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Sammanfattning 

I vårt moderna samhälle är vila för många en bristvara. Svårigheten att hitta tid för vila kan 

relateras till vad som efterfrågas hos människor i dagens 24-timmarssamhälle. Kraven ökar på 

att både prestera och vara effektiv och därför prioriteras inte vila hos människor. Tid för både 

familjeliv, arbetsliv och en aktiv fritid ska inrymmas under dagen vilket gör att vila oftast 

hamnar i skymundan. I förskolan är vila däremot en daglig inkluderad del i verksamheten. 

Bakgrunden till denna studie är att ingen av oss verksamma pedagoger i förskolan någonsin 

har diskuterat vilan i förskolan på ett mer omfattande sätt. Vilan på förskolan som vi känner 

till den styrs istället av rutiner och går oss oreflekterat förbi. Vårt syfte med denna studie är 

därför att synliggöra pedagogers och barns uppfattningar om vilan i förskolan med fokus på 

barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Vi har utifrån den kvalitativa ansatsen och 

metoden fenomenografi intervjuat barn och pedagoger verksamma i tre olika förskolor. Vårt 

fokus har varit att fånga deras uppfattningar om hur vilan i dagens förskola ser ut och upplevs 

och det är därmed deras egna tankar och erfarenheter som ligger som grund för vår studie. 

Vårt empiriska insamlade material från intervjuerna visar att informanterna uppfattar vilan 

som en rutinstyrd situation som pedagogerna bestämmer över. Vårt resultat visar att vilan 

struktureras upp och utformas på liknande sätt på samtliga förskolor och barnens möjligheter 

till delaktighet och inflytande bromsas av både pedagogernas uppfattningar och av att vilan 

som rutinsituation inte lämnar utrymme för barnens egna tankar om vilan. Trots detta ser både 

barn och pedagoger ett stort värde i att vila och menar att det är nödvändigt för att få 

återhämtning.  

 

Nyckelord: förskola, vila, delaktighet och inflytande, tid, samhälle. 
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“It’s the teacher that decides” 

A qulitative study about teachers’ and children’s perception of resttime in preschool and 

children’s opportunities for participation and influence 

 

Abstract 

In our modern society rest is scarce for many people. The difficulty in finding time for rest 

can be related to the demands of people in today's 24-hour society. There is an increasing 

requirement of performance and effectiveness and therefore rest is not prioritized. Time for 

both family life, work and active leisure needs to be included during the day. That has as a 

result that resting usually remains in the background. In preschools on the other hand rest is 

included as a part of the daily routine. The background of this study is associated with the 

idea that none of us working preschool teachers have ever discussed the resttime in preschool 

in a more comprehensive way. Resttime in preschool as we know it, is instead ruled by 

routines and just passes us by, without reflection. Our purpose with this study is to highlight 

teachers' and children's perceptions of resttime in preschool with a focus on children's 

opportunities for participation and influence. We have chosen a qualitative approach and used 

the method phenomenography and interviewed children and teachers working in three 

different preschools. Our focus has been to capture their views of how the resttime in today's 

preschool is organized and percieved and it is therefore their own thoughts and experiences 

that are the basis for our study. Our empirical material gathered from the interviews shows 

that the informants perceive resttime as a routine-guided situation that the teachers decide 

over. The results of our study show that resttime is structured and designed in a similar way in 

all preschools. Children's opportunities for participation and influence is limited by both the 

teachers' perceptions and by the fact that the idea of resttime as a routine situation doesn’t 

leave room for the children's own thoughts about their resttime. Despite this, both children 

and teachers put great value to resttime and understand that it is necessary for recovery. 

 

Keywords: preschool, rest time, participation and influence, time, society. 
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1. Inledning 

I vårt examensarbete har vi valt att befatta oss närmare med rutinsituationen vila på förskolan 

med fokus på barnens möjlighet till delaktighet och inflytande över sin egen vila. Bakgrunden 

till vårt val av ämne är att vilan som fenomen inte har någon plats i pedagogiska diskussioner 

på våra arbetsplatser och inte heller fick någon beaktning i kurslitteraturen under vår 

utbildning till förskollärare.  

     Förskolan är första steget i Sveriges utbildningssystem och en betydelsefull del av barnens 

livslånga lärande. Nästan alla barn i Sverige går i förskolan och många av dem börjar sin 

inskolning redan vid ett års ålder. Förskolebarnen tillbringar stora delar av deras vakna tid på 

förskolan. Verksamheten är både lärorik och fartfylld med många aktiviteter och intryck varje 

dag. Elisabeth Nordin-Hultman (2004) som är forskare inom pedagogik menar att det ligger 

stort fokus på barns lärande och deras möjligheter till utveckling. Alla barn som deltar i 

förskolans verksamhet har olika behov, olika förutsättningar och olika egna idéer om hur 

deras dag på förskolan ska se ut. Alla barn ska ges, förutom rikliga möjligheter till lärande 

och utveckling, omsorg och trygghet. Den dagliga vilan ingår i förskolans omsorgsrutiner 

(Skolverket 2010). Dessa omsorgsrutiner är i dagens förskola ofta väldigt strukturerade. De så 

kallade rutinsituationer som äger rum i den pedagogiska verksamheten styr på sätt och vis 

dagens utformning. De dagliga rutinerna är mestadels kollektivt utformade och gäller alla 

barn i gruppen eller på förskolan. Barnen lämnas på förskolan och det ska lekas, ätas, vilas 

eller sovas, sedan blir det mellanmål, lek och hemgång (Nordin-Hultman 2004). I förskolans 

läroplan kan man läsa följande om vila som omsorgsrutin:   

 
Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. […] Förskolan 

ska erbjuda barnen en 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 2010, s 4f)  

 

Förskolans läroplan beskriver inte hur arbetet med vila ska genomföras, det som läroplanen 

beskriver är vad verksamheten ska erbjuda barnen och vilka aspekter som är viktiga att ta 

hänsyn till när det gäller vila i förskolan, såsom barnens ålder och vistelsetid. Utifrån vår 

erfarenhet är vilan en styrd rutin som dagligen återkommer i förskolans verksamhet men den 

reflekteras inte över, varken av pedagogerna eller av barnen. I en diskussion om vila slogs vi 

av tanken att ingen av oss två verksamma pedagoger inom förskolan någonsin hade reflekterat 

över eller tagit tillvara på barns egna tankar kring vilan och dess utformning. Vilan som 

situation har istället i stor utsträckning påverkats av den dagliga strukturen och av pedagogers 
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uppfattningar kring hur vila på förskolan bör se ut. Barns egna tankar om deras vila och dess 

utformning har därför hamnat i skymundan. Trots detta betonar förskolans läroplan att 

verksamheten ska ta tillvara barnens tankar och ge utrymme för dessa i verksamheten och att 

barnen ska ha ett reellt inflytande över sin dag på förskolan. Läroplanen betonar också att 

varje barn ska få möjlighet att utveckla egna uppfattningar och därefter få göra val utifrån sina 

förutsättningar. På detta sätt ska barns delaktighet och deras tro på sin egen förmåga utvecklas 

och växa (Skolverket 2010).  

     Eftersom det enbart finns lite forskning om vilan i förskolan och barns möjlighet till 

delaktighet och inflytande över den har vi tagit möjligheten i beaktning att skriva vårt arbete 

om detta område. Vi hoppas att kunna bidra till att vilan på förskolan får större utrymme i 

pedagogiska diskussioner bland personalen och att den väcker intresse för vidare forskning. 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka uppfattningar barn och pedagoger har om 

vilan i förskolan. Vi vill belysa på vilket sätt och i vilken utsträckning barnen har delaktighet 

och inflytande över vilans utformning och hur detta förhåller sig till pedagogernas egen syn.  

För att konkretisera detta syfte samt att få djupare förståelse har vi utformat följande 

frågeställningar: 

 

 Vad anser barn och pedagoger är vila på förskolan? 

 Hur uppfattar barnen sina möjligheter att kunna påverka hur vilan utformas? 

 Vilket samhälle speglar pedagogernas och barnens uppfattningar av vilan? 

 

 

 

3. Bakgrund 

I denna del av vårt arbete kommer vi att redogöra för studiens bakgrund. Vi belyser 

fenomenet vila utifrån ett historiskt perspektiv genom att beskriva hur det svenska samhället 

har förändrats från ett agrarsamhälle över ett industrisamhälle fram till dagens senmoderna 

samhälle.  
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3.1 Historisk bakgrund 

Vila kan beskrivas som att inte göra någonting, att göra något lugnt och avslappnande, att 

koppla av och få ny kraft. Det kan vara att sova, att läsa en bok eller att vara ute och gå. I 

dagens samhälle upplever många att vila är en bristvara, fler människor har svårt att hitta 

dessa små stunder där kropp och själ bara kan få vara. Utifrån ett historiskt perspektiv har det 

inte alltid varit så. 

     Vårt samhälle förändras i rasande fart. Det finns ett tydligt historiskt perspektiv i hur 

människor i ett samhälle förhåller sig till tidsgränser som kännetecknas av perioder av arbete, 

vila eller fritid. Människors arbeten skapar deras vardag och det finns en ordning som håller 

isär arbets- och fritiden. Det finns faktorer som avgör när en viss syssla ska utföras och 

vardagslivet organiseras i samband med arbetsuppgifterna.  

     Enligt etnologerna Mats Hellspong och Orvar Löfgren (1994) levde i början av 1900-talet 

huvuddelen av befolkningen i Sverige som jordbrukare, fiskare och hantverkare. Därmed 

tillhör Sverige ett av de senare urbaniserade länderna i Europa. Etnologen Susanne Waldén 

(2010) skriver att sedan dess har landet genomgått en relativ snabb utveckling från ett 

agrarsamhälle till ett industrisamhälle och därifrån till dagens senmoderna samhälle. 

Psykologen Marie Söderström (2009) som forskar om sömn påpekar att i vårt nutida samhälle 

som domineras av teknik och oändliga möjligheter till kommunikation har tid fått en ny 

betydelse. Datorer, mobiltelefoner och sociala medier har klivit in i våra liv och det är svårare 

att hitta tillräckligt med tid för alla aktiviteter, alla måsten och inte minst för vila. Vidare 

skriver Söderström (2009) att vi idag lever i ett gränslöst 24-timmarssamhälle där livet är fullt 

av aktiveringsmöjligheter. Gränsen mellan dag och natt har suddats ut alltmer genom till 

exempel det elektriska ljuset. Innan människorna hade elektriskt ljus arbetade man när det var 

ljust och sov när det var mörkt, dygnsrytmen var tydligt anpassad efter den naturliga 

växlingen mellan ljus och mörker. Sedan ny teknologi som datorer och mobiltelefoner klev in 

i både arbetsliv och fritid försvann den tidigare tydliga skillnaden mellan dag och natt samt 

arbetet och fritid (ibid). 

     Att samhället har förändrats med uppkomsten av effektivare teknik och energikällor blir 

tydligt i etnologen Göran Rosanders text Arbete (2003). Han beskriver arbetslivet i Sverige i 

början av 1900-talet och menar att arbetsdagen var tydligt uppdelad i perioder av arbete och 

perioder av pauser som till exempel måltidsrasterna. Särskild den rasten som låg mitt på 

dagen var kombinerad med vila för arbetarna (Rosander 2003). I agrarsamhället styrdes livet 

alltså inte av klockan utan av den naturliga växlingen mellan dag och natt. Man arbetade när 
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det var ljust och sov när det var mörkt. Arbetsdagarna var långa och pauser togs när arbetarna 

kände att de behövde vila. Det fanns inga strikta tidsgränser att följa. Perioder av arbete och 

perioder av vila var även styrda av årets gång och kyrkans helgdagar (Rosander 2003, se även 

Waldén 2010). 

     Industrialiseringen medförde en uppdelning av hem och arbetsplats samt arbetstid och den 

fria tiden. Medan jordbrukaren hade arbetsplatsen nära var lönearbetaren tvungen att åka fram 

och tillbaka mellan hemmet och kontoret eller fabriken. Arbetsdagen var strikt indelad efter 

klockan, varje dag åkte man till arbetet vid en viss tid och åkte hem vid en viss tid och detta 

gällde oberoende av årstid, väder eller om det var ljust eller mörkt ute. Numera stod 

arbetstiden i kontrast till fritid och klockan bestämde över människornas tillvaro (Waldén 

2010). 

     I dagens senmoderna samhälle finns nya möjligheter att väva ihop arbete och hem samt 

arbetstid och fritid. Användandet av datorer och mobiltelefoner möjliggör att man kan arbeta 

hemifrån, på bussen till och från arbetet, dag-, kvälls- och nattetid, på helgen och även på 

semestern. Tidsramen försvinner och det är betydligt svårare att hålla isär arbete och fritid 

(Waldén 2010). Det finns även en internationell trend till en förskjutning av dygns- och 

livsrytmen som är frikopplad från ljus- och mörkerväxlingen utomhus menar forskarna Maria 

Nyberg, Maria Lennernäs, Hanna Sepp och Ann-Christin Sollerhed (2010).  

     Samhället idag ställer höga krav på sina aktörer, både vuxna och barn. Margareta Asp 

(2002) som är legitimerad sjuksköterska och docent i vårdvetenskap skriver i sin avhandling 

om vila att tempot i arbetslivet har ökat och idag ställs det högre och högre krav på 

människor. Tekniken möjliggör att vi alltid är tillgängliga och arbetet tränger sig inte sällan in 

i våra privata liv. Hon menar även att det finns en brist på möjligheter till vila.  

 

 

 

4. Begrepp 

För att kunna närma oss fenomenet vila på förskolan och barnens delaktighet och inflytande 

över sin egen vila är det viktigt att förstå de centrala begreppen vila samt delaktighet och 

inflytande. I detta avsnitt förklarar vi dessa begrepp och formulerar definitioner som grund för 

vår studie. 
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4.1 Vila 

På Folkets Lexikon (u.å.) definieras vila som tillstånd då någon eller något vilar, stillhet eller 

avkoppling. I Svenska Synonymordboken står det under vila: overksamhet, lugn, ro, stillhet, 

sömn, avslappning, avspänning, avkoppling, ledighet, återhämtning, rekreation, rast, siesta 

och vederkvickelse (Norstedts Svenska Synonymordboken 1992).   

     Rent fysiologiskt sett är vila ett exempel på kroppens anabolism som innefattar 

uppbyggande och återhämtade processer. Till skillnad från detta är aktivitet och vakenhet 

katabola processer. Den mänskliga kroppen strävar efter en inre jämvikt och det pågår en 

ständig balansering mellan anabola och katabola processer (Söderström 2009, se även Nyberg 

et al 2010). Det innebär att när vi är vakna, arbetar, tränar eller leker förbrukar vi energi. För 

att återställa energibalansen och ge kroppen möjlighet att återhämta sig behöver vi vila eller 

sova.  

     Vila behöver dock inte alltid vara att sova eller att ligga stilla och inte göra någonting. Vila 

kan vara många olika saker och kan med fördel definieras som ”de små stunderna av 

avslappning mellan ansträngning och koncentration som får oss att orka längre, att tänka 

klarare, att uppmärksamma stunden och att tycka om det vi gör” (Söderström 2009, s 42). 

     Asp (2002) skriver att begreppet vila ofta är kopplat till välbefinnande och hälsa. I sin 

studie påpekar hon även att vila är en färdighet som människor behöver lära sig för att må bra. 

Det framkommer tydligt att fenomenet vila relateras till icke-vila på samma sätt som arbete 

relateras till fritid. Vila är inte vila om den inte följs av en aktivitet och det finns en ständigt 

pågående cirkulär rörelse mellan dessa två. Vila som färdighet innebär att veta vad vila 

innebär och hur människor vilar samt att kunna hitta möjligheter till vila i sin vardag (Asp 

2002).  

