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Abstract 

The purpose of the study is to describe the preschool teachers different opin-

ions of children's opportunities to rest in preschool. This is done from an 

educational perspective where preschool teacher’s opinions and experiences 

form the basis for the study's results. Interviews have been used as a method 

and four preschool teachers in a municipality in Västra Götaland have partici-

pated. The study has phenomenography as the basis of theory and the study 

has therefore focused on the different perceptions about the phenomenon of 

rest and what tthe essence of these perceptions is. 

The result shows that preschool teachers partly feel that they can’t meet the 

children's need for rest in the preschool in the way they have wished. They 

use with a variety of activities and strategies to help the children get their rest 

satisfied. These activities include, for example, sleep, book reading, film and 

other peaceful activities. The preschool teachers' opportunities to work with 

rest in preschool are influenced by various factors and there are four different 

categories of perceptions presented in the study. The sample space of this 

study are the four different perceptions that deal with children's needs for 

care,  legal guardians outlook, the environment's design and how to organize 

to work with rest. 

 

Keywords: Childrens sleep,  preschool, rest, phenomenography 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns 

möjligheter till vila i förskolan. Detta görs utifrån ett pedagogperspektiv där 

förskollärares uppfattningar och erfarenheter ligger till grund för studiens re-

sultat. Intervjuer har använts som metod och fyra förskollärare inom en kom-

mun i Västra Götaland har deltagit. Studien har fenomenografi som grund och 

studien har därför fokuserat på vilka olika uppfattningar som finns kring fe-

nomenet vila och vad kärnan i dessa uppfattningar är.  

Resultatet påvisar att förskollärarna delvis anser att man inte kan möta barnens 

behov av vila i förskolan på det sätt man hade önskat. Man arbetar med en rad 

olika aktiviteter och strategier för att hjälpa barnen att få sin vila tillgodosedd. 

Dessa aktiviteter innefattar b.la sömn, bokläsning, film och andra lugna ak-

tiviteter. Förskollärarnas möjligheter att arbeta med vila i förskolan visar sig 

påverkas av olika faktorer och det är fyra olika kategorier av uppfattningar som 

presenteras i studien. Utfallsrummet för denna studie är de fyra olika upp-

fattningarna som handlar om barnens behov av omsorg, vårdnadshavares upp-

fattningar, miljöns utformning samt hur man organiserar för att arbeta med 

vila. 

 

Nyckelord: Barns sömn, förskola, vila, fenomenografi 
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1 INLEDNING  

Barn är beroende av de vuxna relationer som finns i deras omgivning och 

barns tidiga sociala erfarenheter formar barnens utveckling på neurologisk 

och biologisk nivå på både gott och ont (Thomsson, 2014). 2018 var 85% av 

alla barn i Sverige inskrivna i förskolan (Skolverket, 2019) och under deras 

vistelse i förskolan är det personalen som är de vuxna som har ansvaret över 

dem.  

Markström (2007) beskriver att beroende på hur pedagogerna väljer att arbeta 

och utforma sin verksamhet så har det betydelse för vad förskolan blir för 

plats för barnen att vistas i. Barnens tid i förskolan har även betydelse för hur 

barnet formas, utvecklas och gestaltas senare i livet (Markström, 2007). Det 

är därför av relevans för yrkesutövningen att studera hur förskollärare uppfat-

tar olika fenomen som förekommer i förskolan.  

Ett fenomen som förekommer i förskolans verksamhet är vila. Denna studie 

handlar om förskollärarnas uppfattningar kring vilka möjligheter barnen i för-

skolan har för att möta sina behov av vila. Intresset för att göra denna studien 

har uppkommit genom egna erfarenheter av personal i förskolan som diskute-

rat hur man skall arbeta med vila. Genom yrkeserfarenheter har även olika 

aktiviteter för vila presenterats så som sömn, bokläsning, filmvisning och sa-

goberättelser. Jag har även sett att man använder sig av olika metoder för 

olika barn.  

En studie om vila är relevant då vi idag lever i vad Söderström (2013) kallar 

för ett 24-timmars samhälle där allting produceras dygnet runt och överallt på 

24 timmar. Man ser en ökad stress bland människor och vi är mer beroende 

av klockan. En effekt av detta är att sömnproblemen i Sverige har ökat mar-

kant. Hälsa är beroende av balans och om vi vill ge dagens barn en god hälsa 

är det relevant att öka kunskapen om barns möjligheter till vila i förskolan 

(Söderström, 2013). 
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Förskollärarnas inställning till vila och vilka möjligheter som finns för barnen 

påverkar därför förskollärarnas arbetssätt och hur det möjliggörs för barnen 

att få dessa behov tillgodosedda. Utifrån förskollärarnas perspektiv kommer 

studien att undersöka vilka möjligheter barnen har att få återhämtning och 

vila samt vilka möjligheter förskollärarna har att möta dessa. 

1.2  Bakgrund 

Halldén (2016) beskriver att barnens kompetens och lärande synliggörs allt 

mer i förskolans styrdokument och omsorgen som helhet har en risk att osyn-

liggöras, försvinna och ses som mindre viktig. Begreppet omsorg kan förkla-

ras med att man tar hand om något eller någon (Halldén, 2016). Omsorg i för-

skolan kan förstås som ett sätt att kunna se och tona i barnens behov. Omsorg 

kan även innebära hur man vårdar kroppar genom exempelvis hygien, mat, 

vila och påklädning (Villanueva Gran, 2018). Det betonas dock att lärande 

och omsorg är beroende av varandra för barn i förskolan (Halldén, 2016).  

Omsorgen ses som ett sätt att möta barnens behov och skapa trygghet för bar-

nen i förskolan så att barnen ges en tillhörighet och självmedvetenhet 

(Halldén, 2016).  En studie presenterad av Sheridan, Williams och Sandberg 

(2015) visar att det är fundamentalt för pedagoger att kunna möta de behov 

som barnen har av omsorg och genom detta får man omsorgskompetens. Vila 

är en del av omsorgen då man möter upp ett behov som finns av att vila, nå-

got som vi alla människor behöver (Sheridan, Williams & Sandberg, 2015).  

Förskolans utformning vilar på styrdokument och ett av dem är läroplanen. I 

läroplanen för förskolan står det att ” Utbildningen ska utgå från en helhets-

syn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. ”samt att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn erbjuds en god 

omsorg med balans mellan aktivitet och vila” (Skolverket, 2018 s.7).  

Även den lagstadgade barnkonversionen beskriver att barn har rätt till att få 

vila och ha fritid, till lek och rekreation som anpassas till barnets ålder (Uni-

cef, 2019). 
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Söderström (2013) menar att vår hälsa är beroende av balans. Vila, sömn och 

energiintag är processer som bygger upp oss och hjälper till med återhämt-

ningen. Söderström (2013) diskuterar även hur dagens samhälle påverkar oss. 

I den tid vi lever i idag finns ett konstant flöde av intryck och aktivitet och vi-

lan hamnar ofta i skymundan. 

Enligt Söderström (2013) är vila inte detsamma som att ligga stilla och göra 

ingenting utan det kan även vara något aktivt. Det skall vara något som ger 

energi tillbaka och som skapar välbehag. Vilan kan definieras som en åter-

hämtning efter en ansträngning eller som omväxlingen som sker mellan akti-

viteter. Därför är aktivitet och vila beroende av varandra och skapar tillsam-

mans den optimala balansen för hälsa. Aktivitet, stress och trötthet är sam-

mankopplade med varandra. När vi har ansträngt oss fysiskt eller psykiskt be-

hövs återhämtning (Söderström, 2013).  

Vilans form kan variera utifrån vilka behov som finns, intressen och glädje-

ämnen i livet. Vilan kan även variera i tid från en sekund till flera timmar. 

Man kan även vila ofta, varje dag eller mindre sällan (Söderström, 2013). Vi-

lan på förskolan. Söderström (2013) anser även att vi är i behov av många 

olika typer av vila för att återhämtas maximalt.  

Grunditz (2018) beskriver att vila i förskolan kan ske på olika sätt exempelvis 

genom sömn eller lugnare aktiviteter. Barns behov av att under dagtid vila 

återspeglas i förskolans verksamhet då det både erbjuds aktiviteter, rum, 

material, handlingar och speciella tider som ska möta upp det behov som bar-

nen har av vila. Vilan är en del av förskolans verksamhet och en viktig del av 

barnens vardag och barndom då det är ett återkommande fenomen som tar 

upp barnens tid (Grunditz,2018).  

Niss och Söderström (1996) förklarar att vilans syfte är att ge en skön stund 

och avslappning för att vinna krafter till att orka med sin dag. Författarna be-

skriver även att under vilan har många barn egna trygghetssaker i form av 

nappar, snuttar eller mjukisdjur. 

 

Niss och Söderström (1996) förklarar vidare att massage och beröring även 
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kan ge avkoppling samt att det ger en effekt av att barnen får närhet och upp-

märksamhet. Beroende på hur trygga barnen är så kan behovet av pedagoger 

under vilan variera för att hjälpa barnen att finna ro. Barn i olika åldrar sover 

på förskolan men det finns även barn som inte gör det (Niss & Söderström, 

1996).  

Niss och Söderström (1996) menar att det är pedagogernas ansvar att bedöma 

om barnen behöver sömn för att orka vara på förskolan, men förklarar även 

att barnen oavsett behöver avkoppling tillsammans med en vuxen. Det kan 

även uppstå diskussioner mellan vårdnadshavare och pedagoger kring bar-

nens behov av sömn och vila. Vårdnadshavare å ena sidan kan uppleva att 

barnen får det svårt att somna på kvällarna medans pedagogerna å andra si-

dan kan tycka att barnet behöver sömn för att orka med eftermiddagarna på 

förskolan (Niss & Söderström, 1996). 

