligt att filma barn som redan lagt sig snett ovani-
från på nära håll och därigenom fånga små gester, tysta ljud och samtal mel-
lan barnen som låg ner.  

Ljudet är inspelat med kamerans internmikrofon och har en tekniskt hög 
kvalité men det är ändå många gånger svårt att urskilja enskilda ljud. De 
problem som finns med ljudkvalitén har att göra med att inspelningarna är 
gjorda i en miljö där många olika saker pågår samtidigt. I inspelningarna 
från vilan tillkommer även bakgrundsmusik som ytterligare försvårar hör-
barheten i tal. Att använda kamera med internmikrofon är också ett val som 
gett mig analytisk frihet att under fältarbetet välja filmfokus i stundens ana-
lys av en situation. 
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Katalogisering och bearbetning av empiri 
En videoetnografisk studie som denna ger en stor mängd empiriska data som 
behöver systematiseras som en inledande del av analysen. För detta ändamål 
har jag att skapat en databas10. Alla filmer oavsett längd är registrerade i 
databasen där de är märkta med datum och filens namn. Filmerna har fått 
behålla de namn som de fick vid importen till datorn, t.ex. clip-2011-08-23 
11;48;54 och finns sparade i oklippt format.  

Den första analysen efter och delvis under fältarbetet, för att få en över-
blick av materialet var att göra grova kategoriseringar av innehållet i filmer-
na. Vid den första genomgången av filmerna noterades i databasen vilket 
rum i förskolan filmen var inspelad i och om några filmer hade så dålig kva-
litet, tekniskt eller på annat sätt för att vara användbara, vilken förskoleakti-
vitet som pågick, t.ex. fri lek, samling, vila, ute på gården osv.  

Med detta arbete gjordes även översiktlig analys med fokus på interaktion 
mellan barn som vid det första påseende framstod som intressant för närmare 
analys. Att kategorisera något som intressant är delvis mycket subjektivt 
men har trots detta varit en god vägledning i arbetet med att sortera fram och 
välja empiri. 

 
Bild I Skärmbild av ett databasblad 

Databasens sökbarhet har jag använt för grova urval av filmer. Exempelvis 
finns en kategori som bara innehåller filmer från rummet där de sover eller 
kategorier där en viss person är med. I samband med detta har jag också 

                                                
10 Databasen är gjord i Bento, http://www.filemaker.com/se/products/bento/mac.html 
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gjort anteckningar i databasen om var i fältanteckningarna noteringar finns. I 
några fall har jag även fört in vad som står i fältanteckningarna i databasen.  

Jag har arbetat med transkribering av filmerna i transkriberingsprogram-
met Inqscribe11 där det varit möjligt att märka ut delar av filmerna med hjälp 
av tidskodning. Detta har jag funnit mycket användbart det möjliggjorde att 
hitta tillbaka till intressanta sekvenser i en film utan att behöva klippa och 
därmed riskera att tappa bort var i helheten en excerpt hör hemma. 

Representationer av data 
Urval, avgränsning och fokus för analyser är i denna studie empiridrivna. 
Det innebär att jag inte på förhand haft ett bestämt urvalskriterium utan gjort 
urval utifrån vad som utkristalliserar sig som viktigt och intressant utifrån 
deltagarorientering. Det för med sig att även studiens problemformuleringar 
är genererade ur empirin utifrån ett deltagarperspektiv i enlighet med den 
etnometodologiska och samtalsanalytiska ansatsen och det övergripande 
forskningsintresset små barns vardagliga liv i förskolan.  
Filipi beskriver denna analysprocess som: 

It is only in transcribing and analyzing the data that patterns in the talk 
emerge and present themselves as being of interest for further analysis (Filipi, 
2009, s. 51)  

Det är vid analysen av det empiriska materialet som frågor väckts. Genom 
detta arbetssätt är urvalet av excerpterna ett analytiskt val som genererats 
genom transkribering och kategoriseringen av empirin. Naturligtvis så gene-
reras urvalsfrågor även utifrån studiens intresse. I urvalet har den kontextu-
ella kunskapen varit värdefull både i mikrosammanhanget, den sekventiella 
organisationen av situationellt konstituerade handlingar, och för att förstå om 
och hur handlingar har ett samband med den institutionella verksamheten 
förskola. 

På sätt och vis fungerar arbetet med att reproducera filmerna i form av 
transkript i ord och bild ungefär som att titta på något i ett mikroskop 
(Schegloff 1996). I stället för att som i mikroskopet ge en förstorad bild ger 
filmen möjligheter att titta på handlingar i interaktionen om och om igen 
med varierande analytiskt fokus och i olika hastighet på ljud och bild. Detta 
möjliggör analyser av interaktionen på mikronivå. 

 För att kunna koncentrera mig på analys av förkroppsligande handlingar-
na så som blickar, armrörelser, huvudrörelser, miner och vridningar på krop-
pen har jag ofta stängt av ljudet när jag transkriberat filmer. De förkroppsli-
gade handlingar representeras sedan i en analys med ord och/eller stillbilder 

                                                
11 Se http://www.inqscribe.com/ 
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sk. frame grabs ur filmen. I analysen har det ingått att undersöka blickar, 
både mellan deltagare, hur blickar är riktade och om det är en gemensam 
ögonkontakt eller inte.  

I detta empiriska material var handlingarnas sekventialitet i förhållande 
till andra deltagares handlingar ibland mycket svår att analysera då interakt-
ionen i situationer med många deltagare var mycket komplex. Att transkri-
bera alla sorters handlingar menar jag är extra viktigt i detta material bero-
ende på att småbarn uttrycker sig med förkroppsligade handlingar då deras 
talade språk (kanske) är mer begränsat. 

Excerpten, utdragen ur filmer, är genomgående transkriberade utifrån en 
modifierad version (se transkriptionsnyckel bilaga 6) av ett traditionellt Jef-
fersonskt transkriptionssystem (Hepburn & Bolden, 2013). Det innebär rent 
konkret att de mycket små barnens språk som ibland endast består av något 
språkljud, två-ords satser, eller är svårt att tyda på grund av att de talar med 
napp i munnen eller ännu inte kan uttala alla språkljud, är transkriberat ljud-
enligt med svenskans språkljud. Detta är ett försök att återge hur det låter när 
de små barnen och pedagogerna talar. Om jag bedömt att det är svårt att 
förstå vad som sagts har jag gjort en översättning till standardsvenska. Vid 
transkriberingen har det varit en mycket stor tillgång att ha träffat barnen 
mycket under fältarbetet då jag tack vare detta lärt mig att förstå, känna igen 
och urskilja de enskilda barnens språk. 

Utifrån den samtalsanalytiska bevisproceduren att analysen är rimlig om 
den samstämmer med deltagarorienteringen menar jag att det vore fel att inte 
återge de mycket små barnen så som de uttrycker sig då det är dessa språk-
liga handlingar som både barn och vuxna orienterar sig mot. Detta är viktigt 
då en turs innebörd avgörs av de följande turerna, det så kallade andra turs 
beviset (Cromdal, 2009). Utifrån ovanstående resonemang vill jag instämma 
med Filipi (2009) när hon argumenterar för samtalsanalys som ett idealiskt 
verktyg för att beskriva de banor som barns eller vuxnas handlingar följer. 
Hon menar att samtalsanalys är mycket användbar för att få goda forsknings-
resultat i studiet av mycket små barn interaktion (Filipi, 2009). 

När man väljer hur ett empiriskt material med barn ska återges bör detta 
kopplas till frågor om barns perspektiv (Halldén, 2003). Då jag i denna stu-
die vill göra anspråk på att fånga barns perspektiv menar jag att ett sätt att 
göra detta är att återge barnens språk utifrån samma principer som de vux-
nas. Det vill säga jag använder samma transkriptionsprincip från den samtal-
sanalytiska traditionen för alla. Utifrån samma utgångspunkt, har jag i möj-
ligaste mån försökt att i mina teckningar av barnen, framställa barnen så som 
de ser ut i filmerna. Detta gör jag trots en medvetenhet om man kan uppfatta 
bilderna som att barnen är äldre än de är. Ett skäl till att man ibland missbe-
dömer barns ålder i dessa teckningar tror jag är att man bär med sig förutfat-
tade bilder om hur ett litet barn ser ut. Men genom att barnen är filmade 
främst från sin egen höjd ser man dem ur ett annorlunda perspektiv än vi 
vuxna är vana vid och ur detta perspektiv ser de inte alltid ut som man tror.  
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Det är hela tiden filmerna som är det empiriska materialet och grunden för 
analysen. Det innebär att representationer, dvs. transkript, bilder och bildse-
rier, är både en analys i sig och ett återgivande av film med hjälp av text, 
bilder och symboler. De är en del av analysen och ett sätt att återge deltagar-
nas handlingar (Heath et al., 2010; Hepburn & Bolden, 2013; Melander, 
2009).  

Through an analysis of the moment-to-moment accomplishment of activities, 
researchers have revealed how talk and visual conduct, gaze, gesture and bo-
dily comportment are interweaved to produce concerted action, the shifting 
forms of participation in and around those activities and the different ways 
technologies, tools and objects (whether they are sophisticated or mundane) 
feature in everyday conduct. (Luff & Heath, 2012, s. 263) 

I representationer av filmer i denna studie framställs förkroppsligade hand-
lingar med beskrivande text och tecknade bilder. Då det inte finns några 
fasta system för att transkribera synliga handlingar har jag inspirerats av 
andra forskares många olika sätt att lösa detta: att visa den betydelsebärande 
semiotiska resursen i skisser (t.ex. Goodwin, 2000; Tulbert & Goodwin, 
2011), att visa rörelse i rummet med pilar i en orienteringskarta av rummet 
(Duranti, 1997), stillbilder, ur filmen och en beskrivande text i stället för 
traditionellt transkript (Kidwell, 2013; Lerner et al., 2011), att göra teck-
ningar av stillbilder utifrån både analytiska och etiska ställningstaganden 
(Melander, 2009).  

Jag har valt att inte använda mig av Mondadas transkriptionssymboler (se 
t.ex. Mondada, 2007) där förkroppsligade handlingar och deras utbredning i 
tiden visas med hjälp av symboler i transkripten. Jag menar att i denna stu-
dies analyser är bilder bättre verktyg för att synliggöra förkroppsligade hand-
lingar, förhållanden i det fysiska rummet samt analytiska poänger.  

De tecknade bilderna i studien är gjorda utifrån stillbilder ur filmerna. Jag 
har arbetat med tecknandet av bilder på ungefär samma sätt som med övriga 
transkriptionsmetoder. I och med att man plockar bilder ur excerpt och teck-
nar dem visar sig vad som är betydelsefulla förkroppsligade handlingar i 
interaktionen.   

Bilderna är tecknade med penna i ett ritprogram12 på Ipad. De är gjorda i 
lager ovanpå den ursprungliga bilden från filmen. I bilderna är barnen och 
pedagogerna tecknade utan att vara porträttlika för att de ska vara anonymi-
serade. 

Det som genom analysen visar sig vara betydelsebärande handlingar är 
representerat i den slutliga teckningen. Det innebär att bilderna inte visar allt 
som finns i filmen, utan på samma sätt som transkription av ljud inte visar 
allt som hörs. I dessa val spelar det en stor roll hur filmen är inspelad för 
vilken analys som är möjlig att göra, vad finns i närbild och vad finns i ut-
                                                
12 SketchBook Pro 
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kanten av bildfältet. Detta gör att själva framställandet av bilder är en del av 
analysen och att en bild i ett transkript är en del av analysen i sig (jmf 
Goodwin, 1994; Melander, 2009). 

Transkript och bildserier 
Jag kommer växla mellan att återge och analysera empiri i form av transkript 
med och utan infogade bilder och bildserier liknande den tecknande seriens 
format. Detta är ett försök att hitta former för att synliggöra hur förkroppsli-
gade handlingar och det talade sekventiellt samordnas, både hur en enskild 
deltagare gör och hur deltagare samordnar sig med varandra. Nu kommer jag 
att med ord och bild förklara hur analysen i bildserier resp. transkript ska 
läsas. 

Hur man definierar något som en tecknad serie menar serieforskaren He-
lena Magnusson (2005) att det finns olika sätt att se på. Jag väljer här att 
utgå från vad Magnusson (2005) framhåller som utmärkande drag för teck-
nade serier, att den är en överblickbar sekvens av bilder som har ett tids-
mässigt förhållande till varandra. De huvudsakliga beståndsdelarna i serien 
är ”bild, text och yta” (Magnusson, 2005, s. 30). Dessa delar använder jag 
mig av när jag i analysen transkriberat film till tecknade bilder som satts 
samman med text till bildserier. Seriens yta är det område där text och bild är 
sammansatt till en bildserie på en boks yta. 

Även i mina mer traditionella transkript är bildytan betydelsebärande. 
Transkriptets bildyta ska förstås som en enhet där text, bild och andra sym-
bolers placering och färg har betydelse för hur man läser framför allt tempo-
ralitet. 
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Bild II Exempel på samma excerpt återgivet som transkript och bildserie 

 I bild II visas hur samma del av en excerpt ser ut som transkript i tradition-
ellt samtalsanalytiskt format och som bildserie. I transkripten ovan framträ-
der att verbala handlingar bara görs av pedagogen Maria. De små barnens 
deltagande görs i huvudsak med olika förkroppsligade handlingar. I bildse-
rien har jag visat hur och att barnens handlingar samordnas med pedagogens 
tal. Här visas att i bilderna blir det tydligare än vad barnen gör, hur de rör sig 
och vart åt de tittar. 

Stillbilder, frame grabs ur filmen är ögonblick i filmen frysta i tiden. När 
dessa bilder sätts samman som bildserier ger den tecknade seriens format 
möjlighet att i bildövergången, dvs. det som läsaren tolkar mellan rutorna 
(Magnusson, 2005) visa temporalitet och sekventialitet. I bildserier och ge-
nom det underförstådda genom bildövergången kan man visa hur interaktion 
görs handling efter handling, talad så väl som förkroppsligad. Med seriefor-
matet utnyttjas läsarens kunskap, medveten eller omedveten, om bildkon-
ventioner. Exempel på bildkonventioner en västerländsk läsare använder är: 
att rutorna läses från vänster till höger, hur och att man kan se perspektiv, 
avstånd och rörelse i en bild, att man förstår att någon är i rörelse genom hur 
de avbildas osv. Genom att göra bildserier med element ur både samtalsana-
lytisk konvention kombinerat med teckningar från stillbilder är mitt mål att 
göra representationer av de mycket detaljerade analyserna som gjorts av 
excerpter ur filmerna. 

I den kommande texten är excerpt och bilder numrerade i enlighet med-
följande:  

 

kanten av bildfältet. Detta gör att själva framställandet av bilder är en del av 
analysen och att en bild i ett transkript är en del av analysen i sig (jmf 
Goodwin, 1994; Melander, 2009). 

Transkript och bildserier 
Jag kommer växla mellan att återge och analysera empiri i form av transkript 
med och utan infogade bilder och bildserier liknande den tecknande seriens 
format. Detta är försök att hitta former för att synliggöra hur förkroppsligade 
handlingar och det talade sekventiellt samordnas, både hur en enskild delta-
gare gör och hur deltagare samordnar sig med varandra. Nu kommer jag att 
med ord och bild förklara hur analysen i bildserier resp. transkript ska läsas. 

Hur man definierar något som en tecknad serie menar serieforskaren He-
lena Magnusson (2005) att det finns olika sätt att se på. Jag väljer här att 
utgå från vad Magnusson (2005) framhåller som utmärkande drag för teck-
nade serier, att den är en överblickbar sekvens av bilder som har ett tids-
mässigt förhållande till varandra. De huvudsakliga beståndsdelarna i serien 
är ”bild, text och yta” (Magnusson, 2005, s. 30). Dessa delar använder jag 
mig av när jag i analysen transkriberat film till tecknade bilder som satts 
samman med text till bildserier. Seriens yta är det område där text och bild är 
sammansatt till en bildserie på en boks yta. 

Även i mina mer traditionella transkript är bildytan betydelsebärande. 
Transkriptets bildyta ska förstås som en enhet där text, bild och andra sym-
bolers placering och färg har betydelse för hur man läser framför allt tempo-
ralitet. 

 
Bild II Exempel på samma excerpt återgivet som transkript och bildserie 

 
 
 

 
Maria: nä det där e Almas plats Oskar () 
                     A:lmas plats, kom                            ((Maria reser sig))           ((går mot barnen)) 
4 

 
Fram 00-00-08.12 

((Oskar sätter sig, tittar på 
Maria på andra sidan 
rummet)) 

5

 
00-00-09.25 

((Oskar håller fast  
kudden)) 

6 

 
00-00-11.00 

((Adam sträcker sig 
mot kudden)) 

7 

 
00-00-11.14 

((Adam får tag i 
kudden. Oskar tittar 
mot Maria)) 

 
 
  

8 Adam: 
 

 ((Adam reser sig upp på armbågen)) 

9 Maria:  Nä::: det där e Almas plats Oskar 
10 Adam: ((Adam sitter vänd mot Oskar)) 
12 Oskar: (( Oskar sätter sig, tittar mot Maria)) 
13 Adam  ((böjer sig mot Oskar))  
14 Maria:  A:lmas plats, kom 
15 David(?): () 

 
 
  

: nä det där e Almas plats Oskar ()
                     A:lmas plats, kom ((

6
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Bild III Numrering av excerpter 

En och samma excerpt kommer att användas för flera analyser med olika 
analytiska fokus. Varje enskilt excerpt kan återges flera gånger, både som 
transkript och bildserie. Samma del av en excerpt har dock alltid samma 
numrering oavsett i vilken form det visas. 

När samma transkript visas flera gånger används svart text och bild för 
det som står i fokus för analysen och grått för övrigt i transkripten (se tran-
skriptionsnyckel bilaga 6). Detta sätt att använda svart och grått är till för att 
underlätta för läsaren att följa analysen av interaktion med deltagande av 
många personer samtidigt.  

Alla bilder oavsett vad de föreställer eller har för funktion är numrerade 
med löpande numrering med romerska siffror. 

 41 

 I bild II visas hur samma del av en excerpt ser ut som transkript i tradition-
ellt samtalsanalytiskt format och som bildserie. I transkripten ovan framträ-
der att verbala handlingar bara görs av pedagogen Maria. De små barnens 
deltagande görs i huvudsak med olika förkroppsligade handlingar. I bildse-
rien har jag visat hur och att barnens handlingar samordnas med pedagogens 
tal. Här visas att i bilderna blir det tydligare än vad barnen gör, hur de rör sig 
och vart åt de tittar. 

Stillbilder, frame grabs ur filmen är ögonblick i filmen frysta i tiden. När 
dessa bilder sätts samman som bildserier ger den tecknade seriens format 
möjlighet att i bildövergången, dvs. det som läsaren tolkar mellan rutorna 
(Magnusson, 2005) visa temporalitet och sekventialitet. I bildserier och ge-
nom det underförstådda genom bildövergången kan man visa hur interaktion 
görs handling efter handling, talad så väl som förkroppsligad. Med seriefor-
matet utnyttjas läsarens kunskap, medveten eller omedveten, om bildkon-
ventioner. Exempel på bildkonventioner en västerländsk läsare använder är: 
att rutorna läses från vänster till höger, hur och att man kan se perspektiv, 
avstånd och rörelse i en bild, att man förstår att någon är i rörelse genom hur 
de avbildas osv. Genom att göra bildserier med element ur både samtalsana-
lytisk konvention kombinerat med teckningar från stillbilder är mitt mål att 
göra representationer av de mycket detaljerade analyserna som gjorts av 
excerpter ur filmerna. 

I den kommande texten är excerpt och bilder numrerade i enlighet med-
följande:  

   
Bild III Numrering av excerpter 

En och samma excerpt kommer att användas för flera analyser med olika 
analytiska fokus. Varje enskilt excerpt kan återges flera gånger, både som 
transkript och bildserie. Samma del av en excerpt har dock alltid samma 
numrering oavsett i vilken form det visas. 

När samma transkript visas flera gånger används svart text och bild för 
det som står i fokus för analysen och grått för övrigt i transkripten (se tran-
skriptionsnyckel). Detta sätt att använda svart och grått är till för att under-
lätta för läsaren att följa analysen av interaktion med deltagande av många 
personer samtidigt.  

Alla bilder oavsett vad de föreställer eller har för funktion är numrerade 
inom kapitlet med löpande numrering med romerska siffror. 
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4 Vilan – vad gör man då? 

En vila på Myggan 
På Myggan sover alla barn middag efter lunchen. Barnen kommer in till 
vilan efter att de tvättat sig efter maten. En del barn går själva till sin sov-
plats och andra blir följda av en pedagog.  

Barnen ska sova på madrasser där det får plats ungefär tre barn på varje. 
Alla barn har likadana kuddar och filtar och många barn har personliga 
sovsaker som gosefilt, mjukdjur eller napp. Persiennerna är neddragna så 
att det blir relativt mörkt när de ska sova.  

Det händer att något barn är så trött att det somnar under lunchen. När 
det inträffar blir barnet inburet och nedbäddat på sin sovplats. 

Innan alla barn och pedagoger kommit in i rummet så rör sig barnen runt 
i rummet. De letar efter sin plats, sitter eller står och tittar på andra barn 
som redan gått till sin plats.  Det förekommer också att några barn går runt 
på madrasserna i någon sorts ”följa John”-lek eller att de leker tillsammans 
med filtar, gosedjur och andra små personliga saker som nappar och strum-
por. Stunden innan alla somnar är ett tillfälle för många av barnen att sitta 
eller ligga och prata och skratta ihop med varandra.  

Pedagogerna sätter sig bredvid och mellan barnen så att de ska komma 
till ro. När barnen somnat turas pedagogerna om att gå på rast13. 

Ovanstående beskrivning av Myggans vila är hämtad ur mina fältanteck-
ningar från maj 2011. Beskrivningen är vald då den visar på hur vilan åter-
kommande organiseras och blir till en form av institutionaliserad rutinaktivi-
tet. Beskrivningen ovan utgör här en utgångspunkt för ett fördjupat studium 
dels av hur vilan går till och dels av vad den har för placering i tid och rum i 
förskolans vardag. 

Avdelningen Myggan – platsens organisation 
För att få en uppfattning om hur lokalerna ser ut och används på Myggan 
följer nu en beskrivning av hur rummen ser ut och vad de används till under 
en vanlig dag. 

                                                
13 Tät etnografisk beskrivning ur fältanteckningar 110517, något bearbetad. 



 46 

Avdelningen består av tre rum, en hall, en korridor, skötrum och toaletter. 
Avdelningen är förbunden med resten av förskolan med en korridor som via 
personalutrymmen går förbi förskoleköket till den gemensamma lekhallen 
som de övriga avdelningarna ligger runt.  

Bild IV Planritning över avdelningen Myggan 

Barn och pedagoger tillbringar sin mesta tid i det stora rummet som utgör 
avdelningens centrum (nr 2) och i korridoren (nr 6) utanför skötrummet och 
toaletterna. Korridoren är inredd som hemvrå med lekspis och en liten säng. 
Det finns flera hyllor i barnhöjd i stora rummet där det står lådor med lite 
leksaker. Soffan framför fönstret används av barnen till mycket annat än att 
sitta i. De klättrar mycket i soffan och använder den för att kunna stå och 
titta på vad som händer utanför fönstret. Under en period stod soffan mot 
väggen till det lilla rummet (nr 3). Oavsett var soffan står finns det alltid en 
låda med böcker bredvid. Barnen sitter ofta och läser i soffan, antingen för 
sig själva, ihop med varandra eller med en pedagog. 

Det stora rummet delas av med hjälp av en liggande garderob. Den funge-
rar både som koja och som yta att köra bilar på. I planritningen framgår det 
att ena delen av rummet domineras av bord med stolar samt en köksdel med 
diskbänk och köksskåp. Borden används både som matbord och för aktivite-
ter som att rita, måla, lägga pussel och pärlplattor. I det minsta rummet (nr 3) 
finns ytterligare ett matbord. Under tiden som fältstudien pågick såg jag inte 
barnen använda detta rum så ofta.  

Det mellanstora rummet (nr 4) används för lek, samling och vila. Det är 
ett rum med en stor golvyta som är tom förutom en stor rund matta. I kortän-
dan av rummet sitter en vägghylla i ungefär axelhöjd för en vuxen. Där för-
varas barnens sovfiltar och kuddar i kassar märkta med barnens namn. 
Bakom dörren, i andra änden av rummet, hänger sovmadrasser. I en garde-
rob ligger barnens nappar i små muggar märkta med namn. Där förvaras 
också stora kuddar som pedagogerna använder att luta sig mot när de sitter 
mellan barn som ska somna. Bredvid garderoben står en låg hylla som oftast 
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Avdelningen består av tre rum, en hall, en korridor, skötrum och toaletter. 
Avdelningen är förbunden med resten av förskolan med en korridor som via 
personalutrymmen går förbi förskoleköket till den gemensamma lekhallen 
som de övriga avdelningarna ligger runt.  

Bild IV Planritning över avdelningen Myggan 

Barn och pedagoger tillbringar sin mesta tid i det stora rummet som utgör 
avdelningens centrum (nr 2), och korridoren (nr 6) utanför skötrummet och 
toaletterna. Korridoren är inredd som hemvrå med lekspis och en liten säng. 
Det finns flera hyllor i barnhöjd i stora rummet där det står lådor med lite 
leksaker. Soffan framför fönstret används av barnen till mycket annat än att 
sitta i. De klättrar mycket i soffan och använder den för att kunna stå och 
titta på vad som händer utanför fönstret. Under en period stod soffan mot 
väggen till det lilla rummet (nr 3). Oavsett var soffan står finns det alltid en 
låda med böcker bredvid. Barnen sitter ofta och läser i soffan, antingen för 
sig själva, ihop med varandra eller med en pedagog. 

Det stora rummet delas av med hjälp av en liggande garderob. Den funge-
rar både som koja och som yta att köra bilar på. I planritningen framgår det 
att ena delen av rummet domineras av bord med stolar samt en köksdel med 
diskbänk och köksskåp. Borden används både som matbord och för aktivite-
ter som att rita, måla, lägga pussel och pärlplattor. I det minsta rummet (nr 
3), finns ytterligare ett matbord. Under tiden som fältstudien pågick såg jag 
inte barnen använda detta rum så ofta.  