     Pedagogen Sofia Grunditz (2013) skriver att vila som aktivitet i förskolan är en daglig 

återkommande rutin som ses som en av förskolans institutionella omsorgsaktiviteter. Barnen i 

förskolan är mellan ett till sex år gamla och det är då rimligt att utgå från att sömn ingår i 

denna aktivitet.  

     I föreliggande arbete har vi använt oss av en definition av vila i enighet med Söderström 

(2009). Vila är för oss när kropp och själ kan vara i stunden och på olika sätt kan återhämta 

sig från föregående aktiviteter. Den vilan vi undersöker är förskolevilan som generellt brukar 

vara schemalagd efter lunchen i svenska förskolor. 
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4.2 Barns delaktighet och inflytande 

Pedagogen Elisabeth Arnér (2009) menar att i dagens samhälle har barns rättigheter och egna 

viljor ett större utrymme och är mer betydelsefulla än tidigare. FN:s barnkonvention betonar 

barns rätt i frågor som berör dem själva och barns rätt till inflytande och delaktighet 

genomsyrar styrdokument i förskolan och skolan. Hon skriver vidare att det är viktigt att barn 

får komma till tals och visa oss pedagoger sin värld, sina möjligheter och utmaningar. Vuxna 

behöver ge barn inflytande över sin egen vardag så att de kan vara med i situationer som berör 

dem. Detta innebär att vuxna låter barnens tankar och idéer flyta in i verksamheten. 

Författaren skriver att begreppet inflytande kan tolkas på många olika sätt samt används med 

varierande innebörd. Inom förskolan har det inte funnits lika stort fokus på forskning om 

inflytande som i skolsammanhang (Arnér 2009).  

     Begreppen inflytande och delaktighet används ofta som synonymer i forsknings- såväl som 

i vardagliga sammanhang. Arnér använder begreppet inflytande i sin bok och tolkar det som 

att barnen i förskolan ”ska ges möjlighet att påverka sin tillvaro på ett påtagligt sätt” (ibid s 

14). Det innebär att pedagogen uppmärksammar i sin planering barnens erfarenheter, idéer 

och initiativ eller ändrar sin planering utifrån barnens perspektiv. Delaktighet är i Arnérs ögon 

när barnen tar del av något som redan är bestämt. Det är vanligare att barnen är delaktiga i sin 

vardag på förskolan än att de har inflytande över sin vardag. Det kan också beskrivas som att 

ge barnen en röst (ibid). 

     Pedagogerna Nina Johannesen och Ninni Sandvik (2009) menar att delaktighet och 

inflytande är en etisk praxis som innebär mer än enbart val och majoritesbeslut. Författarna 

använder delaktighet och inflytande som ett begrepp och det handlar om hur människor 

samspelar, lyssnar till och respekterar varandra i en gemenskap. Att enbart närvara och vara 

med i en aktivitet innebär inte delaktighet och inflytande, det krävs att barnens uttryck också 

ska påverka aktiviteten och verksamheten på olika sätt. Enligt Johannesen och Sandvik är 

barn delaktiga och har inflytande i förskolan när de får möjlighet att kunna vara med i 

förhandlingarna om vad som skapar en bra vardag i förskolan. Delaktighet och inflytande kan 

då vara ”en princip som jämnar ut maktbalansen mellan vuxna och barn och skapar grunden 

för processer där alla har en röst” (Johannesen & Sandvik 2009, s 34). 

     Jenny Biteus och Teres Engholm (2016) är förskollärare och författare. Enligt deras 

tolkning är att ha inflytande en möjlighet för barnen att kunna engagera sig det som sker i 

förskolan. Barnen ska få möjlighet att skapa förändringar i sin verksamhet utifrån sina egna 

tankar och åsikter och genom det få ett reellt inflytande över sin verksamhet samt kunna agera 
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i den utifrån sina egna valda aktiviteter. Även de påpekar att det inte handlar om olika val som 

barnen ska få göra i förskoleverksamheten. 

     Utifrån dessa synsätt på barns delaktighet och inflytande har vi i enlighet med Johannesen 

och Sandvik (2009) valt att använda begreppen delaktighet och inflytande som ett begrepp. 

Vilan på förskolan är en tid där barnen ska få möjlighet att varva ner eller sova. Samspelet 

mellan alla deltagare, vuxna som barn, ömsesidig respekt och hur man lyssnar på varandra i 

denna gemensamma aktivitet är mycket viktigt. Barnen har möjlighet till delaktighet och 

inflytande när de får vara med i förhandlingarna om sin vila på förskolan.  

 

 

 

5. Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen vill vi presentera forskning som har gjorts om vila och vila i 

förskolan samt om barns delaktighet och inflytande. Vi lyfter olika studier som har gjorts i 

Sverige, Norge, Finland och Australien samt ett examensarbete som har skrivits inom detta 

område. 

 

 

5.1 Vila i förskolan 

Vila på förskolan är en rutin som är skapad av pedagogerna med syfte att ge barnen en stund 

för att koppla av, ta det lugnt och ge kroppen möjlighet att återhämta sig, för att sedan kunna 

delta i förskoleverksamheten med förnyade krafter. Många pedagoger anser att barnen 

behöver en stunds vila under dagen men har svårt att hitta konkreta bevis varför. Det finns 

relativt lite forskning om vilan på förskolan och vilan som fenomen är oreflekterad utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. I följande avsnitt redogör vi för tidigare forskning om vilan i 

förskolan. 

     Grunditz (2013) har studerat de yngsta barnens deltagande i vilan på förskolan. Hon menar 

att vilan är en av förskolans institutionella omsorgsaktivteter och att vilan som aktivitet i 

förskolan är ett mer eller mindre outforskat område. Hon framhåller i sin studie att forskning 

om små barn i förskolan mest haft fokus på lärande. Grunditz etnografiska studie fokuserar på 

barnens sociala interaktion och deltagande i rutinsituationen vilan. Den kan ses som ett 

komplement till studier om lärandeaktiviteter eftersom den visar hur barnens handlingar 

påverkar vardagslivet på förskolan. Vilan för de yngsta barnen innefattar även sömn. Genom 
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analyser av videoinspelningar och fältanteckningar kommer Grunditz fram till att vilan 

innehåller mer än enbart sömn. Även om vilan är en rutiniserad aktivitet konstitueras den 

genom barnens och pedagogers interaktion. Gemensamt arbetar de för att vilans ordning ska 

upprätthållas. Genom att barnen kommunicera med varandra och med pedagogerna blir vilan 

för barnen en lekfull, rolig och meningsfull aktivitet (Grunditz 2013). 

     I en norsk studie belyser förskolläraren Kristin Elvsveen (2014) hur förskollärare i Norge 

upplever villkoren för vila för barn mellan tre till sex år. Bakgrunden för hennes 

magisteruppsats är att Elvsveen tog några års paus från sitt yrke och när hon kom tillbaka 

hade vilan som hon kände till försvunnit. Detta gav upphov till hennes forskning. Författaren 

menar att förändringar i samhället även återspeglas i synen på barn och barndom och att 

villkoren för vila bland annat beror på samhälleliga trender. Elvseen (2014), i likhet med 

Grunditz (2013), framhåller hon att vilan i förskolan kan ses som en omsorgsrutin. 

Omsorgsrutiner innebär situationer där fokus ligger på barnens fysiska och psykiska behov. 

De fysiska behoven syftar då på behov som hunger, törst, sömn/vila, hygien och säkerhet. 

Elvsveen (2014) kommer fram till att villkoren för vilan i förskolan påverkas av personalens 

professionella kunskap, både teoretisk och praktisk kunskap, om barn, vila och barnens bästa. 

Deltagarna i studien anser att barnen i förskolan behöver vila eftersom dagarna är fulla av 

aktiviteter och stress. Vilan i förskolan behöver diskuteras utifrån nya perspektiv (Elvsveen 

2014). 

     En annan studie genomfördes i Finland med syfte att undersöka huruvida små barns 

individuella biologiska behov av vila och sömn togs tillvara på i förskolans verksamhet. I 

Finland erbjuds barnomsorg redan från tio månaders ålder och de undersökta barngrupperna 

innefattade barn i åldrarna tio månader till tre år. Genom intervjuer, observationer och 

sömndagböcker kommer forskarna Helena Siren-Tiusanen och Heljä Antola Robinson (2001) 

fram till att det är tre faktorer som påverkar barnens vila. Den första faktorn är att vilan är en 

gruppaktivitet där alla barn vilar samtidigt utefter förskolans rutinschema. Faktor två är hur 

kommunikationen mellan personal och vårdnadshavare uttalar sig angående barnens behov av 

vila och deras dygnsrytm. Den tredje avgörande faktorn omfattas av hur mycket kunskap 

personalen har kring barns behov av vila och sömn. Siren-Tiusanen och Robinson (2001) 

framhåller att kunskapen bland personalen om barnens naturliga dygnrytm och deras 

fysiologiska behov av sömn är bristfällig. De framhäver att det nödvändigt att diskutera och 

reflektera över vilan i förskolan utifrån barnens behov (Siren-Tiusanen & Robinson 2001). 

     Forskarna Sally Staton, Susan Irvine, Cassandra Pattinson, Simon S. Smith och Karen J. 

Thorpe (2015) ifrågasätter standardiserade praktiker inom vila i australiensiska förskolor. I 
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deras arbete anges visserligen positiva effekter av sömn och vila som argumenterar för en 

stunds vila eller sömn under dagen för förskolebarn. Vila på dagtid ger barnen till exempel 

möjlighet att ta igen för avbruten nattsömn (Kelly & El-Sheik i Staton et al 2015). Den lugna 

stunden bidrar till att reducera stress (Desjean-Perrota i Staton et al 2015) och vilan bidrar till 

en förbättrad inlärningsförmåga (Kurdziel, Duclos & Spencer i Staton et al 2015). Samtidigt 

menar de att barnen har väldigt olika behov av sömn och vila och att detta inte tas i beaktande 

i förskolorna. I de flesta förskolor som var med i undersökningen fanns det fasta tider och 

rutiner för sömn och vila (Staton et al 2015). 

     I ett tidigare examensarbete har förskolläraren Anette Lövström (2016) undersökt vilan i 

förskolan och barns möjlighet till delaktighet. Hon kom fram till att barnen blir delaktiga i 

vilan genom att uttrycka önskemål och att få göra val mellan olika aktiviteter men i slutändan 

är det pedagogerna som styr över hur vilan ser ut och vilket innehåll den har.  

 

 

5.2 Barns delaktighet och inflytande 

Anette Emilsson (2007) som är lektor inom utbildningsvetenskap har undersökt hur små barn 

kan påverka sin vardag i förskolan. Hon undersöker vilka möjligheter till inflytande barnen 

har och hur rutiner, förskolans struktur och pedagogernas förhållningssätt påverkar dessa 

möjligheter. Det framkommer att barnens inflytande beror på pedagogernas styrning och 

kontroll. Författaren menar att pedagogens kontroll när det gäller vad och hur i 

kommunikationen bör vara svag om barnen ska ha möjlighet till inflytande. Istället behöver 

läraren styra kommunikationen genom att vara nära barnen och försöka sätta sig in i deras 

perspektiv. Pedagoger behöver låta barnens åsikter och idéer flytta in i planeringen av den 

pedagogiska verksamheten och att detta bäst kan förverkligas genom att möta barnen ansikte 

mot ansikte, att vara lyhörd och medforskande (Emilsson 2007). 

     Elisabeth Arnér (2006) har i sin studie riktat fokus på att studera barns egna möjligheter att 

ha inflytande i den verksamheten som förskolan erbjuder. Uppkomsten till detta intresse fick 

författaren från ett tidigare arbete där hon samtalade med barn i förskolan om deras 

inflytande. Under dessa samtal framkom det att barn hade många idéer om hur deras vistelse 

på förskolan skulle kunna bli mer lustfylld och rolig. Men det framkom också att barnen 

upplevde att det var svårt att få pedagogerna i förskolan att se till deras önskemål. Deras eget 

inflytande var oftast begränsat på grund av regler som bestämde vad man inte fick göra. För 

Arnér (2006) blev detta en insikt att det är viktigt att i förskolans verksamhet ge utrymme för 
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barns egna planer samtidigt som detta ska kunna gå hand i hand med vad pedagogerna anser 

är möjligt när det kommer till att realisera en sådan verksamhet. Pedagogerna i sin tur 

upplever många hinder i arbetet med att ge barnen större inflytande. Dessa hinder utgörs av 

för stora barngrupper, nedskärningar av resurser, för få pedagoger, att få tiden att räcka till 

samt att utrymmena i lokalerna är för små. En annan viktig faktor som framkommit som ett 

hinder för barns inflytande innebär att pedagoger i förskolan har arbetat fram arbetssätt och 

traditioner som upplevs som svåra att avvika ifrån (Arnér 2006). För att utveckla arbetet med 

barns inflytande och delaktighet behöver pedagoger i förskolan ifrågasätta invanda perspektiv 

för att genom det kunna öppna dörrar för nya. Det öppnar upp för en diskussion kring vad i 

verksamheten styrs av måsten och vad som inte får göras. Arnérs forskning påvisar att 

förskolans verksamhet styrs och påverkas av en mängd faktorer. Dessa faktorer utgörs av 

bland annat förskolans läroplan, traditioner och av pedagogers syn på det pedagogiska arbetet 

med barnen. Värderingar och attityder är varierande mellan olika pedagoger vilket i sin tur 

leder till olika förhållningssätt gentemot barnen (Arnér 2006). 

     Lotta Bjervås (2003) som är lärare i pedagogik lyfter fram kopplingen mellan barns 

delaktighet och deras lärande. Hon skriver att barn lär sig mycket genom att vara delaktiga. 

Med detta menas att barn behöver få utrymme i att få vara delaktiga och ta beslut då det ger 

dem erfarenhet. Pedagoger i förskolan bör rikta fokus mot den egna verksamheten för att se 

hur stort utrymme barns delaktighet faktiskt får. Författaren menar att det är bra om 

pedagoger inom förskolans verksamhet kan beakta och välkomna barns perspektiv så att 

barnen redan från tidig ålder får fatta egna beslut och vara delaktiga. Ett sätt att känna sig och 

se sig som kompetent är att vara delaktig. Genom att någon annan tar del av och lyssnar på 

barnens tankar kan deras självkänsla stärkas. Barnes anses därmed ha kompetenser och tankar 

som är värdefulla att lyssna på. Samtidigt som Bjervås (2003) understryker vikten av att alla 

barn ska få känna delaktighet skriver hon också att barns individuella möjligheter att 

bestämma är begränsade då det inom förskolans verksamhet innefattar att ta ställning till en 

grupp av barn och pedagoger, det kollektiva samspelet.   

 

 

5.3 Varför bör barn vila i förskolan? 

Vilan i förskolan ger barnen ett avbrott i dagen och möjlighet till återhämtning, lugn och ro. 

Barnen lever i ett samhälle som kännetecknas av ett högt tempo och höga krav som alla 

aktörer behöver anpassa sig till. Ulf Lundberg (2003) som är professor i psykologi påpekar att 
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vila och återhämtning tycks vara en bristvara och det är ett större hälsoproblem än själva 

arbetsbelastningen. Människan arbetar mer och vilar mindre.  

     Det är dock inte bara vuxna som har svårt att hitta balansen mellan arbete och vila utan 

även förskolebarnen. Barn behöver ofta anpassa sig till föräldrarnas arbetsscheman och ju 

längre föräldrarna arbetar desto längre vistas barnen i förskolan. Enligt uppgifter från 

Skolverket (2013) har den genomsnittliga vistelsetiden för barn i förskolan ökat med två 

timmar mellan år 2005 och 2012. Den största andelen barn mellan ett och fem år tillbringar 

mellan 31-40 timmar per vecka på förskolan och 13 procent av barnen tillbringar i snitt mer 

än 41 timmar per vecka på förskolan (Skolverket 2013). Det motsvarar ungefär lika mycket 

eller mer än en vanlig arbetsvecka för heltidsarbetande. Förskolläraren och författaren Ylva 

Ellneby (1999) påpekar att under den tid ett barn tillbringar på förskolan umgås barnet med 

många olika vuxna och väldigt många barn, alla delar på samma utrymmen, det är hög 

ljudnivå och det finns ofta inget ställe där barnet kan dra sig undan. Hon skriver vidare att 

barn idag har utöver sin tid på förskolan alltmer fulla almanackor, det är mycket som ska 

hinnas med. Författaren framhäver att barnens förmåga till anpassning är begränsad och att 

det är viktigt för barnen att ha tid att bara vara. Att ge barnen möjlighet att komma ner i varv 

och vila på olika sätt anser hon är viktigt för att barnen ska få uppleva lugn och ro och balans 

mellan aktivitet och vila (Ellneby 1999). 

