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Abstract  
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This thesis examines how very young children (1-3 years) organize participation during nap-
time, a recurrent activity of everyday life in preschools. Focus is on how these children 
practice their social and cultural understandings of the local order and thus establish various 
local orders as part of how they shape their peer cultures and the routines of the naptime. An 
ethnomethodological and conversation analytic (EM/CA) perspective is used to explore the 
organisation of the local orders oriented to by the children in their participation during nap-
time. A special interest is directed at how small children use embodied actions and various 
semiotic resources as they actively take part in this preschool routine. 

The data, collected during fieldwork with participant observations, consist of video recor-
dings and field notes. The recordings are analysed using EM/CA methods, including detailed 
attention to embodied features of interaction along with spatial and material arrangements. 
Transcriptions of interaction comprise representations of both verbal and visual aspects, e.g. 
gestures, gaze and movement through the room. 

The study shows that naptime involves more than sleep. It is demonstrated how very 
young children, through interaction with each other and the pedagogues, are active agents in 
sustaining, creating, re-creating and challenging the local orders of naptime. Through embo-
died actions and the use of various semiotic resources, the children are able to create time and 
space for their own peer cultures within this institutional routine. Overall, the study sheds 
light on the sophisticated ways in which very young children use their knowledge of cultural 
and institutional routines – the spatial organisation of sleep mattresses, artefacts (e.g. blankets, 
pacifiers and soft toys) and the sequential structures of the naptime – to constitute spaces for 
play and joyful interaction with peers and pedagogues. In spite of their sometimes limited 
vocal language, these very young children are able to use a variety of semiotic resources to 
constitute their own social life within naptime, often through secondary adjustments to in-
stitutional and adult structured order. 
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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? 
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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-
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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. 



 30 

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:  
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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. 
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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:  
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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.  
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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. 
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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 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 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 
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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 
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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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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. 

 52 

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 16 barnen i gruppen (nästan) alltid har sin sovplats på samma fy-
siska 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. 

De mest 
använda 
platserna 

”extraplats” ”extraplats” 



 56 

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 
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. 

Theo 

Signes 
plats 

Daniel 
 
Elias 

Signes 

Kamerans placering 

Här står 
Sussi 

Daniel Daniel 



 58 

 
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 

                                                                         "((tar i Theo/kudden) 
1 2 

                                                    Signe 

Theo 

Sussi 
 
 
 
Daniel 

Theo

Sussi

Signe
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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. 
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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 
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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, 
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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, 
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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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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. 



 81 

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 
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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 
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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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”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. 

 
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 
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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 
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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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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. 

 



 96 

 
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. 
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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 
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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, 
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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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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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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 
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