Det mellanstora rummet (nr 4), används för lek, samling och vila. Det är 
ett rum med en stor golvyta som är tom förutom en stor rund matta. I kortän-
dan av rummet sitter en vägghylla i ungefär axelhöjd för en vuxen. Där för-
varas barnens sovfiltar och kuddar i kassar märkta med barnens namn. 
Bakom dörren, i andra änden av rummet, hänger sovmadrasser. I en garde-
rob ligger barnens nappar i små muggar märkta med namn. Där förvaras 
också stora kuddar som pedagogerna använder att luta sig mot när de sitter 

1 

2 

3 
4 5 

6 

7 

1.  hall – med  hyllor för 
barnens ytter- och 
extrakläder och andra 
personliga saker 

2.  stora rummet 
3.  lilla rummet   
4.  samlings- och sovrum 
5.  skötrum 
6.  korridor 
7.  toaletter 
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är helt tom. I filmerna från fältstudien finns det några sekvenser då barnen 
använder hyllan som våningssäng i en lek. När barnen leker i rummet tar de 
med sig de leksaker från de andra rummen dit in.  

I planritningen syns det en halvcirkel av prickar. De symboliserar foton av 
barnen och barnens namn som är fastklistrade på golvet. Dessa prickar mär-
ker ut barnens bestämda sittplatser där de sitter när de har samling i rummet. 

Vilan – i flödet av vardagliga aktiviteter 
Hur rummen ska/får användas beror på vilken tid på dagen det är. Vissa tider 
disponerar barnen rummen mer fritt och under andra finns det fasta ordning-
ar för vad som är påbjudet att göra. Detta syns delvis genom hur pedagoger-
na utformar rummen vid olika tillfällen.  

En dag på avdelningen Myggan följer oftast en fast tidsuppdelning av da-
gen. Det finns ett antal institutionella rutiner för barn och pedagoger som 
återkommer dag efter dag och dessa känns igen från många förskolor (jmf 
t.ex. Markström, 2005). Nedan visas mycket schematiskt uppställt hur dagen 
är tidsmässigt uppdelad. De delar av dagen som har med att vila att göra, 
eller de aktiviteter som direkt påverkas är markerade med svart i tabellen. 
Tabell 4 Avdelningen Myggans dag, en schemtisk uppställining. 

1 före 8,30  alla förskolans små barn är på samma avdelning 
2 från kl. 8.30 Är ute på stora gården med övriga avdelningar/ är inne 

på Myggan 
3 ca kl. 9.00 Myggan går till sin gård/ till lekhallen /  
4 ca kl. 9.30 Frukt 
5 ca kl. 10 gå in/ avsluta aktivitet i lekhall 
6 ca kl. 10 klä av sig ytterkläder/ fri lek inne/ blöjbyten och toa-

lett bestyr 
7 ca kl. 10.45 samling med dockor och sång 
8  en pedagog tar fram madrasser och sovsaker till 

vilan 
9 ca kl. 11.00 lunch 
10 ca kl. 11.30 vila 
11 ca kl. 11.30  barnen går och lägger sig 
12  inledningen av vilan 
13  ca kl. 12.15  alla barn sover 

pedagogerna turas om att ha rast  
barnen vaknar vid olika tider 

14 ca 14.15 pedagogerna tar undan madrasser och sovsaker 
15 ca kl. 14.30 mellanmål  
16 ca kl. 15.00 aktiviteter ute eller inne 
17 kl. 14.00-17.30  barnen går hem 
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Med utgångspunkt i ovanstående schema kommer jag nu att ge en fylligare 
beskrivning av vad som händer på avdelningen i anslutning till vilan. Under 
perioden ca kl. 11.30 -14.00 är vilan den överordnade institutionella aktivite-
ten på Myggan. En pedagog bäddar och gör i ordning för vilan redan strax 
före lunch (se 8 i tabellen) och efter detta fungerar detta rum som sovrum 
tills alla barn vaknat och gått upp. Det betyder att vilans aktiviteter kan vara i 
upp till två och en halv timma. För ett barn som är i förskolan mellan kl. 8 
och 16.30 är det ungefär en tredjedel av förskoledagen och för ett barn som 
är i förskolan kl 9- 14 är det halva dagen. Men att vilan är den överordnade 
institutionella aktiviteten innebär inte, som jag kommer att visa, att alla små 
barn sover hela denna tid. 

Vad gör då barn och pedagoger efter lunch under de ca 45 minuter som 
förflyter innan alla barn somnat (11-13 i tabellen)? Bland annat pratar de. 
Det är en tid under vilan då det förekommer många olika samtal. Barnen 
samtalar med varandra, pedagoger samtalar eller ger kollektiva eller indivi-
duella uppmaningar till barnen om hur de ska göra. De vuxna för ofta olika 
typer av samtal med varandra. Det kan både handla om själva vilan och vem 
som ska sitta var och andra organisatoriska saker men också om helt andra 
ämnen. 

Det är många olika aktiviteter i rummet innan alla barn har somnat. Några 
barn ligger och gör olika saker med kroppen, pillar med strumporna, klappar 
i händerna, rullar runt, tittar vad som händer runt om i rummet. Det är ofta 
något barn som skriker och gråter men detta är inget de andra barnen verkar 
ta notis om. Barnen ligger och talar med varandra eller för sig själva. Det 
händer även att något barn ligger och småsjunger för sig själv eller att en 
pedagog sjunger när de vyssar ett av de yngsta barnen. En del barn ligger 
helt för sig själva och andra ligger tätt intill varandra eller en pedagog.  

När alla barn, med eller utan hjälp av en pedagog, hittat sina sovplatser, 
lagt sig och blivit nedbäddade under filtarna, sätter eller lägger sig pedago-
gerna mellan barnen för att få dem att somna.  

Pedagogerna lämnar rummet en i taget efterhand som barnen somnat. Se-
dan håller pedagogerna ett vakande öga och öra på barnen genom glasväg-
gen mellan stora rummet och rummet där barnen sover. När barnen sover 
turas pedagogerna om att ha rast. Minst en pedagog är hela tiden kvar på 
avdelningen.  

Barnen sover från en halv timme upp till drygt två timmar. Efterhand som 
barnen vaknar kommer de ut ur sovrummet, några kommer ut själva och 
andra blir hämtade av pedagogerna när de upptäckt att barnet vaknat. 

När barnen vaknat eller blivit väckta brukar de läsa och samtala om böck-
er ihop med pedagoger eller varandra. Andra vanliga aktiviteter är att pussla, 
ligga på soffan och morna sig eller leka stillsamt för sig själv eller med andra 
barn. Att det är vila på Myggan, dominerar hela verksamheten genom att 
barnen ska sysselsätta sig med lugna aktiviteter. När pedagogerna börjar byta 
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blöjor på barnen brukar många av barnen vara i korridoren utanför skötrum-
met. Pedagogerna pratar mycket med barnen under den här tiden på dagen 

  Vilan som institutionell rutinaktivitet, avslutas (14 i tabellen) ca kvart 
över två, då alla barn vaknat eller blivit väckta och bytt blöjor. Den sista 
delaktiviteten i vilan är att någon av pedagogerna plockar undan alla madras-
ser och filtar. Ibland hjälper några barn till med detta. Det förekommer att 
barn på Myggan sover på andra tider av dagen med det ses inte som vilan 
utan är det individuella barnet som behöver få mer sömn. 

Vardagsaktivitet: att vänta och känna igen sin plats 
Under fältarbetet identifierade och intresserade jag mig särskilt för två stän-
digt återkommande aktiviteter i barnen på Myggans förskolevardag Den 
första är att vänta på sin tur eller bara vänta. Jag iakttog att barnen under en 
dag väntar på sin tur att göra saker vid upprepade tillfällen. Exempelvis vän-
tar barnen när de ska klä på eller av sig i hallen, vid blöjbyte, att få går från 
samling till matbord, från lunchen till sovplatsen, eller att få en pedagogs 
uppmärksamhet.  

Vad gör barnen under den tid som verkar som väntande?  Väntar de bara 
eller är det tid som ger möjlighet för dem att etablera gemensamma kamrat-
kulturer med andra barn som innehåller andra saker än institutionens rutiner?  

Det finns en lång period i inledningen av vilan, ibland upp till en halv-
timme som ytligt sett ser ut som väntande för barnen, först på en pedagog 
och sedan på att somna. Det är vad barn gör under denna tid och hur de gör 
det de gör som jag kommer att undersöka i kommande kapitel. Tidigare stu-
dier från förskolan visar att tiden och tillgängligheten till platser och hur 
platser och rum får användas är något som i spelar roll för barns möjlighet 
till interaktion (t.ex. Markström, 2005; Skånfors et al., 2009; Änggård, 
2005). Hur används detta av små barn? 

Den andra återkommande aktiviteten som jag upptäckt att barnen oriente-
rar sig mot är att hålla reda på vilken plats som är deras egen. Att veta och 
känna igen sin personliga plats i ett rum återkommer i många olika samman-
hang under en dag i förskolan. Barnen har kläder på en egen plats i hallen, 
blöjor i sin egen låda i skötrummet, bestämda personliga platser på samling-
en och kring matborden vid lunchen. Plats i betydelsen som en bestämd plats 
i förskolan och som i att ha en personlig sovplats och rum, space14  som ett 
ställe att göra saker tillsammans visar sig i det empiriska materialet vara 
något mycket centralt för barnen att orientera sig mot. Därför kommer jag att 
undersöka hur lokala ordningar för plats konstitueras av deltagarna genom 
deras handlingar och användning av artefakter på vilan. Alltså hur gör barn 
och pedagoger och vilka saker använder de sig av när det är vila.   

                                                
14  för lägre barndomsgeografisk definition av plats och rum, place and space (se ex. Cele, 
2006, p. 35 ff). 
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Vilan - en institutionell rutin 
Före lunchen turas pedagogerna på Myggan om att ställa i ordning rummet 
där barnen ska vila. Någon enstaka gång hjälper ett barn till. Hur sovmadras-
serna ligger i rummet och vilket barn som sover var, gör jag en ingående 
utredning av i nästa kapitel. När lunchen är avslutad ger pedagogerna barnen 
tillåtelse att gå från bordet ett i taget. Många barn får hjälp att tvätta händer 
och mun efter lunchen. Det ser ut som om det finns en informell arbetsför-
delning mellan pedagogerna där en av dem ansvarar för att följa barn in i 
sovrummet och stoppa om dem.  

Ett fynd från fältanteckningar och inspelningar är hur pedagogerna gör, 
när de ger olika uppmaningar till barnen för att de ska veta vad de förväntas 
göra. Det verkar finnas uppmaningar som upprepas många gånger under 
vilorna. Det är olika varianter på uppmaningen15: ”Lägg dej ner” en annan 
variant är: ”Lägg dej ner så ska jag lägga på filten” eller ”NN, gå och lägg 
dej”. När pedagogerna ger dessa uppmaningar använder de alla tre en sär-
skild prosodi som bidrar till att uppmaningarna låter väldigt lika oavsett vem 
som säger dem. Pedagogerna riktar oftast dessa uppmaningar till ett specifikt 
barn men genom vilans kollektiva karaktär, ges uppmaningen samtidigt 
funktionen att var en instruktion om ordning som barnen i rummet förväntas 
orientera mot. En analys av hur ordningen för vilan ges denna kollektiva 
karaktär på uppmaningen återkommer längre fram i texten. 

Under vilans inledande halvtimme, innan alla barn och pedagoger kommit 
in i rummet, rör sig pedagogerna ut och in ur rummet. De följer barn till sina 
platser, hämtar saker t.ex. nappar och gosefiltar som blivit glömda någon 
annanstans på avdelning. De går ut med barn som bajsat och behöver byta 
blöja en gång till eller hämtar tillbaka barn som lämnat sin sovplats. När 
några, kanske tre till sex barn, kommit in till vilan sätter sig en av pedago-
gerna mellan några av barnen. Var de sätter sig verkar bero på en mängd 
olika faktorer: hur nytt ett barn är, hur trötta barnen är, hur mycket ett barn 
stör de andra genom att hålla på med för intressanta lekar eller genom att 
prata eller skrika för mycket.  

Att lägga på ett barn filten och sedan stoppa om det verkar ha den vidare 
funktionen att vara en markering på att en ny fas i vilan inleds, att barnen 
förväntas somna. I nästa kapitel visar jag genom en detaljerad analys hur 
filtar har en central funktion i konstituerandet av ordning när pedagogerna 
lägger barnen för att vila. 

I ett tidigt skede av vilan sätter sig sällan pedagogerna bredvid de lite 
äldre barnen, de som är över två år. Detta verkar gälla oberoende av hur 
dessa barn med många olika handlingar arbetar för att få en pedagogs säll-
skap. De äldre barnen får oftast vänta länge på sin tur innan de får pedago-
gerna att sitta hos dem. Strategin från pedagogernas ser ut vara att få barn 

                                                
15 Från fältanteckningar och filmer från alla vilor 
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som somnar fort att somna så att de sedan kan flytta sig till de barn som be-
höver längre tid på sig för att somna. De barn som tar längst tid på sig att 
somna lägger sig pedagogerna bredvid och om barnen vill, håller de om 
dem. En annan strategi som pedagogerna verkar använda är att ignorera det 
barnen gör och vara så tråkiga som möjligt. 

Barn som försöker låta bli att somna ägnar sig i sin tur åt att försöka få 
pedagogerna att interagera med dem kring något ämne som barnet initierar.  
Detta bidrar till att det ofta förekommer privata skämt och samtal om helt 
andra saker än vila mellan barn och pedagoger. 

 

  
Bild V Exempel på att en pedagog har många barn att samspela med samtidigt. Här 
ser man en pedagog med fem av barnen i gruppen. 

Fram till att alla barn somnat är pedagogerna mer eller mindre deltagande i 
samtidig interaktion med många olika deltagare. Bilden ovan, kommer från 
en vanlig situation på vilan. Den är vald då den fångar att pedagogen sam-
spelar eller uppmärksammar många barn samtidigt. I bildens syns att hon har 
fem barn runt sig som får olika uppmärksamhet. Saga, i pedagogens famn 
tröstas och vyssas till sömns. Till vänster i bilden ligger Matilda och Theo. 
De har kroppskontakt både med pedagogen och varandra för att komma till 
ro och somna. Till höger ligger Ludvig också han tätt intill pedagogen. Det 
enda man ser av honom är formen av honom under filten. Det femte barnet 
David sitter framför pedagogens fötter. Han blir uppmanad med ord och en 
pekning, att gå till sin sovplats. Samtidigt som den här pedagogen är invol-
verad i olika sorters samspel med dessa barn, och kanske några till, för hon 
en dialog med en annan pedagog.  

Att pedagogerna talar med varandra under vilan är vanligt. Under vilans 
gång behöver de organisera sitt samarbete med varandra. Detta görs med 
samtal, gester och blickar. Organisationen handlar om hur de ska flytta sig 



 52 

mellan barnen i rummet och i vilken ordning de ska lämna rummet när bar-
nen somnat.  

Hela vilan, som man ser i bilden och även i excerpterna i kommande kapi-
tel, är en kroppsligt intim situation med mycket fysisk kontakt mellan barn 
och pedagoger.  
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5 Att konstituera plats: Om vilans lokala 
ordning 

I förra kapitlet redovisades en etnografisk undersökning av Myggans vila. I 
detta kapitel kommer jag att göra mikroanalyser av en situation som visat sig 
vara central för hur vilan organiseras utifrån deltagarnas perspektiv. Detta 
kommer att göras med hjälp av utdrag ur filmer som är exempel på hur plats 
och rätt sovplats konstitueras i flödet av barnens och pedagogernas vardag på 
vilan.  

Kapitlet inleds med en närmare undersökning och beskrivning av hur det 
rum barnen på Myggan sover i organiseras med hjälp sovmadrasser och 
andra sovsaker. Genom detta kommer jag visa hur sovplatsers placering 
används i etablerandet av lokala och sociala ordningar mellan deltagarna.  

Rummets utseende: placering av sovplatser  
Redan i anteckningar från fältarbetet finns noteringar om och funderingar 
kring att rummet de vilar i på Myggan ser olika ut olika dagar. När jag 
gjorde en första översiktlig genomgång av samtliga filmer från vilan fram-
trädde det tydligt att hur sovplatsernas är ordnade och placerade i rummet 
inte är konstant utan förändras beroende på hur många barn som är närva-
rande i gruppen och som därmed ska sova. 

Här kommer jag att visa hur rummet ser ut och hur olika platser i rummet 
används. Att undersöka detta är av betydelse för att förstå kontexten barnen 
och pedagogerna handlar i och hur de genom sin orientering i rummet uppvi-
sar, genom sitt agerande, att de vet hur de ska delta i aktiviteten. 

I denna förskola har man större madrasser, av typen yogamatta, för bar-
nen att sova på. På avdelningen Myggan finns det fem madrasser och på var 
och en av dessa bäddar pedagogerna för upp till tre barn. När jag undersökt 
hela det empiriska materialet och jämfört hur pedagogerna placerar sovplat-
serna, framträder ett grundmönster för madrasserna, samtidigt som det blir 
tydligt att det finns en föränderlighet i rummets utseende beroende av hur 
sovplatsernas placeras. Grundmönstret för placeringen av madrasser och 
sovplatser så som det framträtt i den etnografiska undersökningen visas i bild 
VI. 
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Bild VI Rummet bäddat för vila 

Det är den pedagog som bäddar som förändrar rummet genom att placera 
barnens sovplatser på olika platser i rummet olika dagar. När pedagogerna 
förbereder rummet för vila, lägger de fram en röd kudde och filt till varje 
barn. Dessa märker ut vilka platser som ska användas den dagen. Kuddarna 
och filtarna tillhör förskolan men är personliga, av hygieniska skäl, och för-
varas i kassar märkta med barnens namn på en hylla i rummet under övrig 
tid på dagen (se bild VI). De barn som har privata filtar, mjukdjur, gosefiltar 
eller nappar i förskolan får även dem utlagda på platserna. 

När alla 16 barn i gruppen är närvarande räcker inte sovplatserna till på de 
stora madrasserna eftersom dessa enbart ger 15 sovplatser. Då använder man 
en liten extramadrass som placeras ungefär i mitten av rummet. Det fram-
trädde, när jag gick igenom filmerna att antalet sovplatser förändras i förhål-
lande till hur många barn som är närvarande och att det är vanligast att det är 
bäddat för 12-15 barn. Under fältstudien upptäckte jag att denna extra-
madrass ibland även används då det är färre barn i gruppen, exempelvis för 
att kunna använda färre av de stora madrasserna. Alla sovplatserna utom den 
lilla i mitten är bäddade så att barnen ska ligga med huvudet mot väggen och 
fötterna mot rummets mitt.  

Rummets föränderlighet: ordningar för hur sovplatser 
flyttas  
Att det finns utrymme för 15 sovplatser på madrasserna och att en liten 
madrass plockas fram som extramadrass när alla 16 barn i gruppen är närva-
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Att det finns utrymme för 15 platser på yogamattorna och att en liten 
madrass plockas fram som extramadrass när alla 16 barn i gruppen är närva-

Grundskiss över madrassers och 
sovplatser är placering.  
1.   Hylla för kassar med filtar och 

kuddar 
2.   Garderob med kuddar för 

vuxna att sitta på och förvaring 
av nappar 

3.   Krokar att hänga madrasser på 

Glasvägg 



 55 

rande väcker frågor kring hur pedagogerna förändrar bäddningen och hur 
barnen förstår var de ska ligga och sova.  

Genom att jämföra hur barnens platser är placerade olika dagar har jag 
sett att många av barnen, men inte alla, har sin sovplats på samma fysiska 
plats i rummet varje gång de vilar. Det visar sig även att några fysiska platser 
i rummet används mer frekvent än andra. Ett annat fynd är att det är några 
barn som alltid får sina sovplatser flyttade till olika platser i rummet och 
andra som alltid ligger på samma plats. Hur gör då barn och pedagoger för 
att veta vem som ska sova på vilken sovplats? Detta kommer att undersökas 
längre fram i kapitlet, först kommer jag visa en närmare undersökning av de 
principer för platsernas användning som framträder. 

Bild VII Platserna som används mest och extraplatsen 

Det är inte bara hur många platser som finns i rummet som förändras utan 
organisationen av vems en sovplats är ser olika ut i olika delar av rummet. 
Det är inte några explicit uttalade principer jag upptäckt, utan ordningen 
framträder vid analysen av hur pedagogerna placerat barnens sovplatser 
olika dagar. Barnens placering i rummet avgörs av pedagogernas bedömning 
av vilka barn som det är lämpligt att låta ligga nära varandra och vilka som 
inte, av olika skäl, får ligga bredvid varandra samt vilket behov de anser att 
barnen har av att en pedagog sitter hos dem när de ska somna.  

I bild VII utmärks några platser av en stiliserad kudde. På dessa platser 
sover ett och samma barn på en och samma plats varje dag. Det innebär att 
nio av de sexton barnen i gruppen (nästan) alltid har sin sovplats på samma 
fysiska plats i rummet och bredvid samma barn. Men denna organisation av 
sovplatserna är inte helt konstant. När något av barnen som har sin plats på 
en av de nio platserna är frånvarande, placeras ett annat barn på den platsen. 
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Detta gör att det är ovanligt att någon av dessa nio sovplatser är tomma eller 
att man tar bort någon av dessa madrasser helt och hållet.  

Undersökningen visar också att när ett barn som brukar ha en av dessa 
platser av någon anledning fått sin plats flyttad så uppmärksammas detta av 
barn eller pedagoger som ett brott mot ordningen för vilan. Och om något 
barn går till fel plats på någon av dessa platser uppmärksammas detta med 
hänvisning till vems plats det är (se vidare kap. 6). 

I kapitel fyra beskrev jag att pedagogerna bäddar för upp till tre barn på 
en madrass. I bild VI kan man se att två madrasser placeras så de bildar en 
lång madrass, på vilken pedagogerna bäddar för tre eller ända upp till sex 
barn. De dagar man bara bäddar för tre barn tar pedagogerna ibland bort en 
av madrasserna. Detta gör att på denna sida av rummet befinner sig inte sov-
platserna på samma fysiska plats i rummet varje dag utan förskjuts åt si-
dorna. Ibland är den yttersta platsen nära dörren och ibland inte. Tre till fyra 
av barnen i gruppen har i princip alltid sin plats på denna sida av rummet. 
Men till skillnad från barnen på andra sidan av rummet så varierar det både 
vem man ligger bredvid och var platsen är placerad fysiskt i rummet. 

Med ovanstående beskrivning av hur sovplatser placeras och används har 
jag visat att placeringen av barnens sovplatser inte är konstant. Hur madras-
serna ligger och vem som ska sova var är något som pedagogerna organise-
rar när de bäddar åt barnen.  

Men hur gör barnen när de ska hitta fram till sin sovplats och hur vet de 
vart de ska gå och var de ska lägga sig? Vilka kommunikativa och materiella 
resurser använder barnen för detta? Gör de olika beroende på vilken fysisk 
plats i rummet de brukar ha sin sovplats på? Detta kommer jag att undersöka 
och beskriva med hjälp två olika excerpter. Hur görs lokala ordningar för 
plats av små barn och pedagoger i vardaglig interaktion? 

Att hitta rätt plats 
En vardagligt återkommande aktivitet i inledningen av Myggans vila är att 
flera barn samtidigt håller på att lägga sig på sina sovplatser och bli omstop-
pade av en pedagog. Genom mikroanalys av det sekventiella flödet av hand-
lingar ska jag undersöka och beskriva hur och vilka semiotiska resurser som 
Signe, 2:0 år, utnyttjar när hon visar upp att hon vet hur hon ska göra i den 
här situationen. 

Med hjälp av detta exempel, excerpt 5:116 då Signe 2:0 år går till en 
madrass kommer jag att visa hur barnen gör när de visar att de orienterar sig 
mot de förväntade aktiviteterna vid denna tidpunkt i flödet av dagliga aktivi-
teter. Jag kommer också att närmare visa vilka resurser som Signe använder 
och vilka olika aktiviteter inom vilans ram som hon orienterar mot.  
                                                
16  Ur clip-2011-05-10 11;49;06.dv. 
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Att orientera sig mot den institutionella aktiviteten vilan  

Bild VIII Sovplatsernas och kamerans placering i excerpt 5:1 

På Myggan har barnen just ätit färdigt lunch. Barn får gå från bordet, en eller 
några i taget, och kommer allt eftersom de är klara in i rummet där de ska 
vila. Theo 1:8 år och Daniel 2:9 år kommer in först. Pedagogen Sussi kom-
mer in bärande på Elias 2:7 år och lägger honom på en madrass. Efter det 
brer Sussi ut en filt över Daniel samtidigt som hon uppmanar Theo, med 
hjälp av ord och blickar, att gå till sin plats. Excerpt 5:1a börjar ögonblicket 
innan Signe kommer in i rummet och går till sin plats. Daniel ligger under 
filten på sin madrass och följer Signe och Sussi med blicken. Under hela 
sekvensen hörs samtal och uppmaningar från matborden om vems tur det är 
att gå in till vilan. 
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Att orientera sig mot den institutionella aktiviteten vila  

  Bild VIII Sovplatsernas och kamerans placering i excerpt 5:1 

På Myggan har barnen just ätit färdigt lunch. Barn får gå från bordet, en eller 
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mer in bärande på Elias 2:7 år och lägger honom på en madrass. Efter det 
brer Sussi ut en filt över Daniel samtidigt som hon uppmanar Theo, med 
hjälp av ord och blickar, att gå till sin plats. Excerpt 5:1a börjar ögonblicket 
innan Signe kommer in i rummet och går till sin plats. Daniel ligger under 
filten på sin madrass och följer Signe och Sussi med blicken. Under hela 
sekvensen hörs samtal och uppmaningar från matborden om vems tur det är 
att gå in till vilan. 
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Excerpt 5:1a 

Här kommer Signe in i rummet samtidigt som Sussi och Theo går mot Theos 
plats. Detta har föregåtts av att Sussis uppmanat Theo att lägga sig genom att 
säga: ”Theo lägg dej ner”.  

När Signe kommer in i rummet tillkännager hon både varför hon kommer 
dit och vad hon ska göra där: ”ja: ä:  trö:::tt (.) ja lägga me ähassen.17” Denna 
tal tur består av två delar som är samordnad med hennes målmedvetna rö-
relse genom rummet (ruta 2) mot en viss sovplats.  