     Läkaren Margareta Söderström (2013) skriver att barn i alla åldrar sover mindre per dygn 

idag än för tio år sedan. Barns behov av sömn och vila är däremot oförändrat. Det finns 

forskning som visar på kopplingar mellan mindre sovtid per dygn, försämrad ork och 

inlärningsförmåga samt att det kan leda till övervikt (Milderad; Huus et al i Söderström 2013).  

 

 

 

6. Teori 

I följande del av vårt arbete förklarar vi vilken teoretisk utgångspunkt vi har valt för vår 

studie. Enligt Runa Patel och Bo Davidson (2011) som båda är lärare i forskningsmetodik kan 

en teori förstås som ett sammanhängande system av antaganden som ger en bild av det vi vill 

studera. I vår studie använder vi oss av den fenomenografiska ansatsen för att studera 

pedagogers och barns uppfattningar av vilan i förskolan och barnens möjligheter till 

delaktighet och inflytande. Genom fenomenografin har vi möjlighet att utveckla en djupare 

förståelse för vårt problemområde. 
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6.1 Fenomenografi 

Vår vetenskapsteoretiska inriktning i studien utgörs av forskningsansatsen fenomenografi. 

Fenomenografi tillhör de empirinära forskningsansatserna och ses som en kvalitativ ansats. 

Forskningsansatsen är empirinär i den mening att den ämnar sig att utveckla en teori utifrån 

den empiri som förekommer och är studerad utifrån ett specifikt fall, d.v.s. från en situation, 

grupp eller uppfattning. Patel och Davidson (2011) skriver att fenomenografi är ett 

vetenskapligt förhållningssätt med fokus på människors uppfattningar. Författarna menar 

vidare att det var den svenska professorn i pedagogik Marton som framtog denna 

forskningsansats med utgångspunkt att genom ett kvalitativt tillvägagångssätt studera 

lärandet. Fokus låg inte på att undersöka och studera hur omfattade lärandet var, utan 

betoningen låg istället på vad som lärdes. Men med detta sagt är det viktigt att betona att 

fenomenografi inte enbart förhåller sig till att studera lärande. Fenomenografi i det stora hela 

utgörs av hur människor uppfattar olika fenomen i sin omvärld. Just begreppet uppfattningar 

är därför ett centralt begrepp inom denna forskningsansats (Patel & Davidson 2011).  

     Professorerna i pedagogik Ference Marton och Shirley Booth (2000) skriver att 

fenomenografi har ett centralt intresse i att fördjupa och förklara hur andra människor 

betraktar och upplever olika fenomen, det vill säga hur de kan erfaras från olika perspektiv. 

Intresset blir därmed också att beskriva och visa variationer i dessa avseenden. Vidare 

beskriver författarna att fenomenografi är som ansats specifikt riktad mot att behandla och 

identifiera olika former av forskningsfrågor som har relevans för förståelse och lärande i 

pedagogiska miljöer (Marton & Booth 2000). Slutligen menar Marton och Booth att för en 

fenomenograf är variationen i människors sätt att uppleva och uppfatta situationer samt 

fenomen den mest väsentligaste aspekten för studier i fenomenografi då det är detta som blir 

forskningens drivkraft (ibid).  

     Vår motivering till varför den vetenskapsteoretiska inriktningen utgörs av fenomenografi 

i vår studie bygger på att precis som i fenomenografi är också vårt syfte med denna studie att 

studera andras uppfattningar kring ett fenomen och en situation. I vårt fall vill vi studera hur 

pedagoger och barn upplever och uppfattar barns delaktighet och inflytande i en situation som 

vilan på förskolan. 
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7. Metod 

Detta avsnitt handlar om den metodologiska aspekten av studien. Vi kommer här att beskriva 

och motivera vårt val av metod och själva forskningsprocessen. I och med att vårt syfte är att 

få fram uppfattningar om fenomenet vila har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med 

pedagoger och barn på förskolan. Här beskriver vi hur urvalet gick till, insamling och 

bearbetning av data i studien samt etiska överväganden. Sist i avsnittet diskuteras studiens 

metod. 

 

 

7.1 Urval 

I vår studie har vi intervjuat åtta pedagoger och tio barn i tre olika förskoleverksamheter. 

Innan vi började vårt arbete funderade vi över vilka informanter vi ville intervjua. Vårt mål 

med studien är att få fram så många olika uppfattningar om fenomenet vila som möjligt och 

därför valde vi att intervjua både förskollärare, barnskötare, outbildad personal och barn. 

Enligt pedagogen Sonja Kihlström (2007) handlar fenomenografisk forskning om att ta reda 

på hur ett fenomen ter sig för olika individer och finna variationer i individernas erfarenheter 

av fenomenet. Vi utgår ifrån att pedagoger med olika utbildningar och barn har olika 

erfarenheter av vilan i förskolan. Därmed var vår förhoppning att vi på så vis skulle få syn på 

fler uppfattningar och få mer djup, bredd och variationer i informanternas svar. Vi kontaktade 

förskolechefer på fem olika förskolor i en av Sveriges största städer via mejl (se bilaga 5) och 

frågade om det finns möjlighet att genomföra intervjuer med personal och barn om vårt tema 

vila och barns delaktighet och inflytande under vilan. Vi fick positivt svar av tre förskolor och 

kunde därmed gå vidare med att kontakta pedagoger (se bilaga 4) och vårdnadshavare om vår 

studie. I ett kompletterande samtal med förskolecheferna gjorde vi tydligt att det är viktigt för 

oss att intervjua en heterogen grupp pedagoger, det vill säga olika utbildningar, åldrar, 

erfarenhet och att de arbetar med både yngre och äldre barn. Via telefon bokade vi in 

passande tider med informanterna. Vi skickade ut ett samtyckesavtal (se bilaga 3) till 

vårdnadshavare för underskrift eftersom barn under 15 år behöver båda vårdnadshavarnas 

godkännande (Vetenskapsrådet 2002). 

     Förskolorna som är med i studien har fingerade namn och de ligger i olika kommuner. På 

förskolan Stjärnan finns det 36 barn fördelad på tre avdelningar. Där intervjuade vi två 

pedagoger och tre barn. Förskolan Regnbågen består av fem avdelningar med sammanlagd 74 

barn. På Regnbågen intervjuade vi tre pedagoger och fyra barn. Den sista förskolan vi besökte 
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heter Solen och där finns det tre avdelningar med sammanlagd 52 barn. Vi intervjuade tre 

pedagoger och tre barn på Solen. 

     Alla namn på pedagoger, barn och förskolor som är med i studien är fingerade. 

Pedagogerna är i olika åldrar, har olika utbildning och olika lång erfarenhet inom arbetet på 

förskolan. De deltagande pedagogerna i vår studie är: 

 

Anna 60 år, barnskötare och förskollärare, 40 års erfarenhet 

Beata 42 år, förskollärare, 18 års erfarenhet 

Cecilia 38 år, förskollärare, 16 års erfarenhet 

Daniel 23 år, barnskötare, 3 års erfarenhet 

Erika 30 år, förskollärare, 5 års erfarenhet  

Frida 36 år, förskollärare, 12 års erfarenhet 

Gustav 24 år, industritekniker, verksam som barnskötare, 2,5 års erfarenhet 

Heidi 55 år, barnskötare, 10 års erfarenhet (arbetat som barnskötare mellan 20-30 års 

ålder, sedan administratör, nu sedan augusti tillbaka inom förskolans 

verksamhet) 

 

Vi har medvetet valt att inte presentera barnen närmare vid namn och ålder. Detta på grund av 

vi vill säkerställa barnens anonymitet i största möjliga mån. Det enda vi har valt att presentera 

i samband med barnen är den verksamhet som barnen är verksamma i.  

 

 

7.2 Datainsamling 

Vi har utifrån vårt syfte att undersöka vilka uppfattningar barn och pedagoger har kring vila i 

förskolan valt kvalitativa intervjuer med pedagoger och barn som metod för att besvara våra 

frågeställningar. Vår undersökning baseras därför på deltagarnas egna uppfattningar kring vila 

i förskolan och på vilket sätt barn har inflytande i just den unika situationen. 

     Innan de kvalitativa intervjuerna ägde rum genomfördes ett förarbete i form av 

förberedelser där tidigare forskning kring vårt aktuella ämne vila berördes. Vi ansåg att det är 

viktigt att vi som ska genomföra kvalitativa intervjuer är väl förberedda och pålästa kring det 

område som vi undersöker. Vi har studerat tidigare forskning kring vilan på förskolan samt 

tagit till oss hur vi på bästa sätt kan kliva in i rollen som forskare (Patel & Davidson 2011). 

     När förberedelserna var klara genomfördes intervjuerna vid tre olika tillfällen med 

sammanlagt åtta pedagoger och tio förskolebarn på tre olika förskolor. I samtliga intervjuer 
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använde vi en intervjuguide som stöd som innehöll frågor som berörde vårt undersökande 

ämne och vi agerande i samtliga intervjuer som samtalsledare. Intervjuerna genomfördes i en 

lugn miljö i förskolans verksamhet där deltagarnas egna tankar kring vilan fick komma till 

uttryck och vi spelade in samtliga intervjuer med en diktafon. Vi använde både 

ljudinspelningar och stödanteckningar med samtycke från samtliga deltagare som ett 

hjälpmedel för att kunna vara där och då i ögonblicket med deltagarna. Underlaget för 

intervjun utgick från två olika intervjuguider (se bilagor 1 och 2) men stort fokus låg på vad 

deltagarna själva hade att berätta. Vi gav deltagarna möjligheter att utveckla sina svar utifrån 

deras egna tankar, erfarenheter och förutsättningar.  

     Att vi samlade in data för studien med hjälp av kvalitativa intervjuer kan vi koppla till 

Patel och Davidson (2011) som menar att kvalitativa intervjuer utgörs ofta av att 

struktureringen i intervjun är av en lägre grad där den som intervjuar ger personen som 

intervjuas stort utrymme att få svara med sina egna ord och tankar. De kvalitativa intervjuerna 

med pedagogerna genomfördes med en låg grad standardisering vilket innebar att 

informanterna fritt fick besvara frågorna med maximalt svarsutrymme. Frågorna i vår 

intervjuguide fungerade som stöd där följden av frågorna kunde variera från informant till 

informant beroende på intervjuförloppet. På så vis fanns det möjlighet att ställa relevanta 

följdfrågor. Detta kallas också för semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidson 2011).  

     En viktig del i vår undersökning var förskolebarnens egna uppfattningar av vilan i 

förskolan. Barnen skulle själva få möjlighet att uttrycka sina åsikter, ställa egna frågor och 

beskriva det som är viktigt för dem när det gäller vilan. Vi valde att genomföra 

gruppintervjuer med barnen eftersom vi ville att de skulle känna trygghet och stöd ifrån sina 

kompisar. Vi lade fram papper och pennor vid tillfällena där vi samtalade med barnen 

eftersom teckningar och bilder kan vara ett sätt för barnen att uttrycka sina åsikter och 

erfarenheter. Detta kan vara en utgångspunkt för ett samtal och en möjlighet att få fram hur 

barnen tänker kring vilan menar universitetslektorn Elisabet Doverborg och professorn i 

pedagogik Ingrid Pramling Samuelsson (2012). Vi försökte ständigt att känna av stämningen i 

samtalen med barnen för att på så vis formulera om frågor och anpassa följden av frågorna så 

att de passade in i sammanhanget (Patel & Davidson 2011).  

     Vårt syfte med att använda just kvalitativa intervjuer i vårt genomförande var att få syn på 

deltagarnas egna tankar och erfarenheter kring vila på förskola. Patel och Davidson (2011) 

menar att syftet med att genomföra en kvalitativ intervju är att utforska den intervjuades 

upplevelser eller uppfattning om en situation eller om ett fenomen. 
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7.3 Bearbetning av data 

Efter att de kvalitativa intervjuerna var genomförda och sammanställda genomförde vi en 

transkribering av det insamlade materialet i sin helhet. I vår studie utgör fenomenografin såväl 

teoretiskt perspektiv som analysmetod. Det innebär att det färdigställda transkriberade 

materialet sedan genomgick en fenomenografisk analys för att få fram respondenternas olika 

uppfattningar om vilan in förskolan. Patel och Davidson (2011) beskriver analysprocessen i 

fyra steg som redogörs som följande:  

1. I det första steget läste vi igenom intervjuerna upprepade gånger för att bekanta oss 

med vår datainsamling och för att skapa en helhetsbild över materialet.  

2. Som steg två undersökte vi om det fanns några variationer i deltagarnas uttalanden. Vi 

jämförde utsagorna systematiskt för att hitta likheter och skillnader och sållade bort 

irrelevanta utsagor.  

3. Ett tredje steg blev att dela in och kategorisera deltagarnas uppfattningar i olika 

kategorier.  

4. Det sista och fjärde steget utgjordes av att studera den bakomliggande strukturen i de 

olika kategorierna. I denna process sorterade och studerade vi som forskare materialet 

tills vi kunde synliggöra eventuella mönster. Med mönster menas hur deltagarnas olika 

uppfattningar har sorterats och kategoriserats. Det är viktigt att studera hur de olika 

kategorierna kan organiseras i förhållande till varandra. De olika kategorierna redogör 

de uppfattningar om fenomenet vila i förskolan som framkommit och detta bildar i 

slutet resultatet av vår analys (Patel & Davidson 2011).  

 

 

7.4 Etiska överväganden 

Eftersom vår studie bygger på intervjuer har vi som en inkluderad del av vårt arbete tagit 

hänsyn till olika forskningsetiska principer. I vår studie följer vi Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav som består av följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet samt nyttjandekravet. 

     Med informationskravet menas att vi som forskare tillhandhåller information till samtliga 

deltagare i vår studie om undersökningens syfte. Vi presenterade deltagarnas rättigheter som 

innefattar att medverkan i vår studie är frivillig och att alla deltagare har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. Här förtydligar vi undersökningens syfte och ger en genomgående 

beskrivning över hur undersökningen genomförs. Vi klargjorde att de uppgifter som vi samlar 
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in enbart kommer att användas i syfte för vår forskning. Slutligen informerade vi också om 

vart resultaten av vår forskning kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 2002). 

     Med samtyckeskravet menas att alla som deltar i vår undersökning har rätt att själva 

bestämma över sitt medverkande. Deltagarna får när som helst avbryta sin medverkan. Vi har 

i vår forskning inhämtat samtycke från samtliga deltagare. I de intervjuer där deltagarna är 

under 15 år har även vårdnadshavare lämna sitt samtycke till medverkan (ibid). 

     Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska ge största konfidentialitet 

och deras personuppgifter ska hanteras och förvaras så att ingen obehörig ska kunna känna 

igen eller ta del av dem.  De uppgifter som kan identifiera personer ska vi i vår studie skydda 

och ändra så att de inte kan kännas igen av andra (ibid). 

     Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som samlas in från enskilda individer får 

enbart användas till forskningen. Det material som vi har samlat in får inte lånas ut eller 

utnyttjas i andra sammanhang, till exempel för kommersiellt bruk (ibid). 