Det är tydligt hur omsorgen alltid har varit viktig i förskolan (Villanueva 

Gran, 2019). Hur och när man sover i förskolan är personligt för varje barn 

och att vilan är väldigt personlig del av förskolans verksamhet. Vilan är dock 

så mycket mer än bara den tiden som vissa barn verkligen sover. Själva vilan 

kan ibland vara i upp till fyra timmar av förskolans dagliga tid. Vilan som ak-

tivitet i förskolan innebär även tid för förberedelse, kommunikation, möble-

ring av rum och uppvaknande efter sömn. Under vilan som aktivitet på för-

skolan sker det dock mycket interaktion mellan barn och pedagoger eller mel-

lan barn och barn. (Villanueva Gran, 2019) Vilan i förskolan har dock för-

ändrats mycket över tid, något som förklaras vidare i Grundliz (2018) av-

handling under avsnittet tidigare forskning. 

Då läroplan, barnkonventionen samt andra presenterade källor lyfter vilans 

betydelse för barn i förskolan är det av stor relevans att studera just vilan i 

förskolan som ämne. Det är relevant då det inom verksamheten kan synlig-

göra hur man arbetar med vila och hur barnen får sina behov tillgodosedda. 

Då det är personalen i förskolan som har ansvaret för barnen under deras vis-

telse där anser jag att den omsorg som erbjuds behöver synliggöras och re-

flekteras kring. 
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1.3 Begreppsdefinition 

Vila = Vila är även något som skall ge energi och skapar tillfredställelse (Sö-

derström, 2013.) Vilan i förskolan ses som en del av omsorgen som ges till 

barnen och kan uppnås genom både aktiviteter och spontant (Grunditz, 2013). 

Omsorg = Omsorg i förskolan beskrivs som något som präglas av ömsesidig-

het då man känner in och möter andra. Genom omsorg i förskolan tillgodoses 

barnens sociala, fysiska, psykologiska och emotionella behov (Skolverket, 

2019). 

Pedagoger = I studien används begreppet pedagoger vilket innefattar personal 

i förskolan såsom förskollärare och barnskötare. De informanter som deltog i 

studien var samtliga leg. Förskollärare. Benämningen förskollärare kommer 

därför att användas när det är resultat ifrån intervjuerna som diskuteras och 

presenteras.  

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns 

möjligheter till vila i förskolan. 

1.5 Frågeställningar 

Hur anser förskollärarna att barns behov av vila tillgodoses? 

Vilka strategier beskriver förskollärarna att det finns för att möta barnens be-

hov av vila? 

Vilka förutsättningar anser förskollärarna finns för att arbeta med vila? 

Vilka föreställningar har förskollärarna om vårdnadshavarnas påverkan på 

barnens vila? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Den forskning som valts i denna studie representerar vilan som fenomen ur 

olika aspekter. Det presenteras en återblick på vilan ur ett tidsperspektiv, hur 

vilan kan se ut och vad vila i förskolan kan innebära. Den forskning som 

valts är relevant för studien då den förtydligar fenomenet vila och den kom-

mer att sättas i relation till det resultat som studien resulterar i. 

Grunditz (2018) forskning presenterar vilan som fenomen i förskolan ur ett 

historiskt perspektiv. Grunditz beskriver vilan som en aktivitet som till stor 

del är vuxenstyrd men där barnen är delaktiga i att upprätthålla själva aktivi-

teten. Studien visar även att när vilan som aktivitet sker så förändras verk-

samhetens fysiska miljö för att synliggöra att det är just vila och sovande som 

aktivitet som pågår.  

Det är inte alla barn som sover eller vilar och medan pedagoger utför om-

sorgsrutiner så skapar andra barn andra aktiviteter. Resultatet av studien visar 

att den vila som erbjuds i förskolan som aktivitet sker på dagtid, främst efter 

lunch, i miljöer som skapats och möblerats om i rum för aktiviteten. Man 

skapar miljöer med madrasser, flyttbara sängar eller liknande för att möta upp 

barnens behov av vila. Ett annat resultat som presenteras genom den sam-

lande empirin är att vilan konstrueras genom olika relationer och deltagarnas 

interaktion med varandra eller med olika typer av material och miljöers ut-

formning (Grunditz, 2018).  

När det gäller sömnen för små barn i förskoleålder som vistas i förskolan så 

menar Grunditz (2013) i sin forskning om små barns sociala liv på förskolan 

att barnens sömn påverkas av hur flexibel förskolans vilorutin ser ut och vilka 

förutsättningar personalen i förskolan har att möta varje barns individuella 

sömnbehov. Det finns även olika faktorer som påverkar kvalitén av sömnen 

som de sovande barnen upplever. Studien presenterar att det är av största vikt 

att barnen får en sovtid anpassad till ålder och sömnbehov.  
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Barnens sömnkvalitet drar även nytta av en nära dialog med vårdnadshavare 

för att möta barnens behov på bästa sätt samt att miljön är lämplig där sov-vi-

lan sker. I Grunditz (2013) studie visar sig vilan i förskolan som en aktivitet 

med rutiner som konstrueras tillsammans med barn och pedagoger som inte-

ragerar i ett visst rum. Studien visar även att under vilan ryms varje barns 

personliga behov för att få den bästa vilan i den möjligaste mån som det är 

möjligt för pedagogerna att möta barnens behov.  

Wiggs (2015) beskriver att barn som vanligtvis sover på dagen i förskolan för 

att vila har olika sov-vanor och tider. Dessa är utformade efter barnens biolo-

giska och individuella behov men påverkas även av exempelvis platsen där 

vilan sker och vårdnadshavarnas inställning till barnens behov av vila. Detta 

visar alltså att även vårdnadshavare påverkar hur barnen får sina behov tillgo-

dosedda på förskolan. 

God kvalitét för vilan i förskolan skapas av olika faktorer. Grundliz (2018) 

beskriver hur man förändrar förskolans fysiska miljö för att synliggöra vilan 

och även Wiggs (2015) har lyft platsens betydelse för vilan. En inbjudande 

och isolerad vilomiljö som är isolerad från störningsmoment beskrivs som en 

av de faktorer som påverkar vilans kvalitét (Sheridan, Pramling Samuelsson 

& Johansson, 2009). Vuxna skall kunna uppmärksamma barnens behov un-

der vila och lärarna bör ge barnen individuell omsorg efter sina behov och få 

vara delaktiga i vilan genom att exempelvis påverka sin vila. Vilan kan ske 

genom att man lyssnar på lugn musik eller genom bok-läsning och då kan 

barnet få påverka vilken musik man vill lyssna på eller vilken saga som skall 

läsas (Sheridan et.al., 2009). 

Förutom sömnen som ett sätt för barnen att få sina behov av vila och åter-

hämtning tillgodosedda så beskriver Asp (2002) i sin avhandling att vila även 

kan erfaras genom avslappning, avskärmning och avkoppling i stillhet och 

tystnad. Även skönhet och trevnad som skapas genom lust, stimulans och 

stämningar kan bidra till vila. Gemensamt för alla sätt att erfara vila är att 

målsättningen med vilan är att den är hälsofrämjande. 
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Asp (2002) beskriver även att för att kunna möjliggöra vila så behöver man 

aktivt prioritera sina handlingar, kunna kontrollera och överblicka de situat-

ioner som inträffar. Detta kan ske genom olika strategier men en strategi som 

presenteras är att man informerar de personer som berörs om hur en situation 

är och ligger till. Genom denna strategi minskar man irritation och stress för 

berörda individer. I avhandlingen förklaras även att för att vila skall ske så 

behövs det ske frivilligt och utan några krav. För att man skall kunna lära sig 

att vila så behöver man bli medveten om sitt egna behov av vila. Detta får 

man förståelse för genom att man får erfarenheter som är förknippade med 

sina egna behov.  

 2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att det finns vissa faktorer som påverkar barnens 

möjligheter till vila i förskolan. Grunditz (2018, 2013), Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson (2009) beskriver att pedagogernas förhållningsätt är 

avgörande för hur barnens vila möjliggörs. Det talas om att pedagogernas för-

utsättningar och flexibilitet spelar roll för vilans utformning och kvalitet. 

Forskningen visar även att miljön där vilan sker är avgörande för hur vilan 

sker (Sheridan et al., 2009).  

Vilan i förskolan kan förstås som en aktivitet som kan innefatta sömn men 

även musiklyssning, bokläsning eller andra aktiviteter som leder till välbehag 

(Grunditz, 2018; Sheridan et al., 2009). 

Den tidigare forskningen visar på att barnens behov av vila är avgörande för 

hur vilan skall utformas och huruvida barnet skall sova eller inte. Det presen-

teras i forskningen att det är vuxna och pedagoger som skall bemöta och för-

stå barnens behov samtidigt som även barnens vårdnadshavare påverkar hur 

deras barn får sina behov tillgodosedda. (Grunditz, 2013, 2018; Wiggs, 

2015).  