De utdragna vokalerna och en gnällig klangfärg på rösten har funktionen 
att understryka hennes kunskap om och orientering mot den aktivitet som 
förväntas av henne. Detta sätt att använda rösten gör att hon låter trött och 
gnällig. Hennes röst och sätt att dra ut på vokaler fungerar som en semiotisk 
resurs för att visa upp en orientering mot att göra den aktivitet, sova, som 
förväntas av henne. Detta bekräftas av andra delen av hennes tal tur ”ja lägga 
me ähassen”, där hon har en neutral klang och normalt långa vokaler. Signe 
visar med ”ja lägga me ähassen” upp att hon vet vad hon ska göra. Detta 
redovisande av sin kommande handling förstärks och bekräftas av att hon 
tittar på och går mot en bestämd madrass.  

Signes handlingar kan ses som tillkännagivanden, announcement. Genom 
dessa redovisar Signe för övriga deltagare att hon är införstådd med vad hon 
förväntas göra i rummet vid denna tid på dagen. Att Signes handlingar orien-
terar mot den förväntade aktiviteten att lägga sig och sova, bekräftas av öv-

                                                
17  ähassen = madrassen 
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Excerpt 5:1a, bildserie 

Här kommer Signe in i rummet samtidigt som Sussi och Theo går mot Theos 
plats. Detta har föregåtts av att Sussis uppmanat Theo att lägga sig genom att 
säga: ”Theo lägg dej ner”.  

När Signe kommer in i rummet tillkännager hon både varför hon kommer 
dit och vad hon ska göra där: ”ja: ä:  trö:::tt (.) ja lägga me ähassen.” Denna 
tal tur består av två delar som är samordnad med hennes målmedvetna rö-
relse genom rummet (ruta 2) mot en viss sovplats.  

De utdragna vokalerna och en gnällig klangfärg på rösten har funktionen 
att understryka hennes kunskap om och orientering mot den aktivitet som 
förväntas av henne. Detta sätt att använda rösten gör att hon låter trött och 
gnällig. Hennes röst och sätt att dra ut på vokaler fungerar som en (semio-
tisk) resurs för att visa upp en orientering mot att göra den aktivitet, sova, 
som förväntas av henne. Detta bekräftas av andra delen av hennes tal tur ”ja 
lägga me ähassen”, där hon har en neutral klang och normalt långa vokaler. 
Signe visar med ”ja lägga me ähassen” upp att hon vet vad hon ska göra. 
Detta redovisande av sin kommande handling förstärks och bekräftas av att 
hon tittar på och går mot en bestämd madrass.  

Signes handlingar kan ses som tillkännagivanden, announcement. Genom 
dessa redovisar Signe för övriga deltagare att hon är införstådd med vad hon 
förväntas göra i rummet vid denna tid på dagen. Att Signes handlingar orien-
terar mot den förväntade aktiviteten att lägga sig och sova, bekräftas av öv-
riga i rummet genom att de inte gör någon handling som orienterar mot att 
hon gör fel aktivitet.  

Signe:  ja: ä:  trö:::tt (.)ja  lägga me ähassen
                                       Sussi: ((till Theo)) d!u ska lägga dej på kudden=så: ja 
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riga i rummet genom att de inte gör någon handling som orienterar mot att 
hon gör fel aktivitet.  

Den sekventiella placeringen av Signes handlingar, efter Sussis uppma-
ning till Theo att lägga sig, menar jag kan förstås som att Signe visar upp sin 
orientering sig mot att uppmaningen gäller alla barn. Detta trots dess expli-
cita riktning till Theo. Detta fynd stärks av att denna typ av uppmaningar 
från pedagogerna är vanligt förekommande (se kap. 4). Signe positionerar 
sig genom sina handlingar som ett barn som orienterar mot att man ska ligga 
på madrassen när det är vila.  

”Dä ä min plass”: Att peka ut sin rätta sovplats 
I excerpt 5:1b har Signe fullföljt sin vandring genom rummet som hela tiden 
haft det tydliga målet madrassen i bortre hörnet av rummet. Det tog ungefär 
sex sekunder för henne att gå dit. 

 
Excerpt 5:1b 

I ruta 1- 3, visas Signes handlingar när hon pekar ut sin plats. Dessa hand-
lingar är både rörelsen genom rummet (ruta 2) och vad hon säger. Att de 
fungerar som utpekande av hennes plats bekräftas genom interaktionen med 
de andra i rummet. Bekräftelsen i det sekventiella flödet består av att varken 
Sussi eller något av barnen i rummet utför någon handling som konstituerar 
att Signes handlingar inte skulle handla om att visa att hon har rätt om plat-
sen.  

När Signe kommer till madrassen pekar hon ut sovplatsen som sin med 
tre samordnade resurser. Dessa resurser består av hur hon går, tittar och vad 
hon säger. I excerpt 5:1b säger Signe ”Dä ä min plass” samordnat med en 
blick och utpekande med foten på madrassen. Det sista steget blir utpekande 
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Den sekventiella placeringen av Signes handlingar, efter Sussis uppma-
ning till Theo att lägga sig, menar jag kan förstås som att Signe visar upp sin 
orientering sig mot att uppmaningen gäller alla barn. Detta trots dess expli-
cita riktning till Theo. Detta fynd stärks av att denna typ av uppmaningar 
från pedagogerna är vanligt förekommande (se kap. 4). Signe positionerar 
sig genom sina handlingar som ett barn som orienterar mot att man ska ligga 
på madrassen när det är vila.  

”Dä min plass”: Att peka ut sin rätta sovplats
I excerpt 5:1b har Signe fullföljt sin vandring genom rummet som hela tiden 
haft det tydliga målet madrassen i bortre hörnet av rummet. Det tog ungefär 
sex sekunder för henne att gå dit. 

 
Excerpt 5:1b, bildserie 

I ruta 1- 3, visas Signes handlingar när hon pekar ut sin plats. Dessa hand-
lingar är både rörelsen genom rummet (ruta 2) och vad hon säger. Att de 
fungerar som utpekande av hennes plats bekräftas genom interaktionen med 
de andra i rummet. Bekräftelsen i det sekventiella flödet består av att varken 
Sussi eller något av barnen i rummet utför någon handling som konstituerar 
att Signes handlingar inte skulle handla om att visa att hon har rätt om plat-
sen.  

När Signe kommer till madrassen pekar hon ut sovplatsen som sin med 
tre samordnade resurser. Dessa resurser består av hur hon går, tittar och vad 
hon säger. I excerpt 5:1b säger Signe ”Dä ä min plass” samordnat med en 
blick och utpekande med foten på madrassen. Det sista steget blir utpekande 
genom att det är extra långt och avslutas med att Signes fot sätts stadigt i 
madrassen på sovplatsen. Samtidigt som Signe pratar och sätter ned foten 

Signe: Dä ä min plass

                                               Sussi: ja, de e din plats
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genom att det är extra långt och avslutas med att Signes fot sätts stadigt i 
madrassen på sovplatsen. Samtidigt som Signe pratar och sätter ned foten 
har hon blicken riktad ner mot filtarna och kudden som ligger på platsen(se 
pil, ruta 3). En av filtarna är Signes privata, tagen hemifrån, och den andra är 
förskolans röda filt. Signes handlingar sätts samman genom användandet av 
olika semiotiska resurser som visar att hon orienterar mot att just denna plats 
är hennes (jmf Goodwin, 2000, 2007). Genom användandet av semiotiska 
resurser så som visats i detta exempel, uppvisar barnen ofta för andra delta-
garna att de orienterar sig mot att en viss plats är deras personliga sovplats.  

Att sekventiellt samordna sina handlingar med andra deltagare 
Nu följer ännu en analys av föregående excerpt 5:1b, men i form av ett tran-
skript. Här är fokus för analysen hur Signe samordnar sitt utpekande sekven-
tiellt med Sussis och Theos interaktion. I transkripten kan man främst följa 
Sussis och Signes handlingar då Theo är dold bakom Sussi som lägger ho-
nom. 

 
Excerpt 5:1b, transkript 

Signes deltagande (rad 14) ”Dä ä min plass” är samordnat med Sussis (rad 
12) ”du ska lägga dej på kudden = så: ja”, genom sin sekventiella placering. 
Denna plats i interaktionen är en så kallad turövergångsplats (Melander & 
Sahlström, 2010) vilket innebär att det är en plats i flödet av deltagarnas 
handlingar där en taltur kan skjutas in utan att flödet bryts. Genom Sussis 
följande handlingar, aktivt skifte av blick- och kroppsorientering från Theo 
till Signe (rad 16 och ruta 4), konstitueras Signes handling som en uppma-
ning till Sussi att bekräfta hennes tillkännagivande om platsen. Nästa tur 
säger Sussi: ”ja, de e din plats”, följt av kroppsorientering och blick mot 
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Signe (markeras med pil i ruta 4). Genom dessa handlingar bekräftar Sussi 
Signes tillkännagivande. 

 
Bild IX Daniel ligger och iakttar Signe, Sussi och Theo. Hela stillbilden ur vilken 
ruta 4 är ett utsnitt. Ruta 4 är det område som markeras av prickad linje. 

I ruta 4 står Signe demonstrativt, med lyfta armar, på sin plats och tittar ner 
på filtarna när Sussi vrider huvudet mot henne (bildövergången ruta 3 och 4) 
Sussis och Signes handlingar understryker att platsen verkligen är Signes 
den här dagen. Detta utpekande iakttas av andra i rummet, framför allt av 
Daniel som ligger på madrassen och tittar mot Signe och Theo (bild IX). Det 
deltagande (Goodwin C & Goodwin, M. H., 2004) som etableras i excerpt 
5:1a -b, när Signe med flera resurser visar upp sin orientering mot vad som 
är hennes sovplats innehåller många handlingar av flera personer i interakt-
ion med varandra. Här består Daniel och Theos deltagande av lyssnade och 
blickar (se ruta 2 bild IX). 

Att hitta rätt plats: barnens rutin 
Genom analyserna av Signes handlingar när hon går till sin plats och lägger 
sig, ihop med en analys av hela det empiriska materialet från Myggans vila 
utifrån ett deltagarperspektiv har jag upptäckt hur och vilka handlingar som 
är en del av de små barnens egen rutin när de ska gå till sin plats. En rutin 
definierar jag i enlighet med följande: ”Routines are recurrent and predicta-
ble activities that are basic to day-to-day social life”  (Corsaro, 1992 s 163). 

När jag har analyserat filmerna från vilan är ett fynd att vems plats som är 
vems och att hitta sin egen rätta plats att sova på är rutiniserade handlingar 
som både barn och pedagoger återkommande orienterar sig mot. Denna rutin 
kommer fortsättningsvis kallas: att hitta rätt plats. 
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Bild IX Daniel ligger och iakttar Signe, Sussi och Theo. Hela stillbilden ur vilken 
ruta 4 är ett utsnitt. Ruta 4 är det område som markeras av prickad linje. 

I ruta 4 står Signe demonstrativt, med lyfta armar, på sin plats och tittar ner 
på filtarna när Sussi vrider huvudet mot henne (bildövergången ruta 3 och 4) 
Sussis och Signes handlingar understryker att platsen verkligen är Signes 
den här dagen. Detta utpekande iakttas av andra i rummet, framför allt av 
Daniel som ligger på madrassen och tittar mot Signe och Theo (bild IX). Det 
deltagande (Goodwin C & Goodwin, M. H., 2004) som etableras i excerpt 
5:1a -b, när Signe med flera resurser visar upp sin orientering mot vad som 
är hennes sovplats innehåller många handlingar av flera personer i interakt-
ion med varandra. Här består Daniel och Theos deltagande av lyssnade och 
blickar (se ruta 2 bild IX). 

Att hitta rätt plats: barnens rutin 
Genom analyserna av Signes handlingar när hon går till sin plats och lägger 
sig, ihop med en analys av hela det empiriska materialet från Myggans vila 
utifrån ett deltagarperspektiv har jag upptäckt hur och vilka handlingar som 
är en del av de små barnens egen rutin när de ska gå till sin plats. En rutin 
definierar jag I enlighet med följande: ”Routines are recurrent and predicta-
ble activities that are basic to day-to-day social life”  (Corsaro, 1992 s 163). 

När jag har analyserat filmerna från vilan är ett fynd att vems plats som är 
vems och att hitta sin egen rätta plats att sova på är rutiniserade handlingar 
som både barn och pedagoger återkommande orienterar sig mot. Denna rutin 
kommer fortsättningsvis kallas: att hitta rätt plats. 

Rutinen att hitta rätt plats utgörs av att barnen går till en madrass där de 
ska lägga sig för att sedan sova. Med hjälp av Signe i excerpten 5:1a-b visas 
ett exempel på hur rutinen genomförs av de små barnen på Myggan.  Genom 
analysen har jag visat att Signe använder en rad resurser som konstituerar 
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Rutinen att hitta rätt plats utgörs av att barnen går till en madrass där de 
ska lägga sig för att sedan sova. Med hjälp av Signe i excerpten 5:1a-b visas 
ett exempel på hur rutinen genomförs av de små barnen på Myggan.  Genom 
analysen har jag visat att Signe använder en rad resurser som konstituerar 
rutinen. Signes handlingar visar även att rätt plats behöver bekräftas av en 
annan person, genom någon form av interaktion. I denna excerpt var det en 
pedagog, men på Myggan kan detta bekräftande lika gärna göras av ett annat 
barn. Med hjälp av Signe i denna excerpt visas ett exempel på hur rutinen 
genomförs av de små barnen på Myggan.  

En rutin utmärks av att den aktiveras och signaleras av kända markörer 
(Corsaro, 1992) som kan vara både verbala och förkroppsligade handlingar. I 
rutinen att hitta rätt plats är exempel på markörer: att ha tvättat händerna 
klart, en pedagogs uppmaning om att gå till sin plats, att dörren till rummet 
där de vilar öppnas, att fysiskt bli styrd mot aktiviteten vila av en pedagog, 
att ett annat barn gör rutinen eller helt enkelt att gå in genom dörren till sov-
rummet. Flera av dessa markörer är handlingar som orienterar sig mot en 
viss tid, inte en klocktid utan på en time-space (Rawls, 2005) i flödet av för-
skoleaktiviteter. 

Att hitta och lägga sig på sin plats är en rutin som varje barn gör minst en 
gång per vila. Att jag säger minst en gång, beror på att analysen visar att 
rutinen kan initieras flera gånger av samma barn. Att samma barn kan göra 
rutinen flera gånger vid samma vila beror på att de ofta lämnar sovplatsen. I 
kapitel 4 visades att barnen har många anledningar att lämna sovplatsen i 
början av vilan. Det kan vara för att umgås med ett annat barn, titta vad som 
händer någon annanstans i rummet eller för att de behöver byta blöjor eller 
gå på toaletten. När detta hänt kan rutinen åter initieras genom användningen 
av en markör. 

Att lägga sig: en aktivitet som görs gemensamt 
När barnen på Myggan kommit till sina sovplatser ska de lägga sig för att 
vila. I kapitel fyra gjorde jag en etnografisk beskrivning av vilan. Följande 
analys ska visa hur att lägga sig görs genom deltagarnas interaktion. Att 
stoppa om barnen är en avslutande handling som någon av de vuxna gör som 
markerar att nu ska barnet övergå till aktiviteten sova. Dessa handlingar har 
jag identifierat som en rutin som återkommer och utförs av pedagogerna. 
Med analyser av excerpt 5:1c-d kommer jag att visa hur detta moment görs i 
interaktion mellan barn och vuxen, samt hur Signe initierar att det är dags 
för detta omstoppningsmoment. 
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Excerpt 5:1c 

Efter att Signe fått bekräftat av Sussi att platsen är hennes (excerpt 5:1b) 
vänder sig Sussi mot Theo igen och avslutar omstoppandet med ”Så ja, nu 
ska du sova”. Sista delen av turen sägs med en mycket tyst röst, med tydlig 
riktning till Theo. 

Under Sussis interaktion med Theo (excerpt 5:1b), böjer sig Signe och tar 
upp först den ena och sedan den andra av sina filtar (ruta 5) När hon håller 
båda filtarna säger hon ”NU:” som direkts följs av Sussis ”mm”.  

Sussi har under det att Signe lyfte upp filtarna vänt sig från Theo mot 
Signe. ”NU:” konstituerar ett klargörande av att Signe är beredd på nästa del 
i att lägga sig–rutinen och att hon orienterar sig mot att Sussi samarbetar. 
Genom ”Lägg dej ner” (ruta 6) uppmanas Signe att lägga sig. Andra halvan 
av Sussis taltur ”så lägger ja på filten” är en social redovisning till uppma-
ningen och ett framåtblickande mot vilka handlingar Sussi kommer att ut-
föra. Sussis tal är samordnat med kroppsrörelserna då hon lutar sig fram och 
tar Signes röda förskolefilt (ruta 6). 
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Excerpt 5:1c, bildserie 

Efter att Signe fått bekräftat av Sussi att platsen är hennes, (excerpt 5:1b) 
vänder sig Sussi mot Theo igen och avslutar omstoppandet med ”Så ja, nu 
ska du sova”. Sista delen av turen sägs med en mycket tyst röst, med tydlig 
riktning till Theo. 

Under Sussis interaktion med Theo (excerpt 5:1b), böjer sig Signe och tar 
upp först den ena och sedan den andra av sina filtar (ruta 5) När hon håller 
båda filtarna säger hon ”NU:” som direkts följs av Sussis ”mm”.  

Sussi har under det att Signe lyfte upp filtarna vänt sig från Theo mot 
Signe. ”Nu:” konstituerar ett klargörande av att Signe är beredd på nästa del 
i att lägga sig–rutinen och att hon orienterar sig mot att Sussi samarbetar. 
Genom ”Lägg dej ner” (ruta 6) uppmanas Signe att lägga sig. Andra halvan 
av Sussis taltur ”så lägger ja på filten” är en social redovisning till uppma-
ningen och ett framåtblickande mot vilka handlingar Sussi kommer att ut-
föra. Sussis tal är samordnat med kroppsrörelserna då hon lutar sig fram och 
tar Signes röda förskolefilt (ruta 6). 

Signe: NU: 

Sussi:           =mm Lägg dej ner, så lägger ja på filten
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Excerpt 5:1d 

I analysen av interaktionen, ruta för ruta i filmen, syns att Signes turer i in-
teraktionen består av ett flertal förkroppsligade handlingar. Hon sätter sig på 
madrassen och tittar mot Sussi som andratur till ”Lägg dej ner” (ruta 7-8). 
Samtidigt med Signes blick och de rörelser hon använder för att sätta sig på 
madrassen, utvidgar Sussi uppmaningen genom att titta på Signe (se pil i ruta 
7). Signe möter blicken (ruta 7) och som nästa tur upprepar Sussi i snabbt 
tempo ”lägg dej ner” ihop med en nickning (dubbelriktad pil ruta 7). Upp-
repningen, nicken och det snabbare tempot pekar ut att Signe ska handla 
enligt uppmaningen. Under tiden som Signe lägger sig tillkännager Sussi 
vilka handlingar hon ska utföra efter att Signe blivit omstoppad ”så sätte(r) 
ja på lite musik sen”. Hela att lägga sig avlutas på samma sätt som med 
Theo, Sussi lägger på, och stoppar om Signe med filten (ruta 8). 

Signes och Sussis förkroppsligade handlingar, filtarna och talet i ruta 7-8 
bildar en sekvens som visar att hur Signe lägger sig och blir omstoppad är 
något som sker i interaktion mellan henne och Sussi. Blickar och tal är sam-
ordnade med Signes rörelser, att först sätta sig ner och sedan lägga sig. Tack 
vare att blickar, rörelser och tal har en sekventialitet och håller samma tempo 
åstadkommer de tillsammans en läggningssituation som uppfattas som lugn. 
Det etableras en ordning för att lägga sig där vuxna och barn tillsammans 
samarbetar mot det gemensamma målet att Signe och övriga barn ska sova. 
Som visats så var det i detta exempel Signe som initierade att lägga sig med 
ett ”NU”.  

Att en pedagog lägger på ett barn en filt, ofta i kombination med att de 
säger ”så” är på Myggans vila avslutande handlingar (jmf Sirota, 2006). De 
etablerar också att en ny del av vilan förväntas börja. Dessa avslutande hand-
lingar består av att pedagogen stoppar om eller lägger på filten samt den 
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Excerpt 5:1d, bildserie 

I analysen av interaktionen, ruta för ruta i filmen, syns att Signes turer i in-
teraktionen består av ett flertal förkroppsligade handlingar. Hon sätter sig på 
madrassen och tittar mot Sussi som andratur till ”Lägg dej ner” (ruta 7-8). 
Samtidigt med Signes blick och de rörelser hon använder för att sätta sig på 
madrassen, utvidgar Sussi uppmaningen genom att titta på Signe (se pil i ruta 
7). Signe möter blicken (ruta 7) och som nästa tur upprepar Sussi i snabbt 
tempo ”lägg dej ner” ihop med en nickning (dubbelriktad pil ruta 7). Upp-
repningen, nicken och det snabbare tempot pekar ut att Signe ska handla 
enligt uppmaningen. Under tiden som Signe lägger sig tillkännager Sussi 
vilka handlingar hon ska utföra efter att Signe blivit omstoppad ”så sätte(r) 
ja på lite musik sen”. Hela att lägga sig avlutas på samma sätt som med 
Theo, Sussi lägger på, och stoppar om Signe med filten, (ruta 8). 

Signes och Sussis förkroppsligade handlingar, filtarna och talet i ruta 7-8 
bildar en sekvens som visar att hur Signe lägger sig och blir omstoppad, 
något som sker i interaktion mellan henne och Sussi. Blickar och tal är sam-
ordnade med Signes rörelse, att först sätta sig ner och sedan lägga sig. Tack 
vare att blickar, rörelser och tal har en sekventialitet och håller samma tempo 
åstadkommer de tillsammans en läggningssituation som uppfattas som lugn. 
Det etableras en ordning för att lägga sig där vuxna och barn tillsammans 
samarbetar mot det gemensamma målet att Signe och övriga barn ska sova. 
Som visats så var det i detta exempel Signe som initierade att lägga sig med 
ett ”NU”.  

Att en pedagog lägger på ett barn en filt, ofta i kombination med att de 
säger ”så” är på Myggans vila avslutande handlingar (jmf Sirota, 2006). De 
etablerar också att en ny del av vilan förväntas börja. Dessa avslutande hand-
lingar består av att pedagogen stoppar om eller lägger på filten samt den 

Signe ((sätter sig ner))           ((lägger sig ner))

Sussi  >lägg dej ner < så sätte(r) ja på lite musik sen 
    ((nickar med huvudet))   
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avslutande handlingen ”så”, ofta samordnat med klappa eller stoppa om bar-
net. Omstoppande görs som markör för barnen att aktiviteten att somna är 
det som nu förväntas av dem. 

I detta avsnitt har jag visat hur en sovplats och rätt plats inte bara är något 
fysiskt i rummet utan även konstitueras i och genom barnens rutin att hitta 
rätt plats. Analysen av Signes handlingar i excerpt 5:1a-d får fungera som 
exempel på hur ett litet barn tillsammans med en pedagog etablerar och ori-
enterar sig mot en lokal ordning för hur rätt plats konstitueras och etableras 
genom sociala, kommunikativa och materiella resurser för handling. 

Barnen och pedagogernas handlingar visar att det i interaktionen etableras 
en ordning för hur man visar att man tillägnat sig kunskap om hur man ska 
agera när det är vila och vad som utmärker en personlig sovplats. Vidare har 
jag visat att omstoppning och läggande av ett barn är en rutin som görs ge-
nom interaktion mellan barn och pedagog. Pedagogerna gör rutiniserade 
avslutande handlingar då de lägger på filtar och stoppar om barnen. Dessa 
handlingar, artefakter och tal etablerar markörer för att en annan del i vilan 
tidsorganisation börjar. I kapitlets inledning visades att barnen inte har 
samma sovplats varje dag, sovplatsernas organisation är föränderlig. Det är 
detta barnen orienterar mot genom sina handlingar när de hittar rätt plats. 

Att orientera mot olika ordningar för personlig sovplats 
För flera av barnen på Myggan är platsen att sova på något föränderligt. I 
denna del av kapitlet kommer jag att visa hur främst barnen, men även peda-
gogerna, etablerar och förhåller sig till lokala ordningar för vad som utgör en 
personlig sovplats.  

Jag har visat att barnen med hjälp av en mängd resurser visar upp att de 
vet och kan förhålla sig till att man varje dag ska vila på en viss plats i rum-
met. Nu följer en närmare undersökning av fler sätt att visa upp att deltagar-
na etablerar och förhåller sig till flera olika lokala ordningar för vems en 
plats är. Excerpt 5:2 kommer att analyseras med utgångspunkt i hur de små 
barnen och pedagogerna på Myggan i interaktion konstituerar olika former 
av den lokala ordningen. Analysen kommer att delas upp i flera avsnitt uti-
från olika deltagares orientering mot lokal ordning. 

Först kommer jag undersöka excerpten 5:2 utifrån ett fynd i empirin: oav-
sett hur pedagogerna bäddat, går Albin 1:9 år, till en sovplats på samma fy-
siska plats i rummet. Sedan kommer jag att analysera excerpten utifrån pe-
dagogen Sussis handlingar för att få Albin att flytta sig till en viss sovplats. 
Slutligen kommer jag att analysera hur David 2:6 år visar upp en orientering 
mot att vems en plats är, bestäms av de personliga saker som är utlagda på 
madrasserna. Genom detta kommer jag att synliggöra att deltagarna konsti-
tuerar flera olika samtidiga ordningar för personlig sovplats och hur dessa 
ordningar sätts i arbete i rummet.  
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Lokal ordning för sovplatsen: en fysisk plats i rummet 
Excerpt 5:218 börjar när Albin, 1:9 år, går mot den plats närmast dörren där 
han brukar sova. Då ligger sju barn redan på sina sovplatser. Melissas prick-
iga filt och Jonathans randiga filt ligger på två av platserna på madrassen 
som Albin går mot (bild X). 

 
Bild X Sovplatsers och kamerans placering i excerpt 5:2 

Eftersom Saga brukar vara ledsen när hon ska somna är det bredvid henne 
som pedagogen Sussi går och sätter sig, när hon kommer in i rummet med 
Jonathan, 1:1 år.  

  
Bild XI Så här sätter sig pedagogen Sussi med Jonathan i knät 

Albin har alltid ett speciellt gosedjur. Personliga saker brukar, som jag tidi-
gare beskrivit, ligga utlagda åt barnen. Men på den plats Albin går till ligger 
                                                
18  ur clip-2011-09-13 11;46;25 
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Lokal ordning för sovplatsen: en fysisk plats i rummet 
Excerpt 5:217 börjar när Albin, 1:9 år, går mot den plats närmast dörren där 
han brukar sova. Då ligger sju barn redan på sina sovplatser. Melissas prick-
iga filt och Jonathans randiga filt ligger på två av platserna på madrassen 
som Albin går mot (bild X). 