     Vi har som forskare i studien gjort en bedömning och tagit i beaktning om den empiri som 

vi samlat in från deltagarna kan innebära en risk i form av negativa konsekvenser. Vi har 

därför också som ett etiskt övervägande medvetandegjort eventuella följder, kortsiktiga som 

långsiktiga (ibid).  

     Forskning med barn som informanter i en studie kräver enligt Annica Löfdahl (2014) som 

är professor i pedagogik ett arbete bortom det etiska regelverket. Vi anser att det förutom alla 

forskningsetiska krav behövs flera förberedelser för att barnen ska kunna lämna värdefull 

information kring vilan på förskolan. Vi som forskare måste skapa en social kontakt med 

barnen helst innan själva insamlingen av data för studien ska ske. Detta kan vara besök i 

barngruppen eller att barnens pedagoger har berättat om vem som ska komma. Vi har berättat 

för barnen vad vi ska göra och varför det är viktigt för oss. Att respektera barnens uttryck och 

känslor är lika viktigt som att utgå ifrån någon konkret händelse såsom vilan (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2012).  

 

 

7.5 Validitet och reliabilitet 

I vår studie har vi intervjuat åtta förskolepedagoger och tio barn i syfte att få fram deras 

uppfattningar om fenomenet vila på förskolan. Vi anser att det utifrån informanternas svar 

inte går att generalisera hur pedagoger och barn i förskolan allmänt ser på fenomenet vila. 

Däremot kan vi som forskare genom analys dra slutsatser som kan ge en indikation på hur 
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vilan uppfattas i förskolan. Vi anser att innehållsvaliditeten i vår undersökning är god 

eftersom de insamlade svaren motsvarar vårt undersökningsområde och vi har fått en bra 

täckning av vårt problemområde (Patel & Davidson 2011). 

     När det gäller studiens reliabilitet har vi försökt att uppnå tillförlitlighet genom att 

förbereda oss väl och vara så bra intervjuare som möjligt. Att vara objektiv och få fram en så 

klar bild som möjligt av informanternas uppfattningar om vilan var ett mål för oss under 

intervjutillfällena. Vi har dessutom använt oss av ljudinspelningar samt anteckningar och hade 

på så sätt möjlighet att gå tillbaka till situationen och försäkra oss om vi uppfattat 

informanterna rätt (ibid). Att uppnå reliabilitet i informanternas svar är svårt eftersom 

människors uppfattningar kan förändras menar professorerna i psykologi Steinar Kvale och 

Svend Brinkman (2011). I vår studie handlar tillförlitlighet om att noga kunna beskriva hur vi 

har samlat in och bearbetat data. 

 

 

7.6 Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte att få fram pedagogers och barns uppfattningar om fenomenet vila med 

hänsyn till barnens delaktighet och inflytande anser vi att den kvalitativa metoden vi valde 

med fenomenografisk ansats var lämplig. Vår studie grundar sig på åtta intervjuer med 

pedagoger inom förskolan och tre gruppintervjuer med barn. De vuxna deltagarna har olika 

utbildningar, de flesta är förskollärare, några är barnskötare och en informant har ingen 

pedagogisk utbildning. Urvalet av pedagoger som har olika utbildning, ålder, kön och 

erfarenhet av arbetet inom förskolan har varit medvetet för att ge studien en bredd och djup 

som den inte hade fått om vi enbart hade intervjuat förskollärare. Ett antagande har varit att 

uppfattningarna av vilan i förskolan skiljer sig beroende på deltagarnas utbildning och 

erfarenheter. Vi märkte att svaren från barnskötarna och den pedagogiskt outbildade 

deltagaren berikade de kategorierna som framkom i analysen med intressanta variationer.  

     Innan intervjuerna ägde rum förberedde vi oss noga. Vi formulerade syftet med studien, 

våra forskningsfrågor och skaffade oss teoretisk kunskap om vårt forskningsområde (Kvale & 

Brinkman 2009). Nästa steg var att utveckla en intervjuguide som skulle fungera som stöd i 

våra intervjuer. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer eftersom upplägget är mer 

öppet och liknar ett vardagssamtal där frågorna i intervjuguiden utgjorde ramen för samtalet. 

Detta upplägg gav oss möjligheten att följa upp deltagarnas svar med följfrågor vilket vi i 

enlighet med Kihlström (2007) ansåg som en fördel. Vi känner att om vi hade haft en 
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intervjuguide som vi strikt hållit oss till hade vi hämmat informanterna och inte kunnat följa 

upp intressanta utsagor. Vårt beslut att delta båda två i alla intervjuer anser vi som bra 

eftersom vi kunde då dela på ansvaret och fokusera på informanterna genom att lyssna och 

ställa relevanta följdfrågor samt att göra anteckningar. 

     I efterhand anser vi att det hade varit en fördel att genomföra en provintervju innan den 

första forskningsintervjun ägde rum. Vi menar att vi på så vis hade kunnat förebereda oss mer 

intensivt och övat på att inta forskarrollen. I kvalitativa intervjuer produceras kunskap i det 

sociala samspelet mellan intervjuaren och respondenten och produktionen av data påverkas av 

intervjuarens färdigheter som forskare (Kvale & Brinkman 2009). Speciellt i den första 

intervjun upplevde vi det som svårt att gå in i forskarrollen, att vara neutrala och 

ifrågasättande med fokus på ämneskunskaper och utifrån det ställa relevanta följdfrågor. I de 

följande sju intervjuerna som vi genomförde och framförallt i samtalen med barnen fungerade 

detta mycket bättre och vi anser vårt val av metod och tillvägagångssätt som en positiv 

erfarenhet. 

     Vi spelade in alla våra intervjuer med diktafon och Elin transkriberade materialet i sin 

helhet vilket vi ansåg var nödvändigt för att kunna hitta variationer och nyanser. I början av 

analysprocessen gick vi båda igenom vårt datamaterial var för sig för att se om vi kommer 

fram till ungefär samma kategorier. Vi har båda tolkat intervjusvaren oberoende av varandra 

och kom fram till liknande resultat. Genom att vi analyserat och tolkat intervjusvaren var för 

sig och sammanfattat beskrivningskategorierna efter det anser vi att dessa är trovärdiga. Det 

ökar även tillförlitligheten av studien att forskare oberoende av varandra tolkar datamaterialet 

med ungefär samma resultat (Kvale och Brinkman 2009). I den fenomenografiska analysen 

har kategoriseringen gjorts utifrån våra tolkningar och sammanfattningar av deltagarnas svar. 

Kategorierna representerar informanternas olika uppfattningar om fenomenet vila i förskolan 

och de är resultatet av vår analys. För att få ännu djupare svar och uppfattningar och att vidga 

perspektiven hade vi kunnat intervjua fler pedagoger och barn i förskolan men inom 

tidsramen för studien fanns inte den möjligheten. 

     Det är svårt att avgöra vad respondenterna tyckte om intervjusituationerna men vi 

upplevde att de kände sig bekväma, tyckte att intervjuerna var givande och berörde ett 

intressant ämne. Många av våra informanter nämnde under intervjuerna att det finns ett behov 

att forska om fenomenet vila i samband med barnens möjlighet till delaktighet och inflytande. 

     Vi har delat upp arbetet med vår studie och arbetat med olika delar var för sig som vi sedan 

sammanfogat till en sammanhängande text. Inledningen, studiens syfte och frågeställningarna 

har vi formulerat tillsammans. Kirsten har skrivit texten om tidigare forskning, urval och 
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metoddiskussionen. Elin har arbetat med texten om datainsamling, analys av data, etiska 

överväganden och forskningsansatsen. I analysdelen har Kirsten sammanfattat och diskuterat 

resultaten om pedagogernas uppfattningar av vilan i förskolan och Elin om barnens 

uppfattningar av vilan. Delen vila som rutin och slutdiskussionen skrev vi tillsammans. Vi har 

läst igenom och diskuterat varandras arbeten och under våra gemensamma träffar har vi 

sammanfogat alla delar till en sammanhängande text. I alla skeden av studien har vi haft ett 

nära samarbete och ständigt reflekterat gemensamt. 

 

 

 

8. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenterar vi studiens resultat. Vi analyserar och diskuterar resultaten i 

anknytning till tidigare forskning. Vi har genomfört intervjuer med pedagoger och barn och 

genomfört en fenomenografisk analys av intervjusvaren som resulterade i olika 

beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier utgör studiens resultat och presenteras 

med hjälp av citat från informanterna. Vi tolkar och diskuterar resultaten för att få svar på 

våra forskningsfrågor.  

     Genom vår teoretiska utgångspunkt fenomenografi kan vi beskriva hur fenomenet vila 

uppfattas av pedagoger och barn. Den fenomenografiska analysen utgörs av informanternas 

utsagor och efter bearbetning av datamaterialet kvarstår fyra beskrivningskategorier. Dessa 

kategorier synliggörs i tabell 1 (se bilaga 6). Vi har kategoriserat och delat in informanternas 

uppfattningar och studerat den bakomliggande strukturen tills vi kunde hitta mönster i 

materialet (Patel & Davidson 2011). Beskrivningskategorierna som kom fram redogör 

informanternas uppfattningar om fenomenet vila och är följande: Vilan i förskolan innebär 

återhämtning, Det finns bestämda sätt att vila på i förskolan, Det är pedagogernas villkor 

som gäller under vilan samt Vilan som rutin i förskolan. Dessa beskrivningskategorier är 

beroende av varandra och står i ett nära förhållande till varandra. Detta förtydligas i figur ett 

nedan. Kategoriernas namn beskriver det kvalitativa innehållet i varje kategori.  

     Vi utgår i följande analys ifrån dessa fyra beskrivningskategorierna och har valt att 

presentera resultaten i de första tre kategorierna separat för pedagoger och barn. Detta 

eftersom vårt syfte är att se hur deras uppfattningar skiljer sig och förhåller sig till varandra.  
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Figur 1: Beskrivning över hur de olika kategorierna har organiserats i förhållande till varandra 

 

   

8.1 Pedagogernas uppfattningar av vilan i förskolan 

I analysen av vårt insamlade datamaterial hittade vi fyra beskrivningskategorier. Vi redogör i 

följande del pedagogernas uppfattningar utifrån dessa kategorier. Uppfattningar rymmer 

tankar och reflektioner om att vila är till för att barnen ska kunna återhämta sig. Den rymmer 

också uppfattningar om att vilan utformas på bestämda sätt på förskolorna och att vilan 

innebär ett lärande. Pedagogernas tankar om vem det är som bestämmer över vilan 

sammanfattas och analyseras i slutet av denna del. En annan återkommande uppfattning är att 

vilan i förskolan är en rutin som det inte reflekteras så mycket över. Eftersom detta är viktigt 

utifrån vår fråga om barns delaktighet och inflytande över sin vila har vi valt att presentera 

Vilan som rutin i förskolan som en egen kategori och inte som underkategori av pedagogernas 

uppfattningar av vilan. 
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8.1.1 Vilan i förskolan innebär återhämtning 

Alla pedagoger som vi intervjuade tyckte att vilan på förskolan är viktig för barnen. De 

berättade att barnen behöver en lugn stund under dagen. Beata berättar att vila är ”när barnen 

kan varva ner, slappna av och få ett avbrott i dagen” (intervju med Beata 20161006). För 

Cecilia är vila att kroppen kan återhämta sig efter en aktivitet (intervju med Cecilia 

20161006). Daniel berättar att barnen tycker att vilan är en skön och lugn stund under dagen 

och lägger sedan till att även han tycker det (intervju med Daniel 20161020). 

     Vi tolkar pedagogernas svar som att de uppskattar vilans funktion på förskolan då det är ett 

sätt för barnen att få återhämta sig. De hänvisar till kroppens behov av att vila. Att många 

pedagoger upplever vilan som viktig kan kopplas till hur vårt samhälle ser ut där vila är en 

bristvara (Söderström 2009). 

     Pedagogernas svar på frågan vad vila är i förskolan kan kopplas till Margareta Asps (2002) 

resonemang där vila sätts i förhållande till icke-vila. Eftersom barnen är aktiva i förskolan 

behöver de vila för att sedan kunna fortsätta vara aktiva. Gustav säger i sin intervju att 

”barnen vill vara uppe i 180 hela tiden men det går inte, de orkar inte” (intervju med Gustav 

20161020). Här finns det ett tydligt samband mellan kroppens fysiologiska behov av vila och 

återhämtning (Söderström 2009). Ett sätt att tolka barnens vilja att ständigt vara aktiva kan 

spegla den effektiviseringen som vårt nutida samhälle efterfrågar. Tempot är högt och vila 

prioriteras därför lågt. 

     Pedagogerna menar vidare att vilan är något som är behagligt, lugnt och skönt. Detta 

menar även Söderström (2009) som skriver att vila innebär att kunna växla mellan aktiviteter 

för att skapa en balans. Några pedagoger definierar inte vad vila innebär för dem utan 

beskriver istället hur vilan på deras avdelningar uttrycker sig. Det framkom i intervjuerna att 

barnen vilar på bestämda sätt och det är tydligt att liknande metoder används på alla besökta 

förskolor. Det finns sovvila och vakenvila. Sovvilan förekommer mest på avdelningar där 

barnen är mellan ett och tre år gamla och vakenvilan finns i grupper för de äldre barnen 

mellan tre och sex år. En tydligare beskrivning av hur vilan utformas följer i nästa avsnitt. 

     Informanterna är eniga om att barnen behöver vila på förskolan oavsett om vilan innebär 

sömn eller inte. På frågan varför barnen på förskolan behöver vila anger pedagogerna olika 

skäl men återkommer alltid i slutändan till barnens behov av återhämtning. De pedagoger som 

arbetar med de yngre barnen anger att barnen helt enkelt är trötta och behöver sova. Detta kan 

kopplas till deras fysiologiska behov av sömn. Små barn har en dygnsrytm som innebär en till 

två sömntillfällen per dag utöver nattsömnen (Vårdguiden u.å.). Heidi menar att vila kan 

förekomma under dagens alla timmar. Hon arbetar med de yngsta barnen på förskolan. Hon 
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säger att barnen drar sig undan och sätter sig ensamma eller att de tydligt visar att de vill sitta 

i vagnen eller i pedagogens knä när de är trötta (intervju med Heidi, 20161020). Beata stärker 

det som Heidi säger och beskriver vidare att när barnen blir äldre förändras deras behov av 

sömn. På Vårdguiden (u.å.) kan man läsa att barn mellan ett och tre år behöver ungefär 12-13 

timmar sömn per dygn och barn mellan tre och sex år ungefär 11–12 timmar sömn per dygn. 

Detta sjunkande behovet av sömn visar sig på förskolan i och med att barnet inte längre 

somnar då det är vila. Att vila kan vara olika från person till person menar Söderström (2009). 

Det handlar inte om att inte göra något utan att hitta en balans för att orka med sin vardag. 

     Alla informanter framhäver att barnen ska kunna varva ner, slappna av, få ett avbrott i 

dagen, att kroppen ska få en chans att återhämta sig för att de ska orka med hela dagen. Att 

pedagogerna uttrycker att barnen ska kunna vila kopplar vi till att vila är en färdighet som 

anses vara viktig i dagens samhälle fylld med stress och fullspäckade scheman.  

    En annan aspekt till varför återhämtning i förskolan anses som viktigt belyser Beata och 

Erika som kopplar samman behovet av vila med barnens vistelsetider på förskolan. De menar 

att barnen är på förskolan många timmar om dagen. Detta påpekas också av Gustav som 

jämför barnens tid på förskolan med en arbetsdag och att barnen därför behöver vila. Om man 

utgår från att vuxna som förvärvsarbetar heltid har en arbetsvecka på 40 timmar har en stor 

andel av barnen i förskolan en vistelsetid i veckan som är nästan lika lång (Skolverket 2013). 