Den presenterade forskningen är relevant för studien då den ger kunskap 

kring hur vilan i förskolan kan se ut och förstås. Pedagogers förhållningsätt 



Hur möjliggörs vilan i förskolan?  Marie Arvidsson 

9 

 

presenteras i denna forskning som avgörande för att barnen skall få sina be-

hov tillgodosedda och därför är det relevant att denna studien intervjuar förs-

kollärare för att få deras perspektiv på vilan. 
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3 TEORI 

Fenomenografi används som teoretisk utgångspunkt i studien. Fenomenogra-

fin har använts då det finns ett intresse i att få en ökad förståelse för själva fe-

nomenet vila. Med fenomenografin som utgångspunkt belyser man även den 

variationen som finns av uppfattningar som framkommer och detta kan bidra 

till ökad kunskap. Empirin som skall analyseras kommer från intervjuer. Då 

intervjuer är en vanlig metod att använda sig av inom fenomenografin passar 

fenomenografins sätt att analysera denna studie. 

Fenomenografin hjälper till att beskriva och analysera människors olika upp-

fattningar, upplevelser och tankar om fenomen som finns i världen (Dahlgren 

& Johansson, 2019). I denna studie är det uppfattningar om barns möjligheter 

till fenomenet vila som studien riktas mot. Det är också förskollärarnas vari-

ation kring olika uppfattningar som är det centrala, snarare än själva likhet-

erna som upptäcks (Dahlgren & Johansson, 2019).  

Två relevanta begrepp inom fenomenografin är uppfattning och utfallsrum. 

Människors olika uppfattningar om något är grunden inom fenomenografins 

forskning. Dessa uppfattningar kan uttryckas och beskrivas på många olika 

sätt och det är genom analysen som dessa uppfattningar om att förstå sin om-

värld skall förstås. Det som informanterna väljer att berätta i denna studie 

handlar om deras olika sätt att förstå vila och deras erfarenheter.  

De olika uppfattningarna som informanterna har bildar olika utfallsrum. 

Dessa utfallsrum förklarar inte vad som är rätt eller fel utan att ett visst feno-

men kan förstås på olika sätt av olika individer. Detta kan påverkas av tidi-

gare erfarenheter eller vad man väljer att lägga sitt fokus på (Dahlgren & Jo-

hansson, 2019). 

De olika uppfattningarna man får fram i sin forskning kan inte garantera att 

det är alla uppfattningar och utfallsrum kring ett fenomen som presenteras 

utan beroende på hur många personer som deltar i studien kan man hitta fler 

skilda uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2019). Det är informanternas 
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olika uppfattningar som genom studien skall bilda en variation av olika ut-

fallsrum. Genom de svar som förskollärarna ger under intervjun så skapas se-

dan utfallsrum under analysen. Deras uppfattningar kategoriseras och tolkas 

för att försöka förstå innebörden av det som sägs. Informanterna kan alltså 

tala om samma sak men med olika uppfattningar. Dessa två begrepp är rele-

vanta att använda i denna studie då den utgår ifrån de olika uppfattningar, 

uppfattningar och erfarenheter förskollärare har. 

En fenomenografisk didaktik används som metod vid forskning och under-

visning men ger även ett nytt perspektiv på pedagogiken. Begreppet omvärld 

är centralt inom fenomenografin därför att varje individ har en egen uppfatt-

ning om fenomen, kunskap och föreställningar som finns i sin egen omvärld. 

Det är uppfattningar precis som de är som man studerar och inte huruvida 

uppfattningarna är korrekta eller inte.  Begreppet uppfattning används även 

för att beskriva att det är fenomenens uppfattningar är det intressanta (Egi-

dius, 2009). 

Fenomenografins sätt att se på kunskap består av att man är kritisk mot be-

skrivningar av inläsning i allmänna termer och att inlärning är beroende av 

hur något ter sig för någon annan, alltså påverkat av andras uppfattning och 

tolkande. Med utgångspunkt i fenomenografin så används inte på förhand en 

bestämd teori om fenomen utan det material man skall analysera sker genom 

att försöka förstå innebörden utan att det översätts med tolkningsregler (Lars-

son, 1986).  

Man tar alltså frånvaro från teoretiska förankringspunkter och tidigare formu-

lerade hypoteser. Forskningen skall istället riktas till att förklara fenomenets 

betydelse. Genom att man får förklarat för sig vad fenomenet betyder för in-

formanten och hur det erfaras blir även betydelsen tydligare och underlättar 

att sedan kunna förstå fenomenet i alla aspekter (Johansson, 2009). Genom 

att en fenomenografisk studie används kommer en variation av uppfattningar 

presenteras. Betydelsen av detta bidrar till ökad kunskap om förskolan eller 

samhället vilket som får oss att förstå fenomenet bättre.  
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Kunskap beskrivs som relationer mellan en mängd utan olika uppfattningar 

och aspekter av världen. Den forskning som beskrivs av fenomenografin är 

uppfattningar av något som vi tar för givet (Johansson, 2009). 

 

  



Hur möjliggörs vilan i förskolan?  Marie Arvidsson 

13 

 

4 METOD 

4.1 Urval och Deltagare 

Urvalet av informanter som intervjuats är begränsade till samma kommun i 

Västra Götalands län. Det är fyra personer som har blivit intervjuade och in-

formanterna är valda att representera sin förskola. Två stycken förskollärare 

från samma förskola är intervjuade. Dessa två förskollärare arbetar dock på 

olika avdelningar som ligger avståndsmässigt en bit ifrån varandra.  

Ett av urvalskriterierna som finns i studien är att det skall vara legitimerade 

förskollärare som har erfarenhet av att arbeta med både barn i de längre åld-

rarna (ett-tre år) och de äldre (fyra-fem år). Legitimerade förskollärare använ-

das som informanter då det är den personal i arbetslaget med högst utbildning 

samt som i arbetslaget har det övergripande ansvaret för den pedagogiska 

verksamheten. Det är även förskollärare som ansvarar för att omsorg, lärande 

och utveckling bildar en helhet (Skolverket, 2018). 

Informanterna har alla varit kvinnor och mellan 30-45 år gamla. Deras arbets-

erfarenheter som förskollärare har varit som minst fyra år och som mest 23. 

Deltagarna har alla arbetat på kommunala förskolor och alla har erfarenheter 

av att arbetat på andra förskolor än den aktuella.     

4.2 Datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa metoden som har används i studien är intervjuer. Det är förs-

kollärarnas egna berättelser som blir empirin i denna studien. Genom att an-

vända sig av förskollärarnas erfarenheter och berättelser kan det ge andra i 

yrket ny kunskap att kunna praktisera (Löfgren, 2016). Intervju som metod 

har använts då studien vill ha väl utformade beskrivningar av informantens 

erfarenheter och uppfattningar om ett fenomen. Intervjuerna har varit halv-

strukturerade och tematiska. Det betyder att intervjuerna har haft ett kortare 

antal frågor men som alla berört eller lett in på det tema och fenomen som 

studeras. (Dahlgren & Johansson, 2019). Alla informanter har alltså fått 
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samma antal frågor men följdfrågorna har varierat beroende på vilka svar 

som fåtts. 

Denna typ av intervju innehåller en viss standardisering i form av likadana 

utgångsfrågor som underlättar analysarbetet samtidigt som varje informant 

får möjlighet att berätta det man önskar inom temat utan för styrda begräns-

ningar (Christofferssen & Johanessen, 2015).   

Intervju som metod är något som de allra flesta informanter är bekväma med 

så länge inte ämnet är känsligt (Christoffersson & Johanessen, 2015). Då stu-

diens ämne varken har varit känsligt eller särskilt tungt har informanterna va-

rit öppna i samtalen och intervjuerna har varit lättsamma. Intervju som metod 

har valts då det inte är möjligt att ta reda på förskollärarnas uppfattningar, 

känslor, tankar och erfarenheter med exempelvis observation samt att enkäter 

oftast inte går in på djupet på samma vis. 

Christoffersson & Johanessen (2015) menar att samtal som skapas ger en in-

blick i personerna som intervjuas livsvärld. Denna inblick byggs upp med 

hjälp av samtal och historier och dessa samtal är viktiga för att vi människor 

skall kunna förstå varandra (Christoffersson & Johanessen, 2015).  

Utifrån fenomenografin hålls i denna studie intervjuer med förskollärare för 

att få deras uppfattning kring barnens möjlighet till fenomenet vila. Detta är 

ett fenomen som förekommer i deras yrkesvärld och därför bör förskollärarna 

ha någon typ av åsikt och erfarenheter att dela med sig av.  

Själva intervjun blir ett sätt att tolka omvärlden och inte att få rätt svar på frå-

gorna som ställs. Svaren blir informantens egna tolkning av frågan och inter-

vjuerna kommer sedan användas för att beskriva dessa tolkningar av fenome-

net (Larsson, 1986).  

Löfgren (2016) beskriver varför förskollärarnas berättelser är viktiga och ge-

nom att lyssna på vad förskollärare har att säga kan leda till att man tillägnar 

sig andras didaktiska kunskaper och erfarenheter. Då studiens syfte är att be-

skriva förskollärares uppfattningar är denna metod mycket relevant att an-

vända. Löfgren (2016) anser även att man genom denna metod lyfter fram 
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och belyser förskolor och förskollärares olikheter och variationer i arbetssätt. 

Man kan även erfara en förståelse för hur andra skapar mening med hjälp av 

sina arbetserfarenheter.  

4.3 Genomförande 

Intervjufrågorna har utformats genom att frågorna ställs på liknande sätt, och 

frågorna leder hela tiden in på fenomenet. Det kan även finnas med en check-

lista över olika aspekter av fenomenet som bör framkomma genom intervjun 

(Larsson, 1986). I denna studie har frågorna konstruerats utifrån olika delar 

och aspekter av fenomenet vila för att garantera att alla delar kommer med. 