 
Bild X Sovplatsers och kamerans placering i excerpt 5:2 

Eftersom Saga brukar vara ledsen när hon ska somna är det bredvid henne 
som pedagogen Sussi går och sätter sig, när hon kommer in i rummet med 
Jonathan, 1:1 år.  

  
Bild XI Så här sätter sig pedagogen Sussi med Jonathan i knät  

Albin har alltid ett speciellt gosedjur. Personliga saker brukar, som jag tidi-
gare beskrivit, ligga utlagda åt barnen. Men på den plats Albin går till ligger 

                                                
17  ur clip-2011-09-13 11;46;25 

Davids filt 

Här ligger  
Albins gose 

Jonathans filt 
Melissas filt 

David 

Kamera 



 67 

inte hans gose-djur, kallad gosen av pedagogen. Hans två gosar ligger på en 
sovplats på andra sidan rummet.  

I excerpten 5:2 samtalar David 2:6 år med pedagogen Sussi, samtidigt 
som Albin hämtar sin gose.  David befinner sig mitt i rummet och går fram 
och tillbaka mellan madrasserna på ena och andra sidan rummet under det att 
han pratar med Sussi eller Albin. Det lilla barnet Benjamin 1:1 år som Sussi 
följer till sin plats och sedan tar i knät är Davids lillebror. 



 68 

 
Excerpt 5:2 a 

1 Albin: ((in i rummet, blick mot sin plats))  
2 David: ((pekar)) hä plass 
  

3 Sussi: ((genom dörren, håller Jonathan i handen)) 
4 David: ((stampar på prickig filt))de hä plass ((blick Sussi)) 
5 Albin: ((på sin vanliga plats)) 
6 Sussi: Det där är Meliss:as plats((går mot platsen med 

Jonathan i handen)) 
7 Albin Mmngnm 

((Sätter sig[))                  
8 Sussi:                   [Albin (.)vet du, vet du, ko[m ska du få se (.) 
9 Albin: ((blick mot sitt gose på 

andra sidan rummet)) 

                [börjar krypa)) 
10 Sussi: dä::r ligger din      [gose 
11 David:                               [dä Jonish dä ((pekar på randig filt)) 
12 Albin: ((kryper tvärs över 

rummet mot sin gose)) 
13 Sussi: Det här e Jonathans ja 
14 David: ((följer Albin med 

blicken))  
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Excerpt 5:2b 

I det här avsnittet kommer jag att titta närmare på hur Albin i excerpt 5:2 
visar upp och etablerar den lokala ordning han orienterar mot när han gör 
rutinen att hitta rätt plats. Det är Albins och pedagogen Sussis interaktion 
som är i fokus för analysen som följer. I transkript 5:2 är denna interaktion 
framlyft genom att vara markerad med svarta bokstäver och bilder.  

Albin etablerar genom sin fysiska rörelse i rummet och blick mot en viss 
plats (rad 1-2) att han orienterar mot att detta är det hans plats. Han använder 
sig av blick och rörelseriktning, samma resurser som vi såg att Signe an-
vände i föregående excerpt. Däremot orienterar han sig varken mot att hans 
egen gose saknas på platsen eller att det på denna plats ligger en randig filt 
som inte är hans (bild rad 2). Och inte heller mot Davids frågor och påståen-
den (rad 2 och 4) om vems sovplatser och filtar det är.  

    
15 Albin: ((Krupit till sin gose)) hmmgmn (.) gugnn 
16 David: ((går mot sin sovplats)) 
17 Sussi: (?)  

 
 
 
 
                                                       

18 David: ((kommer till sin 
sovplats, bredvid 
Albin)) 

19  (v)il då hå hshilä::n?= 
20 Albin: =[baum 
    [((dunkar gose i golvet, kryper tillbaka) 
21 Elias?: a mama min slamor 
22 Albin: uhu((kryper tillbaka med gose ihanden)) 
23 ä, hä hä::
24 David: ((tar sin filt)) 
25 Sussi: ((blick Albin)) 
26 Albin: g,bm:                                                                                                   

27 ?  (?) 
28 Sussi: Nä vet du (.)Albi  

((har Jonatan i knät som 
också tittar på Albin)) 

29  ((pekar)) Gå och lägg dej 
där borta du  

30 Elias: ä bamma han lägde annan sta::ns ((napp el filt i munnen?)) 
31 Albin: öh höhö uhu ((lägger sig nästan ner)) 
32 Sussi: (?) ((tittar på Albin)) 
33 Albin: ((på "sin plats" lägger sig)) 
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Albin sätter sig på madrassen med ett nöjt ”mmngnm” (rad 7). Med denna 
handling visar Albin att det är hans sovplats. Som framgår av” Albin (.) vet 
du, vet du, kom ska du få se” (rad 8) är detta pedagogen Sussis nästa tur till 
Albins förkroppsligade handling att sätta sig. I rad 9 (bilden) börjar Albin 
krypa i riktning mot andra sidan av rummet. Att börja krypa är Albins nästa 
tur i interaktionen. Den förkroppsligade handling påbörjas innan Sussi utpe-
kande handling ”dä:::r ligger din gose” (rad 10). Albin visar med sitt kry-
pande att han orienterar sig mot att Sussis med sitt utpekande visat vart han 
ska förflytta sig för att hitta sin gose. 

Under rad 12-14 kryper Albin över golvet. Vid rad 15 har Albin krupit till 
sin gosefilt som ligger på en madrass på andra sidan rummet. Han visar ge-
nom sitt krypande att han uppfattat ”där ligger din gose” (rad 10) som en 
anvisning till honom om var gosefilten är.  

 
Bild XII förstoring ur excerpt 5:2 rad 20: Albin och David har gått till platser på 
andra sidan rummet där deras gose respektive filt ligger 

Både Albin och David har nu förflyttat sig till andra sidan av rummet (bild 
XII, rad 20). David (rad 19) frågar Albin: ”(v)il då hå hshilä::n?“. David 
talar med en napp i munnen och jag tyder det han säger som ”vill du ha fil-
ten”. Med detta uttalande uppmärksammar David att Albin förflyttat sig i 
rummet för att ta sin gose eller filt. Albin svarar genom att ta gosen och i en 
samordnad rörelse, när han kryper tillbaka, svänga gosen i golvet med ett 
”baum” (rad 20).  

Albin har nu åter, blick- och rörelseriktning mot platsen vid dörren. Ge-
nom sina handlingar då han hämtade sin gose visar han att yttrandet ”dä::r 
ligger din gose” för honom har funktionen av en upplysning från Sussi om 
var han skulle hämta gosen. Detta konstaterade även David med sin fråga 
”(v)il då hå hshilä::n?” som han ställde precis när Albin tar gosen som ju är 
en sorts filt. 
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Bild XIII Albins rörelse genom rummet i excerpt 5:2 

I bild XIII visas hur Albin genom sitt krypande etablerar sitt deltagande i 
interaktionen. Genom att krypa visar han upp sin orientering mot en lokal 
ordning, som jag formulerat som: Man ska vila på samma plats varje dag. 
Hela Albins rörelse i rummet orienterar mot en ordning för vilan som inne-
bär att barnens plats är på en bestämd fysisk plats i rummet. Denna rörelse är 
även Albins deltagande i interaktionen med Sussi (jmf. Duranti, 1997).  

I avsnittet om rumslig organisation (se bild VII) visade jag att många barn 
alltid har sin plats på en bestämd fysisk plats i rummet så det är ju inte alls 
konstigt att Albin visar upp orientering mot att detta är den ordning som han 
tycker gäller (bild XIII). Han visar med sina handlingar att han tillägnat sig 
en lokal ordning som innebär att en personlig sovplats är på samma fysiska 
plats i rummet varje vila. Albin orienterar genom sitt deltagande mot en lo-
kal ordning som skulle kunna formuleras som: Man ska vila på samma fy-
siska plats varje dag. Albin visar också upp att han på den korta tid han gått i 
förskolan (ca en månad) förstått hur förskolans rutin att vila ska utföras av 
barnen.  

”lägg dej där borta du”: pedagogen orienterar mot en viss 
sovplats  
När Sussi kommer in i rummet sätter hon sig på madrassen med Jonathan i 
famnen (se bild XI). Hon är vid detta tillfälle den enda pedagog som satt sig 
i rummet. De andra två pedagogerna är fortfarande upptagna med att duka av 
eller byta blöjor. Både Jonathan, som hon kommer att vyssa i famnen, och 
Saga, som ligger längst ut på madrassen, är barn som skriker och gråter om 
ingen pedagog sitter nära dem när de ska somna. Detta kan vara anledning 
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Bild XIII Albins rörelse genom rummet i excerpt 5:2 

I bild XIII visas hur Albin genom sitt krypande etablerar sitt deltagande i 
interaktionen. Genom att krypa visar han upp sin orientering mot en lokal 
ordning, som jag formulerat som: Man ska vila på samma plats varje dag. 
Hela Albins rörelse i rummet orienterar mot en ordning för vilan som inne-
bär att barnens plats är på en bestämd fysisk plats i rummet. Denna rörelse är 
även Albins deltagande i interaktionen med Sussi (jmf. Duranti, 1997).  

I avsnittet om rumslig organisation (se bild VII) visade jag att många barn 
alltid har sin plats på en bestämd fysisk plats i rummet så det är ju inte alls 
konstigt att Albin visar upp orientering mot att detta är den ordning som han 
tycker gäller (bild XIII). Han visar med sina handlingar att han tillägnat sig 
en lokal ordning som innebär att en personlig sovplats är på samma fysiska 
plats i rummet varje vila. Albin orienterar genom sitt deltagande mot en lo-
kal ordning som skulle kunna formuleras som: Man ska vila på samma fy-
siska plats varje dag. Albin visar också upp att han på den korta tid han gått i 
förskolan (ca en månad) förstått hur förskolans rutin att vila ska utföras av 
barnen.  

”lägg dej där borta du”: pedagogen orienterar mot en viss 
sovplats  
När Sussi kommer in i rummet sätter hon sig på madrassen med Jonathan i 
famnen (se bild XI). Hon är vid detta tillfälle den enda pedagog som satt sig 
i rummet. De andra två pedagogerna är fortfarande upptagna med att duka av 
eller byta blöjor. Både Jonathan, som hon kommer att vyssa i famnen, och 
Saga, som ligger längst ut på madrassen, är barn som skriker och gråter om 
ingen pedagog sitter nära dem när de ska somna. Detta kan vara anledning 

Här ligger  
Albins gose 
Här ligger  
Albins gose 
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till att Sussi inte reser sig för att exempelvis lägga Albin eller David där de 
ska ligga denna dag. 

 
Ur excerpt 5:2  

Ovanstående tre utdrag ur excerpt 5:2 fokuserar på hur Sussi omformulerar 
sin uppmaning till Albin utifrån hans uppvisande av orientering mot vad han 
visar är hans sovplats. 

 Sussis interaktion med Albin består av två verbala uppmaningar till Albin 
(rad 8-10) ”kom ska du få se (.) dä::r ligger din gose” och sedan en precise-
rad uppmaning (rad 29) ”Gå och lägg dej där borta du” ihop med blickar mot 
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Albin och pekning mot platsen hon syftar på. Sussi visar att hon orienterar 
sig mot att Albins plats ska vara där gosefiltarna ligger, på andra sidan rum-
met. Som analyserats i förra avsnittet börjar Albin krypa som nästa tur efter 
Sussis första uppmaning (rad 8-9). När Albin tagit sin gose i handen (rad 20) 
vänder han och kryper tillbaka mot den sovplats han kom från. 

Sussi gör en omformulerad uppmaning till Albin (rad 25). Denna uppma-
ning inleds med en blick mot Albin, som i sin tur tittar tillbaka mot Sussi och 
platsen han är på väg mot. I rad 28-29 fortsätter hon: ”Nä vet du (.) Albi 
((pekar)) Gå och lägg dej där borta du”. Det är en utvidgning av Sussis tidi-
gare uppmaning, rad 8-10, till Albin. Med detta ”Nä vet du” görs gällande att 
Albin brutit mot en förväntad förståelse av ordning för var barnen ska lägga 
sig. Brottet mot ordningen synliggörs genom interaktionen med Sussi.  

”Nä vet du” visar samtidigt att Sussi med sin första uppmaning orienterar 
sig mot en ordning där barnen förutsätts lärt sig att de ska lägga sig där pe-
dagogerna lagt ut deras personliga sovsaker. I denna interaktion mellan Al-
bin och Sussi kan man se att båda visar upp en intention att upprätthålla 
olika ordningar för vems och var en sovplats är.  

Trots pedagogen Sussis uppmaning som orienterar mot en annan ordning 
för platserna håller Albin fast vid sin orientering mot att varje barns sovplats 
är en fysisk plats i rummet. Han gör inga handlingar för att visa att han 
skulle orientera sig mot den ordningen som Sussi med sina olika verbala och 
kroppsliga handlingar försöker initiera.  

 ”dä Jonish dä”: personliga sovsaker markerar sovplats  

Under tiden som Albin genomför rutinen lägga sig på rätt plats, har David 
och Sussi ett samtal om vilken filt och där med sovplats som tillhör vilket 
barn. David pekar ut flera platser och frågar eller påpekar vems det är med 
ledning av de personliga saker som är utlagda. Kommande analys är ännu en 
analys av första halvan av excerpt 5:2 denna gång med intresse för vad Da-
vid gör.  
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Excerpt 5:2a 

David ställer frågor om olika sovplatser genom att peka ut dem med handen 
och foten (rad 2 och 4). Han riktar sig främst till Sussi vilket syns på hans 
kroppsliga orientering och blickar mot henne. Först ställer han frågan med 

1 Albin:  ((in i rummet, blick mot sin plats)) 
2 David: ((pekar)) hä plass 
  

 
3 Sussi: ((genom dörren, håller Jonathan i handen)) 
4 David: ((stampar på prickig filt))de hä plass ((blick Sussi)) 
5 Albin: ((på sin vanliga plats)) 
6 Sussi: Det där är Meliss:as plats((går mot platsen med 

Jonathan i handen)) 
7 Albin Mmngnm 

((Sätter sig[))                  
8 Sussi:                   [Albin (.)vet du, vet du, ko[m ska du få se (.) 
9 Albin: ((blick mot sitt gose på 

andra sidan rummet)) 

                [börjar krypa)) 
10 Sussi: dä::r ligger din      [gose 
11 David:                               [dä Jonish dä ((pekar på randig filt)) 
12 Albin: ((kryper tvärs över 

rummet mot sin gose)) 
13 Sussi: Det här e Jonathans ja 
14 David: ((följer Albin med 

blicken))  
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ord och pekande handlingar på rad 2 ”((pekar)) hä plass ((stampar på en 
prickig filt)), rad 4 ”de hä plass”. Genom denna fråga visar David att han 
orienterar sig mot att en filt, som inte är förskolans röda, betyder att det är ett 
bestämt barns plats. Konstruktionen med pekning och ord visar Goodwin är 
ett sätt att konstituera utpekande (Goodwin, 2007). Att peka ihop med en 
två-ord-sats anses inom forskning om barns språkutveckling vara en vanlig 
konstruktion av både frågor och påståenden för barn i denna ålder (Filipi, 
2009). 

På rad 6 ”Det där är Melissas plats” bekräftas Davids tur som en fråga 
genom att Sussis svarar med ett bestämt barns namn, nämligen Melissas. 
Tillsammans etablerar turerna ordningen att en plats bestäms av de person-
liga sakerna.  

I rad 11 återkommer en orientering mot att filten talar om vems plats det 
är. Jonathans randiga filt pekas ut av David ”dä Jonisch dä”. Detta utpekande 
kommer samtidigt som Jonathan och Sussi står vid platsen med den randiga 
filten. ”Det här e Jonathans ja” (rad13) bekräftar Sussi utpekandet genom att 
upprepa Davids tur men med ord och satsmelodi men förändrat till en vux-
enkonstruktion av satsen (Filipi, 2009). 

Jag menar att David visar upp sin kunskap om hur man känner igen nå-
gons sovplats genom att identifiera vems en viss filt är. David och Sussis 
interaktion orienterar mot en lokal ordning som skulle kunna formuleras man 
vet vems plats det är om man känner igen de privata sovsakerna. Eftersom 
barnen, som vi tidigare sett, får växla mellan olika sovplatser på vilan, upp-
står ett behov av att ta reda på vilken plats vem ska sova på. Det blir i sin tur 
en anledning för barnen att känna igen vem en gosefilt, mjukdjur eller annan 
personlig sovsak tillhör. 

Jag menar att man genom dessa olika analyser av excerpt 5:2 kan säga att 
både Albin och David visar upp och är medskapare av ordningar för sovplat-
ser på Myggan. Albin som inte pratar alls i excerpten använder förkroppsli-
gade handlingar, rörelsen och fram och tillbaka i rummet som semiotiska 
resurser i interaktionen med Sussi för att visa att han orienterar mot att den 
som bäddade helt enkelt lagt hans sovsaker på fel plats. David däremot initi-
erar ett samtal som handlar om att man har sin plats där de personliga saker-
na finns, en ordning som även pedagogen Sussi riktar olika handlingar mot.  

Att konstituera plats: om vilans lokala ordningar  
Det här kapitlet har utifrån deltagarorientering undersökt hur plats och lo-
kala ordningar etableras på Myggans vila. Det visar sig att de små barnen 
behöver och kan använda sig av en mängd sociala, kommunikativa, materi-
ella och spatiala resurser i deltagandet i rutinen att hitta rätt plats.   

I avsnittet om rummets organisation visade jag att många barn har sin 
sovplats på en bestämd fysisk plats i rummet och att vissa sovplatser an-
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vänds som om de tillhör bestämda barn och att både pedagoger och barn 
genom sina handlingar förhåller sig till platserna som om de vore personliga. 
Detta till trots, är sovplatsernas placering föränderliga. Med hjälp av ana-
lysen av excerpterna har vi sett att barnen genom sin orientering etablerar 
och visar upp att de approprierat olika lokala ordningarna för hur en person-
lig plats etableras under Myggans vila. Jag vill särskilt framhålla det faktum 
att vid samlingen som sker i samma rum är ordning att man alltid har samma 
i förväg bestämda plats. I andra rum i förskolan exempelvis hallen och 
skötrummet är ordningen att man alltid har sina saker på en personlig plats 
(jmf  Halldén, 2007; Markström, 2005). Utifrån detta kan vi förstå att Albin 
har goda skäl att orientera mot att han har en personlig plats i rummet och vi 
förstår varför David tar reda på och visar upp sin kunskap om de andra bar-
nens filtar.  

Rummets föränderlighet kan vara en anledning till att Signe, och alla 
andra barn också, har ett behov av att peka ut för de övriga deltagarna på 
vilan att den viss plats är deras. Vi har i excerpterna sett att de små barnen 
Signe, Albin och David använder flera olika resurser för att visa upp för de 
andra på vilan hur deras förståelse av rätt plats konstituerats. Utifrån empirin 
menar jag att det på Myggan finns en barnens rutin som kan kallas att hitta 
rätt plats. Eftersom en rutin när den väl satts igång just genom att den är 
rutiniserad öppnar möjlighet till att deltagarna omformar den, så görs rutinen 
lite olika från gång till annan.  

Att det är vilan som är den förväntade institutionella aktiviteten är något 
som barnen i båda excerpterna orienterar sig mot. En skillnad mot de lägg-
ningsrutiner som Sirota (2006) undersökt i hemmiljö är att på Myggan orien-
terar barnen själva och även initierar att det är dags för vilan. I exemplen 
från hemmiljö är ett vanligt förekommande inslag att barnen opponerar sig 
mot de vuxnas tillsägelser att det är sovdags men på vilan på Myggan är det 
en kollektiv institutionell rutinaktivitet som både de små barnen, bara ett till 
tre år gamla, och pedagogerna gör i samarbete med varandra. 

Genom barns och pedagogers deltagande etableras lokala ordningar för 
Myggans vila. Jag har visat att dessa finns i explicit uttalad i form av regler 
som pedagoger visar på, exempelvis lägga sig på sin plats. Men de lokala 
ordningarna visas också implicit genom att barn och pedagoger i sina hand-
lingar visar att de förhåller sig till en viss ordning. Det här kan jämföras med 
Cromdal och Björk-Willén (2009) som visat på samband mellan kamratkul-
turers sociala ordning och den ordningen som upprätthålls av pedagoger 
utifrån förskolans institutionella ordning. I kapitlet har jag visat att och hur, 
mycket små barn använder sig av ett flertal interaktionella strategier för att 
skapa och upprätthålla social ordning. 

Vilan på Myggan, och troligtvis även i andra småbarnsgrupper, visar sig 
vid en mikroanalys var en mycket komplex kollektiv aktivitet. Där olika 
deltagare vid samma tillfälle inom aktiviteten kan ha olika projekt i fokus. 
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Denna komplexitet och hur barnen gör när de driver egna projekt av olika 
former kommer jag att undersöka närmare i nästa kapitel.  
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6 Att använda vilans ordning – om barns 
lekutrymme 

Vilan på Myggan har som visats i tidigare kapitel en tydlig gräns i tid och 
rum. Denna gräns etableras genom de olika lokala ordningar som barnen 
respektive pedagogerna upprätthåller genom sin interaktion. Jag har visat att 
det rutiniserade i att hitta rätt sovplats är något barnen själva orienterar sig 
mot. De barn som är mycket trötta och somnar så fort de lagt sig har ingen 
möjlighet att göra något annat än att sova på vilan. Men för dem som tar 
längre tid på sig att somna, som kanske väntar på att en pedagog ska komma 
och sitta hos just dem finns det möjlighet att upprätthålla en sorts vilans 
kamratkultur. 

I detta kapitel kommer jag att undersöka hur de små barnen använder vi-
lans ordning och inom ramen för omsorgsaktiviteten vila konstituerar en 
kamratkultur. Jag väljer ordet använda och inte att barnen bryter mot ord-
ningar utifrån intresset att ha barns perspektiv (se teori kapitel 3). 

Genom att använda sig av sina tidigare erfarenheter gör barnen vilan till 
en tid under förskoledagen att leka, skämta, samtala och göra sin vilja hörd. 
Att göra detta kan innebära att bryta mot implicita eller explicita regler. I 
analysen kommer jag att undersöka hur barnen använder sig av vilan som 
plats i tid och rum, time-space (Rawls, 2005) för sitt vardagsliv ihop med 
andra jämngamla barn i förskolan. 

De följande excerpterna kommer att användas för att titta närmare på 
några av de handlingar och aktiviteter inom ramen för Myggans vila, som 
framträtt som centrala främst för barnen men även för pedagogerna. Det 
förra kapitlet visade att var någons sovplats är placerad i rummet kan växla 
och att olika lokala ordningar för vems en sovplats är upprätthålls samtidigt.  

De barn som ofta ligger bredvid varandra ägnar sig återkommande åt le-
kar och samtal ihop. Jag kommer att visa hur och att många av barnen leker 
på sina sovplatser innan de blivit nedbäddade av en pedagog och innan de 
explicit blivit uppmanade att somna. De barn som har platser på samma 
ställe nästan varje dag (se rummets organisation kap. 5) verkar skapa och 
upprätthålla en egen kamratkultur. 

I analyserna kommer jag att undersöka hur Nellie 2:7 år, Alma 2:5 år och 
Adam 2:2 år samt barn som lånar deras platser, tillsammans med varandra, 
och övriga i rummet använder sig av vilans rutiner och materiella omgivning 
för en kamratkultur. Genom detta gör de den institutionella rutinen till en 



 79 

möjlighet för andra aktiviteter än sömn, samtidigt som de visar upp för öv-
riga deltagare att de tillägnat sig kunskap om den institutionella rutiniserade 
ordningen för vad som kan ingå i förskolans omsorgsaktivitet vila. 

 
Bild XIII Adam-Alma-och-Nellies-platser och kamerans placering vid inspelningen 
av excerpterna i kapitel 6 

De utdrag ur filmer som analyseras i detta kapitel utspelar sig på samma 
fysiska plats i rummet (bild XIII). Dessa tre platser kommer att kallas Adam-
Almas-och-Nellies-platser, oavsett vilka barn som får sin sovplats där, då 
både barn och pedagoger med olika kommunikativa resurser visar att de 
orienterar mot dessa platser som just Adams, Almas och Nellies. 

Att dessa tre barn ofta har olika egna aktiviteter för sig innan de ska sova 
iakttog jag tidigt under fältarbetet. Barnen har under en lång period, redan 
under våren 2011, haft sina platser bredvid varandra på samma plats i rum-
met. I mina fältanteckningar finns många notiser om att det pågår många 
aktiviteter där. Frågor som väckts av denna iakttagelse är exempelvis: Vad är 
det för aktiviteter som pågår på dessa sovplatser? Vad etablerar små barn för 
egna aktiviteter inom vilans ram? Vad i den institutionella ordningen är det 
som möjliggör dessa aktiviteter? När är de möjliga?  

För att kunna undersöka detta valde jag att filma med Adam-Alma-och-
Nellies-platser i fokus. De excerpt som jag kommer att titta närmare på är 
filmade från olika platser i rummet (bild XIII).  

De tre excerpterna är hämtade från tre olika dagar under hösten 2011. De 
är inspelade med ca två veckors mellanrum. När den sista filmen spelades in 
ignorerade barnen i stort sett mig och kameran vilket gjorde att jag kunde 
filma på väldigt nära håll (6:3 i bild XIII). 

De barn som är i huvudfokus är Alma 2:5 år, Nellie 2:7 år, Adam 2:2 år 
och Oskar1:6 år. Övriga deltagare som kommer omnämnas är Milton 1:5 år, 

 76 

möjlighet för andra aktiviteter än sömn, samtidigt som de visar upp för öv-
riga deltagare att de tillägnat sig kunskap om den institutionella rutiniserade 
ordningen för vad som kan ingå i förskolans omsorgsaktivitet vila. 

Bild XIII Adam-Alma-och-Nellies-platser och kamerans placering vid inspelningen 
av excerpten i kapitel 6 

De utdrag ur filmer som analyseras i detta kapitel utspelar sig på samma 
fysiska plats i rummet (bild XIII). Dessa tre platser kommer att kallas Adam-
Almas-och-Nellies-platser, oavsett vilka barn som får sin sovplats där, då 
både barn och pedagoger med olika kommunikativa resurser visar att de 
orienterar mot dessa platser som just Adams, Almas och Nellies. 