Detta visar tydligt den samhällsutveckling som råder där vi arbetar mer och vilar mindre 

(Lundberg 2003). Vi tolkar pedagogernas svar som att vila är en rättighet för barnen. Enligt 

FN:s barnkonvention har barnen rätt till vila (Unicef 1998). Ett annat viktigt skäl till vila 

anger Gustav är följande: 

 
Barnen ska komma till ro i mitten av dagen efter vi har ätit lunch för att få tillbaka krafterna mer 

eller mindre. Jag har märkt att de tillfällen då man inte har haft någon vila efter lunchen har det 

alltid blivit kaos. Barnen kommer för mycket upp i varv, det blir för mycket spring och bråk. Så 

vila är på så sätt förebyggande för att vi inte ska hamna där. Och de barn som kommer tidigt måste 

få chans att få ett avbrott, detta är ju som ett jobb för dem. Barnen är ju här och ”jobbar”. (intervju 

med Gustav, 20161020) 

 

Gustav uttrycker i sitt svar vad som kan hända om barnen inte får tillräckligt med vila på sin 

dag på förskolan. Detta bekräftas även av Beata som menar att ”det kan märkas att de 

[barnen] blir ledsna och hamnar i konflikter” (intervju med Beata, 20161006). Vi tolkar 

pedagogernas svar som att de ser tydliga tecken på trötthet och ett behov av vila. Siren-

Tiusanen och Robinson (2001) skriver i sin studie att vila och sömn har många positiva 
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effekter på barnen, bland annat en förbättrad förmåga att anpassa sig i ett socialt 

sammanhang. I förskolan har barnen många relationer till vuxna och barn och det ställer höga 

krav på barnens kommunikationsförmåga och deras sociala kompetens. Om trötthet påverkar 

barnens förmåga att anpassa sig i gruppen kan det lätt bli missförstånd och bråk. Detta visar 

att förskolan som en del i samhället tidigt ställer höga krav på barnen. 

Vi kan utifrån pedagogernas uppfattningar få en bild av att vilan i förskolan är en 

förutsättning för att barnen ska kunna återhämta sig och orka med en dag i förskolans 

verksamhet.  

 

 

8.1.2 Det finns bestämda sätt att vila på i förskolan 

Utifrån informanternas uppfattningar om vilan kan vi dra slutsatsen att vilan i stort sett ser 

likadan ut på alla förskolor som var med i vår studie. De yngre barnen sover och de äldre 

barnen har ofta vakenvila. Pedagogerna berättar att vakenvilan kan bestå av att lyssna på lugn 

musik, att lyssna på en saga eller ha högläsning (läsvila). Beata berättar följande om vilan på 

sin förskola: 

 
På vår avdelning har tidigare alla barn behövt sova, de ligger då på sina madrasser. Vi pedagoger 

finns där och hjälper dem att sova. Men nu har vi kommit till ett läge där vissa barn inte kan sova 

eller inte får sova. Vi har provat olika metoder för de barn som inte sover. De får följa in där de 

andra barnen sover och lägga sig ner och lyssna på avslappningsmusik, de får vara i ett annat rum 

och lyssna på en meditationssaga eller att de sitter i soffan och lyssnar på en bok som en pedagog 

läser. (intervju med Beata, 20161006) 

 

Beatas redogörelse av vilan på sin avdelning ger en bra sammanfattning av olika sätt att vila 

på förskolan. De andra informanterna svarar i stort sett likadant och anger liknande former för 

att vila. Deras uppfattningar beskriver därmed att det finns en norm som utgörs av bestämda 

sätt och föreställningar om hur vilan i förskolan bör utformas.  

     Den schemalagda tidpunkten för vila som en planerad aktivitet är på alla förskolor förlagd 

efter lunchen, alltså ungefär kl. 11.30. Att vilan alltid förläggs på samma tid visar att den 

fungerar som ett sätt att rama in tid och skapa ordning för dagen. På frågan om det finns fler 

tillfällen under dagen för barnen att vila fick vi olika svar men många pedagoger uttryckte att 

detta inte var något som de reflekterat så mycket över. Beata svarar att det beror på vad som 

menas med vila. Hon säger: 
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Självklart kan barn dra sig undan under dagen också till exempel sätta sig i soffan och läsa en bok 

med en pedagog. Men jag upplever att det ofta är så fullt med aktiviteter igång att det kan vara 

svårt, på vår förskola är lokalerna små och det kan bli hög volym när man är inomhus så att det 

finns ingen direkt stans att vara själv. (intervju med Beata, 20161006) 

 

I hennes svar framkommer några intressanta synpunkter. Å ena sidan menar hon att det finns 

möjlighet för barnen att få fler tillfällen att vila och å andra sidan uttrycker hon hinder för vila 

på barnens villkor. Dessa hinder återkommer vi till under beskrivningskategorin Det är 

pedagogernas villkor som gäller under vilan.  

     Att barnen kan behöva flera tillfällen under dagen att vila understryker Siren-Tiusanen och 

Robinson (2001). Författarna beskriver att speciellt de yngre barnen på förskolan kan visa 

trötthetstecken innan efter den schemalagda aktiviteten vila äger rum och att detta behov ofta 

inte tillgodoses. Som skäl anges att pedagogerna saknar kunskap om barns ålders- eller 

individuellt betingade behov av vila. Ett annat skäl kan vara att personalen inte kan eller vill 

anpassa sitt dagliga schema utefter barnens behov (Siren-Tiusanen & Robinson 2001). Det 

blir tydligt här att människor i dagens samhälle starkt förhåller sig till scheman. Man vill 

gärna hinna med så mycket som möjligt på kort tid och därför används scheman som ett 

hjälpmedel för att både vara effektiv och rama in tid.  

     Gustav och Frida, som arbetar på samma förskola, menar att barnen har möjlighet att dra 

sig undan under dagen. På Fridas avdelning finns ett extra rum med en soffa och böcker samt 

madrasser som är tillgängliga. Gustav säger att barnen får gå undan och sätta sig i soffan eller 

gå in till en annan avdelning där barnen vilar längre.  

Det Gustav och Frida säger om alternativa möjligheter till vila kan kopplas till förskolans 

läroplan. Läroplanen uttrycker att barnen ska få möjlighet att växla mellan olika aktiviteter 

under sin dag på förskolan och vila och aktiviteter ska varvas på ett balanserat sätt (Skolverket 

2010). Forskning visar att om barn får fler tillfällen att vila och fatta egna beslut om sina 

behov påverkar detta barnens inställning till vila på ett positivt sätt (Staton et al 2015).  

     En annan aspekt som kom fram i denna beskrivningskategori är att pedagogerna tycker att 

barnen behöver lära sig att slappna av och vila. Vilan utformas därför utifrån pedagogernas 

tankar om barnens behov av vila och hur barnen lär sig att vila. Det är alltså bestämt att 

barnen ska lära sig att vila efter förskolans bestämda sätt att vila på. Daniel svarar på frågan 

om vilans funktion på förskolan och säger att ”barnen behöver varva ner, ta det lugnt och lära 

sig det” (intervju med Daniel, 20161020). Vår tolkning är att pedagogerna menar att det ligger 

ett lärande i vilan nämligen att barnen utvecklar förmågan att vila och att de får kunskap om 

varför det är bra att vila. När vi frågade vidare varför pedagogerna uppfattar att det är viktigt 
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att barn lär sig vila förklarar till exempel Heidi att ”barnen är på förskolan så många timmar 

och sedan ska det hinnas med aktiviteter efter det också” (intervju med Heidi, 20161020).  

     Dessa utsagor finner vi intressanta eftersom pedagogerna syftar på att vila är en färdighet. 

Asp (2002) gör en liknande koppling mellan vila och lära sig att vila. Hon menar att det är 

viktigt att lära sig att vila utifrån ett hälsoperspektiv. Att lära sig vila innebär att 

medvetandegöra och tillåta rytm, erfara vila på olika sätt och hitta eller skapa källor för att 

återfå kraft och energi. Författaren skriver att det är viktigt att bli medveten om sitt eget behov 

av vila (Asp 2002). Det kommer tydligt fram i pedagogernas svar att lärandet i vilan är för 

hälsans skull och det har en hög prioritet. Vilan organiseras på bestämda sätt med liknande 

metoder så att barnen kan vila och att återfå krafterna. Vi anser att det är anmärkningsvärt att 

vilan som dagligen är ett återkommande inslag i förskolan upplevs som viktig när det annars i 

vårt samhälle inte efterlevs eller prioriteras. Förskolans verksamhet blir därför unik när det 

gäller den dagliga vilan och hur högt den prioriteras eftersom vila annars inte har hög status i 

vårt 24-timmarssamhälle (Söderström 2009, se även Asp 2002). 

Vi kan se utifrån pedagogernas uppfattningar att det råder bestämda förställningar om hur 

vilan i förskolan bör utformas. Dessa föreställningar reflekteras inte över utan blir oftast bara 

ett konstaterande. Sätten att vila på i förskolan uppfattas som en självklar del av verksamheten 

som inte diskuteras. Det liknar mer ett färdigt koncept. Att man inte ändrar vilan eller 

reflekterar över dess utformning menar vi kan bero på att pedagogerna anser att vilan är viktig 

för barnen i dagens samhälle där det finns krav på prestation och effektivitet. 

 

 

8.1.3 Det är pedagogernas villkor som gäller under vilan 

Utifrån vårt syfte att undersöka om barnen i förskolan har möjlighet till delaktighet och 

inflytande över sin vila presenteras nedan pedagogernas uppfattningar om vem det är som 

bestämmer över vilan. En beskrivningskategori som kom fram genom analysen är att det 

huvudsakligen är pedagogerna som bestämmer över hur vilan ska utformas. Cecilia säger i 

intervjun att: 

 
Nej, barnen har inte inflytande över vilan, inte så stort i alla fall. Men det är också något som jag 

känner själv att jag inte har reflekterat så mycket över. Vilan är en rutin som vi bara kör på. Vissa 

tillfällen kan barn ha utryckt att de är trötta och vill lägga sig ner på en madrass och då har det 

varit okej, men att de ska få bestämma om det vill delta i vår läsvila eller inte har inte varit ett 

alternativ. Spontant känns det som om jag vill ha överblick över alla barn men det finns något att 
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fundera på här om man kan strukturera upp vila på något annat sätt. (intervju med Cecilia, 

20161006) 

 

Hennes utsaga förtydligar att barnen inte har någon större möjlighet att vara delaktiga och ha 

inflytande över sin vila. Detta uttrycks även av de flesta andra pedagoger som vi intervjuade. 

Vilan finns som ett fast element i förskolans vardag och saknar pedagogisk reflektion. Detta 

står i motsats till förskolans läroplan som framhäver barnens rätt till möjlighet och inflytande. 

Det är framförallt förskollärarnas ansvar att se till att barnen får ett reellt inflytande på sin 

vardag på förskolan samt över verksamhetens innehåll (Skolverket 2010). Biteus och 

Engholm (2016) menar att det är pedagogernas ansvar att sätta ramarna i förskolan men även 

inom dessa ramar borde det finnas utrymme för barnen att vara delaktiga och ha inflytande. 

För att barn ska få möjlighet till delaktighet och inflytande i sin egen vardag i förskolan måste 

vi vuxna anstränga oss för att förstå vad de tycker och tänker. Tanken bakom barnens 

möjlighet att påverka är att de vuxna ser barnen som fullvärdiga medlemmar i den 

demokratiska arenan som förskolan utgör (Johannesen & Sandvik 2009). 

     I frågan om barnen överhuvudtaget ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande över sin 

vilja skiljer sig pedagogernas åsikter. Å ena sidan tycker informanterna att barnen ska kunna 

påverka vilan. Gustav till exempel menar: 

 
Jag tycker att barnen ska ha inflytande på sin vila, jag tycker om att testa på och se lite vad de kan 

och vill. Jag tycker de ska ha frihet att kunna göra det. Man ska få utvecklas i sin egen takt. 

(intervju med Gustav, 20161020) 

 

I hans resonemang finner vi en tydlig intention att barnen ska kunna påverka. Erika säger att 

det är bra om det finns möjlighet för barnen att välja hur de vill vila och lyssna på deras tankar 

och önskemål. Samtidigt är det underförstådd att det ska finnas en vila: 

 
Vilan blir som barnens rast, precis som vi vuxna har rast ska även barnen ha rätt till sin rast här på 

förskolan. (intervju med Erika, 20161020) 

 

Hon förtydligar att det är viktigt för barnen att vila och att det även är deras rätt att få vila. 

Däremot kan barnen inte välja bort vilan helt och hållet utan får i så fall välja mellan några 

lugna aktiviteter. 

     Å andra sidan och i motsats till Gustav och Erika uttrycker Cecilia och Daniel att barnen 

inte kan och borde få göra valet om de ska vila eller inte. De menar att vilan är viktig och bra 

för barnen och tycker därför att det är bra att det är pedagogerna som bestämmer över vilan 
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(intervjuer med Cecilia, 20161006 & Daniel, 20161020). Johannesen och Sandvik (2009) 

påpekar att det är vanligt att utgå ifrån att det finns områden som barnen fortfarande inte har 

erövrat. Det finns saker som barnen inte kan och vet och att barnen saknar möjligheter och 

kompetenser. Utifrån denna så kallade bristdiskurs saknar barnen kunskap om att vila är 

viktig för dem och det därför bättre att pedagogerna bestämmer. Pedagogerna fattar sina 

beslut om hur och när vilan ska utformas utifrån rådande föreställningar och normer. 

     Elvsveen (2014) skriver att personalens professionella kunskap om barn och deras 

utveckling och lärande är viktig för att skapa bra förutsättningar för vila i förskolan. Vi tolkar 

det som att pedagogerna har som uppgift att bygga en bro mellan kunskapen om vilans nytta 

för barnen och därmed barnens behov av vila och barnens egna föreställningar om hur vilan 

ska utformas.  

     Många av våra informanter uppfattar även att det finns olika skäl varför barnen har 

otillräckliga möjligheter till delaktighet och inflytande över sin vila. De uttrycker att det finns 

hinder som ligger bland annat i förskolans struktur och yttre faktorer som de inte kan påverka. 

Anna beskriver i sin intervju följande situation: 

 
Det kan ju vara svårt att hitta fler tillfällen till vila för barn under dagen, speciellt när vi bara har 

två rum att förhålla oss till. Miljön är avgörande och personaltätheten såklart. Men har vi ett barn 

som är riktigt trött och somnar så är det klart de får sova, men de är svårt att lägga dem någonstans 

med tanke på att vi bara har dessa två rum. (intervju med Anna, 20161006) 

 

Det fanns många likheter i informanternas uppfattningar om vad som kan hindra barnen att 

kunna påverka vilan. Lokalernas utformning, bemanningen på avdelningen och på hela 

förskolan och personalbrist nämns av pedagogerna. Även pedagogernas brist på kunskap om 

vila och barnens behov av vila samt brist på reflektion kring vilan på förskolan anges som 

skäl. Arnér (2009) framhäver i sin studie att pedagoger uttrycker att det finns faktorer som 

hindrar dem från att ge barnen större utrymme för sina initiativ. Det kan vara nedskärningar 

av resurser, för lite tid för reflektion, för stora barngrupper, för få i personalgruppen eller för 

små lokaler. Dessa faktorer speglar sig tydligt i våra informanters uppfattningar. Denna syn på 

hur förskolans verksamhet ser ut likställer vi med samhällets effektivisering. Det är stora 

barngrupper med få pedagoger där kostnaden ska hållas låg men kvalitén hög. 

     Däremot måste det inte vara en motsättning mellan att de vuxna tillrättalägger 

verksamheten utifrån fasta strukturer och rutiner och samtidigt låta sig påverkas av barnen och 

låta de vara aktiva deltagare i sin egen vardag (Johannesen & Sandvik 2009). Vi menar att det 

krävs väldigt lite för att göra vilan mer lustfylld, det kan röra sig om att ta tillvara på barnens 
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önskemål och ge de en känsla av att kunna vara med och påverka. Att vara delaktig och ha 

inflytande handlar inte om att få bestämma utan att bli hörd och sedd och ha möjlighet till det. 