Under intervjun ställs även ibland följdfrågor eller att man återkommer till ti-

digare svar för att säkerställa att alla frågor har blivit besvarade. 

När frågorna väl var konstruerade kontaktades fem rektorer för fem kommu-

nala förskolor i den valda kommunen via mail eller telefon. Just dessa fem 

förskolor kontaktas då det finns fem kommunala förskolor i den valda kom-

munen. Grundtanken var då att urvalet skulle bli en förskollärare från varje 

förskola i kommunen för att resultatet skulle kunna vara mer representativt 

för hela kommunen. Alla rektorer har svarat och gett godkännande för att ut-

föra intervju med förskollärare på de olika förskolorna. Rektorerna vidarebe-

fordrade sedan mailet vidare bland sin personal. 

 På två av de fem förskolorna hörde förskollärare av sig och var intresserade 

att ställa upp på en intervju. Det tog sedan lång tid innan fler förskollärare 

hörde av sig så förskollärarna söktes upp via förskolornas hemsidor eller via 

tips från andra verksamma inom förskola. Resterade två kontaktades därför 

enskilt via deras arbetsmail som söktes upp via internet. Sedan besöktes för-

skolorna och intervju genomfördes med en förskollärare från varje förskola, 

förutom att på en förskola så intervjuades två förskollärare från olika avdel-

ningar. Dock ställdes en intervju in efter särskilda omständigheter så fyra in-

tervjuer har genomförts på tre av kommunens förskolor.  

Intervjun inleddes utifrån de punkter som Christoffersen & Johanessen 

(2015) hävdar att en forskare måste ta hänsyn till. Det första som skedde var 
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en presentation om vem jag är och varför intervjun sker samt att syftet med 

studien presenteras. Informanten får även reda på vilka konsekvenser delta-

gandet leder till, hur intervjun dokumenteras och förvaras samt att informan-

ten förblir anonym. Informanten får även information om att hen när som 

helst får avbryta intervjun eller när som helst dra tillbaka sitt samtycke (se bi-

laga 2,3 & 4). 

Informanterna får skriva under en samtyckesblankett och mottager en blan-

kett med information kring personuppgiftsbehandling som är utformade vid 

Karlstads universitet.  

Samtalet spelas in med hjälp av mobiltelefon som sätts på flygplansläge för 

att förhindra att ljudfilerna sprids. Ljudfilerna transkriberas sedan till text på 

dator och ljudfilerna raderas. Inom fenomenografiska studier är det även nöd-

vändigt att spela in för att kunna transkribera exakt vad som sagts för att un-

derlätta analysarbetet (Dahlgren & Johansson, 2019). 

Intervjuerna har genomförts med en intervjuguide som innehåller 14 frågor 

(se bilaga 1). De första frågorna som ställs är utformade som faktafrågor. 

Det innebär att frågorna är utformade för att skapa en tillitsfull relation mel-

lanforskaren och informanten (Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta är 

enkla frågor om informantens namn, arbetsplats och yrkeserfarenheter. Dessa 

frågor ställs även för att man sedan skall kunna se över urvalet av informanter 

för att kunna dra en slutsats kring vilka informanterna är som påverkat resul-

tatet. Frågorna ställs sedan mer ingående för ämnet vila och det finns även 

nyckelfrågor som hjälper till att besvara frågeställningarna och syfte mer or-

dagrant. 

Frågorna som ställs är utformade för att beröra olika delar av vila och olika 

faktorer som kan påverka. Det frågas om vilka konkreta aktiviteter för vila 

som erbjuds och om vilka barn som deltar. Detta frågas för att ge informanten 

möjlighet att reflektera över hur deras sätt att arbeta tillgodoser alla barns 

olika behov. En fråga berör även miljöns utformning för att få reda på om in-

formanterna har en tanke med hur miljön kan locka till eller bidra till vila. 

Det frågas även om både möjligheter och svårigheter med att arbeta med vila 
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för att synliggöra hur väl det är möjligt att möta barnens behov av vila. Både 

möjligheter och svårigheter har varsin egen fråga för att synliggöra både posi-

tiva och negativa aspekter och inte fastna i det ena eller det andra. Det ställs 

även frågor som möjliggör informanten att reflektera över verksamhetens 

kvalité mot hur barnens behov tillgodoses. Detta möjliggör för informanten 

att utvärdera huruvida barnens behov tillgodoses i förskolan, utan att utpeka 

informanten som den ansvariga. Intervjun innehåller även frågor om vad vila 

innebär för informanten för att skapa en bild av hur informanterna uppfattar 

fenomenet vila.  

För att komma in på djupet användes uppföljande frågor i form av ”Hur me-

nar du då?” eller ” Kan du utveckla ditt svar lite?”. Dahlgren & Johansson 

(2019) Det kan även vara en fördel att vara tyst, nicka eller ge ett ljud som 

bekräftelse för vad informanten berättar. Det huvudsakliga är att visa intresse 

i det informanten väljer att berätta för att intervjun skall resultera i så mycket 

användbart material som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2019). 

4.4 Databearbetning 

Analysen har utgått ifrån 25 sidor transkriberade intervjuer. Analysen har ut-

gått ifrån fenomenografi och resultaten kategoriseras utifrån olika aspekter av 

fenomenet vila. Dessa olika aspekter formas efter vad som framkommer un-

der intervjuerna om hur man arbetar med vila och vilka uppfattningar och er-

farenheter som finns. Vid analysen skall det vara tydligt vilket fenomen man 

är intresserad av och sedan bearbeta empirin för att se mönster. Dessa möns-

ter kommer så småningom leda till att det blir kategorier. 

Intervjuerna har skrivits ut och sedan läst igenom noggrant. Sedan har över-

strykningspennor i olika färger används för att färg-koda när de olika infor-

manterna nämner liknande saker. Dessa olika färgade delar klipps ut och pa-

ras ihop för att på så sätt skapa kategorier. När någon av informanterna exem-

pelvis har nämnt något om vårdnadshavare så har dessa meningar färgats blåa 

och sedan hamnat i samma kategori för att sedan skapa underkategorier där 

det analyseras vad det egentligen är som informanten försöker berätta. 
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För att förstå och tolka intervjuerna behöver man komma under ytan och för-

söka förstå intervjupersonens resonemang. Det som dock kan vara svårt och 

problematiskt är att veta när man har kategoriserat klart. (Johansson, 2009).  

Larsson (1986) beskriver att kategorisering leder till likheter, olikheter och 

skillnader som sedan analyseras genom att försöka få fram ett resultat. Kär-

nan i analysen är själva jämförelsen av de olika svaren som framkommit av 

den genomförda analysen. Genom att man arbetar med kontrasten av de olika 

uppfattningar som framkommer ser man vad som är typiskt för en uppfatt-

ning. (Larsson, 1986).  

Utifrån hur studiens teoretiska utgångspunkt har presenterats kan man för-

klara hur studiens syfte och frågeställningar kan besvaras med utgångspunkt i 

fenomenografin. Då studien kommer resultera i att få en ökad kunskap av fe-

nomenet vila i förskolan så bidrar fenomenografin till en ökad kunskap kring 

detta. Förskollärarnas intervjuer utformas utifrån att förstå olika aspekter av 

fenomenet vila så används förskollärarnas svar för att kategoriseras och ana-

lyseras utifrån skillnader, likheter och främst variationer. 

Analysens steg har skett genom att intervjuerna har transkriberats på dator 

och sedan skrivits ut. Sedan har intervjuerna lästs igenom flera gånger för att 

få en djupare förståelse kring vad det är informanten berättar.  

Nästa steg har varit att markera med markeringspennor de delar av intervju-

erna som är av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Varje intervju 

har fått sin egna färg för att kunna skilja de olika intervjuerna åt för att lättare 

se likheter och skillnader. Dessa delar har sedan klippts ut och sorterats på en 

stor yta för att skapa olika kategorier och teman. Då intervjuerna finns i pap-

persformat och klippta i mindre bitar är det lätt att flytta runt i olika högar 

och byta plats mellan kategorierna. När sedan resultatet har växt fram har 

stödjande citat ur dessa kategorier används för att stärka det resultat som pre-

senteras. 
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Här har det diskuterats fram och tillbaka kring vilka kategorier och teman 

som skall väljas och vad det egentligen är som informanten vill få fram. Un-

der hela analysen har likheter och skillnader stått i fokus och söka förståelse 

för de uppfattningar som förskollärarna uttrycker.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten för studien handlar om hur tillförlitlig den metod som används 

är. Tillförlitligheten påverkas av hur noggrann och exakt studiens tillväga-

gångsätt, metod, data och bearbetning varit (Christoffersen & Johanessen, 

2015). Validitet är ett annat begrepp som berör kvalitén och tillförlitligheten 

av studien. Validiteten bedöms av hur relevant den data som används är. Den 

insamlade data som presenteras i studien speglar inte den absoluta verklig-

heten utan representerar delar av verkligheten som analyseras och tolkas 

(Christoffersen & Johanessen, 2015).  

Under intervjuerna har hänsyn tagits till vissa aspekter som kan påverka in-

tervjuernas kvalitét. Kvalitén är beroende av den relation som skapas mellan 

den som blir intervjuad och den som intervjuar.  Syftet med intervjun spelar 

roll för hur vilket förhållningsätt som används. Då studien kommer ge en 

ökad förståelse för ett fenomen så uttrycks inga personliga uppfattningar eller 

synpunkter och intervjuguiden som används är strukturerad (Christoffersen & 

Johanessen. 2015). Ibland nickas det eller uttrycks ljud för att bekräfta den 

som talar och visa intresse. 