Att dessa tre barn ofta har olika egna aktiviteter för sig innan de ska sova 
iakttog jag tidigt under fältarbetet. Barnen har under en lång period, redan 
under våren 2011, haft sina platser bredvid varandra på samma plats i rum-
met. I mina fältanteckningar finns många notiser om att det pågår många 
aktiviteter där. Frågor som väckts av denna iakttagelse är exempelvis: Vad är 
det för aktiviteter som pågår på dessa sovplatser? Vad etablerar små barn för 
egna aktiviteter inom vilans ram? Vad i den institutionella ordningen är det 
som möjliggör dessa aktiviteter? När är de möjliga?  

För att kunna undersöka detta valde jag att filma med Adam-Alma-och-
Nellies-platser i fokus. De excerpt som jag kommer att titta närmare på är 
filmade från olika platser i rummet (bild XIII).  

De tre excerpterna är hämtade från tre olika dagar under hösten 2011. De 
är inspelade med ca två veckors mellanrum. När den sista filmen spelades in 
ignorerade barnen i stort sett mig och kameran vilket gjorde att jag kunde 
filma på väldigt nära håll (6:3 i bild XIII). 

De barn som är i huvudfokus är Alma 2:5 år, Nellie 2:7 år, Adam 2:2 är 
och Oskar1:6 år. Övriga deltagare som kommer omnämnas är Milton 1:5 år, 

Nellie 
Alma 
Adam Excerpt 

6:3 

Excerpt 
6:2 

Excerpt  
6:1 
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Saga 2:0 år, Matilda 2:2 år, Melissa 2:11 år, Albin 1:9 år och Ludvig 2:2 år 
samt pedagogerna Maria, Sussi och Vania.  

Vilan: en tid och plats för barns egna aktiviteter  
För att ge en klarare bild av hur stor del av vilan barnen använder för olika 
egna aktiviteter följer här en utförlig beskrivning av de åtta minuter som 
föregår excerpt 6:1. Jag har valt att skjuta in citat från deltagarnas samtal för 
visa hur de samtalar (jmf Lerner et al., 2011). Just denna dag hade Alma och 
Nellie ca 20 minuter till sitt förfogande innan någon pedagog såg till att de 
somnade. 

Det är i början av höstterminen och de yngsta och nyaste barnen i gruppen, 
bl.a. Saga, Milton och Oskar har gått i förskolan ca två veckor. Det är första 
dagen jag filmar på vilan under höstterminen. Pedagogerna ägnar extra 
uppmärksamhet åt de nya barnen och detta gör att det finns mycket utrymme 
för de andra barnen att klara sig själva. 

  
Bild XIV Alma och Nellie skjuter hårsnoddar och bäddar ner mjukdjur. Ludvig tittar 
på. 

Alma gick in till vilan som ett av de första barnen och strax efter kom Nellie 
till deras madrass. En docka respektive en nalle ligger utlagda på deras 
sovplatser. Alma och Nellie är på sina platser och pratar och skrattar ihop. 
De har några hårsnoddar som de skjuter iväg eller släpper ner bakom ele-
mentet. De bäddar ner både sig själva, varandra, Almas docka och Nellies 
nalle under filtarna (se bild XIV). 

Efter en stund ropar Alma: ”Ada, kom hi::t Ada komm in Adan, kom in 
Adam” samtidigt som hon plockar med hans filt. När Adam inte kommer 
fortsätter Alma och Nellie med sina olika aktiviteter. 

 Flera av barnen som under tiden kommit till sina platser följer vad Nellie 
och Alma gör. Efter ungefär sex minuter säger Alma: ”kolla lamlade” och 
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Saga 2:0 år, Matilda 2:2 år, Melissa 2:11 år, Albin 1:9 år och Ludvig 2:2 år 
samt pedagogerna Maria, Sussi och Vania.  

Vilan: en tid och plats för barns egna aktiviteter  
För att ge en klarare bild av hur stor del av vilan barnen använder för olika 
egna aktiviteter följer här en utförlig beskrivning av de åtta minuter som 
föregår excerpt 6:1. Jag har valt att skjuta in citat från deltagarnas samtal för 
visa hur de samtalar (jmf Lerner et al., 2011). Just denna dag hade Alma och 
Nellie ca 20 minuter till sitt förfogande innan någon pedagog såg till att de 
somnade. 

Det är i början av höstterminen och de yngsta och nyaste barnen i gruppen, 
bl.a. Saga, Milton och Oskar har gått i förskolan ca två veckor. Det är första 
dagen jag filmar på vilan under höstterminen. 

Pedagogerna ägnar extra uppmärksamhet åt de nya barnen och detta gör 
att det finns mycket utrymme för de andra barnen att klara sig själva. 

  
Bild XIV Alma och Nellie skjuter hårsnoddar och bäddar ner mjukdjur. Ludvig tittar 
på. 

Alma gick in till vilan som ett av de första barnen och strax efter kom Nellie 
till deras madrass. En docka respektive en nalle ligger utlagda på deras 
sovplatser. Alma och Nellie är på sina platser och pratar och skrattar ihop. 
De har några hårsnoddar som de skjuter iväg eller släpper ner bakom ele-
mentet. De bäddar ner både sig själva, varandra, Almas docka och Nellies 
nalle under filtarna (se bild XIV). 

Efter en stund ropar Alma: ”Ada, kom hi::t Ada komm in Adan, kom in 
Adam” samtidigt som hon plockar med hans filt. När Adam inte kommer 
fortsätter Alma och Nellie med sina olika aktiviteter. 

 Flera av barnen som under tiden kommit till sina platser följer vad Nellie 
och Alma gör. Efter ungefär sex minuter säger Alma: ”kolla lamlade” och 
pekar på elementet, om hårsnodden hon skjutit in bakom elementet. Hon 
riktar sig främst mot någon pedagog men även till alla barn i rummet. 
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pekar på elementet, om hårsnodden hon skjutit in bakom elementet. Hon 
riktar sig främst mot någon pedagog men även till alla barn i rummet. 

Pedagogen Maria har gått och in och ut ur rummet flera gånger under 
det att hon följt barn till sina platser. Hon uppmärksammar inte vad Alma 
vill visa om hårsnodden utan ger uppmaningen: ”Nä, Alma och Nellie läg-
ger sig ner” samtidigt som hon bäddar ner ett av de minsta barnen. 

Alma och Nellie följer inte Marias uppmaning utan fortsätter bädda ner 
nallen och dockan och skjuta hårsnoddar. Nellie börjar efter någon minut 
att dunka på elementet med sin nalle. Slagen på elementet föranleder Maria 
att åter förmana Nellie. Detta görs med både ord och en tydlig blick. Det är 
inledningen till excerpten 6:1. 

I excerptens inledning är det andra gången Maria stoppar om och bäddar 
ner Milton eftersom han reste sig och lämnade sin plats efter första om-
stoppningen19.   

 
Bild XV Barnens platser när excerpt 6:1 startar 

”ja ha tofsen”: att initiera egna aktiviteter  
Hur gör Nellies för att kunna inleda ytterligare en aktivitet där hon orienterar 
sig mot andra aktiviteter än att sova? Nu kommer jag att undersöka detta 
med fokus på vilka olika resurser hon använder sig av. 

                                                
19 Etnografisk beskrivning med inskjutna citat ur clip-2011-08-24 11;42;39 
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Pedagogen Maria har gått och in och ut ur rummet flera gånger under 
det att hon följt barn till sina platser. Hon uppmärksammar inte vad Alma 
vill visa om hårsnodden utan ger uppmaningen: ”Nä, Alma och Nellie läg-
ger sig ner” samtidigt som hon bäddar ner ett av de minsta barnen. 

Alma och Nellie följer inte Marias uppmaning utan fortsätter bädda ner 
nallen och dockan och skjuta hårsnoddar. Nellie börjar efter någon minut 
att dunka på elementet med sin nalle. Slagen på elementet föranleder Maria 
att åter förmana Nellie. Detta görs med både ord och en tydlig blick. Det är 
inledningen till excerpten 6:1. 

I excerptens inledning är det andra gången Maria stoppar om och bäddar 
ner Milton eftersom han reste sig och lämnade sin plats efter första om-
stoppningen18.   

 
Bild XV Barnens platser när excerpt 6:1 startar 

”ja ha tofsen”: att initiera egna aktiviteter  
Hur gör Nellies för att kunna inleda ytterligare en aktivitet där hon orienterar 
sig mot andra aktiviteter än att sova? Nu kommer jag att undersöka detta 
med fokus på vilka olika resurser hon använder sig av. 

                                                
18 Etnografisk beskrivning med inskjutna citat ur clip-2011-08-24 11;42;39 

Alma  
Nellie 

Melissa 
 
Milton 

Saga 
 
Viktors 
plats 
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Excerpt 6:120a  

Nellie syns inte i bild när excerpt 6:1 börjar (se bild XV för barens place-
ring). Pedagogen Maria har just kastat en blick mot och uppmanat Nellie att 
lägga sig och inte slå med nallen i elementet som Alma och Nellie skjutit in 
hårsnoddar bakom. Nellie kallar hårsnodd för tofs. Under förmaningen vän-
der Maria åter blick och kroppsorientering mot Milton framför henne (se bild 
rad 2) 

Nellie inleder en ny aktivitet, i förhållande till att dunka med nallen, ge-
nom att komma med en begäran ”ja ha tofsen” (rad 1). Maria visar att hennes 
kommande tur är riktad till Nellie genom ett snabbt ögonkast mot Nellie (rad 
2), för att sedan åter titta mot och stoppa om Milton. Genom denna följd av 
handlingar är hennes huvudfokus riktat mot Milton vilket hon visar genom 
att hennes kropp och blick är mot honom och hon bara tillfälligt vrider mot 
Nellie (jmf Schegloff, 1998). 

Maria svarar (rad 3) ”ja, din tofs ligger där ute” samtidigt som hon stop-
par om Milton. Hon bekräftar Nellies begäran (rad 1) genom ”ja” och ger sin 
förklaring på var tofsen är ” din tofs ligger där ute”. Genom ”den får du sen” 
klargör Maria: att nu, vid den här tiden och platsen, ska Nellie göra något 
annat än att bekymra sig för hårsnoddar. Hela Marias tal tur i rad 3, sägs i ett 
lugnt tempo och är samordnat med omstoppandet av Milton.  

Här använder Nellie begäran om tofsen som en resurs för att kunna inleda 
en ny aktivitet, istället för att banka i elementet. Marias anvisning ”du får 
den sen” ignoreras av Nellie genom att hon upprepar sin begäran ”ja ha: 
                                                
20 Excerpt ur clip-2011-08-24 11;42;39. 
 Det har gått 8:40 sedan Alma kom in i rummet. 

1 Nellie:  ja ha  [tofsen 

2 Maria            [ ((ögonkast Nellie))  

                                   

 

(Här ligger Nellie, syns ej i bild) 

 

 

                                            [((tittar på och stoppar om Milton)) 

3 Maria                                              [ja, din tofs ligger där ute, den får du sen= 

4 Maria =[°nu ska du sova°((till Milton) 

5 Nellie:    [ja ha: de::n ((reser sig från madrassen))) 

6 Maria  ((böjer sig fram mot Milton, skakar Milton försiktigt med handen)) 

 
  

(Här ligger Nellie, syns ej i bild(Här ligger Nellie, syns ej i bild(
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de::n” (rad 5). Med detta etableras och förstärks Nellies turer som begäran 
om hårsnodden. Nellies handlingar blir vädjande genom en lite gnällig ton i 
rösten, med betoningar och utdragna vokaler. 

Nellie mobiliserar dessa resurser, upprepandet av samma ord och den 
vädjande tonen eftersom Marias fokus är riktat mot Milton (se bild rad 6). 
Nellies och Marias turer (rad 4 och 5) är överlappande och Maria böjer sig 
mycket nära Milton under det att hon talar med tyst och mild röst. 

Jag ska nu titta närmare på vad som händer när Maria inte gör någon 
handling som visar att hon uppmärksammat Nellies upprepade begäran. 

  

 
Excerpt 6:1 b, obs rad 5-6 finns med i föregående transkript också 

Ex2 ATT ANVÄNDA 131023 
 
 

5 Nellie:      [ja ha: de::n ((reser sig från madrassen))) 

6 Maria:  ((böjer sig fram mot Milton, skakar Milton försiktigt med handen)) 

                                      

rad 6-7                           

7 Saga ((blick mot Nellie))  

8 

9 

10 

Nellie:  

 

Ja[i u ((napp i munnen)) 

    [((går långsamt))  

                    [((Håller ut armen mot dörren))  

11 Alma     [i la::ia::: [ 

12 Nellie                 (.)[ Ha bl[ofs ((ökar farten)) 

13 Maria: [((ögonkast mot Nellie))=

14 Nellie: 

                     rad 14 

15 Maria:                                      [((=tittar mot Milton och lägger på röd filt)) 

16 Nellie:                                       [((springer ut genom dörren)) 

17 Maria:  ((reser sig, tittar runt i rummet, går ut genom dörren)) 
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Från rad 4 och framåt riktar sig pedagogen Maria mot Milton. Man kan se att 
hon, ignorerar Nellie genom den sekventiella uppbyggnaden i interaktionen. 
Lerner et al. (2011) har visat att var ett litet barn placerar sina handlingar kan 
förstås som att barnet använder den vuxnes handlingar som resurser för sina 
egna handlingar. De utrycker det som: ”to locate the episodic and formal 
phase structure of the Caregiver's actions as a resource for action” (Lerner et 
al., 2011, s. 56).  

Här kommer jag att visa hur Marias handlingar tillsammans med Milton 
och hur hennes uteblivna respons på Nellis begäran används som en resurs 
för handling av Nellie. ”ja ha: de::n ” (rad 6), fungerar som ett tillkännagi-
vande av Nellies önskan. Detta ihop med Marias uteblivna svar eller reaktion 
använder Nellie som en resurs för de kommande handlingarna i sekvensen 
och ”Din tofs ligger där ute” på rad 3 blir en resurs för Nellie att gå ut (jmf 
Lerner et al., 2011).  

I raderna 8-12 rättfärdigar Nellie sina kommande handlingar: ”ja i u (.) Ha 
blofs” under det att hon först går och sedan springer ut. Nellie har en napp i 
munnen när hon pratar, och med ledning av vad jag vet om hur hon brukar 
uttrycka sig, är det rimligt att tyda det hon säger som: ”ja vill ut (.) ha tofs”. 
Pekning med armen mot dörren och rörelsen genom rummet är handlingar 
med vilka Nellie visar upp vad hon gör. Genom dessa handlingar konstitue-
ras en ordning där det är en tillåten aktivitet för henne att lämna rummet. 
Hennes handlingar är del av interaktion med flera personer i rummet.  

Ett barn som uppmärksammar Nellie är Saga som reser sig lite från 
madrassen och tittar på henne (rad 8). Sagas blick (Kidwell & Zimmerman, 
2007) gör att man kan sluta sig till när Nellie reser sig trots att hon inte är i 
bild.  

Nellies ”ja i u” tillsammans med hennes pekande arm och rörelse genom 
rummet är ett tillkännagivande av vad hennes handlingar syftar till. Jag har 
tidigare (kap. 5), visat att rörelse, pekande och uttalande om vart man ska är 
resurser barnen använder för att rättfärdiga att de går dit de går. 

Marias ögonkast (rad 14/15 bilden) är sekventiellt samordnat med pausen 
i Nellies prat. Efter ögonkastet fortsätter Nellie ”Ha blofs” (ha tofs), ett för-
tydligande om vad hon ska göra. I denna del av sekvensen ökar Nellie farten 
så hon småspringer ut genom dörren. Dessa handlingar förhåller sig till Ma-
rias tidigare ”din tofs ligger där ute, den får du sen”. ”Blofs” och att gå från 
rummet är en förklaring som kan syfta på Marias ”din tofs ligger där ute”. 

Marias ignorerande av Nellie (rad 16) kan förstås som att det inte är ett 
problematiskt handlande att gå från rummet om man klargjort sina avsikter 
(Nellie rad 9-17). Att förklara eller göra ett tillkännagivande om vad man ska 
göra är en resurs för att kunna genomföra en handling. Genom samordningen 
av tal, rörelse genom rummet och blickväxling med Maria skapas en möjlig-
het för Nellie att lämna rummet utan att det görs till ett brott mot ordningen. 
Här menar jag att man skulle kunna tala om en sekundär anpassning 
(Corsaro, 2011; Goffman, 1961) då barnen gjort det möjligt att resa sig och 
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gå ut bara de använder sig av rätt resurser. Nellie reser sig från sin madrass 
när Maria har fokus mot Milton. Efter att Nellie och Maria tittat på varandra 
skyndar Nellie på sina steg och Maria stoppar om Milton klart. Nellie sam-
ordnar sig med Maria och gör en tempoväxling efter att hon gjort sitt tillkän-
nagivande, samtidigt som Maria har fokus mot Milton igen. 

Samtliga resurser Nellie använt, blickar, sättet att gå i rummet, det hon 
säger och hur det sägs, är handlingar som inordnats i vilans sekventialitet 
och tids- och rumsliga utformning. 

Vid denna vila går alla nya små barn in och ut ur rummet flera gånger. De 
blir lagda eller går och lägger sig. När någon, vuxen eller barn, reser sig och 
går så gör de likadant. Det är alltså inget ovanligt att lämna sin plats. 

”Långa farbrorn ska vi inte ha”: brott mot vilans ordning 
I excerpten, 6:1c-d finns flera samtidiga händelser att undersöka närmare. 
Det är som alltid på vilan en komplex situation med samtidig interaktion 
mellan många olika deltagare. Här exemplifieras det i analysen där jag iden-
tifierat att pedagogen Maria för samtal med minst tre personer om tre olika 
saker i denna ca 30 sekunder korta excerpt. Det är ett vuxensamtal mellan 
pedagogerna Maria och Sussi (rad 24 och 26), ett samtal med Oskar när hon 
lägger honom (rad 19-40) som reaktion på Almas utrop och utpekande (rad 
27-28), samt tillsägelser och samtal med Nellie (rad 30 samt 42-47).  

Barnen gör också olika saker: Melissa växlar mellan att bädda ner sin go-
sefilt under sin röda förskolefilt och att titta på vad Nellie gör. Alma upp-
märksammar att Nellie hämtat något och sedan kan man med ledning av att 
Melissas blickar (rad 41) förstå att hon och Nellie börjat göra något med 
nallen och dockorna igen. Nellie och Alma för ett samtal med varandra (rad 
41-44). Detta samtal är mycket svårt att både transkribera och tolka. Men det 
handlar förmodligen om Almas docka. 

I excerpten växlar Maria mellan två olika röstlägen, när hon talar med 
Oskar talar hon med utdragna vokaler och bebisröst men när hon vänder sig 
till Nellie talar hon vanligt. 
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Excerpt 6:1c 

18  ((samtal från rummet bredvid)) 
19 Maria: >ko:m Oskar < 
20 Oskar?:  =jä,jä, jäa:::j::[i jejejejej 
21 Nellie:                         [((springer in med Långa Farbrordockan i handen)) 
22 Mellisa:  ((tittar mot/ut genom dörren)) ((följer Nellie med blicken)) 
23 Nellie:  hum m:: ((Kommer till sin plats)) 
24 Sussi:  då får du väl komma (?) så det blir bra= ((samtal från andra rummet)) 
25 Nellie:  ((sitter på huk och bäddar ner Långa Farbrorn bredvid nallen))(se rad 29) 
26 Maria: =j:a: de brukar det ((kommer in med Oskar i handen)) 
27 Alma:  VA MÅ:NGE::= 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alma:                                =((pekar mot Nellie)) 
 

29  ((flera barn tittar på vad Alma pekar ut))                                   rad 27-30 
30 Maria:  Nä [men Nellie inte ska[du ha Långa Farbrorn !här inne= 

((går med Oskar till hans plats))   
31 Melissa: [((ögonkast på Maria))                                                           
32                                        [((iakttar Nellie)) 
33 Alma:                                       [((vrider sig mot och tittar på Nellie)) 
34 Maria:  titta Oskar () vems e de ((på Oskars plats)) 
35 Oskar: 

 
((får napp))

 
 
 

                                        ((Melissa och Alma följer det Nellie gör)) rad 32-36 
36 Maria:  ((lyfter Oskar)) 
37 Maria: Ko::m få: ja lägga dej ((rösten illustrerar lyftet)) 
38 Maria:  å:: schå:: kö:nt ((lägger Oskar på kudden)) 
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Excerpt 6:1 d 

Nellie springer in i rummet med Långa Farbrordockan precis efter pedago-
gen Maria uppmanat Oskar att komma: ”ko:m Oskar”. Nellie har nu sprungit 
både in och ut ur rummet utan att någon av pedagogerna har uppmärksam-
mat detta verbalt. Däremot så har hennes handlande aktivt följts av flera 
barn. Saga uppmärksammar det i exempelvis rad 8 och Melissa i rad 24 och 
framåt. När Maria kommer tillbaka in i rummet sitter Nellie på huk på sin 
plats och bäddar ner både Långa Farbrorn och sin nalle (bild i rad 28). 

I rad 25 och framåt kan man se att Melissa och Alma tittar på vad Nellie 
gör (pilar i transkripten). Precis när Maria kommer in i rummet, sekventiellt 
ordnat efter hennes tur ”=j:a: de brukar det”, gör Alma ett utpekande ”VA 
MÅ:NGE::=” följt av en pekning (bild rad 28). Utpekandet görs med hjälp 
av flera resurser, i början av turen tittar Alma mot Maria, hon använder stark 
röst, extra betoning av stavelsen ”MÅ” som sedan samordnas med en pe-
kande rörelse mot Nellie.  

 Maria uppmärksammar vad Nellie hämtat (rad 30) ”nä men Nellie inte 
ska du ha Långa Farbrorn här inne” som i rad 47 preciseras ”jo, du har, får 
ha din egen nalle Långa Farbrorn ska vi inte ha”. Det är genom Marias ”inte 
ska du ha Långa Farbrorn här inne” som Almas utpekande orienteras mot ett 
brott mot vilans ordning. Genom analysen av turernas sekventiella förhål-

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
   
39 Maria:  så har du din mysiga fi:lt ((mer vanlig röst)) 
40 Maria:  [((lägger filt på Oskar)) 
41 Alma?:  [min owatta e bli  
         

  ((Melissa tittar mot Alma och Nellie, avbryter sitt bäddande))      rad 41-47 
42 Maria:  [((vänder sig, går till Nellie)) 
43 Nellie: [°ju fi° 
44 Alma: [        mi: owatta e loatt 
45 Maria:  De:n tar jag bort ((vanlig röst)) 
46 Nellie:  ja ha de:n= 
47 Maria:  [=jo, du har, får ha din egen nalle Långa Farbrorn ska vi [inte ha 
48 Maria:  [((tar Långa Farbrorn och går med bestämda steg mot dörren))        
49 Maria                                                                                            [((går ut)) 
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lande till varandra blir ordningen för vilka mjukdjur som är tillåtna synlig. 
Utpekandet av brottet skapas av Almas och Marias gemensamma handlingar.  

Att Maria byter från du får ha, till vi inte ha, (rad 47) är ett sätt att under-
stryka ordningen. Genom att vi är ett inklusivt pronomen blir det något som 
alla på vilan instämmer i, dvs. det är en vilans och förskolans ordning. Detta 
sätt att använda vi visar Sirota (2006) att föräldrar använder för att göra det 
underförstått att det är något som sker i samarbete och att det också kan vara 
en markör för att komma till en ny del i en sovrutin. 

Som visats upprätthålls en vilans ordning för dockor/nallar på vilan i in-
teraktionen. Genom Almas utpekande och Maria explicita uttalande om att 
Långa Farbrorn inte ska vara i rummet men att hon får ha sin nalle, görs två 
underförstådda regler synliga. Den första är: man får inte ha många leksaker 
med sig på sin sovplats på vilan. Den andra är att de saker man får ha ska var 
personliga dvs. medtagna hemifrån. Jämför man med listan över barnens 
personliga sovsaker (i kap. 3) kan man se att de flesta barnen har samma 
saker jämt men att några barn byter gosedjur mellan dagarna. Att ha olika 
gosedjur går bra så länge de är medtagna hemifrån. Analysen visar också att 
det som däremot inte görs till problematisk handling är att Nellie går ut från 
rummet vid denna tidpunkt på vilan.  

Deltagande på vilan: att upprätthålla olika ramar 
Vi har sett att Alma och Nellie använder tiden innan de ska somna till att 
umgås och leka. Det som dessa två-åriga barn ägnade sig åt är en av de 
många aktiviteter som pågår i rummet under den inledande delen av vilan. 
Det som olika deltagare gör, de små barn, pedagoger eller för all del även jag 
som filmar, uppmärksammas på något sätt av de andra på vilan. Alla är del-
aktiga i upprätthållandet av en viss interaktionsordning, the interaction order 
(Goffman, 1983). 

 I den kommande knappt 30 sekunder långa excerpten ur filmen pågår en 
mängd samtidiga aktiviteter. I analyserna kommer jag att undersöka hur 
barnen rör sig in i och ut ur olika samtidiga aktiviteter. De tre analyserna av 
excerpt 6:221 är gjorda med olika fokus. I första analysen undersöker jag hur 
Oskar 1:6 år och ny i förskolan, använder ordningen för rätt sovplats som en 
möjlighet att initiera en kom-å-ta-mig-lek med pedagogen Maria. Andra ana-
lysen undersöker hur Adam 2:2 år upprätthåller en lokal ordning för sovplat-
sernas användande. Slutligen i tredje analysen av excerpten 6:2 fokuseras på 
hur fler av de andra små barnen i rummet är deltagande i det som utspelar sig 
i anslutning till Adam-Alma-och-Nellies-platser samt hur de genom sitt del-
tagande är med och gör ordning. 

                                                
21 Ur clip-2011-09-09 06;29;31 Kamerans klocka var felställd, klockan var egentligen ca 
11.30. 
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Analyserna kommer att lyfta hur detta görs med olika handlingar, främst 
förkroppsligade så som blickar, minspel och olika sätt att gå, stå eller sitta 
samt hur vilan konstitueras som en kollektiv aktivitet genom hur olika delta-
gare positionerar sig genom sitt deltagande (Goodwin C & Goodwin, M. H., 
2004).  