     Det har framkommit att pedagogerna tolkar och förstår begreppet delaktighet och 

inflytande på olika sätt och att detta påverkar hur barnens åsikter och önskemål tas tillvara på. 

Informanterna är eniga om att vilan i förskolan är viktig och bra för barnen men att detta inte 

nödvändigtvis utesluter att barnen kan få möjlighet att påverka den utifrån sina önskemål. 

Pedagogerna kan lyfta barnens tankar och åsikter för att kunna forma verksamheten efter 

barngruppens behov just nu. Det handlar om att släppa taget, inte kontrollen (Biteus & 

Engholm 2016).  

 

 

8.2 Barnens uppfattningar av vilan i förskolan 

I boken Barns syn på vuxna skriver pedagogerna Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) att 

vuxna säger sig ofta förstå och veta vad barn vill och behöver utan att faktiskt själva ha frågat 

eller på andra sätt inkluderat barnen. Författarna menar att det är viktigt att studera barns egna 

tankar och upplevelser som riktar sig mot olika händelser i deras vardag eftersom vi på så vis 

kan få kunskap om vad barn uppfattar i olika sammanhang och vad de förhåller sig till (Arnér 

& Tellgren 2006). I vår studie är barnens egna uppfattningar om vilan i förskolan en viktig 

och central del då det är genom barnens beskrivningar vi kan förstå vilan som fenomen utifrån 

deras perspektiv. Detta avsnitt innehåller därför barnens egna uppfattningar om hur deras 

upplevelser och erfarenheter av vila i förskolan ser ut. 

 

 

8.2.1 Vilan i förskolan innebär återhämtning 

I våra intervjuer med barnen kunde vi synliggöra barnens egna tankar om varför vi vilar på 

förskolan. Ett barn från förskolan Solen svarar på frågan och säger att man vilar ”för att man 

ska bli pigg, annars är man ju trött hela tiden, och då kan man ju somna när man står upp". 

Det vi kan tolka utifrån barnets svar är att barnet anser att det är viktigt med vilan eftersom 

det är då barnen får möjlighet att återhämta sina krafter så att de klarar av att orka med resten 

av dagens alla bestyr. Det vi också kan tolka ur barnets svar är den trötthet barnet skulle 

uppleva om vilan skulle utebli. Barnet beskriver att utan vila skulle barnen vara ständigt trötta 

vilket i sin tur skulle leda till att man inte längre klarar av att hålla sig vaken. Dessa tankar 

kan vi knyta an till stressforskningsinstitutets temablad trötthet och återhämtning som skriver 
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att människor i alla åldrar kan drabbas av akut trötthet om vi vilar eller sover för lite. Vi 

behöver därför precis som barnen uttrycker tillgodose vårt behov av sömn och återhämtning 

för att fungera bra under dagens alla timmar (Stressforsksningsinstitutet u.å.). Barnen från 

förskolan Stjärnan beskriver också sina tankar om varför vi behöver vila genom att anknyta 

till kroppens behov av återhämtning, de fysiologiska behoven. Ett barn förklarar att de vilar 

för att musklerna ska få varva ner och vila en stund för att de sedan ska kunna vara igång 

igen. Med det sagt kan vi i vår studie se att både barn och pedagoger delar uppfattning om att 

syftet med vilan i förskolan är att samla nya krafter och låta kroppen få den återhämtning den 

behöver under en dag i förskolans verksamhet. 

     En annan intressant aspekt som framkom i barnintervjuerna i samband med frågan om 

varför vi vilar i förskolan var barnens kännedom om hur åldern påverkar hur vi sover och 

vilar i förskolan. På två av tre förskolor gav barnen uttryck för att yngre barn behöver mer 

sömn än äldre och att behovet av sömn minskar med åldern. Ett barn från förskolan Solen som 

nu är fyra år och inte längre sover under vilan berättar att: 

 
De yngre barnen behöver vila mer än vi som är stora. För att bebisar sover jättemycket i magen, de 

sover nästan hela tiden. Jag måste alltid sova innan min storasyster på kvällen. 

 

Barnens tankar om att sömn är kopplat till ålder är något som många informationssidor om 

barns sömn och sömnbehov framhäver. Folkhälsan (u.å.) upplyser till exempel om att 

sömnbehovet hos människor är individuellt och att vi har olika behov av sömn beroende på 

vilken ålder vi befinner oss i. Liknade information får vi på Vårdguidens (u.å.) hemsida.  

     Barnens uppfattningar att sömn och vila sätts i samband med ålder kan också ha koppling 

till den struktur som råder under vilan i den verksamhet som barnen vistas i. Med det sagt 

menar vi hur pedagoger väljer att dela upp barnen i olika grupper beroende på ålder. 

Exempelvis så delas barnen på förskolan Solen in i grupper där de yngre barnen som sover är 

i en grupp och de äldre barnen som är vakna är i en annan till skillnad från Stjärnan där 

utformningen av vilan är lika för alla oberoende ålder, det vill säga att alla vilar på madrass. 

Ett sätt att tolka barnens svar kan därför vara att se att de barn som i vår intervju är indelade i 

grupper under vilan ser ett tydligare samband mellan ålder och sättet att vila än de barn som i 

verksamheten vilar på ett likartat sätt oberoende ålder.   
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8.2.2 Det finns bestämda sätt att vila på i förskolan 

Barnens uppfattningar om hur vilan i förskolan ser ut skiljde sig inte mycket åt. Precis som vi 

tidigare nämnt så struktureras vilan i förskolor nästan likadant i varje verksamhet. Detta 

bekräftar också barnen i deras egna beskrivningar om vilan på förskolan. Vi kan se tydliga 

likheter i hur barn från tre olika verksamheter uppfattar vilan. Ett barn från förskolan Solen 

beskriver vilan genom att säga: "vi brukar höra på en saga, fast de små barnen går och vilar 

eller ja de sover". Barnets beskrivning över vilans utformning stämmer väl överens med det 

som pedagogerna också gett uttryck för. Under vilan sover de yngre barnen och de äldre har 

olika former av vakenvila där pedagogerna oftast läser en bok. Ett annat barn från förskolan 

Stjärnan beskriver vilan i förskolan på ett snarlikt sätt och säger att "vi ligger på madrasser 

och lyssnar på en saga och sen tar vi det lite lugnt". Barnen uttrycker precis som pedagogerna 

att det finns bestämda sätt att vila på i förskolan. 

     Det finns några skillnader i vilans utformning mellan de olika verksamheterna. Utifrån 

barnens beskrivningar är barnen på förskolan Solen under vilan indelad i grupper beroende på 

vilka barn som ska sova och vilka barn som ska lyssna på en bok. På förskolan Stjärnan har 

istället alla barn tillgång till madrasser där de får ligga ner och lyssna på en saga. De barn som 

somnar får sova och de andra barnen får efter sagans slut kliva upp och ha en lugn aktivitet. 

Även om det finns ett fåtal skillnader i hur aktiviteten vilan organiseras kan vi utifrån 

informanternas svar se att det finns bestämda sätt att vila på i förskolan som utgår ifrån 

pedagogernas rådande föreställningar om hur vilan i förskolan bör utformas. De bestämda 

sätten utgörs bland annat av att vila som aktivitet är kollektivt utformad, den sker på samma 

tid och utgörs av att barnen antingen sover eller har samma lugna aktiviteter. 

    Just ordet lugnt var något som barn från alla tre verksamheter använde för att beskriva vilan 

på förskolan. I våra intervjuer kan vi se att barnen har gjort en tydlig definition om vad lugnt 

innebär under vilan. Här följer ett utdrag från ett samtal mellan två barn från förskolan 

Regnbågen som beskriver vad det innebär att göra något lugnt: 

    
- När man tar det lugnt kan vi dega, pärlplatta, göra halsband eller bygga med lego. 

- Nej inte lego. Det låter för mycket. Vi måste sitta ner och ta det lugnt. 

 

Även barnen från förskolan Stjärnan uttrycker att vilan utgörs av att det ska vara lugnt och 

säger att ”man är tyst, och vilar en stund på madrassen och tar det lugnt innan man får gå och 

leka igen". 

     Här kan vi genom barnens beskrivningar få en bild över hur barnen upplever vilan i dagens 

förskola och deras beskrivningar av den lugna stund som sedan efterföljer. Barnen beskriver 
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vilka aktiviteter som anses som lugna och de gör också en tydlig gränsdragning i vad som inte 

anses vara lugnt och vad som inte är tillåtet. Barnen på förskolan Solen förstärker även denna 

beskrivning och säger att man inte får göra vissa aktiviteter som låter för mycket då det blir 

för mycket ljud. De menar att när man tar det lugnt ska det vara tyst. Att barnen uttrycker att 

de måste sitta ner och ta det lugnt och att man inte får göra aktiviteter som ger ljud ifrån sig 

tolkar vi vara regler som de verksamma pedagogerna har infört under vilans pågående tid. 

Detta beskriver återigen att det finns rådande föreställningar om hur barnen ska vila i 

förskolan. Utifrån barnens beskrivningar av vilan i förskolan kan vi se att det inte bara finns 

likheter i hur barnen beskriver utformningen av vilan utan också i villkoren som gäller under 

den tid som vilan pågår. Att det inte bara är vuxna som ska upprätthålla villkor är något som 

professorerna i pedagogik Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999) uttrycker. 

De skriver att barnen ska i förskolans verksamhet i interaktion med andra barn och vuxna 

tillsammans skapa regler för samvaro och trivsel för den pedagogiska miljön som de alla 

vistas i. De menar att finns många möjligheter i förskolan för barn att ha delaktighet och 

inflytande i hur beslut ska fattas (Pramling Samulesson & Sheridan 1999).  

     I barnens skildringar kan vi se att vilan i stort sett är uppdelad i två faser. I den första fasen 

sover barnen eller är vakna och vilar då genom att lyssna på någon form av saga. När den 

fasen är slut startas nästa som är följd av en lugn aktivitet. Denna aktivitet är ofta är 

pedagogstyrd eller valfri inom de gränser som barnen tydligt beskrivit ovan. Vi får precis som 

Arnér och Tellgren (2006) menar betydelsefulla insikter för vårt pedagogiska arbete med 

barnen när vi ser till barnens perspektiv. Barnen blir på så vis precis som i vår studie 

informanter som berättar om sina villkor, om sin miljö och om sin situation (Arnér & Tellgren 

2006). 

     Utifrån barnens uppfattningar kunde vi göra tolkningen att vilan på förskolan inte 

ifrågasätts av barnen. De reflekterar inte över den utan följer dagligen den bekanta rutinen. 

Vilan utformas på bestämda sätt där alla barn vilar kollektivt under sov- eller vakenvilan. 

Detta har normaliserats och barnen förmedlar intrycket att det alltid har varit så. Vi menar att 

barnen skolas in i denna rutin redan från dag ett på förskolan. 

 

 

8.2.3 Det är pedagogernas villkor som gäller under vilan 

Att pedagoger har stort inflytande över vilans utformning och strukturering har vi kunnat 

synliggöra både i barnens uttalanden om hur vilan ser ut i förskolan men också i pedagogernas 

egna uppfattningar om vilan. Barns inflytande över vilan är som vi tidigare förklarat ett 
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oreflekterat ämne. Denna uppfattning förstärker samtliga pedagoger i vår studie som också 

förklarar att de aldrig har reflekterat eller tagit tillvara på barns egna tankar om vilan. Så vad 

tycker barnen själva om deras eget inflytande över vilan? Vem är det som bestämmer och 

sätter villkoren egentligen? Svaret på denna fråga blev inte bara tydligt utan också enhetligt 

från samtliga barn i vår studie. Det är fröken som bestämmer! Ett barn från förskolan Stjärnan 

svarar följande på frågan: 

 
Det är fröken som bestämmer. Fröken bestämmer att vi inte ska låta så mycket och hålla på att 

flytta runt våra madrasser. Vi ska inte prata eller leka på vilan. Vi får inte bestämma någonting. 

Men vi skulle vilja bestämma, då hade vi velat dega eller rita. 

 

Det vi kan tolka ur barnens svar är att deras eget inflytande över vilan är starkt begränsat, 

nästintill obefintligt. Arnér och Tellgren (2006) skriver att när barn ska svara på frågan vem 

det är som bestämmer uttrycker barn att det antingen att det är föräldrarna eller fröken som 

bestämmer eftersom de skolas in i vilka regler som gäller och hamnar sedan under vuxnas 

lydnad. Författarna menar att följden av barns lydiga anpassning blir att de förlorar att göra 

egna erfarenheter. Barnens lärande kommer i att själva få erfara och det faktum att barn inte 

upplever att de kan ha inflytande över sin situation tycks vara problematiskt. I likhet med vår 

studie kan vi se att det är pedagogernas villkor som synliggörs och efterföljs i den 

pedagogiska verksamheten (Arnér & Tellgren 2006).  

     Under barnintervjuerna gav samtliga barn från alla tre verksamheter en beskrivande bild 

över att deras inflytande saknades i många frågor som rör vilan. I citatet ovan kan vi se att 

barnen inte bara uttrycker en önskan i att få utöva inflytande och bestämma utan ger också 

konkreta förslag på vad de faktiskt vill ändra med vilan. Barnen från förskolan Regnbågen 

beskriver att de gillar att få höra på en saga men att det hellre hade velat få välja egna böcker 

då det enligt barnen vore mer roligt att lyssna på. Arnér (2009) menar att för barn kan det 

handla om så få och små saker som kan göra att barnen känner att de kunde vara med och 

påverka. Det kanske inte är rent inflytande per definition med kan göra vardagen roligare för 

barnen samtidigt som de också skulle kunna få en känsla av att de känner sig sedda, hörda och 

tagna på allvar (Arnér 2009). Barnen från förskolan Solen säger samtidigt att deras läsvila inte 

är bra eftersom de ofta upplever att de inte kan se bilderna i boken. De menar att böckerna då 

blir tråkiga och att uttrycker också vid ett flertal gånger att de hellre hade velat göra något 

annat under vilans stund än att bara läsa bok varje dag. Med koppling till barnens upplevelser 

skriver Arnér och Tellgren (2006) att barn upplever ibland aktiviteter som planerats av 

pedagogerna som tröttsamma och tråkiga eftersom det kan uppstå en tristess i att vara 
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stillasittande och behöva upprepa samma aktivitet dag in och dag ut (Arnér och Tellgren 

2006).  

     Vidare in i analysen kan vi se att barnens upplevelser och erfarenheter över att få påverka 

sin egen vila skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. Ett barn från förskolan Stjärnan 

svarar på frågan om de får sova på förskolan om de känner sig trötta och säger att: 

 
Ja, vi får sova om vi blir trötta. Jag orkar inte hålla mig vaken när jag blir trött och då somnar jag 

och det får jag. 

 

Samma fråga ställdes till ett barn från förskolan Solen men där blev svaret ett helt annat: 

 
Nej det tror jag inte man får, en gång frågade jag om jag fick gå och sova men då sa fröken till mig 

att jag inte fick det. Jag vet inte varför jag inte fick sova, jag var fem år när jag frågade. 

 

Det som blir tydligt här är skillnaden mellan hur barn från olika förskolor upplever att de får 

bestämma över sin egen sömn. Barnet från förskolan Stjärnan säger att de får sova samtidigt 

som barnet från förskolan Solen säger att de inte får sova för fröken. Det som vi upplever är 

avgörande om barnen får sova eller inte är pedagogens förhållningssätt gentemot barnen och 

deras behov av att sova. Att barnet från förskolan Solen inte ens vet varför de inte får sova 

kan betyda att barnet inte fått någon vidare förklarning från pedagogen om varför det inte är 

möjligt att sova utan att det mer blivit ett konstaterande i ett nej. Arnér och Tellgren (2006) 

menar att när barn upplever att det är vuxna som bestämmer så utgår barnen från att det är så 

det ska vara. Det är deras bestämmelser som gäller och då ifrågasätter barnen heller inte deras 

beslut (Arnér och Tellgren 2006).   