Själva studien behöver också legitimeras av den som frivilligt ställer upp på 

intervjun och därför påverkas intervjun av hur påstridigt förhållningssättet är. 

Platsen där intervjun utförs medför också påverkan. Alla intervjuer har ut-

förts på förskollärarnas arbetsplatser och Christoffersson & Johanessen 

(2019) uppmuntrar till att låta informanten få välja plats där man skall ses 

och alla kontaktade förskollärare har valt att genomföra intervjuerna på deras 

arbetsplatser eftersom att de har deltagit i intervjun under arbetstid. Christof-

fersson & Johanessen (2019) skriver även att intervjuer på arbetsplatser kan 

riskera att bli avbruten eller störd och i en utan intervjuerna blev informanten 
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störd av en fråga av en kollega. Huruvida detta påverkar resultatet av inter-

vjun är svårt att veta dock tappade inte informanten bort sig och verkade inte 

bli påverkad av störningen. Vid intervjuerna ger jag ofta olika ljud som 

”mm” eller nickningar till det som informanten berättar. Man kan tänka sig 

att detta påverkar informantens val av berättade då det kan upplevas både 

som stressande eller bekräftande.  

I Intervjun har hänsyn tagits till hur man klär sig då man inte bör klä sig 

starkt avvikande från informanten. Klädseln har varit enkel men välvårdad 

för att ge ett gott intryck. Osäkerhet och tekniken i att intervjua kan ge en ne-

gativ effekt på informanten (Christoffersson & Johanessen, 2019) och därför 

har testintervju genomförts för att träna på att intervjua. Reliabiliteten och hur 

trovärdig den data som samlas in är påverkas av hur många som intervjuas 

och i denna studien har fyra personer deltagit och alla arbetar i samma kom-

mun. Alla arbetar på kommunala förskolor och resultatet kan därför säga nå-

got om hur man anser om barns möjligheter till vila i förskolan i denna kom-

munen men inte i hela Sverige. Alltså är validiteten att representationen är 

begränsad inom ett geografiskt område.  

Validiteten påverkas även av att det är utbildad personal med erfarenhet som 

deltar i studien och som då kan representera sina svar. Dock diskuteras resul-

tatet med tidigare forskning för att se likheter och skillnader. Resultatet får 

nämligen en högre reliabilitet om resultatet stämmer överens med andra fors-

kares slutsatser (Christoffersson & Johanessen, 2019). 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) förklarar att man aldrig kan utlova att det material 

och resultat som framkommer i studien delas med någon annan. Däremot har 

jag utlovad tystnadsplikt gentemot att jag inte talar med andra utanför min 

handledargrupp på Karlstads universitet om intervjuerna innan resultatet är 

sammanställt. Det har gjorts en anmälan till Karlstads universitet om att per-

sonuppgifter kommer att behandlas i studien. Anmälan har diarienummer 

HSZ20191376.  
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Informanterna som har medverkat i studien utlovas anonymitet. Det har fram-

kommit både i utskickade mail till rektorer och förskollärare samt att det har 

framkommit muntligt innan intervjuns start. Det kan utlovas då individernas 

identitet inte är det intressanta, utan själva inställningen som finns till frå-

gorna. Informanterna talar om sitt namn och ålder men nämns sedan inte vid 

namn i studien då det inte är relevant att veta vem som sagt vad. Förskolornas 

namn eller vilken kommun som förskolorna ligger i kommer heller inte att 

presenteras i studien. 

Det är även av största vikt att informanternas integritet skyddas då man som 

deltagare har rätt att få skydd mot insyn i sitt privatliv (Vetenskapsrådet, 

2017).  I denna studie har intervjuerna inte haft något intresse i att handla om 

informanten själv och dennes privatliv dock har man ställt frågor om namn, 

ålder och yrkeserfarenhet för att skapa en avslappnad relation till informan-

ten. Intervjuerna har i övrigt varit sakliga och informanterna har behandlats 

med respekt.  

Vetenskapstådet (2017) beskriver även vikten av att hålla god ordning bland 

sin forskning, något som gjorts genom att alla samtyckesblanketter, informat-

ionsblad och andra papper har legat sorterat i olika mappar och det har även 

legat dolt för andra att ta del av. Studien är även ärlig och ingen information 

har dolts dock presenteras det som är relevant för studiens utgångspunkt. 
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5 RESULTAT 

I denna studie så har fyra uppfattningar om fenomenet vila i förskolan upp-

täckts. Det är dessa olika uppfattningar som bildar studiens utfallsrum. Inom 

dessa uppfattningar så finns det olika underpunkter av uppfattningarna. 

Denna studie visar att det finns en variation av uppfattningar och dessa fyra 

uppfattningar är de som informanterna har valt att berätta om. 

5.1 Vilan som en del av barnens omsorg 

Själva kärnan i denna uppfattningen är att förskollärarna anser att vilan är en 

naturlig del i barnens omsorg och att barnen har ett behov av att vila. Utifrån 

denna uppfattningen så ser förskollärarna att de agerar efter barnens bästa när 

de möjliggör vilan för barnen 

5.1.1 En viktig del i verksamheten 

En nyans av kategorin är när man fokuserar på att vilan i förskolan är en 

självklarhet och en viktig samt betydelsefull del av verksamheten. Det finns 

inte några tvivel kring att det inte skall förekomma vila i förskolan. Utifrån 

denna nyans av kategorin belyser man vikten av att barnen får sina behov av 

omsorg tillgodosedda genom vilan som erbjuds. 

” Min uppfattning är att den är jätteviktig, den behövs ”. 

” Vilan är väldigt viktig, och man skall försöka få till vila på något sätt, även 

om du är 1 år kontra 5 år ”. 

Flera av förskollärarna pratar om sina erfarenheter av arbetet med barn och 

att de är kompetenta nog att veta vad barnen behöver och att just vilan är nå-

got som barnen har behov av på förskolan. Man talar om en balans mellan 

aktivitet och vila för att få en bra vistelse på förskolan. 

” Man behöver få den flera gånger om dagen beroende på vilket behov man 

har som barn ”.  



Hur möjliggörs vilan i förskolan?  Marie Arvidsson 

23 

 

5.1.2 Att förstå barnens behov av vila 

Resultatet visar en nyans av kategorin där förskollärarna fokuserar på vikten 

av att förstå och se barnens behov av vila. Detta är relevant för att kunna ar-

beta med att få barnen behov tillgodosedda på bästa sätt. Inom denna nyans 

av kategorin så presenterar förskollärarna olika signaler barnen visar när de 

behöver vila. 

Några av förskollärarna lyfter att behovet att vila beror mycket på barnens ål-

der medan några andra talar om barnens behov av vila utifrån barnets behov 

oavsett ålderns betydelse. 

” För småbarnen är det ju ganska självklart att de vilar och sen är det ju för de 

äldre är det ju tuffare dagar ”. 

” Där jag jobbar nu, där jobbar vi med att det utgår mycket ifrån barnets be-

hov ”. 

Förskollärarna berättar att man kan se att barn är i behov av vila när de drar sig 

undan. Man kan se att vissa barn drar sig undan för att få vara ifred. Barnen 

stänger in sig för att få leka själva eller bara för att få lugn och ro. Detta är 

något som förskollärarna främst beskriver att de äldre barnen signalerar när 

vila behövs. De yngre barnen söker närhet på ett annat sätt och vill gärna sitta 

i knä, vara nära en pedagog och ha tillgång till snutte, napp eller andra trygg-

hetssaker.  

” Många barn vi har här kan också välja att de smyger undan. De vill ha lite 

lugn och ro för sig själva ”. 

” De yngsta tyr sig väldigt mycket till oss och vill gärna ha ett gosedjur eller 

en snutte ”. 

5.1.3 Vila för att orka 

Resultatet visar även att det finns en nyans av kategorin när man fokuserar på 

vilka konsekvenser bristen på vila kan ge samt vilka effekter vilan har för 

barnen. Detta är en nyans som konkret visar vikten av omsorgen kring bar-

nens behov.  
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Förskollärarna beskriver olika beteenden som speglar barnens trötthet och 

förskollärarna belyser att behovet av vila finns. Dessa beteenden är mer oöns-

kade beteenden som vilan kan motverka. Dessa beteenden beskrivs som att 

barnen är ”speedade” och är mycket uppe i varv. Det kan leda till att barnen 

blir frustrerade, gnälliga, springer runt och konflikter skapas. Barnen orkar 

inte med att samspela med andra barn och de blir övertrötta. 

Det blir mycket konflikter eller de blir väldigt gnälliga eller ledsna för inte 

så, alltså det behöver inte ha hänt så mycket och även det här med barn 

som bara springer runt, runt, runt på vissa kan det också vara ett tecken på 

att de är övertrötta alltså de vet liksom inte vad de ska ta sig till liksom. 

Genom intervjuerna beskrivs en rad olika effekter som vilan kan ge för bar-

nen. Resultat visar att förskollärarna beskriver att genom vilan så orkar bar-

nen att vara på förskolan. De barn som har ett behov av att vila och inte får 

det tillgodosett orkar inte med att vistas på förskolan och vara delaktig i verk-

samheten.  

” Vi ser att de barn som vilar, de orkar hela dagen medans de barnen som inte 

sover eller vilar alls, de orkar inte ”. 