Att använda vilans ordning till lek och skämt 
Med hjälp av excerpten 6:3 kommer jag att undersöka och visa hur Oskar 
använder sin kunskap om vilan för att skämta med pedagogen Maria. I ana-
lysen kommer även att visas att och hur, hans skämt och de andra barnens 
deltagande i detta, är en del i vilans kamratkultur.  

Kom-å-ta-mej-om-du-kan: att initiera en rutiniserad lek 

Den här dagen har Adam 2:2 år sin vanliga plats (se bild XVI). Nellie är inte 
i förskolan denna dag så Melissa 2:11 år har fått hennes plats. I excerpten 6:2 
kommer vi att se platsen mellan Adam och Melissa blir omtalad som Almas 
plats flera gånger. När Oskar kommer in i rummet är de flesta barn redan på 
sina sovplatser för dagen. De barn som vars deltagande kommer att analyse-
ras är förutom Oskar 1:6 år, Adam 2:2 år, Matilda 2:2 år, Albin 1:9 år samt 
Melissa 2:11 år. De barn som finns i periferin i filmen och kommer inte fo-
kuseras i analysen.  

 
Bild XVI Barnens placering och markering av vart Oskar går 

Excerpt 6:2 föregås av att Maria uppmanat Oskar att komma till sin plats 
men han har med olika förkroppsligade handlingar uttryckt att han först vill 
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Bild XVI Barnens placering och markering av vart Oskar går 

Excerpt 6:2 föregås av att Maria uppmanat Oskar att komma till sin plats 
men han har med olika förkroppsligade handlingar uttryckt att han först vill 
ha sin napp som ligger i garderoben. Maria, som satt sig ner, reser sig och 
hämtar Oskars napp i garderoben. 

  
Bild XVII Oskar står vid garderoben och får sin napp av Maria. Han gapar stort för 
att kunna ta nappen med munnen  

När Oskar fått nappen går Maria och Oskar gemensamt mot hans plats. Men 
när Maria sätter sig, mellan Albin och Oskars platser, stannar Oskar till 
bredvid madrassen vid dörren och tittar på henne.  

Oskar 2:2 år visar sin kunskap om vilans ordningar för platser (se kap. 5). 
Att visa upp denna kunskap fungerar som en resurs för honom när han initie-
rar en rutiniserad kom-å-ta-mej-lek i interaktion med Maria. Enligt Corsaro 
(1992, 2011) är en rutiniserad lek en form där deltagarna vet vad som ska 
komma sedan om man inleder med en viss handling. Det typiska för rutinise-
rade aktiviteter är att deltagarna känner igen vilken rutin det handlar om 
genom den markör som signalerar att den initieras.  
 

         Melissa 
 
Hit går Oskar 
 
            Adam 

 
Oskars plats

Matilda 

         Melissa 

            Adam 



 90 

ha sin napp som ligger i garderoben. Maria, som satt sig ner, reser sig och 
hämtar Oskars napp i garderoben. 

  
Bild XVII Oskar står vid garderoben och får sin napp av Maria. Han gapar stort för 
att kunna ta nappen med munnen  

När Oskar fått nappen går Maria och Oskar gemensamt mot hans plats. Men 
när Maria sätter sig, mellan Albin och Oskars platser, stannar Oskar till 
bredvid madrassen vid dörren och tittar på henne.  

Oskar 2:2 år visar sin kunskap om vilans ordningar för platser (se kap. 5). 
Att visa upp denna kunskap fungerar som en resurs för honom när han initie-
rar en rutiniserad kom-å-ta-mej-lek i interaktion med Maria. Enligt Corsaro 
(1992, 2011) är en rutiniserad lek en form där deltagarna vet vad som ska 
komma sedan om man inleder med en viss handling. Det typiska för rutinise-
rade aktiviteter är att deltagarna känner igen vilken rutin det handlar om 
genom den markör som signalerar att den initieras.  

 
Excerpt 6:2a ca 6 sekunder  

I excerpt 6:2a uppmanas Oskar att komma till sin plats. Detta görs genom 
blickar (ruta 1) samtidigt med Marias ”kom då” i snabbt tempo, som följs av 
att hon klappar på kudden där Oskar ska ligga. Ruta 1 visar hur Maria genom 
sin blick och kroppsfokusering mot Oskar visar att hon riktar sig till honom. 
I stället för att följa uppmaningen initierar Oskar en annan aktivitet genom 
att titta på pedagogen Maria med ett leende ansikte, samtidigt som han tultar 
åt fel håll (ruta 1-2) Det lekfulla och pillemariska i Oskars handlingar är här 
markören för den rutiniserade kom-å-ta-mig-leken.   
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Excerpt 6:2a ca 6 sekunder  

I excerpt 6:2a uppmanas Oskar att komma till sin plats. Detta görs genom 
blickar (ruta 1) samtidigt med Marias ”kom då” i snabbt tempo, som följs av 
att hon klappar på kudden där Oskar ska ligga. Ruta 1 visar hur Maria genom 
sin blick och kroppsfokusering mot Oskar visar att hon riktar sig till honom. 
I stället för att följa uppmaningen initierar Oskar en annan aktivitet genom 
att titta på pedagogen Maria med ett leende ansikte, samtidigt som han tultar 
åt fel håll (ruta 1-2) Det lekfulla och pillemariska i Oskars handlingar är här 
markören för den rutiniserade kom-å-ta-mig-leken.   

Maria följer Oskar med blicken, detta syns i förändringen av hur hon hål-
ler huvudet (ruta 1 till 2), samtidigt som hon säger: ”O::::ska:::r, >måste ja 
komma å hämta< de::j”. Marias röstanvändning, en lekfull röstkvalitet, ut-
dragna vokaler i ”O::::ska:::r” och ”de::j” som omger ”måste ja komma å 
hämta” i  ett mycket högre tempo, signalerar att hon uppfattar Oskars hand-
lingar som markör för lekrutinen. Genom sin formulering ”måste jag komma 
och hämta dej” orienterar hon samtidigt mot den rätta ordningen att lägga sig 
på rätt sovplats.  

Genom att Oskar väljer att gå till fel sovplats visar han upp att han förstår 
och har kunskap om att det finns något som är den rätta platsen och hur man 
visar upp den. Att han ler och går lite fortare är resurser för honom att visa 
upp att hans orientering är att bryta mot en ordning och att detta är något 
roligt. Oskars och Marias interaktion är en aktivitet där vilans element, i 
form av kunskap om platsers användning och att man förväntas lägga sig, 
används för att inom ramen för vilan tillsammans upprätthålla en parallell 
aktivitet till att lägga sig.  

Undersökningen av den sekventiella uppbyggnaden av interaktionen i 
kontexten menar jag visar att Oskar vet att han gör ett gemensamt skämt, en 
lekaktivitet, ihop med Maria.  Det är ett skämt där Oskar visar att han an-
vänder sin kunskap om en rätt sovplats som är den plats dit han borde gå 
men istället initiera en känd lekrutin. Skämtet blir till genom den gemen-
samma kunskapen om brottet mot ordningen att gå till rätt sovplats.  

 
 
 
Maria: >kom då<((klapp på kudde)) O::::ska:::r, >måste ja komma å hämta< de::j  

 

 

 

 

 

 

Oskar tittar leende på Maria och går till en annan plats 
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Maria följer Oskar med blicken, detta syns i förändringen av hur hon hål-
ler huvudet (ruta 1 till 2), samtidigt som hon säger: ”O::::ska:::r, >måste ja 
komma å hämta< de::j”. Marias röstanvändning, en lekfull röstkvalitet, ut-
dragna vokaler i ”O::::ska:::r” och ”de::j” som omger ”måste ja komma å 
hämta” i  ett mycket högre tempo, signalerar att hon uppfattar Oskars hand-
lingar som markör för lekrutinen. Genom sin formulering ”måste jag komma 
och hämta dej” orienterar hon samtidigt mot den rätta ordningen att lägga sig 
på rätt sovplats.  

Genom att Oskar väljer att gå till fel sovplats visar han upp att han förstår 
och har kunskap om att det finns något som är den rätta platsen och hur man 
visar upp den. Att han ler och går lite fortare är resurser för honom när han 
visar upp att han orienterar sig mot att bryta en ordning och att detta är något 
roligt. Oskars och Marias interaktion är en aktivitet där vilans element, i 
form av kunskap om platsers användning och att man förväntas lägga sig, 
används för att inom ramen för vilan tillsammans upprätthålla en parallell 
aktivitet till att lägga sig.  

Undersökningen av den sekventiella uppbyggnaden av interaktionen i 
kontexten menar jag visar att Oskar vet att han gör ett gemensamt skämt, en 
lekaktivitet, ihop med Maria.  Det är ett skämt där Oskar visar att han an-
vänder sin kunskap om en rätt sovplats som är den plats dit han borde gå 
men istället initiera en känd lekrutin. Skämtet blir till genom den gemen-
samma kunskapen om brottet mot ordningen att gå till rätt sovplats.  

”A:lmas plats, kom”: att upprätthålla inramningen  
I nästa del av excerpten 6.2 b (rad 8-18) ska jag visa hur både Adams och 
Marias handlingar gör ett arbete för att upprätthålla inramningen av aktivite-
ten att det är vila och alla barn ska vara på rätt sovplats.  

Under denna del i excerpten syns inte Maria i bild, hon sitter kvar bredvid 
Albin. Däremot kan man med ledning av barnens blickar (Kidwell & 
Zimmerman, 2007), främst Oskars och tack vare att man ser när Maria reser 
sig, anta att hon åtminstone delvis tittar på vad som händer på Adam-Alma-
och-Nellies platser. 

Den tomma platsen Oskar kommit till (ruta 3) kallas explicit för Almas 
plats flera gånger i excerpten. Genom detta hänvisar Maria till ordningen att 
vissa platser uppfattas tillhöra specifika barn (se kap. 5). Det ligger inga 
personliga sovsaker på platsen och kunskapen om barns personliga sovsaker 
talar för att platsen varit ämnad för Alma då hon bara ibland har docka eller 
mjukdjur med sig till vilan (se tabell kap. 3). Just vid denna vila visar det sig 
lite längre fram under vilan att trots att platsen omtalats som Almas får hon 
sova på ett annat ställe i rummet. 
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Excerpt 6:2b ca 3 sekunder långt 

Oskar avslutar aktiviteten att gå till en plats på andra sidan rummet genom 
att sätta sig ner (ruta 4). Marias utpekande av platsen som Almas (excerpt 
6:2b) inleds med ”nä::” som gör gällande att Oskar är på fel plats. Detta un-
derstryker att Oskar bryter mot ordningen att barnen ska vara på rätt plats. 
Men att det kan vara ett skämt att Oskar gått till fel plats upprätthålls genom 
Marias lekfulla röst och Oskars pillemariska ansiktsuttryck. Adam följer 
Oskars handlingar med blicken (se pil i ruta 3-4). Adams deltagande består 
inledningsvis av att han med blicken aktivt följer Oskars och Marias inter-
aktion (se från ruta 3). 

 Vid noggrann undersökning av filmen ruta-för-ruta, framträder hur och 
att Adam iakttar och interagerar med Oskar genom förkroppsligade hand-
lingar med vilka de samordnar sig sekventiellt med varandra. Cobb-More et 
al. (2009) har sett att talar lite äldre förskolebarn gör handlingar som syftar 
till att både upprätthålla en ordning som är förutbestämd av pedagogerna och 
den ordning de själva uppfattar gäller för hur att ett material och en plats ska 
användas. Jag menar att Adams handlingar kring platsen och kudden fyller 
precis dessa funktioner.  

Adam använder Oskars utpekande av plats22 som resurs för att inleda ett 
kroppsligt samspel med Oskar. Genom denna interaktion etableras en aktivi-
tet där Adams olika handlingar syftar till att upprätthålla ordningen för nå-
gons personliga sovplats. Han visar att han orienterar mot att det är Almas 
plats bredvid honom och att Oskar inte får ta hennes kudde. Adam och 
Oskars interaktion med varandra som görs utan ord och samordnas med vad 
Maria säger.  

I ruta 4 tittar Adam på Oskar och Oskar tittar mot Marias håll samtidigt 
som han tar kudden på Almas plats. I nästa ruta (5) tittar Oskar mot Adam 
som flyttat blicken mot kudden och börjar vrida sig mot Oskar för att  för-

                                                
22 Oskar pekar ut med blick och genom att ställa sig och sedan sätta sig ner, samma resurser 
som vi såg att Signe använde. 
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söka ta kudden från Oskar (ruta 7-8). I excerpt 6:2b visas hur Adams hand-
lingar är sekventiellt samordnade med Marias ”nä det där e Almas plats 
Oskar (.) A:lmas plats”. Detta görs genom att hans aktivitet, att ta kudden 
från Oskar, är samtidig med Marias tal tur. Adam initierar handlingen att ta 
kudden från Oskar så att den samordnas sekventiellt både med Marias och 
Oskars handlingar. 

 
Excerpt 6:2c ca 4 sekunder  

Maria har rest sig och gått mot Adam och Oskar (ruta 6-7). Adam har under 
det att han och Oskar båda dragit i kudden flyttat sig lite från sin sovplats. 
Oskars uteblivna handling, att inte komma på Marias uppmaning, följs av att 
Maria kommer för att återställa ordningen, med verbala och förkroppsligade 
handlingar så att både Oskar och Adam lägger sig att vila på sin respektive 
sovplatser.  

Maria uppmanar Adam att lägga sig på sin plats (excerpt 6:2c). Detta in-
leds med pekning (ruta 8), följt av ord, samtidigt som hon med vänster hand 
föser Adam mot hans plats (ruta 9). 

Det enda Adam yttrar verbalt i hela excerpten är ”A::lma”. Detta säger 
han efter att ha blivit uppmanad både verbalt och kroppsligt av Maria att 
flytta tillbaka till sin egen plats. Med detta ”A::lma” (ruta 10) understryks att 
Adams föregående handlingar har syftat till upprätthålla ordningen att plat-
sen bredvid honom är Almas och att Oskar inte ska vara där. Genom denna 
analys kan man även uttala sig om vad Adam lärt sig eller vet om vilan. Ge-
nom Adams handlingar kan vi se att han approprierat en förståelse för vilans 
ordning för platser och att han arbetar för att denna ordning ska upprätthål-
las.  
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I ruta 4 tittar Adam på Oskar och Oskar tittar mot Marias håll samtidigt som 
han tar kudden på Almas plats. I nästa ruta (5) tittar Oskar mot Adam som 

flyttat blicken mot kudden och börjar vrida sig mot Oskar för att  försöka ta 
kudden från Oskar (ruta 7-8). I excerpt 6:2b visas hur Adams handlingar är 

sekventiellt samordnade med Marias ”nä det där e Almas plats Oskar (.) 
A:lmas plats”. Detta görs genom att hans aktivitet, att ta kudden från Oskar, 
är samtidig med Marias tal tur. Adam initierar handlingen att ta kudden från 
Oskar så att den samordnas sekventiellt både med Marias och Oskars hand-

lingar. 

Excerpt 6:2c ca 4 sekunder  

Maria har rest sig och gått mot Adam och Oskar (ruta 6-7). Adam har under 
det att han och Oskar båda dragit i kudden flyttat sig lite från sin sovplats. 
Oskars uteblivna handling, att inte komma på Marias uppmaning, följs av att 
Maria kommer för att återställa ordningen, med verbala och förkroppsligade 
handlingar så att både Oskar och Adam lägger sig att vila på sin respektive 
sovplatser.  

Maria uppmanar Adam att lägga sig på sin plats (excerpt 6:2c). Detta in-
leds med pekning (ruta 8), följt av ord, samtidigt som hon med vänster hand 
föser Adam mot hans plats (ruta 9). 

Det enda Adam yttrar verbalt i hela excerpten är ”A::lma”. Detta säger 
han efter att ha blivit uppmanad både verbalt och kroppsligt av Maria att 
flytta tillbaka till sin egen plats. Med detta ”A::lma” (ruta 10) understryks att 
Adams föregående handlingar har syftat till upprätthålla ordningen att plat-
sen bredvid honom är Almas och att Oskar inte ska vara där. Genom denna 
analys kan man även uttala sig om vad Adam lärt sig eller vet om vilan. Ge-
nom Adams handlingar kan vi se att han approprierat en förståelse för vilans 
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Att vara åskådare: en del i kamratkulturen 
I den sista analysen av excerpten 6:1 är fokus på några av de andra barnen i 
rummet. Här kommer jag att visa hur Matilda och Albin genom blickar och 
kroppsorientering etablerar ett deltagande och att de är publik till Oskar, 
Adam och Maria.  

 
Excerpt 6:2, förstoringar ur ruta 2, 3 och 9 

Under tiden som Maria uppmanar Oskar att komma till sin plats håller Ma-
tilda som just fått sin napp på att lägga sig. Hon tittar inte på vad som händer 
i rummet (se förstoring ur bild 2) utan har fokus mot sin sovplats. Sekventi-
ellt samordnat med kom-å-ta-mej leken (förstoringen ur ruta 3) vänder Ma-
tilda kropp och blick mot Oskar. Längre fram i excerpten (6:2b ej i bild) och 
samordnat med Marias ”nä, det där är Almas plats” vänder Matilda blicken 
mot Maria och sedan tillbaka mot Oskar och Adam. Matildas kropps- och 
blickorientering (ruta 3) behålls tills Maria kommer och hämtar Oskar och 
uppmanar Adam att lägga sig. Matilda lägger sig ner efter Marias uppma-
ning ”Adam lägger sig på sin plats” (ruta 9-10). Matildas handlingar oriente-
rar mot att uppmaningar från pedagoger gäller alla barn i rummet. Att denna 
ordning görs i interaktionen mellan barn och pedagoger har också visats i 
kapitel 4 och 5. 

Albin visar att han deltar genom att ha blicken riktad mot Oskar och de 
andra samtidigt som han står i en aktiv krypställning vänd mot det som sker 
på andra sidan av rummet (se förstoring ur ruta 2 och 9). 

I det just analyserade excerpt 6:2 finns ännu fler aktiviteter än de som 
lyfts, exempelvis så hörs pedagogen Vanias samtal med barnen hon lägger. 
En lång stund både före och efter excerpten har Melissa med olika resurser 
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blickorientering (ruta 3) behålls tills Maria kommer och hämtar Oskar och 
uppmanar Adam att lägga sig. Matilda lägger sig ner efter Marias uppma-
ning ”Adam lägger sig på sin plats” (ruta 9-10). Matildas handlingar oriente-
rar mot att uppmaningar från pedagoger gäller alla barn i rummet. Att denna 
ordning görs i interaktionen mellan barn och pedagoger har också visats i 
kapitel 4 och 5. 

Albin visar att han deltar genom att ha blicken riktad mot Oskar och de 
andra samtidigt som han står i en aktiv krypställning vänd mot det som sker 
på andra sidan av rummet (se förstoring ur ruta 2 och 9). 

I det just analyserade excerpt 6:2 finns ännu fler aktiviteter än de som 
lyfts, exempelvis så hörs pedagogen Vanias samtal med barnen hon lägger. 
En lång stund både före och efter excerpten har Melissa med olika resurser 

 
 
 
Maria: >kom då<((klapp på kudde)) O::::ska:::r, >måste ja komma å hämta< de::j  

 

 

 

 

 

 

((Oskar tittar leende på Maria och går till en annan plats)) 

 
 

 
 
  

 

 
 

   

 
 

Matilda ur ruta 2 och 3 
 

 Albin ur ruta 3 Albin ur samma 
stillbild som ruta 9 

 

leende på Maria och går till en annan platsMaria och går till en annan platsMaria och går till en annan plats))
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arbetat för att få en pedagog att komma och sitta hos henne. Albin har på 
olika sätt uppmärksammat att hans ena gose saknas. 

Vilans ordning i rollek  
I föregående analyser har jag visat att de små barnen använder och upprätt-
håller olika regler och ordningar på vilan. I den sista excerpten filmad på 
mycket nära håll på Adam-Alma-och-Nellies-platser ska jag titta närmare på 
hur dessa små barn använder sig av vilans rutiner och av vilans artefakter 
som resurser för en rollek (Evaldsson, 2009). Genom detta kan deras lek 
förstås som tolkande reproduktion (Corsaro, 1992) i vilken de visar upp och 
använder sig av kunskap om vilans lokala ordningar. 

”Nu ville dy”: att låtsas vila 
I excerpt 6:323 har Adam, Alma och Nellie alla tre lagt sig på sin madrass. 
Nellie och Alma har bäddat ner sig själva under sina filtar. Ingen av pedago-
gerna har ännu engagerat sig i deras vilande. Till höger om dem ligger Ma-
tilda, Theo och Saga. Saga skriker och gråter och pedagogen Sussi försöker 
lugna och få henne att somna. Samtidigt som hon uppmanar och pratar med 
olika barn runt om i rummet. Innehållet i samtalen och uppmaningarna är att 
barnen ska lägga sig på sina madrasser, komma till ro och somna. Pedagogen 
Vania vyssar och sjunger Bä, bä vita lamm för ett av de yngsta barnen. 

När man tittar och lyssnar på filmen upplever man att det är väldigt 
mycket ljud i rummet. Alla dessa ljud är inte transkriberade i den kommande 
excerpten eftersom barnen i fokus själva varken orienterar mot de andra i 
rummet eller mot mig som står snett framför dem och filmar. Totalt är det 13 
barn och 2 pedagoger i rummet. 

                                                
23 Ur clip-2011-09-20 11;41;04 ca två veckor senare. 
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Bild XVIII Här ligger barnen i excerpt 6:3 

När excerpten inleds ligger Alma och Nellie på sina kuddar med filt på sig. 
Adam växlar mellan att ligga ner och att sitta upp. Alla tre rör lite på krop-
pen, sprattlar med benen, pillar med varandras hår, skrattar och säger enstaka 
ord. Efter en liten stund börjar Alma och Nellie turas om med att blåsa på en 
napp, hålla i den och ha den i munnen. Adam biter på sin kudde och hans filt 
ligger hopvikt bredvid honom. Nappen som barnen använder är Nellies. Uti-
från att ha följt dessa barn under en längre period vet jag att varken Adam 
eller Alma använder napp när de sover. Utdraget för denna analys börjar när 
barnen förutom att uttrycka samspelet med skratt, gester och minspel också 
börjar prata med varandra.  
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 Excerpt 6:3a 

I denna excerpt är nappen en resurs för Alma och Nellie när de leker att de är 
små barn som suger på napp. Att det är en rollek och inte bara att Alma tar 
Nellies napp visas genom ett flertal handlingar i deras interaktion. De an-
vänder sin kunskap om hur nappar ska hanteras, eller kanske snarare hur 
vuxna gör när de ger en tappad napp till ett litet barn. ”nu kä: ja blåsha::” 
säger Nellie till Alma som svarar ”ja kan, båser” (rad 11-12). Att blåsa på en 
napp, eller suga, är något man ofta ser vuxna göra när ett litet barn tappat en 
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11 Nellie nu kä: ja blåsha:: ((ler  och är vriden mot Alma)) 
12 Alma ja kan, båser ((vriden mot Nellie, tar nappen)) 
  ((håller och tittar på nappen,)) 
13 Nellie      aich::ch  ((skrattar)) 
14 Alma pff(.) pff((blåser på nappen)) 

 
 

15 Nellie ((suger demonstrativt på handen))  
16 Alma ((sätter nappen i munnen, håller 

nappen utan att suga på riktigt)) 
  

17 Nellie ((ler stort mot Alma))  
18 Nellie (?) ((Skrattar)) 

 

19 Alma ha ha ((blick Alma - Nellie) 
 

20 Alma ((sätter napp i Nellis mun)) 

21 Nellie ((Tar nappen ur munnen)) nu ville duy (.) 
22  ((Alma och Nellie håller i nappen))  
23 Nellie ja vill int ja e sto nu ((ler)) 

 

 Alma ((håller napp själv)) 
24 Alma a ha ha ((låssas skratt)) 

25 Alma ha ha ha:::a ((Håller handen på nappen i munnen, vrider sig mot 
Adam)) 

26 Nellie ((händer för munnen, blick mot Adam & Alma)) 
27 Alma ((räcker fram napp mot Adam, ler)) 

 

28 Nellie ((iakttar Adam & Alma)) 

29 Adam ((vänder sig bort från nappen))  
30 Alma ((nappen för munnen, vänder mot Nellie)) 
31 Nellie hö hö ha:i ((händer i munnen))  
32 Nellie =ha ha hu ((mot Nellie  
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napp och den blivit smutsig. Alma och Nellie använder dessa handlingar, 
approprierade från vuxnas sätt att hantera nappar, i sin lek.  

Här blir blåsandet en humoristisk lek. Detta markeras av barnens skratt 
och glada ansikten (rad 11-13). När Alma sätter nappen i munnen (rad 15-
17) gör hon det övertydligt på låtsas. På låtsas åstadkoms genom hur hon 
har nappen i munnen. Hon har munnen öppen så att hon bara nuddar kanten 
på nappen och därigenom markeras att hon inte suger på nappen på riktigt. 
Att hon inte suger på riktigt förstärks av att hon skrattar med både mun och 
ögon. 

Nellies samtidiga demonstrativa sugande på handen (rad 15), är ett kom-
menterande av att Alma låtsas ha napp. Att det är en lek och att de låtsas 
vara en som har napp understryks av att de skrattar tillsammans. 

I rad 20 sätter Alma nappen i Nellies mun (bild rad 20). Men omedelbart 
(rad 21) markerar Nellie genom ”nu ville dy (.) ja vill int ja e sto nu” att de-
ras interaktion ska fortsätta vara en gemensam lek och inte att hon suger på 
napp för att sova. Detta görs i rad 21-23 med flera resurser som fungerar som 
markörer för lek. Första handlingarna utgör lekregi (jmf. Björk-Willén, 
2012) till Alma. Nellie tar nappen ur munnen och säger ”nu ville dy” och 
sedan håller både hon och Alma i nappen. Detta händer i bildövergången rad 
20 - 24. Nellie använder preteritum, ville som en verbal resurs för att konsti-
tuera ett gemensamma på låtsas och fastställa vad som sker i leken. Hon gör 
det på samma sätt som Björk-Willén (2012) visar att 6-åriga förskolebarn 
gör i sin rollek. Detta sätt att använda sig av preteritum är en markör för 
fantasilek och rollek (Björk-Willén, 2012; Evaldsson, 2009). Att ta nappen 
ur munnen samtidigt som hon säger ”nu ville dy” håller kvar interaktionen 
som fantasilek, på låtsas. Som reaktion på lekregin räcker Alma ut handen 
så att båda håller i nappen (rad 22). 