     Barnet återkommer också till det som vi tidigare lyft nämligen kopplingen mellan ålder 

och vila. Att barnet avslutar meningen med att uttrycka sin ålder i samband med när frågan till 

pedagogen hade ställts kan betyda att detta är något som barnet själv har reflekterat över. 

Elvsveen (2014) beskriver i sin studie att vilan har för de äldre barnen nästan försvunnit 

eftersom de istället skulle ägna sig aktiviteter med mer pedagogiskt innehåll. Det kom dock 

fram att barnen fortfarande behövde vila eller även sova för att orka med en hel dag på 

förskolan.  

     I intervjuerna med barnen ställdes frågan: Om jag inte skulle vilja vila, vad skulle jag få 

göra istället? Det blev snabbt ett konstaterande från barnen att vilan är obligatorisk för alla. 

Det finns inga valmöjligheter eller något eget bestämmande om deltagandet i vilan. Ett barn 

från förskolan Regnbågen ger ett väldigt tydlig svar på vår fråga:  
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Man måste vara med på vilan. Det finns kanske några barn som inte sovit så bra hemma och därför 

så får man inte störa under vilan och därför får man inte gå och leka. 

 

Det vi återigen kan se är att det inte är barnen som bestämmer över sin egen vila, de har inte 

ens möjlighet att bestämma om de vill vila eller inte. Det är förbestämt. Alla ska vila och det 

ska ske under de bestämmelser och villkor som pedagogerna har upprättat under vilans 

pågående tid. Vi kan i liknelse med det som Arnér och Tellgren (2006) skriver slutligen ställa 

oss frågan om vårt nutida samhälle framställs så att barn ens har några möjligheter att uttrycka 

sig? Har pedagoger i förskolan utgått från barnens perspektiv i situationer som har med 

barnen att göra (Arnér & Tellgren 2006)?  

 

 

8.3 Vilan som rutin i förskolan 

De flesta av de intervjuade pedagogerna anser att vilan är en rutin som är självklar i förskolan. 

Den kan vara organiserad på olika sätt utifrån barnens ålder eller den fysiska miljön på 

förskolan. Pedagogerna berättar att vilan är viktig inte bara för barnen själva utan även för hur 

verksamheten ska organiseras och flyta på. Under tiden barnen vilar, sköter personalen 

disken, har planering eller tar ut sina raster. Vilan på förskolan följer därmed samhällets 

mönster där vi ramar in tid och använder oss av rutiner som ett sätt för att skapa och 

upprätthålla ordning. Heidi säger att: 

 
Det är mycket rutiner, vi har många barn och barnen måste anpassa sig efter dessa för att vi ska få 

det att fungera, för att vi ska få ihop dagen. Vi måste ha en struktur för att vi alla ska kunna orka 

och det ska rulla på. (intervju med Heidi, 20161020) 

 

Anna, som har över 40 års erfarenhet av arbete inom förskolan, påpekar att vilan är en 

tradition på förskolan som alltid har utformats på mer eller mindre samma sätt. Med tanke på 

att barnen har fått längre vistelsetider på förskolan anser vi att det är anmärkningsvärt att vilan 

som rutin fortfarande som Anna beskriver är oförändrad och inte tar hänsyn till barnens 

vistelselängd. Anna menar vidare att vilan aldrig har varit ett ämne för pedagogiska 

diskussioner med hänsyn till barnens möjlighet till delaktighet och inflytande (intervju med 

Anna, 20161006).  

     Siren-Tiusanen och Robinson (2011) skriver att rutiner i förskolan är nödvändiga för att 

organisera arbetet. De menar att alla barnen behöver anpassa sig utefter rutinerna oavsett 

deras önskemål, tankar och idéer. Tiden på dagen där barnen i förskolan vilar används av 
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personalen att sköta praktiska uppgifter som till exempel att diska lunchdisken eller att ta ut 

sina raster. Rutinerna anses ofta som viktigare än barnens fysiologiska och emotionella behov. 

Författarna påpekar även att effektivitet spelar en stor roll i vårt samhälle där teknologi och 

kommunikation är högt värderade (Siren-Tiusanen & Robinson 2011).  

     Citatet ovan uttrycker även en annan aspekt av rutinernas funktion. Heidi framhäver att det 

är många barn i barngruppen och barnen behöver anpassa sig utefter de rutinerna som finns i 

förskolans verksamhet, i vårt fall är det rutinen vila. Enligt vår tolkning syftar Heidi på att det 

är viktigt att skapa ordning i en verksamhet där många personer, barn och vuxna, vistas 

samtidigt. 21 barn blir då till 1 barngrupp som i flock genomgår dagens alla rutiner i 

förskolans verksamhet. Det finns en strävan att få gruppen att fungera och ordningsregler och 

rutiner utgör en röd tråd i den dagliga samvaron på förskolan menar etnologerna Billy Ehn 

och Orvar Löfgren (2001). Att förskolan är uppbyggd av rutiner som är lika för alla har som 

följd att vilan är en kollektiv aktivitet för barnen. Målet med rutinerna är att främja ordning 

och harmoni och undvika kaos (Nyberg et al 2010). På samma sätt fungerar rutiner i 

samhället. Vi anser även att rutiner är ett sätt att organisera tid och vara effektiv.  

     Att vilan som återkommande rutin också kan anses som positiv och bra för barnen 

uttrycker Frida i sin intervju. Hon menar att: 

 
Vilan är något som barnen kan förhålla sig till, den återkommer varje dag. Vissa barn söker aktivt 

närhet och man märker att de ser fram emot denna trygga stunden. (intervju med Frida, 20161020) 

 

Vi tolkar det som att Frida framhäver att rutiner i förskolan bidrar till att skapa trygghet och 

förutsägbarhet för barnen. Det bör tilläggas att Frida arbetar med de yngre barnen på 

förskolan.  

Det finns forskning som styrker det som Frida har gett uttryck för. I en studie visar forskarna 

Marcela Batistič Zorec och Anita Jug Došler (2016) att regelbundna rutiner bidrar till 

stabilitet, trygghet och gör det möjligt för barnen att kunna förutse det som händer på 

förskolan. Detta bidrar till barnens välmående och hälsa och reducerar stress. Grunditz (2013) 

menar att barnen och vuxna arbetar gemensamt för att rutinsituationen vila ska fungera och att 

den ska vara en positiv upplevelse för alla. Barnen och pedagogerna kommunicerar med 

varandra och barnen kommunicerar sinsemellan. På så vis blir vilan till en lekfull, rolig och 

meningsfull aktivitet som ger barnen trygghet. 

     Hur pedagogerna arrangerar vilan genom att till exempel lägga ut madrasser, förbereda 

bandspelaren eller lägga fram böcker skapar förväntningar hos barnen över hur vilan just 

denna dag ska se ut. Det egna handlingsutrymmet glöms då bort av barnen, man skulle kunna 
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säga att barnen vet vad som gäller. Vilan blir nästan som en ritual. Frida beskriver att vilan ser 

likadan ut varje dag på hennes förskola. Efter maten dukar barnen av, går och tvättar 

händerna, tar sin kudde och lägger sig på madrassen. ”Det går på automatik, vi [pedagoger] 

behöver oftast inte ens säga till” (intervju med Frida, 20161020).  

     Vi tolkar detta som att barnen är inskolade i en bestämd rutin på förskolan som de sedan 

blir vana vid. Barnen vet vad som förväntas av dem. Ett barn påpekar att när det är vila för 

barnen så tar pedagogerna ut sina raster eller planerar. Detta är underförstådd och ifrågasättas 

inte. Staton, Irvine, Pattinson, Smith och Thorpe (2015) beskriver i sin studie att 

pedagogernas behov och barnens behov när det gäller vila krockar. Det kommer fram att 

barnens behov och önskemål över hur vilan ska utformas har mindre betydelse än 

pedagogernas behov att diska, planera och ta ut sin raster.  

 

 

 

9. Slutdiskussion 

I denna avslutande del av vårt examensarbete presenterar vi studiens slutsatser. Syftet med 

vårt arbete var att undersöka vilka uppfattningar barn och pedagoger har om vilan i förskolan. 

Vi ville belysa på vilket sätt och i vilken utsträckning barnen har möjlighet till delaktighet och 

inflytande över vilan och hur detta förhåller sig till pedagogernas syn.  

     Vi kommer även att besvara våra forskningsfrågor som är: Vad anser barn och pedagoger 

är vila på förskolan? Hur uppfattar barnen sina möjligheter att kunna påverka hur vilan 

utformas? Vilket samhälle speglar pedagogernas och barnens uppfattningar om vilan? 

     Vi knyter an och jämför vårt material med litteratur och studier som vi presenterade i 

början av arbetet. Utifrån vår analys presenterar vi olika pedagogiska slutsatser som 

framkommer som resultat av vår studie och vilka möjligheter till vidare forskning vårt arbete 

kan ge upphov till. 

 

 

9.1 Sammanfattande slutsatser 

I vår studie har vi genom en fenomenografisk analys fått syn på pedagogernas och barnens 

uppfattningar om vad vilan i förskolan innebär. Begreppet vila förknippas av pedagogerna 

med att sova, att slappna av, att återhämta sig och få nya krafter. När pedagogerna resonerar 

om barnens vila framkommer det att denna rutinsituation anses vara viktig för att barnen ska 
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få återhämtning och orka med en hel dag på förskolan som innefattar många aktiviteter och 

många sociala kontakter i en begränsad miljö. Detta överensstämmer i grova drag med 

definitionen av vila som vi hittade på Folkets Lexikon (u.å.). Att kroppen behöver 

återhämtning efter aktivitet påpekas av Söderström (2009) som menar att kroppen blir av med 

energi när den är aktiv och för att återställa energibalansen behöver man vila eller sova. 

Pedagogerna i vår studie framhäver i likhet med pedagogerna i Elvsveens (2014) studie att 

barnen behöver vila och återhämta sig eftersom dagarna på förskolan är fulla av aktiviteter 

och stress.  

     Barnen uttrycker främst att vilan är en lugn aktivitet. Barnen på förskolan Solen menar att 

vilan är tråkig. Det är enligt Asp (2002) ingen bra förutsättning för att kroppen ska kunna 

uppleva vila. Hon menar att vila enbart kan erfaras om den motsvarar behoven, innebär glädje 

och lustfylld stimulans samt är frivillig och utan krav. Det är en insikt som nästintill kräver att 

barnen ska få vara med och påverka hur vilan ska utformas.  

     Vi kommer nu att presentera de mest framträdande slutsatserna som har framkommit 

utifrån vår analys om vila och barns delaktighet och inflytande.  

     Pedagogerna ger uttryck för att vilan i förskolan är ett oreflekterat men viktigt ämne att 

diskutera. Samtliga pedagoger beskriver att de fick en tankeställare kring vårt berörda ämne 

om barns delaktighet och inflytande över vilan då det inte är något som de själva eller i 

arbetslagen någonsin tidigare har diskuterat. Efter våra intervjuer anser pedagogerna att de vill 

se en förändring i att börja reflektera mer kring just barns delaktighet och inflytande över 

vilan. För att detta ska kunna bli realiserat krävs en vardagspraktik i förskolan som ger 

utrymme för och innehåller reflektion. Annars finns risken att intentionen med att inkludera 

barnens tankar och önskemål under vilan bara stannar vid fina ord. Många grundliga 

diskussioner och reflektioner är därför nödvändiga och pedagogerna måste ställa sig själva 

och arbetslaget utmanande frågor (Arnér 2009). Pedagoger behöver andra pedagoger för att 

kunna utmana sig själva, för att förstå läroplanen och för att på det sättet driva arbetet i den 

egna förskolan framåt (Biteus & Engholm 2016). 

     Utifrån våra egna erfarenheter är dock tid för reflektion en bristvara och därmed ett stort 

hinder i förskolan för att diskutera dessa viktiga pedagogiska frågor. Detta påpekas av Arnér 

och Tellgren (2006) som menar att tidsramarna är snäva i arbetet i förskolan. I förskolans 

verksamhet är det en ständig kamp om tiden och vad den ska prioriteras på. Samtidigt anser vi 

dock att en brist på reflektionstid inte får vara ett hinder för att ge barnen större möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Pedagogerna kan vara här och nu i kommunikationen med barnen 

och försöka att sätta in sig barnens perspektiv när det gäller förhandlingar om vilan (Emilsson 
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2007). Johannesen och Sandvik (2009) framlyfter att det inte handlar om att barnen ska få 

bestämma. Vilan bör vara en situation där barn och vuxna är tillsammans och där alla lyssnar 

på varandra och visar respekt för varandra.  

     En annan viktig slutsats som framkommit i vår studie är att både barn och pedagoger delar 

uppfattning om att det är pedagogerna som bestämmer och sätter villkoren under vilan. Detta 

står i motsats till Lövströms (2016) studie där pedagogerna på olika sätt tar tillvara på barnens 

tankar och önskemål. De mest avgörande besluten om vilans utformning tar dock 

pedagogerna även i denna studie.  

     Vissa av våra intervjuade pedagoger anser att det bör vara så medan andra välkomnar en 

förändring i att ge barnen möjligheter till att påverka. De pedagoger som menar att det inte 

bör ske en förändring från hur det ser ut nu menar att det ska vara pedagoger som bestämmer 

över just vilan och inte barnen. De menar att barn ska ha inflytande och delaktighet inom 

vissa ramar under andra delar i verksamheten men att vilan bör fortsätta vara under 

pedagogernas bestämmande. Anledningen till att pedagogerna ska bestämma menar de beror 

på att barnen måste lära sig att vila och den kunskapen hur vi vilar ska läras ut av 

pedagogerna. Detta stämmer överens med Asp (2002) som anser att vila är en färdighet som 

människor behöver lära sig. De menar också att vilan måste vara pedagogstyrd då den är så 

viktig för barnens återhämtning och för att tillgodose barnens fysiologiska behov som gör att 

de orkar med en dag i förskolans verksamhet (Nyberg et al 2010).  

      Utifrån vår analys kan vi se att barnen själva upplever ett värde i att vila på förskolan. De 

kan sätta ord på vad vilan tillför dem och konsekvenserna om den skulle utebli. Samtidigt 

uttrycker barnen också många förslag till förbättringar under vilan och vad de skulle vilja vara 

med och påverka i. Vi anser att barnen uppfattar kopplingen mellan behovet av vila och 

pedagogernas sätt att organisera vilan. Barnens uppfattningar att vila är bra för kroppen kan vi 

återigen koppla till Asps (2002) forskning om att vila är en färdighet.  

     Vår slutsats är att barnens önskan i att få påverka ligger i vilans monotona och 

rutinmässiga organisation. Barnen är vana vid att vilan genomförs på ett bestämt sätt. Detta 

lär barnen sig redan tidigt i förskolan. De skolas in i vilka villkor som gäller under vilans 

pågående tid och vi upplever att dessa pedagogbestämda villkor är det som bromsar barnens 

delaktighet och inflytande. Arnér och Tellgren (2006) skriver att barnen inte är vana vid att 

ifrågasätta och fundera över varför pedagogerna bestämmer i förskolans verksamhet som de 

gör. Nordin-Hultman (2004) menar att barnens möjligheter till inflytande i svenska förskolor 

är starkt reglerad och begränsat av planerade pedagogiska aktiviteter och förskolans rutiner. 
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Barnen har enbart lite utrymme att bestämma över hur dagen på förskolan ska se ut. 

Traditionella strukturer och pedagogernas planering styr verksamheten.  