Vilan ger barnen återhämtning från det höga tempot som finns i förskolan 

och det har en stärkande effekt för barnen. På förskolan får barnen erfara 

många intryck och en av förskollärarna beskriver även stressen i samhället 

som stort och att vi inte vet hur mycket stress och aktiviteter som barnen har 

hemma. Genom att barnen vilar hjälper vi dem att komma ner i varv, skapa 

en lugnare miljö, lägre ljudnivå, högre koncentration samt att barnen kan 

starta lugnare aktiviteter.   

” Vi märker ju det tydligt på våra barn att de blir ju väldigt mycket piggare på 

eftermiddagen jämfört med förmiddagen och alltså de orkar dagen på ett 

bättre sätt”.  

” Jag tycker framförallt att jag ser skillnad på de som har sovit mot de som 

har varit vakna fast ändå fått en annan sorts vila eller balans. Det är skillnad 

på vilken vila man har. ”  
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Vilan resulterar i att barnen orkar lyssna mer, hinner tänka och vara här och 

nu. Förskollärarna menar även att vilan gör så att barnen orkar samspela mer 

och det minskar antalet konflikter. 

” Det händer inte riktigt lika många konflikter. De lyssnar mer till oss vuxna 

och till varandra när de är utvilade och liksom pigga ” 

” Vilan är nedvarvande, stärkande och påfyllande. När man får vila får man 

ju ny kraft till att orka med resten av sin dag och orka med nya saker ” 

5.2 Organisation 

Själva kärnan ur denna uppfattningen handlar om att vilan som fenomen i 

förskolan kantas av både förutsättningar och svårigheter. Personaltäthet, ruti-

ner och arbetssätt påverkar hur vilan möjliggörs. Om barnen skall få sina be-

hov för vila tillgodosedda är de mycket beroende av personalen som finns i 

förskolan och att arbetssättet anpassas. 

5.2.1 Arbetssätt 

En nyans av kategorin är när man fokuserar på vilka strategier och aktiviteter 

som används för att arbeta med vila i förskolan. Ett genomtänkt arbetssätt vi-

sar sig ha stor betydelse för vilans kvalitét. Dessa olika strategier och aktivi-

teter används för att kunna möta barnens behov av vila på olika sätt. 

En av förskollärarna beskriver att hur man tänker kring vila är avgörande för 

hur man skall kunna arbeta med det.  

” Jag tror att vi är ganska medvetna här i huset att om att liksom en vila behö-

ver inte innebära att man sover eller att man läser ” 

Resultatet visar att det ser olika ut kring om det är alla barn i barngruppen 

som vilar eller om det bara är en del av gruppen. Resultatet visar också att vi-

lan sker oftast efter lunch som en inplanerad aktivitet och en av förskollä-

rarna lyfter vikten av att inspirera barnen till att vila så att barnen själva kan 

känna när de behöver möta sina behov.  

” Hos oss sover alla barn.  Nästan alla får sova tills de vaknar ”.  
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” Den vilan vi har, den är efter lunch. Mer vila har vi inte ”. 

” Det är en stående punkt att det finns. Det förekommer varje dag” . 

När gäller de aktiviteter som erbjuds för vila så är det främst sömn som prio-

riteras efter lunch. 

” De barnen som vilar det får tas först och då får de andra barnen strosa runt 

”. 

Resultatet visar att förskollärarna erbjuder många olika typer av aktiviteter el-

ler strategier att erbjuda de barn som inte sover. Man kan lyssna på avslapp-

nande musik, massage, läsa böcker, kolla på film eller använda en ipad. Förs-

kollärarna berättar även att man kan ha olika lugnare stationer som barnen får 

välja vilka de vill delta i. 

I denna uppfattningen finns det även en variation kring åsikten för vila. Det 

verkar finnas en skillnad i att vila behöver vara en vuxenstyrd aktivitet eller 

inte. En av förskollärarna berättar : 

” Om de kommer till ro av att ligga på mattan och köra bilar och parkera bilar 

så är det ett moment där de kommer till ro där vi inte ställer några krav att de 

måste vara med ” 

Samtidigt som en annan pedagog utrycker det som att man behöver vara en 

vuxen delaktig i aktiviteter som främjar vila. 

” Vilan kan ju innebära många olika saker. Det kan ju innebära att man sitter 

en vuxen med fem, sex barn och gör en lek ” 

” Vi är tre vuxna men det är på si och så många barn, det är inte så att vi kan 

sitta med ett eller två barn och greja med något ”. 

5.2.2 Att arbeta med att fånga barnens intresse 

En annan nyans av kategorin kring organisationen är när man fokuserar på 

barnens intresse. Resultatet visar att man behöver organisera och hitta ett ar-

betssätt som fångar barnens intresse. Barnen behöver vara intresserade av att 

vila för att vilan skall kunna bli så optimal som möjligt för barnet. Förskollä-

rarna beskriver att det kan vara svårt med barn som inte vill vila och det finns 
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större möjligheter att möta barnens behov när de själva gör ett aktivt val av 

att vila. Detta är därför pedagogernas 

Det kan även finnas barn som väljer att hoppa i soffan när det är läsning eller 

visar totalt ointresse för att varva ned och då man inte tvingar barn till att vila 

kan detta försvåra möjligheten att få barnen att komma ned i varv.  

” Det är väll mer att hoppa i soffan och sådär men de använder den mycket 

just efter vilan och sitter där och tar det lugnt en ganska lång stund. Sen upp-

muntrar vi ju till att gå in där. ” 

5.2.3 Personalens påverkan 

En nyans av kategorin är även hur personalen påverkar organisationen för 

vila. Organisationen är beroende av personalens antal och förhållningssätt. 

Genom intervjuerna framkom det att förutsättningarna som finns för förskol-

lärarna att arbeta med vila är varierande. Att ha en personaltäthet som är an-

passade efter barngruppens storlek anser samtliga förskollärare är avgörande 

för hur man kan arbeta med vila.  

 Resultatet visar att det även finns en åsikt av att man kan erbjuda olika typer 

av vila beroende på hur många personal man är men själva vilan går alltid att 

genomföra.  

” Sen kan det ju vara personalbrist men i den mån det går så löser vi det alltid 

på något sätt för de barnen som vilar ”. 

En av förskollärarna beskriver att personalen ofta tar rast under tiden barnen 

vilar efter lunch och det försvårar att kunna natta alla eller hålla i lugnare ak-

tiviteter om man behöver ta rast och blir färre personal.  

” Vissa barn som skall sova si eller så länge eller inte längre än så eller efter 

den här tiden har vi också haft men det är ju under tiden som vi har alla våra 

raster ”. 

En annan av förskollärarna beskriver även att man vill kunna vara närvarande 

och nära barnen när de behöver vila men att det kan vara en svårighet då man 

ofta blir störd. En förskollärare beskriver det ökade kravet på förskollärarna i 

förskolan och vilan då inte prioriteras. 



Hur möjliggörs vilan i förskolan?  Marie Arvidsson 

28 

 

Man har väldigt mycket projekt, man har väldigt mycket som skall göras på 

kort tid. Det läggs liksom mer och mer på förskollärarna, mer uppdrag, mer 

uppgifter. Och det blir oftast lite mer stress i hela gruppen och mycket som 

skall göras. 

5.2.4 Barnens ålder 

Resultatet visar även att det finns en nyans av kategorin som fokuserar på 

barnens ålder. Förskollärarna anser att det är lättare att arbeta med vila med 

de yngre barnen på förskolan eftersom att det är mer naturligt att barn i de 

yngre åldrarna vilar. Att de yngre barnen vilar är något som barnen är vana 

med hemifrån medans de äldre barnen inte medvetet vilar hemma på samma 

sätt. 

” Tyvärr är det så idag att nu för tiden så är det ofta så att barnen skall sluta 

sova helt helst när de blir runt tre år ”.  

” Det känns mer naturligt att de yngre barnen har vilan att de sover dagligen 

på förskolan ”.  

De yngre barnen sover oftast och två av förskollärarna nämner att det är just 

sovvilan som prioriteras på förskolan. Flera av förskollärarna nämner att när 

man har personalbrist eller av andra anledningar får förhinder att arbeta med 

vila så ser man först och främst till att de barnen som sover får göra det, och 

resterade vila sätts i andra hand. De yngre barnen har därför bäst förutsätt-

ningar till att vila även fast behovet kan variera oberoende av ålder.  

” De barnen som vilar eller som sover, dem får vi liksom prioritera, de skall 

sova ”.  

5.3 Miljön för vila 

Resultatet visar att det finns en uppfattning om att förskolans miljö påverkar 

hur vilan utformas. Kärnan i denna uppfattningen är förskolans fasta miljö 

och utformning kan skapa förutsättningar eller svårigheter för att arbeta med 

vila. Man skapar även miljöer för vila när viloaktiviteter skall hållas. Resulta-

tet visar att miljön påverkar vilken kvalitét vilan får.  
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5.3.1 Medveten möblering  

En nyans av kategorin är hur man möblerar och skapar miljöer som uppmunt-

rar till vila. Förskollärarna lyfter miljöns betydelse för att arbeta med vila. 

Resultatet visar att man delvis kan känna att man har miljön emot sig och 

man tycker inte att man har plats till att kunna ha alla vagnar, madrasser och 

att man gärna hade velat ha ett vilo-rum.  

Man skapar möjligheter till vila genom att tänka igenom hur man placerar 

soffor eller att man användersig av en kub som är en fyrkantig stomme som 

man kan klä in i tyg för att skapa ett rum i rummet.  