I rad 23 positionerar sig Nellie som ett stort barn i rolleken genom ”ja vill 
int ja e sto nu”, genom detta tillskriver hon sig själv en lekroll där hon posit-
ionerar sig som kategorin en som är stor, dvs. inte har napp. Att kategorin 
stora barn inte har napp understryks ytterligare genom den förkroppsligade 
handlingen att ta ur nappen ur munnen. När Alma tar nappen (rad 23-24), 
bekräftar hon med skratt och blickväxling, åter igen att det är på låtsas. I 
bilden i rad 24 syns de förkroppsligade handlingarna som Alma gör för att 
visa att hon föreställer en liten som har napp: blick mot Nellie, hålla napp i 
munnen utan att suga samt att le. 

Genom Almas och Nellies handlingar konstitueras rolleken. De visar 
också upp att de approprierat den lokala ordningen för vilka barn som får ha 
napp och gör det till en tillgång för kamratkulturen på vilan. Det här kan ses 
som en tolkning av den rådande ordningen för vem som har napp, eller med 
Corsaros (1992, 2011) ord en form av tolkande reproduktion. 

Att lite äldre förskolebarn approprierar och använder element från försko-
lans institutionella aktiviteter och sedan tolkar och omtolkar det redan eta-
blerade, i det som pågår utan pedagogernas kännedom eller inblandning 
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visar Corsaro och Evaldsson (1998). Här har jag visat att detta även görs av 
små förskolebarn. Den fantasilek, ett gemensamt på låtsas som Alma och 
Nellie bygger upp tillsammans genom några få ord och handlingar kan jäm-
föras med Cobb-Moore et al. (2009) studie som visar att äldre förskolebarn 
åstadkommer en delad förståelse av något som är på låtsas genom en kom-
plex interaktion som de sedan använder för att hantera ett fysiskt och socialt 
rum inom förskolan. De små barnen på vilan skapar också en interaktiv plats 
åt sig själva där de inom vilans ram kan använda tiden för att leka. De skäm-
tar med föreställningar om vem som har napp genom att som Nellie, rad 23, 
positionera sig som ett stort barn som inte har napp. 

Adam är också deltagande i interaktionen genom att han tittar och lyssnar 
på Alma och Nellie (rad 20-26). Detta kan jämföras med analysen av Ma-
tilda och Albins deltagande och orientering mot ordningen i excerpt 6:2. 
Precis som dessa barn visar Adam med sin kroppshållning och sina blickar 
att han deltar i det som sker. I rad 27 räcker Alma fram nappen mot Adam 
och ler, Nellie ler och tittar också på Adam. Genom att Alma vänder sig mot 
och tittar på Adam (rad 25) inbjuds han till ett förändrat deltagande i inter-
aktionen; från att delta genom att titta på de andras lek, till att vara del av 
Almas fråga-svars-tur (rad 27-29). Alma ställer frågan genom att räcka fram 
nappen (bild, rad 27-28). Adam svarar nekande genom att vrida bort huvu-
det. 



 100 

Att återföra barnen till huvudaktiviteten sova 

 

  
 Excerpt 6:3 b  

Rad 36 (excerpt 6:3 b), när pedagogen Maria börjar tala med Nellie föränd-
ras orienteringen i den aktivitet barnen håller på med. Från att ha varit en 
fantasilek som möjliggjordes genom att barnen utnyttjade rummet i tiden 
(Rawls, 2005) för lek, konstitueras handlingarna som brott mot ordningen.  

Med ”vi möts igen” (rad 36) visar Maria att hennes handlingar är något 
återkommande. samt att barnen, främst Nellie, ligger på ett sätt som hon inte 
borde.”ja, tåva A:lma:::” (rad 39) bekräftar att det är platsen och sättet hon 
ligger på som det handlar om. Det interaktionella arbete detta närhetspar gör 
är att bekräfta alluderingen (Schegloff 1996, Melander & Sahlström 2010) 
som visar att lokala ordningen är att hon, Nellie, inte ska ligga för nära 
Alma, ett annat barn.  

Nellies leende och utdragna ”A:lma::::”(rad 39) och Marias skratt (rad 40) 
orienterar mot att de tillsammans gör ett skämt. Som resurs för detta använ-
des den gemensamma kunskapen gällande ordning för var Nellie borde 
ligga. Detta understryks ytterligare av att pedagogen Maria (rad 41) pratar 

 99 

Att återföra barnen till huvudaktiviteten sova 

  
 Excerpt 6:3 b  

Rad 36 (excerpt 6:3 b), när pedagogen Maria börjar tala med Nellie föränd-
ras orienteringen i den aktivitet barnen håller på med. Från att ha varit en 
fantasilek som möjliggjordes genom att barnen utnyttjade rummet i tiden 
(Rawls, 2005) för lek, konstitueras handlingarna som brott mot ordningen.  

Med ”vi möts igen” (rad 36) visar Maria att hennes handlingar är något 
återkommande. samt att barnen, främst Nellie, ligger på ett sätt som hon inte 
borde.”ja, tåva A:lma:::” (rad 39) bekräftar att det är platsen och sättet hon 
ligger på som det handlar om. Det interaktionella arbete detta närhetspar gör 
är att bekräfta alluderingen (Schegloff 1996, Melander & Sahlström 2010) 
som visar att lokala ordningen är att hon, Nellie, inte ska ligga för nära 
Alma, ett annat barn.  

Nellies leende och utdragna ”A:lma::::”(rad 39) och Marias skratt (rad 40) 
orienterar mot att de tillsammans gör ett skämt. Som resurs för detta använ-
des den gemensamma kunskapen gällande ordning för var Nellie borde 
ligga. Detta understryks ytterligare av att pedagogen Maria (rad 41) pratar 

31 Nellie hö hö ha:i ((låtsas skratt, händer  förmunnen)) 
32 Alma   [(( vänder sig mot mot Nellie)) 
33 Nellie Ha[ha hu 
34 Alma      [((blick mot Adam)) 
35 Nellie ° ha ha  [hu° 
36 Maria              [ja ha du Nellie (.) vi möts igen 
37 Alma              [((följer Maria med blicken)) 
38 Nellie                                                     ((blick Maria)) 
39  Näjä (.) ja:, ja tåva A:lma:::((ler)) 
40 Maria hm hi hi ((skrattar lite)) 
41  : nä hä du:::: förj[ då kommerj ni inte somna 
42 Alma                            [°hä, hä:° 

 

43 Maria ((rörelse för att flytta på Nellie))= 
44 Alma                                          kolla ja 
45    ((klappar flera gånger på nappen)) 

46 Maria = ((avbryter flytten av Nellie, riktar sig mot Alma)) 
          [ts:: 

47 Maria           [((himlar med ögonen)) 

 

48 Alma ((Blick mot Maria)) 
49 Maria A::Lma ((tar nappen)) 
50 Alma ((generad, förvånad? min)) 
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bebisspråk genom att dra ut vokaler och inte säga riktiga R ”nä hä du::::: förj 
då kommerj ni inte somna”. 

Med detta ”ni inte somna” görs arbetet att orientera barnen mot huvudak-
tiviteten för vilan, att sova. Som avslutning av turen börjar Maria flytta Nel-
lie. Mitt i den rörelsen ändrar Maria blickriktning (rad 43) mot Alma.  

Almas har gjort handlingar för att uppmärksamma någon på att hon har 
nappen. ”kolla ja” (rad 44) följt av klappningar på nappen (rad 45) gör att 
Maria tittar på Alma. På rad/bild 46 ”ts”, himlar Maria med ögonen, och tar 
nappen, vilket gör arbetet att det var något dumt/ ett brott mot ordningen av 
Alma att ha napp i munnen. Man kan observera att Alma inte suger på nap-
pen utan bara har den utan att den nuddar något annat än läpparna. Hon har 
inte sugit på nappen men görs ändå till någon som begår ett regelbrott. I rad 
49 ”A::Lma” betoningen pekar ut att Alma brutit mot en regel. I stället för 
att det var att låtsas ha napp blev det att ha brutit mot regeln ”man får inte 
suga på andras nappar”.  

 Att använda vilans ordning – om barns lekutrymme 
Det här kapitlet har undersökt hur vilan kan vara ett tillfälle för barnen att ha 
ett socialt liv tillsammans med varandra. Urvalet av excerpterna bygger på 
fyndet att just denna fysiska plats i rummet och att det ofta är samma barn 
som är på denna, i sig är del i ordningen där deltagarna skapar ett interaktivt 
rum som barnen använder och upprätthåller sin kamratkultur i. Barnen, som 
exemplifierats i de tre excerpterna, tillsammans med varandra, med hjälp av 
pedagogernas handlingar, vilan-aktivitetens sekventiella uppbyggnad och de 
lokala ordningarna upprätthåller kamratkultur inom den institutionella om-
sorgsaktivitetens ram. Att inte ligga och sova direkt utan i stället umgås och 
samtala med varandra är en form av sekundär anpassning (Corsaro, 2011; 
Goffman, 1961) till målet för vilan som institutionell rutin, dvs. att man ska 
sova.  

Tack vare mikroanalysen av dessa excerpter är det möjligt att få kunskap 
den lokala ordningen på Myggans vila. Genom de brott mot ordning som 
både små barn och pedagoger orienterat mot har jag formulerat att följande 
ordningar upprätthålls och skapas för vad man inte får göra på Myggans vila: 
Man får inte ha förskolans dockor på vilan, exemplet med Långa Farbrorn. 
Däremot så är det ingen, varken pedagog eller barn, som uppmärksammar att 
det skulle var otillåtet att ha olika privat saker med till vilan. Det är inte hel-
ler tillåtet för barnen att låna ut en sovsak, exempelvis en napp till någon 
annan, en ordning som främst upprätthålls av pedagoger. 

Barnen får inte själva byta sovplats och ta en som pedagogerna bäddat åt 
ett annat barn. Denna ordning blir för Oskar en resurs för att leka och skämta 
med pedagogen Maria i stället för att gå till sin sovplats. Däremot kan peda-
gogerna under vilans gång flytta ett barns plats. Detta händer exempelvis 
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precis efter excerpt 6:2. På den plats som behandlats som Alma får hon inte 
lägga sig utan hennes sovsaker flyttas till extramadrassen mitt i rummet.  

Ett barn får inte ligga för nära ett annat barn om pedagogerna med sina 
handlingar orienterar mot att de stör varandra. Om de däremot inte uppmärk-
sammas av någon pedagog går det bra att sova och somna ihop. 

Och den sista ordningen skulle kunna formuleras: barnen ska inte gå från 
sin sovplats efter att ha blivit omstoppade. Men ordningen att barn inte ska 
gå från rummet går att bryta genom att de med någon eller några handlingar 
redogör för godtagbara skäl. I excerpt 6:1 hänvisade exempelvis Nellie till 
att hon skulle hämta en hårsnodd. 

När det handlar om att gå in i och ut ur rummet rör det sig om ett mycket 
komplext system av ordningar som skapas av deltagarna. Var i flödet av 
vilans olika delar, ett litet barn går från sin plats, är betydelsefullt för om 
denna handlings behandlas som problematisk eller inte. 

I analyserna i kapitel sex har jag visat att de små barnen gör vilan både 
som institutionell ordning och som kamratkultur. Vilan som rum för lek i 
olika former är möjlig genom att barnen inte behandlar väntan på nästa 
skede som att vänta utan som tid att göra saker ihop med andra barn. Detta 
görs på olika sätt av olika barn, och av samma barn på olika sätt olika dagar. 
På Alma-Nellie-och-Adams-plats skapas möjlighet för rollek eller samtal 
eftersom dessa barn eller barn som får deras platser oftast har lång tid till sitt 
förfogande. 

Att de små barnen har kunskaper om hur man gör vilan, förstås genom 
den rollek (excerpt 6:3) där Nelli och Alma på vilan, leker att det vilar och i 
denna lek kommenterar ordningarna för vilan.  

Vilan tillsammans med många andra små barn och pedagoger är som vi-
sats en institutionell omsorgsaktivitet som består av många mycket kom-
plexa kollektiva aktiviteter. Barnen och pedagogerna etablerar deltagande 
tillsammans med varandra i samma eller olika, en eller många, parallella 
eller sammanflätade aktiviteter 
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7 Vilan - små barns vardag 

Vilan i förskolan– mycket mer än vi tror 
Den här studien har undersökt en vardaglig omsorgsaktivitet i förskolan som 
brukar kallas vilan eller sovvilan. Denna studie ger inblick i en för utomstå-
ende dold och ibland nästan mystifierad verksamhet. Vilan är en del av för-
skoleverksamheten som är okänd och sällan diskuteras utanför själva försko-
lan. Som visats är förskolans vila en komplex aktivitet där små barn och 
vuxna är medskapare av ordning och upprätthållande av regler. Den sociala 
ordning som etableras sker i ett samspel mellan deltagarna (jmf. Evaldsson, 
1993). 

 På småbarnsavdelningen Myggan är vilan en rutiniserad aktivitet som 
konstitueras genom barns och pedagogers interaktion i rummet som är bäd-
dat för att sova i. Barn och pedagoger arbetar gemensamt för att institution-
ens rutin vilan upprätthålls. När det sker brott mot ordningen uppmärksam-
mas detta och därmed synliggörs den ordning som förväntas råda. 

Att lägga sig på Myggan är en rutin som barnen själva är del i att upprätt-
hålla och initiera. Den handlar inte främst om att pedagogerna uppmanar 
barnen för att de följa ordningen när man ska lägga sig. I samband med att 
barnen ska lägga sig några i taget, finns ett rum i tiden där de små barnen 
skapar egna aktiviteter mer eller mindre knutna till den institutionella agen-
dan. Vilan efter lunchen visar sig vara en omsorgsaktivitet som innehåller 
mycket mer än sömn. 

I tre empiriska kapitel har jag med olika fokus visat att, och hur, vilan på 
småbarnsavdelningen Myggan består av de små barnens och pedagogernas 
deltagande i ett flertal rutiniserade aktiviteter. 
	  Med ett etnometodologiskt intresse har jag som passiv deltagande obser-

vatör, följt och filmat vardagliga aktiviteter i förskolan med målet att för-
ankra studien i deltagarnas perspektiv (jmf. Björk-Willén, 2006; Hamerslag, 
2013; Kidwell, 2005; Kidwell & Zimmerman, 2007; Lerner, et al. 2011; 
Wassrin, 2013). Med samtalsanalys som verktyg har jag undersökt hur små 
barn gör vila på förskolan och visar att de små barnens språk, som ibland är 
svårt att tyda, används av barnet till en effektiv kommunikation med peda-
goger och andra barn.	  

För att visa förkroppsligade handlingar som man ganska enkelt iakttar i en 
film, men som är svåra att föra över till text, har jag valt att framställa dessa i 
bild och text, utifrån analyser av stillbilder ur filmer. Med representationer 
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av data, excerpt ur filmer, där jag använt element ur både samtalsanalysens 
transkriptform och den tecknade seriens form vill studien bidra med metoder 
för att representerar mikroanalyser av film. Jag menar att detta tillväga-
gångssätt är särskilt användbart i studier när förkroppsligade handlingar eller 
rörelser i rummet står i fokus för analysen och som här när deltagarna är små 
barn. 

Små barns kamratkultur 
Kamratkultur definierades inledningsvis som det barn gemensamt i interakt-
ion med jämnåriga delar och skapar i from av rutiner, aktiviteter, artefakter, 
intressen och värderingar (Corsaro & Eder, 1990; Evaldsson & Corsaro, 
1998). På Myggans vila arbetar barnen med att skapa och upprätthålla kam-
ratkultur. En del i detta är som visats barnens egna rutiner, dvs. återkom-
mande handlingsmönster, som möjliggör att leka, samtala eller umgås med 
varandra innan de sover. 

I kapitel sex är Nellie och Almas lek med nappar ett exempel på hur och 
att barnen gör självinitierade aktiviteter där de använder och omskapar den 
institutionella rutinen. Den institutionella rutinen, vilans innehåll, var och 
hur ett litet barn vilar och de olika sätt som detta kan göras på, blir resurser 
för barnen i deras kamratkultur. Nappar, gosefiltar och gosedjur är som vi-
sats artefakter som kan fylla flera funktioner på vilan. Förutom att barnen har 
dem när de ska somna fyller dessa artefakter funktionen att markera person-
liga sovplatser och de kan också användas att interagera kring tillsammans 
med barn eller pedagoger. 

Tack vare mikroanalysen av Alma och Nellies napplek (excerpt 6:3) visa-
des att barnen använder sig av sin kunskap om vila, hur vuxna och barn han-
terar nappar samt ordningar för när och hur napp används, som resurser för 
att utveckla sin egen rollek. I denna lek återskapar, och i och med detta 
kommenterar, barnen lokala ordningar för omsorgsaktiviteten vilan och 
normer för användandet av napp.  

Att barnen på Myggan tillsammans har en vilans kamratkultur kan förstås 
som en form av sekundär anpassning och som barnens sociala liv på vilan. 
Med Goffmans terminologi om det dolda livet, the underlife (Goffman, 
1961), skulle man kunna tala om det dolda livet på vilan. Detta dolda liv 
innebär att barnen upprätthåller en sekundär anpassning till den rådande 
institutionella ordningen att på vilan ska man bara sova. När barnen skapar 
egna ordningar för att kunna leka (se kap. 4 samt excerpt 6:1- 6:3) bidrar de 
samtidigt till att upprätthålla en institutionell ordning där pedagogerna kan 
lägga barnen och hjälpa dem att somna några i taget. 

Små barns kamratkulturer handlar till stor del om ta kontroll över sitt eget 
liv menar Corsaro (2011). I den här studien visar jag att dessa små barn äg-
nar sig åt kontroll över sin egen förskoletillvaro när de tillsammans med 
varandra och genom att använda olika resurser, rummets fysiska utformning, 



 105 

förkroppsligade och vokala handlingar, att pedagoger är upptagna med annat 
mm. (se kap. 4-6), skapar ett rum i tiden där det är möjligt att göra självvalda 
aktiviteter. 

De små barnen är aktörer som genom sina handlingar möjliggör att den 
institutionella rutinen vilan upprätthålls. Detta åstadkoms tack vare barnens 
mycket aktiva arbete, genom interaktion med varandra och pedagoger, med 
att skapa och upprätthålla implicita och explicita lokala ordningar för hur ett 
litet förskolebarn förväntas göra vila.  

En del av barnens handlande och aktiviteter kan ses som sekundär an-
passning (Goffman, 1961). Corsaro (1992) menar att barns sekundära an-
passning bidrar till att förändra själva organisationen i förskolan. På avdel-
ningen Myggan menar jag att man kan säga att organisationen är förändrad 
genom att de barn som ganska lugnt umgås med varandra i vilans inledning 
tillåts göra detta och inte behöver sova direkt. Pedagogerna använder denna 
förändring för att upprätthålla andra ordningar. Barnens förmåga att själva 
vara på sina platser, oavsett vilka aktiviteter de ägnar sig åt, verkar vara bi-
dragande till de val pedagogerna träffar när de låter barnen gå in till vilan i 
en viss ordning.  

Med studien ger jag ett bidrag till kunskap om barns kamratkulturer och 
vardagliga aktivitet i förskolan. Tidigare forskning med liknande teoretisk 
och metodisk ingång har tittat på bl.a. samlingar, måltider, lekar, användning 
av flera språk samt musik i förskolan (Björk-Willén, 2006; Björk-Willén & 
Cromdal, 2009; Björk-Willén, 2012; Cobb-Moore et al., 2009, 2010; 
Corsaro, 2011; Danby & Baker, 1998; Danby & Theobald, 2012; Goodwin 
& Kyratzis, 2007; Hamerslag, 2013; Kyratzis, 2007; Munck Sundman, 2013; 
Strandell, 1994; Thorell, 1998b; Wassrin, 2013).  

Denna studie menar jag även ger kunskap om förskolan ur barns perspek-
tiv då analyser förankrade i deltagarorientering är en möjlighet att undersöka 
barndomen i förskolan utifrån barnens villkor och perspektiv (jmf Qvortrup, 
Corsaro, & Honig, 2009).  

Kollektivt och samtidigt privat 
På Myggan görs barnens rutin att hitta rätt plats, vilken inleder vilan för vart 
och ett av barnen. Denna rutin görs i interaktion med andra i förskolan, såväl 
vuxna som barn. Genom det deltagande som visas upp för alla andra (se 
excerpt 5:1) förhåller sig barnen till att deras handlingar görs i interaktion 
med alla deltagare i aktiviteten vilan. Att gå till sin plats görs som en på 
samma gång kollektiv och individuell rutin. 

Som institutionell rutin på Myggan är vilan mycket förutsägbar (se kap. 
4). Den omfattar ett antal rutiniserade aktiviteter efter lunch, att tvätta sig, 
hitta sin plats, bli omstoppad och somna. Dessa aktiviteter är kollektiva och 
görs av alla barn på förskolan och det finns mycket lite utrymme för ett barn 
att inte delta. Samtidigt finns det rum för det privata och personliga, som att 
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varje barn har just sina personliga sovrutiner med sina privata saker. Några 
barn somnar fort, någon måste vyssas, ett annat barn leker innan det somnar 
och ytterligare någon annan måste ha sin gose osv. Inom institutionen ryms 
här vars och ens personliga behov som pedagogerna i möjligaste mån försö-
ker tillgodose. Vilan är ett tillfälle där barnen kan skapa sin egen tid och 
rum, trots att den dominerande diskursen i förskolan är att man är en del av 
en grupp (Skånfors et al., 2009).  

Tiden för olika skeden i vilan är inte klocktid utan en sekventiell tid där 
olika aktiviteter följer på varandra i en mer eller mindre fast ordningsföljd. 
Det är en tid där människor organiserar handlingar i en rytm (jmf Rawls, 
2005). Ordningsföljden är individuell så till vida att olika barn är på olika 
ställen i förskolerutinen vid en given tidpunkt. Exempelvis inträffar att bli 
omstoppad, som är en markör för att somna, för varje barn men vid olika 
klocktid under vilan.  

Att bli omstoppad är en av de sista aktiviteterna i en sekvens av rutiner 
som varje barn är deltagare i innan de somnar. Genom vilans sekventiella 
uppbyggnad av individuella aktiviteter konstitueras vilan både som en kol-
lektiv institutionell aktivitet och som en individuell aktivitet. Vilans kollek-
tiva ordning görs av deltagarna. Den innebär att alla barn på Myggan inord-
nar sig i att aktiviteten vilan innebär att de ska somna och slutligen också 
sova samtidigt allihop tillsammans.  

Tidigare studier (t.ex. Simonsson, 2004; Skånfors et al., 2009; Änggård, 
2005) visar att äldre förskolebarn tillsammans skapar interaktionella rum 
inom förskoleinstitutionen. Dessa kan förstås som att barn etablerar privata 
världar inom institutionen. Jag visar i denna studie att detta även görs av 
mycket små barn. Att undersöka hur interaktion görs är ett sätt att få syn på 
hur institutionens rutin och även platser, här sovmadrassen, används som 
interaktionella resurser och rum av barnen.  

Genom undersökningen av aktiviteten att vänta (se kap. 4) framträdde att 
barnen Nellie och Alma gjorde om, att vänta, till en möjlighet att leka. Tiden 
det tog från att de första barnen la sig till att de sista gjorde det blev till en 
form av rum-i-tiden, time-space (Rawls, 2005) där barnen själva råder över 
innehållet. Nellie och Alma kommer ofta in bland de första till vilan men det 
dröjer ofta till sist innan de kommer till det faktiska sovandet. Genom den 
institutionella organisationen, här hur pedagogerna gör vila, att lägga några 
barn en i taget, finns tid och möjlighet att göra ett interaktionellt rum till-
sammans med andra barn. Detta sker tydligast mellan de barn som är fysiskt 
nära varandra. Men som visat kan att vara åskådare också vara ett sätt att 
vara deltagande i ett interaktivt rum med andra barn. Det som barnen fyller 
utrymmet med är ofta relativt okänt för pedagogerna eller andra vuxna, då 
dessa rum-i-tiden finns precis i periferin av det som vuxna har inblick i (jmf 
Evaldsson & Corsaro, 1998). Vilan på Myggan visar sig vara en förskoleak-
tivitet som är både kollektiv och privat. 
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Social ordning, interaktion och deltagande 
I Sverige har forskning om små barn i förskolan ofta haft fokus på barns 
lärande (se Johansson & Emilson, 2010; Johansson, 2005; Lindahl, 1995; 
Persson, 2008; Sheridan et al., 2009; Skolverket, 2010). Jag menar att denna 
studie är komplementär till tidigare ingångar i förskoleforskning tack var sitt 
teoretiska intresse för hur de små barnens handlingar konstituerar det var-
dagliga livet i förskolan.  

Denna studie har genom sin utgångspunkt i etnometodologi, samtalsana-
lys och mikrosociologi med deltagarperspektiv och med deltagande och lo-
kal ordning som analytiskt begrepp visat hur en vardaglig aktivitet som vilan 
på förskolan görs i interaktionen mellan deltagarna (jmf Danby & Baker, 
2000; Goodwin C & Goodwin, M. H., 2004; Hamerslag, 2013; Melander & 
Sahlström, 2010; Monaco & Pontecorvo, 2010). Tack vare deltagande, par-
ticipation (Duranti, 1997; Goffman, 1981; Goodwin C & Goodwin, M. H., 
2004), som analytiskt fokus och genom analyser ur deltagarperspektiv ger 
studien kunskap om det lilla barnets sociala liv i förskolan samt om hur bar-
net självt är aktiv i interaktion och ordningsskapande.  

 Redan på småbarnsavdelningens vila lär sig barn genom att delta i inter-
aktion med andra hur man hittar sina platser i en grupp och hur man gör för 
att kunna ägna sig åt andra aktiviteter än det som pedagogen tänkt sig. I ex-
emplen med att hitta sin plats har jag visat att de små barnen är aktiva i sin 
socialisation och visar att de kan rutinen att hitta sin plats, som kommer att 
vara ständigt återkommande genom livet, i olika situationer, som att t.ex. 
sätta sig i ett klassrum, hitta platser i en matsal och så vidare. 

Genom de detaljerade analyserna av filmer, i form av bildserier och sam-
talanalytiska transkript, har jag haft som mål att visa och undersöka det man 
inte får syn på utan mikroanalys. Tack vare samtalsanalys med intresset för 
interaktionens organisation i sig, framträder andra delar av barns kompetens 
än man hade kunnat visa med exempelvis intervjuer eller enbart deltagande 
observationer utan inspelningar.  