     Just denna traditionella struktur utgörs av att vila i förskolan är en rutinsituation. Detta 

bekräftas av samtliga intervjuade pedagoger som uttrycker att vila är en rutin, en tradition, ett 

koncept som sett likadant ut överallt i förskolor i många år. Att arbeta med rutiner i förskolan 

är ett sätt att organisera dagen efter tid. Detta är något som Nordin-Hultman (2004) fastslår 

när hon beskriver att tiden styr aktiviteter och rutiner. Hon menar att grunden i svenska 

förskolors scheman styrs av dagligen återkommande rutiner såsom vila. Vi kan se att vilan 

alltid förläggs på samma tid på dagen och att det är begränsad med tid och möjlighet för 

barnen att kunna vila vid andra tillfällen. Att barnen kan ha väldigt olika behov av vila tas 

knappt hänsyn till. Staton, Irvine, Pattinson, Smith och Thorpe (2015) beskriver att pedagoger 

inte prioriterar barnens behov när det gäller den traditionella tiden för vila. Möjligheten att 

kunna planera, diska eller ta ut rast väger tyngre. I vår studie är det få pedagoger som 

uppfattar att barnen får möjlighet att vila när behovet uppstår. Detta beror på att förskolans 

många andra aktiviteter och rutiner också är strukturerade och fastslagna utefter tid och 

scheman. Barnens tid på förskolan präglas av tidsindelningen där olika aktiviteter utförs vid 

bestämda tidpunkter. Enligt Nordin-Hultman (2004) har indelningen av tiden blivit alltmer 

förfinad.  

     Pedagogerna har gett uttryck för att rutinen vila är i stort sett oreflekterad. Den genomförs 

dagligen utan att dess utformning ifrågasätts. Vi anser i likhet med Johannesen och Sandvik 

(2009) att det är viktigt att granska rutinerna och utmana de grunder som ligger bakom valet 

av rutiner i förskolan. 

     Den starka indelningen av vardagen på förskolan genom rutiner och scheman är för oss ett 

tecken på att i vårt moderna samhälle spelar tiden en oerhört stor roll. Vårt samhälle idag 

kräver en strukturering där arbetsliv, familjeliv och fritid behöver inramas och hinnas med i 

en 24-timmarsdag. Elvsveen (2014) skriver att vi inte längre lägger fokus på att bara vara och 

vila. Fokus i vårt moderna samhälle ligger på kunskap, aktivitet och effektivitet. Vi ska gärna 

hinna med så mycket vi kan på så kort tid som möjligt. Att vara effektiv värderas högt i 

dagens samhälle och detta påverkar enligt Siren-Tiusanen och Robinson (2001) även barnen 

på förskolan. Ellneby (1999) skriver att barnen lever i en ny tid. De behöver gå upp tidigt på 

morgonen så att föräldrarna hinner till sina arbeten, är många timmar på förskolan och efter 

det väntar olika fritidsaktiviteter. Den moderna tekniken med ständiga intryck från TV, video, 

mobiltelefoner och dataspel förser barnen med mycket information. Vi tolkar det som att 

barnen tidigt socialiseras in i vårt 24-timmarssamhälle och lär sig innebörden av att ha 



 41 

bråttom, att stressa, att inte hinna med. Våra dagar är indelade utefter rutor i almanackan och 

vi känner oss ofta jagade av klockan.  

     Med tanke på det kan vi förstå våra intervjuade pedagogers intentioner att det är viktigt att 

barnen lär sig att vila i förskolan. Som tidigare nämnt kan vila anses som en färdighet (Asp 

2002). Vårt samhälle är ett teknik- och kommunikationssamhälle där gränsen mellan arbetet 

och fritid har suddats ut. Vi kan arbeta var som helst och när som helst (Söderström 2009). 

Detta ställer tidigt höga krav på sina aktörer genom att vara en aktiv och självständig individ 

som presterar på hög nivå. Bland vuxna arbetande människor är vila en bristvara (Lundberg 

2003). Det kan bero på att vila värderas lägre än arbete för att den förknippas med lättja eller 

även skam (Asp 2002). När man vilar kan man inte prestera. Det är därmed viktigt att barnen 

förstår vikten av att vila och att få lugna stunder som bidrar till deras välbefinnande under 

dagen. Om barnen redan i förskoleålder förstår att vila är viktig och lär sig olika sätt att vila 

kan de ha nytta av det senare i livet.  

     Pedagogernas uppfattningar av vilan speglar enligt vår mening vår nutida 

samhällsutveckling där tid och inramningen av tid har stor betydelse. Även förskolebarnens 

uppfattningar av vilan tyder på att de är medvetna om vilans betydelse.  

     Att kunna vara självständig i dagens samhälle kräver att barnen ska ha utrymme för 

delaktighet och inflytande i sin vardag på förskolan för att de tidigt ska kunna lära sig att vara 

medborgare i vårt demokratiska samhälle (Skolverket 2010). Vår slutsats är med kunskap om 

vilans betydelse i dagens samhälle att barnen inte fullt ut borde ha delaktighet och inflytande 

på sin vila. Det finns en fara att barnen väljer bort att vila om de fritt får bestämma. Vi anser 

dock att det finns utifrån barnens uppfattningar i vår analys mer varierande sätt att göra 

barnen delaktiga i vilans utformning. Det är viktigt att pedagogerna förstår värdet med att 

barnen kan vara delaktiga. Får barnen utrymme för diskussioner och beslut som rör deras 

vardag kan de skaffa sig värdefulla erfarenheter (Bjervås 2003).  

     Vidare anser vi att tidiga diskussioner och samtal med barnen på förskolan kan bidra till en 

långsiktig förändrad syn på vila. Om barnen tidigt får en förståelse för vilans positiva effekter 

kan detta påverka deras framtida livsstilar. Vilans status kan höjas och bidra till att den inte 

längre förknippas med negativa associationer. Utifrån resultaten av vår studie menar vi att 

förskolan redan har kommit en bra bit på vägen eftersom förskolebarnen redan förstår att vila 

är viktig. Det krävs dock medvetna pedagoger som ser vilan inte bara som en rutin utan även 

som ett värdefullt tillfälle för lärande. 
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9.2 Förslag till vidare forskning 

I vår studie har vi forskat om pedagogers och barns uppfattningar av vilan i förskolan och om 

barnen har möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vila. Vi har i vår analys som 

grundar sig på intervjuer med pedagoger och barn stött på intressanta uppfattningar och 

utsagor som vi tycker att det skulle vara spännande att forska vidare om. 

     Barnens möjligheter att kunna vara med och påverka verksamheten är beroende på hur 

pedagoger i förskolan förstår begreppet delaktighet och inflytande (Biteus & Engholm, 2016). 

Vi anser att ett intressant ämne för vidare forskning är att undersöka huruvida pedagogers 

utbildning påverkar barnens möjlighet till delaktighet och inflytande. Finns det skillnader i 

uppfattningar mellan förskollärare, barnskötare och personal utan pedagogisk utbildning? 

Vilka konsekvenser har detta för verksamheten? 

     Pedagogernas olika syn på huruvida barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sin 

vila öppnar också upp för vidare diskussioner och studier. Ska barnen vara delaktiga? Hur kan 

barnen bli delaktiga? Vilken slags förskola krävs för att barnen kan vila utifrån deras behov 

och intressen?  

     Vi vill avsluta med att vi tycker att barnens tankar är viktiga. Den uppfattningen delade vi 

redan innan vi påbörjade vårt arbete. Vi blev förundrade när det kom fram i vår studie att barn 

har få eller inga möjligheter att påverka sin situation i en rutinsituation som vilan. Om vi nu 

utgår ifrån att stora delar av förskolans vardag är rutinstyrda kan man konstatera att barnen 

inte har särskilt många tillfällen som erbjuder delaktighet och inflytande. Det är vår uppgift 

som pedagoger att ge barnen en röst och vara lyhörd för deras tankar. Vi ser ett behov av 

vidare forskning om barns delaktighet och inflytande i förskolans rutinsituationer.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide i intervju med pedagoger 

 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur många års erfarenhet inom yrket har du? 

 Hur gamla är barnen som du arbetar med? 

 Vad är vila för dig? 

 Hur vilar barnen på förskolan? 

 Får barnen fler möjligheter till vila varje dag? 

 Kan ni beskriva hur arbetet med vila fungerar på er förskola? 

 Vad anser ni pedagoger är vilans funktion och vad vill ni att den ska ge? 

 Vem är det som bestämmer hur en vila är uppstrukturerad? 

 Finns det några hinder med att ha vila på förskolan?  

 Vad anser du om barns inflytande över sin egen vila? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide i intervju med barn 

 

 Vad heter ni? 

 Hur gamla är ni? 

 Hur vilar ni på förskolan?  

 När vilar ni när i är här på förskolan? Vad kallar ni er vila? 

 Vad tycker ni om vilan?  

 Vad är det som är bra med vilan? 

 Finns det något mer er vila som ni skulle vilja ändra på? 

 Om ni fick bestämma helt själva hur vilan ska se ut, hur ser den ut då? 

 Kan ni berätta hur ni vilar som bäst? 

 Vem är det som bestämmer hur ni ska vila? 

 Om jag inte skulle vilja vila, vad skulle jag få göra istället? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

Bilaga 3 
 

Informationsbrev och samtyckesavtal föräldrar 

Ort XXXX-XX-XX                                            

 

Hej föräldrar på förskolan XXXXX !  

 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om barns vila på förskolan och i vilken form de har 

inflytande över sin egen vila. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet den XXXX-

XX-XX. Vi skulle då vilja intervjua ert barn kring vårt berörda ämne. I intervjun önskar vi att 

använda ljudupptagningar som ett hjälpmedel så att vi helt kan fokusera på att vara här och nu 

i intervjun. Vi kommer också under intervjun att föra stödanteckningar.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan 

i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även 

barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då också möjlighet att besluta 

om sitt eget deltagande.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Elin Ernsth och Kirsten Bunge 

 

 

Elin Ernsth  

Kontakt: XXXXXXXX 

 

Kirsten Bunge  

Kontakt: XXXXXXXX      

 

Handledare: Susanne Waldén 

Södertörns högskola 

Kontakt: XXXXXXXX 
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Ort  XXXX-XX-XX                                            

 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

OBS: Viktigt att båda vårdnadshavare undertecknar formuläret. 
 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

Barnets namn: ……………………………………………………………………. 

 

 

 

Vårdnadshavare 1: ……………………………………………………………….. 

 

 

Datum: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Vårdnadshavare 2: ……………………………………………………………….. 

 

 

Datum: ……………………………………………………………………………

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

Formuläret återlämnas till Elin Ernsth/Kirsten Bunge senast den XXXX-XX-XX.  

Om du/ni inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.  
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Bilaga 4 
 

Informationsbrev och samtyckesavtal pedagoger 

Ort  XXXX-XX-XX                                            

 

Hej pedagoger på förskolan XXXXX !  

 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om barns vila på förskolan och i vilken form de har 

inflytande över sin egen vila. 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet den XXXX-

XX-XX. Vi skulle då vilja intervjua ert barn kring vårt berörda ämne. I intervjun önskar vi att 

använda ljudupptagningar som ett hjälpmedel så att vi helt kan fokusera på att vara här och nu 

i intervjun. Vi kommer också under intervjun att föra stödanteckningar.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Elin Ernsth och Kirsten Bunge 

 

 

Elin Ernsth  

Kontakt: XXXXXXXX 

Kirsten Bunge  

Kontakt: XXXXXXXX      

Handledare: Susanne Waldén 

Södertörns högskola 

Kontakt: XXXXXXXX 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Härmed försäkrar jag att jag frivilligt deltar i Elin Ernsths och Kirsten Bunges studie: 

 

Namn: ________________________________________________________________ 

 

 

Datum: ________________________________________________________________  
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Bilaga 5 
 

Mejl till förskolechef 

Ort XXXX-XX-XX                                            

 

Hej!  

 

Vi heter Elin Ernsth och Kirsten Bunge och är studenter på det erfarenhetsbaserade 

förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver 

vi vårt examensarbete som omfattar en mindre undersökning. Studien kommer att handla om 

barns vila på förskolan och i vilken form de har inflytande över sin egen vila. 

 

Vi vänder oss till dig med en förfrågan om deltagande i vår studie. Detta innebär att vi gärna 

vill intervjua pedagoger och barn på din förskola. Vi har tänkt oss att besöka verksamheten 

inom de närmaste veckorna, förslagsvis vecka 40, 41 eller 42. 

 

Genomförandet av studien är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att förskolans, personalens och barnens identitet inte får 

avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Om du godkänner ert deltagande i studien kan vi gå vidare med att tillfråga pedagoger och 

föräldrar.  

Tidsramen för vår studie är relativt snäv och vi skulle därför uppskatta att få svar av dig så 

snart som möjligt. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Elin Ernsth och Kirsten Bunge 

 

 

Elin Ernsth  

Kontakt (email och telefon): XXXXXXXX 

 

Kirsten Bunge  

Kontakt (email och telefon): XXXXXXXX      

 

Handledare: Susanne Waldén 

Södertörns högskola 

Kontakt (email och telefon): XXXXXXXX 
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Bilaga 6 

 
Fenomenografisk analys 

 

Övergripande 

beskrivningskategorier 

utifrån 

fenomenografisk 

analys steg 4 

 

 

 

 

Kategori 1 

Vilan i 

förskolan 

innebär 

återhämtning 

Kategori 2 

Det finns 

bestämda sätt 

att vila på i 

förskolan 
 

Kategori 3 

Det är 

pedagogernas 

villkor som 

gäller under 

vilan 

Kategori 4 

Vilan som 

rutin i 

förskolan 

Sammanfattande 

beskrivning av 

kategorin 

Vilan är en 

förutsättning för att 

barnen ska kunna 

återhämta sig och 

orka med en dag i 

förskolans 

verksamhet 

 

Det råder bestämda 

föreställningar om 

hur vilan i förskolan 

bör utformas.  

 

 

 

Barns delaktighet 

och inflytande 

begränsas av vilans 

organisation och av 

pedagogers 

uppfattningar 

 

Rutiner, struktur 

och pedagogernas 

förhållningssätt 

styr vilan i 

förskolan  

Kategorisering av 

informanternas 

uppfattningar (steg 3 i 

den fenomenografiska 

analysen) 

- vilan är viktig 

- fysiologiska 

behov beskrivs av 

både barn och 

pedagoger 

- vilans främsta 

funktion är 

återhämtning 

- vila sätts i 

förhållande till 

icke-vila 

- aktivitet och vila 

- barnen har 

mycket aktiviteter 

- långa dagar på 

förskolan 

- förskolan jämförs 

med ett jobb för 

barnen 

- barnen uttrycker 

att vila krävs för 

att orka med 

dagen 

- vila kopplas till 

ålder 

 

 

- vilan utformas på 

likartade sätt 

- sovvila och 

vakenvila 

- förläggs på 

samma tidpunkt 

- det erbjuds sällan 

fler tillfällen för 

vila 

- vila som 

färdighet, barnen 

behöver lära sig 

- barnen använder 

sig av orden 

”brukar” och 

”alltid” 

- barnen refererar 

till samma lugna 

aktiviteter 

- vilan ska vara 

lugn 

- barn skolas in i 

normen hur vilan 

ska vara på 

förskolan 

- ålder 

 

 

 

- det är 

pedagogerna som 

bestämmer 

- barnen 

ifrågasätter inte 

att det är 

pedagogerna som 

bestämmer 

- SKA barnen få 

bestämma? 

- barnen 

efterfrågar mer 

variation i vilans 

innehåll och 

utformning 

- barnens 

fysiologiska 

behov som skäl 

för pedagogernas 

bestämmande 

- fast element och 

saknar 

pedagogisk 

reflektion 

 

- verksamheten 

ska flyta på 

- alltid varit 

organiserad på 

samma sätt 

- barnen vet vad 

som förväntas 

av dem och hur 

vilan försiggår 

- tradition 

- vila som rutin 

upprätthåller 

och skapar 

ordning  

- barnen behöver 

anpassa sig 

- kollektiv 

aktivitet 

- pedagogerna 

uttrycker att 

man inte 

diskuterar vilan 

på förskolan 

- anses dock vara 

viktig 

- den finns bara 

- har alltid varit 

så 

- tradition, 

koncept, rutin 

 

 

Tabell 1: Fenomenografisk analys 

 

 