” Vi har precis möblerat om. För vi märkte att vår placering av soffan där 

många satte sig för att vila spontant, och även för de skulle vakna från vag-

narna stod väldigt felplacerad”. 

5.3.2 Möbleringen för sömn 

En annan nyans av kategorin är hur man ändrar miljön när barnen skall sova. 

Resultatet visar att miljön möbleras om när barnen skall sova. Barnen sover 

både i vagnar och på madrasser. Vagnarna står både utomhus och inomhus 

dels beroende på vad som fungerar bäst för barnen. En av förskollärarna me-

nar att de barnen som sover ute i sin vagn har bäst förutsättningar till att få 

sina behov tillgodosedda. 

” Barnet kan få sova i sin vagn så den har en trygg plats och barnet kan få 

möjlighet att sova på en madrass om man är van vid att sova i en säng ”. 

” De som sover ute har ju de bästa förutsättningarna för där kan ju barnen 

ligga kravlöst så länge som de får lov att göra” 

Resultatet visar även att man medvetet möblerar för vila när man skall ha vi-

lostund, något som barnen är delaktiga i.  

” Barnen brukar vara delaktiga på våran avdelning att vi plockar fram 

madrasser, en kudde och en liten filt ”. 

5.3.3 Färger och formers betydelse 

Förskollärarna belyser även en nyans av kategorin där man fokuserar på bety-

delsen av färg och form i miljön. Detta verkar förskollärarna ha betydelse då 

det finns ett medvetet tänk kring yttre faktorer som påverkar barnens möjlig-

het till vila. Man arbetar med att projektera mönster och rörelse på väggen för 

att skapa ett lugnare intryck för barnen. Förskollärarna beskriver även bety-

delsen av vilken färg man väljer att inreda i och att man kan skapa mycket 
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med hjälp av ljussättning och inredningen på förskolan för att möjliggöra det 

för barnen att vilja vila.  

” Man kan också tänka i färg och form. Att man har dämpande färger, att man 

väljer vilka rum som har mjuka lugnande färger. Det är lugnande med ljud 

och ljus och färg kan man åstadkomma väldigt mycket.” 

5.4 Vårdnadshavares påverkan 

Resultatet visar att vårdnadshavare påverkar hur vilan genomförs på försko-

lan. Själva kärnan i denna uppfattningen är att vårdnadshavare påverkar hur 

barnen får sina behov tillgodosedda av vila och att vårdnadshavare ibland för-

hindrar förskollärarna i att utföra viloaktiviteter för alla barn. Främst gäller 

detta barn som behöver sova. Det finns en konflikt kring huruvida det är förs-

kollärna eller vårdnadshavarnas som vet vilket behov barnen har av att vila 

när de vistas i förskolan.  

5.4.1 Att begränsa barnens vila 

En nyans inom denna kategorin är att man fokuserar på vårdnadshavare som 

vill begränsa barnens vila på förskolan. Detta gäller främst för barn som so-

ver på förskolan. Resultatet visar att den vanligaste anledningen att vårdnads-

havare vill begränsa eller ta bort barnens möjlighet till att sova är att barnen 

inte somnar hemma på kvällen sedan. 

” Det kan vara så att föräldrar som säger att barnen somnar inte på kvällen nej 

fast det är ju ändå så att den här verksamheten som de är i, det är väldigt 

mycket intryck och de blir trötta ”.  

Vårdnadshavarnas uppfattningar och regler kan leda till att man hindrar bar-

nen från att få sina behov tillgodosedda. Resultatet visar att förskollärarna 

tror att orsaken till att vårdnadshavare vill begränsa barnens vila beror på att 

barnen har svårt för att somna hemma på kvällarna men en förskollärare be-

skriver det som följande : 

” De orkar egentligen inte sin dag. Och då blir de mer och mer trötta och då 

speedar de igång för att hålla sig vakna. Och då blir de ännu mer övertrötta 



Hur möjliggörs vilan i förskolan?  Marie Arvidsson 

31 

 

hemma och en del somnar i bilen hem, och då blir det svårare och svårare för 

dem att somna på kvällen. ” 

” Hade barnet fått möjlighet till vila redan under dagen så tror jag barnet hade 

orkat sin resa hem och blivit tröttare på kvällen ” 

För att arbeta med att möta barnens behov av vila så utgår man ifrån det som 

vårdnadshavarna önskar att barnen skall vila men om man ser att vårdnadsha-

varnas uppfattningar inte stämmer överens med förskollärarnas så är detta nå-

got som man diskuterar tillsammans. 

Av resultatet att avgöra så verkar det finnas en irritation bland några av förs-

kollärarna att vårdnadshavarna styr och ställer för mycket och inte har en 

sann bild av sina barns behov till vila. Att vårdnadshavare även ofta utgår 

ifrån barnets ålder och tänker att när barnet är tre år så slutar barnet att sova 

och behöver ingen vila. Vårdnadshavare önskar ibland att barnet skall sova 

vissa begränsade tider exempelvis 15 minuter något som förskollärarna inte 

tycker är en lämplig metod för vila. 

” Det är ju väldigt föräldrastyrt. Vissa anser att sina barn skall ta en powernap 

och det kanske inte vi tycker är en lämplig variant ”. 

5.4.2 Samarbete för barnets bästa  

Resultatet visar även en nyans av kategorin inom vårdnadshavares påverkan 

som fokuserar på det goda samarbetet. Inom denna nyans ser man på vård-

nadshavare och hemmet som en positivt bidragande faktor till hur barnen kan 

få sina behov av att vila tillgodosedda. 

En del av resultatet visar att förskollärarna har mer positiv bild av samarbetet 

med vårdnadshavarna och något som är viktigt. En förskollärare förklarar ex-

empelvis att vårdnadshavarna har många kloka tankar kring sitt barn och den-

nes behov och att detta gör att man kan samarbeta och hitta olika lösningar 

och metoder som gör att barnet får en så bra vila som möjligt.  
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” Man får prata med föräldrarna och säga att såhär upplever vi det nu, är det 

okej och så. Men jag tycker att de flesta är väldigt positiva och förstående så 

framförallt så är det positivt. ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hur möjliggörs vilan i förskolan?  Marie Arvidsson 

33 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att det finns både likheter och skillnader från tidigare 

forskning som presenterats. I denna studien var det fyra olika kategorier om 

uppfattningar kring hur man ser på fenomenet vilan i förskolan och vad som 

påverkar hur vilan möjliggörs. Själva vilan i förskolan anser förskollärarna 

dels vara en vuxenstyrd aktivitet som främst sker efter vilan precis som Grun-

ditz (2018) presenterade. Dock visar resultatet att det finns delade uppfatt-

ningar gällande huruvida vuxendeltagandet av vila spelar roll. Synen på vad 

fenomenet vila är för något verkar även variera. När man genomför aktivite-

ter utifrån vila så förändras miljön i form av att man plockar fram madrasser 

eller vagnar precis som tidigare forskning visar (Grunditz, 2018).  

Denna studie visar dock att barnen till viss del är delaktiga i att utforma 

själva miljön för vilan. Studien visar även att miljöns utformning för vila inte 

bara förekommer vid aktiviteter för vila utan det finns ett genomgående tänk 

kring miljöns utformning för vila och den är både bestående och föränderlig. 

Precis som tidigare forskning visar så påverkar miljöns utformning kvalitén 

för barnens sömn (Grunditz, 2013) och detta är något som även förskollä-

rarna i denna studie ansåg som viktigt för att möta barnens behov.  

Tidigare forskning kring hur vilan har sett ut över tid (Grunditz, 2018) näm-

ner miljön för vila främst med madrasser och flyttbara sängar, något som 

denna studie också nämner. Intressant är dock att man på samtliga förskolor 

nämner att de yngsta sover i vagnar och några även utomhus. Detta är något 

som den tidigare presenterade forskningen inte nämner. Då samtliga inter-

vjuer är utförda inom samma kommun så kan detta vara något som är bestämt 

att man arbetar med kommunalt.  

Tidigare forskning visar även att barnens sömnkvalitet påverkas av en nära 

dialog med vårdnadshavare (Grunditz, 2013). Det finns inget i denna studie 

som påvisar att det inte skulle stämma, dock kan synen på den goda dialogen 
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med vårdnadshavare se olika ut.  

 

Grunditz (2013) studie beskriver vilan som aktivitet med rutiner som skapas 

tillsammans med barn och pedagoger som interagerar i ett visst rum. Resulta-

tet från denna studie visar dels att förskollärarna delvis håller med Grunditz 

(2013) beskrivning av vilan. Förskollärarna som intervjuats i denna studie an-

ser även att barnen kan utöva viloaktiviteter på egen hand genom att intera-

gera med olika material och artefakter som leksaker. Resultaten i denna stu-

die visar att man önskar ett visst rum att utöva vila medan man samtidigt har 

en uppfattning om att vilan ska ske lite överallt. 

Resultatet visar att barnen på förskolan vilar och sover på olika sätt. Dessa 

olika sätt att vila utformas dels utifrån förskollärarnas erfarenheter och kun-

skap kring vilken vila barnen behöver men styrs även mycket av vårdnadsha-

varnas önskemål och uppfattningar. Tidigare forskning (Wiggs, 2015) visar 

även att vårdnadshavarnas inställning till barnens behov av vila spelar roll 

men att också barnens biologiska och individuella behov även tas hänsyn till. 