Några av barnen, exempelvis Oskar 1:6 år och Albin 1:9 år vars handling-
ar varit i fokus för analyser i kapitel 5 och 6, är bara ett och ett halvt år och 
var helt nya förskolan när fältstudien gjordes. I analyserna visas att de, även 
om de är små och nya, efter en mycket kort tid i förskolan både känner till 
vilans lokala ordning, och är aktiva deltagare i att etablera en viss ordning 
och kan använda rådande ordningar för att initiera egna projekt. I kapitel fem 
visades att Albin orienterar mot och visar upp att han vet, dvs. approprierat 
en ordning för platsen och förhåller sig till att den personliga sovplatsen 
alltid ska vara samma fysiska plats. Detta är en lokal ordning eller en regel 
som finns på Myggan i flera olika situationer. Den gäller ibland för sov- och 
matplatser, alltid på samlingar, för klädkrokar i hallen och för förvaring av 
blöjor och extrakläder. 
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Excerpt 6:2 visar exempel på hur och att små barn kan använda kunskap-
en de tillägnat sig om olika ordningar i förskolan för att göra egna projekt. 
Oskar använder sin kunskap om vilans ordning för platser som resurs i en 
skämtsam kom-och-ta-mig-lek tillsammans med pedagogen. Det är genom 
olika handlingar i interaktion som de små barnen initierar aktiviteter som 
kanske egentligen inte ska förekomma. Som visats kan de även få pedagoger 
att delta i det som de initierar. 

 Genom sina handlingar och aktiva deltagande i vilan visar barnen samti-
digt upp hur de approprierat kunskaper både om vilans ordningar och försko-
lan som institutionens mer övergripande ordning. Om man omformulerar 
detta i termer av lärande skulle det kunna förstås som att barnens lärande kan 
ses genom att se hur deras handlingar och deltagande i aktiviteten ändras 
(jmf Melander, 2009, 2012). 

Det är tack vare samtalsanalysen av filmerna det varit möjligt att visa hur 
specifika handlingar, utförda av små barn på vilan, får en bestämd betydelse, 
tack vare sin placering, utförande och förhållande till andra i interaktions-
ordningen (Goffman, 1983).  Genom detta har jag kunnat visa hur små barn 
lär sig förstå hur man skapar, återskapar, omskapar och upprätthåller ordning 
och hur man tillägnar sig kunskap om hur en gemensam aktivitet som vila 
kan användas för att skapa rum för alternativa och mer personliga aktiviteter. 

Denna studie och de fynd jag lyft menar jag är ett bidrag i förhållande till 
tidigare studier om små barn i förskolan (t.ex. Alvestad, 2010; 2006; Eng-
dahl, 2011; Greve, 2007; Johansson, 1999, 2005; Lindahl, 1995; Løkken, 
2000; Michélsen, 2004) där de med sina olika teoretiska ingångar visar att 
små barn samspelar, är lärande och har en gemensam kamratkultur. Samtals-
analysens verktyg gör det möjligt att undersöka hur något görs. Det är en 
möjlighet att på mycket detaljerad nivå både undersöka och visa vilka hand-
lingar och resursers som konstituerar deltagande i vilan. 

Utifrån små barns perspektiv på sitt eget vardagliga liv menar jag att bar-
nen med sina handlingar visar att det de gör är att upprätthålla sitt eget soci-
ala liv och sin lokala ordning samt att de gör detta i förhållande till institut-
ionens vuxenordning. Genom min intention under fältstudiens att filma ur 
deltagarens perspektiv ( jmf Mondada, 2013), dvs. ungefär i ögonhöjd på en 
två-åring ser filmen helt annorlunda ut än ur vuxenhöjd och ger oss vuxna en 
inblick i förskolan från barns höjd. 

Genom studien bidrar jag med kunskap om hur barn gör vilan, eller för 
att formulera det etnometodologiskt, de metoder små barn använder för att 
etablera ordning på vilan. Albin i kapitel fem orienterar sig, med sina olika 
handlingar mot att han förstått betydelsen av att hitta sin egen plats men att 
hans gose ligger på fel plats. Pedagogen Sussi pekar också mot detta. Adams 
handlingar när han försöker ta en kudde från Oskar (excerpt 6:2) handlar 
också om att upprätthålla ordningen för att platsen bredvid honom är Almas. 
Jag har visat att till och med riktigt små barn själva upprätthåller, etablerar 
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och bryter mot den institutionella ordning för vilan som etablerats inom för-
skolan. 

Att som barn förstå en viss ordning samt etablera alternativa ordningar 
omfattar ett visst arbete och ett samspel mellan deltagarna (jmf Evaldsson, 
1993; Danby & Baker, 2000). På Myggan bidrar barn och pedagoger gemen-
samt med sina handlingar för att upprätthålla institutionens rutiner. Den ord-
ning som ska råda framträder tydligt genom att brott mot ordningen upp-
märksammas. Detta görs med en mängd interaktionella och materiella resur-
ser och är inte bara avhängiga av barnens verbala utveckling (jmf Filipi, 
2009). Även de barn som inte ännu pratar följer och kommenterar händelser 
med förkroppsligade handlingar så som blickar, pekningar, kroppsvridning 
eller rörelse genom rummet. I etablerandet av ordning är också det fysiska 
rummets skiftande utseende och de artefakter som används på vilan viktiga 
resurser. 

Fokus på barns deltagande och användandet av många olika resurser i del-
tagandet har möjliggjort att utforska och synliggöra den kunskap om aktivi-
teten vilan som små barn själva har. Min etnografiska kunskap och förtro-
genhet med förskoleverksamheten har varit helt avgörande för att få inblick i 
och tillträde till barnens förskolevärld. Det har varit av vikt att skola öronen 
för att höra, kunna transkribera och förstå vad små barn säger, för att inte 
bara avfärda svårtydda vokalljud som obegripligheter och meningslösa ljud. 
Att använda kontextuell kunskap både i bemärkelsen det större samman-
hanget, förskolans verksamhet, och i mikrosammanhanget, den sekventiella 
organisationen av situationellt konstituerade handlingar, har möjliggjort att  
lyfta fram de mycket små barnens kunskap om ordningskapande och att 
mycket små barn utan ett färdigt talspråk, har och kan använda olika semio-
tiska resurser för att uttrycka sig på ett mycket sofistikerat sätt.  

I studier av rutiner i samband med barns läggning i hemmiljö (Cekaite, 
2010; Sirota, 2006; Tulbert, E., & Goodwin, M. H., 2011) har fokus för ana-
lyserna legat på hur vuxna uppmanar barn samt hur barn inte alltid samarbe-
tar med de vuxna vid genomförandet av rutinen. I undersökningen av Myg-
gans vila blir det framträdande att den institutionella rutinen vilan är en akti-
vitet som görs genom samarbete mellan pedagoger och barn. På Myggan 
förekommer naturligtvis också uppmaningar från pedagogerna och att bar-
nen inte samarbetar, men i själva upprätthållandet av den institutionella ruti-
nen är de små barnen i mycket hög grad en del i att upprätthålla och initiera 
vilan.  Detta görs som visats genom barnens egna rutiniserade handlingar 
som exempelvis att hitta sin plats, att skapa rum för lek mm. 

Utifrån barnens perspektiv menar jag att barnen, även när de gör annat än 
pedagogen förväntat sig, hela tiden visar upp att de gemensamt med pedago-
gerna orienterar mot att målet för den institutionella aktiviteten är att sova.  
Men barnen använder de möjligheter som uppkommer eller skapas för att 
inledningsvis göra andra aktiviteter. Att vila efter förskolans lunch, blir där 
igenom en tid för mycket mer än sömn. Att vara deltagare i förskolans in-
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stitutionella omsorgsaktivitet vilan är att vara deltagande i flera komplexa 
rutiniserade aktiviteter. Genom att använda förkroppsligade och verbala 
handlingar visar de olika deltagarna upp sin kunskap om aktivitetens olika 
rutiniserade delar. När de gör detta visar de sin orienteraring mot Myggans 
vila. Det är de kollektiva handlingarn som konstituerar Myggans vila. I sam-
band med att barnen lägger sig, finns ett rum i tiden där de små barnen skap-
ar egna aktiviteter mer eller mindre knutna till den institutionella agendan. 
Allt detta och mycket mer är små barns sociala liv på vilan. 
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Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Forskarskolan Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser:  
förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande 
 
Till föräldrar på XX! 
 
Inom forskningen har nya sätt att förstå de yngsta barnen utvecklats under de senaste åren. 
Tidigare har man främst sett de små barnen som i behov av omvårdnad men nu visar fler och 
fler studier inom skilda forskningsfält att barnen aktivt deltar i många kommunikativa 
processer och i sitt lärande. Syftet med min studie är att studera hur barn kommunicerar och 
interagerar med varandra och med vuxna i förskolan. För att göra detta är jag intresserad av 
att följa barnens vardagliga liv i förskolan. Jag vill poängtera att syftet inte är att värdera 
barnen utan att beskriva deras vardag. Som insamlingsmetod används främst 
videoinspelningar och fältanteckningar. Studien kommer att pågå under cirka en månad våren 
2011 samt under stora delar av hösten 2011. En slutrapport med forskningsresultaten beräknas 
vara klar i början av 2013.  
 
Studien utförs inom ramen för en nationell forskarskola för förskolan som startade hösten 
2010: Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, 
skrivande och matematiserande. Forskarskolan samarrangeras av universiteten i Stockholm, 
Uppsala samt Umeå och bygger på samverkan med förskoleverksamheten, i detta fall Uppsala 
kommun. För mer information se http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=14438.  
 
Som all forskning omfattas denna studie av de etiska regler kring forskning som publicerats 
av Vetenskapsrådet. Det innebär att alla deltagare, dvs. pedagoger, föräldrar och barn, har rätt 
till information om projektet och materialets användning, rätt att avböja deltagande, samt rätt 
till konfidentialitet. I praktiken innebär detta bland annat att alla namn kommer att fingeras, 
och att ev. bilder vid publicering kommer vara processade för att garantera anonymitet.  I 
enlighet med god forskningssed har naturligtvis alla berörda rätt att när som helst avbryta 
deltagandet i studien.  
 
Videoinspelningarna från projektet kommer att användas för forskning. Alla inspelningar och 
övrigt material från studien behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem.  
Jag har varit i kontakt med skolchefen NN och hon är mycket positiv till att detta projekt 
genomförs inom kommunens förskolor. 
Har du några funderingar kring projektet så tveka inte att kontakta mig.  
 
Vänlig hälsning 
 
Sofia Grunditz  
Doktorand  / Förskollärare  
sofia.grunditz@edu.uu.se   
tel XX  
 
Handledare: 
Ann-Carita Evaldsson   Helen Melander 
Professor Biträdande lektor 
ann-carita.evaldsson@edu.uu.se helen.melander@edu.uu.se 
tel XX   tel XX 
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Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Forskarskolan Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser:  
förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande. 
 

 
 
 
 

Tillstånd till studien Små barns vardag i förskolan 
Ett forskningsprojekt om barnens språkliga interaktion i förskolans vardag 

 
 
Ja, jag vill medverka i denna studie. 

 
 
 Nej, jag vill inte medverka i studien. 
 

 
 

 
 
Underskrift:………………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande:…………………………………………………………………………… 
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Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Forskarskolan Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser:  
förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande. 
 

 
 
 
 

Tillstånd till studien Små barns vardag i förskolan 
Ett forskningsprojekt om barnens språkliga interaktion i förskolans vardag 

 
Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. 

 
 
 Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 
 

 
 
 

 
Mitt barn heter:………………………………………………………………………………… 
 
Vårdnadshavares 
underskrift:………………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande:…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Vänligen returnera denna sida till projektet i bifogat svarskuvert eller till mig när vi träffas 
senast 29/4. 
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Transkriptionsnyckel 
 
Samtals analytiska konvention för transkription (Hepburn & Bolden, 2013) 
 och med egna tillägg 

a: Förlängning av ljud; ju fler kolon desto mer förlängt 
ner Betonad stavelse eller del av ord 
NER Tal med stark ljudstyrka 
((pekar)) Förkroppsligade handlingar, eller beskrivningar 
(?) otranskriberbart 
(.) Paus i tal, oavsett längd 
> <  Tal som är märkbart snabbare än omgivande tal 
°   ° Tal med svagljudstyrka 
= Turer utan paus mellan 
[ Visar var samtidiga handlingars överlappning börjar 
Ljus text eller bild Det som inte är analytiskt fokus 
Svart text eller bild Det som är analytiskt fokus 
 
 
 

Rörelse genom rummet, 

 
 
 

Markering hur en blick är riktad 

 
 

pekrörelese 

 
Mörkljusgrågrå= kudde 

 

Mellangrå = förskolefilt 

 

Ljusgrå = sovmadrass 

  



 123 

Bilaga 7 

 
 122 

Bilaga 7 



 

 



PEDAGOGISK FORSKNING I UPPSALA 
 
124. Ajagán-Lester, L.; Cramér-Wolrath, E.; Juhlin Svensson, A-Ch. & Selander, S.: 
 Läromedel i den decentraliserade gymnasieskolan. Slutrapport från projektet 
 Läromedelsval och läromedelsstöd. September 1995.  
125. Härnsten, G.: Den långa vägen till föräldrainflytande. Rapport från två forskningscirklar 

kring arbetarrörelsen och skolan. November 1995. 
126. Falkner, K.: Lärarprofessionalitet och skolverklighet - en diskussion om 
 professionaliseringssträvandena i det senmoderna samhället. Licentiatuppsats. 
 Januari 1996. 
127. Hellsten, J-O.: Kampen mot kaos. Studie av hur en grundskola utformar elevernas 
 arbetsmiljö. Licentiatuppsats. Februari 1997. 
128. Lindblad, S. & Pérez Prieto, H. (red): Utbildning: Kultur - Interaktion - Karriär. 
 Sidor av en forskningsgrupp. Februari 1997. 
129. Falk, E-M.: Mötet med grundskollärarutbildningen. Tolkning av distansstudenters 
 texter till sina lärare. Licentiatuppsats. Maj 1997. 
130. Axelsson, B.: Science Centers med elevers och lärares ögon - En observations- och 
 intervjustudie kring kunskaper, attityder och undervisning. December 1997.  
131. Heyman, I. & Pérez Prieto, H. (red): Om berättelser som redskap i pedagogisk 
 forskning. En rapport från forskningsgruppen Utbildning: kultur - interaktion - 
 karriär (UTKIK). Februari 1998.  
132. Peterson, B.: Inlärd hjälplöshet i arbetslivet. Analys av egenkontroll, attribution och 
 lärande utifrån två komplementära arbetslivsforskningsstrategier. Licentiatuppsats. 
 November 1998. 
133. Holmstrand, L. & Haraldsson, K.: Kunskap i cirklar. Forskningscirkeln som en 
 arena för forskningsinformation. Februari 1999. 
134. Hellblom-Thibblin, C.: Elevers välbefinnande och skolverksamheten. En  
 litteraturstudie om den pedagogiska verksamhetens roll för elevers välbefinnande.  
 Licentiatuppsats. April 1999.  
135. Englund, B.: Läsa ord i bok eller söka kunskap? Två uppsatser om kunskapens vägar  
 och villkor. Maj 1999. 
136. Lindblad, S. (red): Om pedagogiska perspektiv i teori och praktik. December 1999. 
137. Pérez Prieto, H.: Historien om räven och andra berättelser. Om klasskamrater och  
 skolan på en liten ort – ur ett skol- och livsberättelseperspektiv. Januari 2000. 
138. Holmstrand, L., Lundh, H., Haglund, E. & Wester, L.: Flax med Fenix? En  

utvärdering av Fenix-projektets processinriktade pedagogik för långtidsarbetslösa. Juni 
2000. 

139. Frykhammar, E.: Att lära tillsammans med varandra – deltagarorienterad  
 forskning i förskolan. Licentiatuppsats. November 2000.  
140. Langerth Zetterman, M.: IT-stöd i distansutbildning med fokus på lärande. Nya  
 förutsättningar och konventionella lösningar. Maj 2001.  
141. Pelttari, K.: Ringar på vattnet? Spridning av erfarenheter från skolutvecklings-projekt 

med IT-inriktning finansierade av Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. 
Maj 2001. 

142. Samuelsson, J.: ”Det står IT, men …” En granskning av hur IT är framskrivet i 282 
kursplaner för lärarutbildning. November 2001. 

143. Schüllerqvist, B.: Bildningssyn och bildningspraxis. En biografisk studie av  
 svensk läroverksmiljö. Mars 2002. 



144. Svärd, O.: Högskoleingenjör 2001. Licentiatuppsats. Maj 2002. 
145. Holmstrand, L. & Härnsten, G.: Förutsättningar för forskningscirklar i skolan. En 

kritisk granskning. November 2002. 
146. Holmberg, B.: Frihet, jämlikhet och pedagogik. Ett försök till begreppsanalys med 

särskild hänsyn till Wilhelm Sjöstrands tänkande. December 2002. 
147. Östman, L. (red): Erfarenhet och situation i handling – en rapport från projektet 

Lärande i naturvetenskap och teknik. Januari 2003. 
148. Östman, L. (red): Nationell och internationell miljödidaktisk forskning: En 

forskningsöversikt. April 2003. 
149. Pérez Prieto, H., Sahlström, F. & Melander, H. (red): Från förskola till skola – 

berättelser från ett forskningsprojekt. Maj 2003. 
150. Melander, H.; Pérez Prieto, H. & Sahlström, F. (red): Sociala handlingar och  
 deras innebörder: lärande och identitet. Maj 2004. 
151. Ivarsson, P-M. & Roos, G.: Collegeutbildning för breddad rekrytering till 

högskolestudier. En utvärdering av collegeutbildningen vid Högskolan i Gävle och 
Mittuniversitetet 2002/03 och 2003/04. Mars 2007. 

152. Johansson, K.: Coaching för arbete och utbildning – Utvärdering av projekt för 
långtidsarbetslösa. Projekt Robin med ingående delprojekt: Fast Mark, Inspark, Lika 
Möjligheter, Mimer och Nya Vindar. Februari 2008. 

153.  Riis, U.(red): Grundutbildningens kvalitet som studieobjekt – frågor, metoder och 
metodvalsperspektiv. En forsknings- och metodöversikt. Maj 2009. 

154. Magnusson Klint, A-G.: Sagans möjligheter och mening. En pedagogisk analys. 
Licentiatuppsats. Maj 2009. 

155. Francia, G.: Utvärdering av försöksverksamheten för collegeutbildning 
 vid Örebro universitet. Januari 2010. 
156. Granberg, M.: Lärande i arbetsliv och organisationer – en teori- och litteraturöversikt. 

April 2010. 
157. Lundahl, C. Román, H. & Riis, U.: Tidigt ute med sena betyg – sent ute med tidiga. 

Betygen i Europa och i forskningslitteraturen med anledning av regeringens utredning 
Betyg från årskurs 6 (Ds 2010:15). augusti 2010. 

158. Riis, U. (ed.): Four Essays on Educational Systems and Reforms in Modern Times. The  
Case of the Swedish Educational System. The Case of the Swedish Teacher Training 
System. The Case of the Turkish Teacher Training System. The Turkish and the Swedish 
Primary Teacher Training System Compared. Oktober 2010. 

159.  Riis, U.: Avhandlingar i pedagogik från Uppsala universitet 1949-2011. April 2012. 
160. Riis, U.: Darr på ribban? Vad kan vi lära om akademiska karriärkrav av 1999 års 

befordringsreform? April 2012. 
161. Riis, U.: Is the Bar Quivering? What can we learn about academic career requirements 

from the 1999 promotion reform? Juni 2012. 
162. Jansson, M.: Ett vetande för den moderna skolan. U-teknologin som vetandeobjekt i 

spelet mellan vetenskapliga, politiska och fackliga texter under perioden 1957-1975. 
December 2012. 

163. Hamerslag, A.: Barns deltagande och delaktighet. Projektarbete i en förskola med 
inspiration från Reggio Emilia. Juni 2013. 

164. Lundesjö Kvart, S.: Ridlärares pedagogiska praktik. En verksamhetsteoretisk studie. 
Augusti 2013. 

165. Svärd, O.: Examensarbetet i högre utbildning. En litteraturöversikt. September 2013. 
166. Grunditz, S.: Små barns sociala liv på vilan. Om deltagande och ordningsskapande i 

förskolan. November 2013. 



 

FRISTÅENDE PUBLIKATIONER FRÅN PEDAGOGISKA  
INSTITUTIONEN, UPPSALA UNIVERSITET 

 
Wallin, E. (red): Från folkskola till grundskola. Tio forskare vid Pedagogiska in-

stitu- tionen, Uppsala universitet, belyser utvecklingen under 150 år i an-

slutning till folkskolejubiléet. Pedagogiska institutionen, Uppsala 1992. 

Glimtar från folkskolan i Uppsala län under 150 år. Ett urval uppsatser utgivna i an-

slut- ning till folkskolans 150-årsjubileum redigerade av Margareta Höglund och 

Erik Wallin. Pedagogiska institutionen, Uppsala 1992. 

Gustafsson, C. & Selander, S. (red): Ramfaktorteoretiskt tänkande. Pedagogiska per-

spektiv. En vänbok till Urban Dahllöf. Pedagogiska institutionen, Uppsala 

universitet 1994. 

Stensmo, C. & Isberg, L. Omsorg och engagemang. En vänbok till Gösta Berglund. Pe-

da- gogiska institutionen, Uppsala universitet 1995. 

Gustafsson, C. (red): Pedagogikforskarens roll i utbildningsplanering. Rapport från ett 

minisymposium vid Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet 3 maj 

1994 med anledning av Urban Dahllöfs pensionsavgång. Pedagogiska institu-

tionen, Uppsala universitet 1996. 

Riis, U., Jedeskog, G., Axelsson, B., Bergman, M., Edström, R., Fahlén, L., Nissen, 

J., Pedersen, J. & Samuelsson, J.: Pedagogik, teknik eller ekonomi? En 

baslinjebe- stämning av KK-stiftelsens kommunbaserade skolutvecklingspro-

jekt. Utarbetad inom projektet Elever, Lärare, Organisationer kring Infor-

mationstekniken i Skolan (ELOÏS).  Pedagogiska institutionen, Uppsala 

universitet 1997. 

Edström, R., Riis, U., Fahlén, L., Jedeskog, G., Pedersen, J. & Samuelsson, J.: Informa- 

tionsteknik i skolan. En fråga om ekonomi och pedagogik. En lägesbestämning via 

97 svenska kommuner. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. Maj 

1997. 

Bergman, M.: På jakt efter högstadieelevers Internetanvändning. En studie av högsta-

dieelevers Internetanvändning och Internet som kulturellt fenomen i skolan. Li-

centiatuppsats. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. April 1999. 

Riis, U., Holmstrand, L. & Jedeskog, G.: Visionär entusiasm och realistisk eftertänksamhet. 
KK-stiftelsens satsning på 27 ”Fyrtornsprojekt” 1996- 1999 och de pedagogiska er-
far- enheter som satsningen genererat. Pedagogiska institutionen, Uppsala uni-
versitet. Juni 2000. 

Nissen, J., Riis, U. & Samuelsson, J.: ”Vi måste börja där vi är …” IT och den svenska 
skolan: En lägesbeskrivning vintern 1998/99. Pedagogiska institutionen, Upp-
sala universitet. Augusti 2000. 

Edström, R.: Flexibel utbildning i gymnasieskolan. Utvidgade klassrum och minskad 
transaktionell distans. Doktorsavhandling. Pedagogiska institutionen, Upp-
sala universitet. Maj 2002. 

  



 

Samuelsson, J.: Nytt, på nytt sätt? En studie över datorn som förändringsagent 
av matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolår 7-9. 
Doktorsavhandling. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. 
April 2003. 

Gunvik  Grönbladh, I.: ”Det bästa skolbiblioteket som tänkas kan…” Om infor-
mationsvanor och förändrade gränser i Projekt lärcentra. Pedagogiska institu-
tionen, Uppsala universitet 2004. 

Hedman, E.: Preventivt hälsoarbete inom tandvården. Ungas attityder till tobak 
och munhälsa. Licentiatuppsats. Pedagogiska institutionen, Uppsala uni-
versitet. Februari 2007. 

Wikander, L., Gustafsson, C., Riis, U. & Larson, L.: Pedagogik som examensämne 

100 år. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. Juni 2009. 

 

 



1 

Errata- Små barns sociala liv på vilan 
Grunditz, Sofia  
  Står i texten: Ska vara: 
S 11 rad11 det en enda en enda 
S 14 Rad 3 Ben- Ari Ben- Arî 
S 16 Rad 14 Det innebär att det barn Det barn 
S17 Rad 23 avhandling till slutsatsen avhandling fram till 

slutsatsen 
S 17 Rad 6 nerifrån Barnskultur 

 
Exempel på 
sammanskrivning, 
förekommer tyvärr flera 
gånger i texten med olika 
ord  

barns kultur 
 
 
 

S 20 Rad 10 nerifrån Begrepp på Begrepp om 
S 23 Rad 8 nerifrån handlingar handlingars 
S27 Rad 7 

 
föregivet taganden 
 
Exempel på särskrivning, 
förkommer tyvärr flera 
gånger med olika ord.  

föregivettaganden 

S 29 Rad 19 nerifrån föräldrarna. gavs föräldrarna, gavs 
S 31 Rad 13 Jag har valde Jag valde 
S 53 Rad 4 hur plats och rätt 

sovplats konstitueras i 
flödet av barnens och 
pedagogernas vardag på 
vilan 

hur plats och rätt plats 
konstitueras i flödet av 
handlingar i barnens och 
pedagogernas vardag på 
vilan 

S 74 Rad 4 
Rad 5 

Goodwin 
(Goodwin, 2007) 

Goodwin (2007) 
- 

S 75 Rad 17 
 
Rad 18 

(rad 13) bekräftar Sussi 
(…) 
Davids tur men med ord 

(rad 13). Sussi bekräftar 
(…)Davids tur med ord 

S 76 Rad 3 placering placeringar 
S 81 Rad 3 nerifrån Nellies Nellie 
S 89 Bild  XVI   Vid pilen högst upp ska 

det stå Matilda 
S 92 Rad 15 nerifrån har sett att talar lite har sett att lite 
S 93  Rad 1 (ruta 7-8) (ruta 6-7) 
S 100 Rad 1 (31) förmunnen ,  

 
för munnen 

S 100 Rad 10 nerifrån återkommande. samt återkommande, samt 
S 102 Rad 7 nerifrån Nelli Nellie 
    
    
 