Studiens resultat visar att förskollärarna tar hänsyn till barnens individuella 

behov men man nämner inte mycket om sin kunskap kring barnens biolo-

giska behov.  

Vila och återkoppling kan även fås genom lugn, tystnad och avskärmning 

(Asp, 2002) och i enlighet med vad tidigare forskning visar så ser förskollä-

rarna också att barnen väljer att dra sig undan bort ifrån det livliga och hög-

ljudda när de är i behov av vila. Asps (2002) avhandling menar även att vila 

endast kan erfaras om den är frivillig och utan krav. Även om någon av förs-

kollärarna i denna studie menar att barn vilar genom egna aktiviteter utan 

krav så visar även resultatet i studien att man arbetar med högläsning, mas-

sage, film och andra aktiviteter. Intressant att fundera över är då om det ställs 

några krav på barnen under deltagandet som att sitta stilla och vara tysta.  

Resultatet visar även att barnen delvis är delaktiga i vilans utformning genom 

att bestämma hur man vill vila och i vilka aktiviteter man vill delta i. Detta 
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resultat stämmer väl överens med Sheridan, Pramling Samuelsson & Johans-

son (2009) tidigare forskning om att barnen bör vara delaktiga i vilan. Detta 

resulterar i att ett arbetssätt likt detta ger goda förutsättningar för en bra vila. 

Alla förskollärare verkar inte ha ett tillåtande arbetssätt och barnen verkar 

inte kunna påverka sin situation. 

Studiens syfte om att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns 

möjligheter till vila i förskolan har besvarats genom den insamlade empirin 

som sedan har analyserats. Resultatet visar att pedagogernas möjligheter att 

arbeta med vila är beroende av olika faktorer. Resultatet visar dels att förskol-

lärarna inte tycker att barnen får sina behov tillgodosedda för vila och det kan 

bero på vilka förutsättningar man har. Förutsättningarna som finns för att bar-

nen skall vila beror delvis på vilket behov barnen har av vila och omsorgen 

som ges. Organisationen är även avgörande för vilans utformning och perso-

naltätheten då förskollärarna menar arbetssättet för vila är beroende av hur 

många närvarande pedagoger som finns. 

 Det är pedagoger som håller i olika aktiviteter för vila och därför är en god 

organisation nödvändig. Själva organiseringen och arbetet med vila kan ske 

med olika strategier och aktiviteter för att tillgodose behovet av vila och då 

använder förskollärarna sig främst av sömn på madrasser och i vagnar, 

bokläsning, surfplatta, se på film, projektering, musik och andra lugnare akti-

viteter. 

Andra faktorer som påverkar förutsättningarna för vila är miljön och lokaler. 

Detta är något som dels går att påverka beroende på hur man inreder och 

skapar rum för vila. Vårdnadshavares påverkan, attityd och samarbete påver-

kar även vilken typ av vila förskollärarna får lov att ge barnen.  
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6.2 Metoddiskussion 

Begränsningar som man kan se i den valda metoden är att resultatet är väldigt 

lokalt. Resultatet kan endast säga något om den geografiskt begränsade kom-

munen som deltagit i studien samtidigt som inte alla förskolor är represente-

rade.  

Till en början var tanken att en förskollärare från kommunens samtliga fem 

kommunala förskolor skulle delta men då problem uppstod och bristande in-

tresse förekom slutade urvalet med fyra intervjuer från tre av kommunens 

kommunala förskolor. Hade man intervjuat flera förskollärare från samma 

förskolor hade resultat blivit säkrare kring hur man arbetar på just den försko-

lan. Intervjuerna bestod nu av att förskollärarna fick berätta om tidigare erfa-

renheter av arbete med de olika åldrarna eller försöka återberätta hur de andra 

avdelningarna arbetar. Det visade sig att förskollärarna ibland hade svårt att 

minnas hur man tidigare arbetat med de olika åldrarna eller att man kände 

osäkerhet för hur de andra pedagogerna på förskolan arbetade. 

Antalet intervjuer påverkar också resultatet och ett högre antal intervjuer 

hade möjligtvis gett ett mer säkert resultat. Dock var resultatet av intervju-

erna ganska likvärdiga så det är ingen garanti att resultatet hade blivit an-

norlunda, dock hade det kunnat bli säkrare.  

Intervjun som metod hjälper till att få ett resultat utifrån förskollärarnas egna 

berättelser och erfarenheter (Christofferssen & Johanessen, 2015). Huruvida 

informanterna talar sanning är något som inte kan garanteras men det är nå-

got som studien utgår ifrån. Observationer hade kunnat användas som kom-

plement för att stärka resultatet dock är det förskollärares uppfattningar som 

är det intressanta och därför valdes intervju som metod. Öppna enkäter hade 

också kunnat användas som metod. Då det uppstod svårigheter i att få förs-

kollärare att ställa upp på intervju är det möjligt att enkäter hade bidragit till 

ett större antal informanter. Då hade det dock inte funnits möjlighet till följd-

frågor för att försäkra att all den data som samlas in är relevant. 
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Intervjufrågornas utformning har varit avgörande för vad informanterna väl-

jer att berätta. Under tidens gång märktes att några av frågorna behövdes för-

klaras mer för att informanterna skulle uppfatta vad som efterfrågades. Detta 

kan påverka resultatet då man under intervjun förklarat frågor lite annorlunda 

beroende på vem informanten var. Hade fler testintervjuer utförts hade even-

tuellt intervjufrågorna varit av ännu högre kvalitét och påverkat resultat. 

Med hjälp av fenomenografin som metodansats har alla delar av studien fo-

kuserat på att få en bredare förståelse för vad fenomenet vila innebär för 

dessa förskollärare och hur de har förståelse för förskolans vila i sin livsvärld. 

Studien har också fokuserat på variationer i förskollärarnas berättelser. Det 

har gjort att de transkriberade intervjuerna har läst många gånger för att för-

söka förstå vad det är som förskollärarna egentligen menar och fokuset har 

inte legat på själva orden som sägs utan själva innebörden. Hade en annan 

metodansats används hade analysen sett annorlunda ut men fenomoenografin 

har hjälpt till att ge svar på de ställda frågeställningarna. 

6.3 Slutsatser 

Slutsatserna som man kan dra utav denna studie är att vilan som fenomen i 

förskolan är något som förskollärarna anser som viktig. Variationen av upp-

fattningar kring fenomenet vila är beroende av omsorgen, vårdnadshavare, 

miljön och organisationen. Alla dessa olika uppfattningar är något som förs-

kollärarna har valt att lyfta som påverkar hur vilan möjliggörs i förskolan 

. Förskollärarna anser även att det behövs arbetas mer med, genom att vara en 

närvarande förskollärare som möter barnens behov. Man använder sig van-

ligtvis av sovvila samt andra lugnare aktiviteter ofta med digitala redskap el-

ler skapande samt läsning. Det arbetas olika med vila beroende av barnens ål-

der och enskilda behov. Det finns delade uppfattningar bland förskollärarna i 

studien kring om barnens behov av vila tillgodoses eller inte.  

Studiens resultat kan ha betydelse för förskolans verksamhet då man kan öka 

sitt medvetande kring vilans betydelse för barnen. Man kan få inspiration 

kring hur man kan arbeta med vila och det kan öka kunskapen kring hur vilan 
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i förskolan kan se ut. En förhoppning som finns är att denna studie kan bidra 

till ökade diskussioner och reflektioner kring hur vilan kan utformas för att 

möta varje barns enskilda behov av vila för att öka kvalitén i förskolan.  

Utifrån resultatet kan man se att det finns en del utmaningar med vilan i för-

skolan. Dessa utmaningar påverkas av miljöns utformning och begränsningar. 

Man kan ha svårt att få plats med alla barn på madrasser eller barnens möjlig-

heter att dra sig undan är begränsade. Personaltätheten är också en utmaning 

för att kunna möta barnens behov av vila då det behövs personal både för att 

köra vagnar, hålla i viloaktiviteter, läsa böcker och hjälpa barnen att komma 

ned i varv. Det finns även svårigheter i vilket behov man anser att barnet har 

av vila och en öppen dialog med vårdnadshavare tycks vara en viktig del i att 

möta barnens behov. Resultatet visar att det finnas utmaningar i att samarbeta 

med vårdnadshavare kring barnens vila och att vårdnadshavares uppfatt-

ningar och önskemål kan sätta skeppar i hjulet för förskollärarnas möjligheter 

att möta barnens behov.  

Man kan se att studiens resultat stämmer överens med mycket av den tidigare 

forskningen. Dock fick denna studie mycket fokus på vårdnadshavarnas på-

verkan över barnens vila. Detta var något som framkom under intervjuerna 

trots att ingen enskild fråga berört ämnet vårdnadshavare. Detta är en kun-

skap som denna studie har resulterat i och som är av största vikt att förskollä-

rare att arbeta med.  

Då det verkar finnas olika meningar från personal och vårdnadshavare sida 

kring huruvida det är bra med vila och sömn för barnen mitt på dagen och om 

vilken effekt det har för barnen. En av förskollärarna berättade att hen hade 

varit på en föreläsning om vilans betydelse för barnen i förskolan och därför 

hade det varit intressant med mer forskning kring detta med kunskap från ex-

empelvis läkare, psykologer eller andra professioner som är kunniga kring 

vilken typ av vila som barn faktiskt behöver. 

Denna studie utgår ifrån ett pedagogperspektiv och därför hade det varit in-

tressant att se mer forskning från andra verksamheter exempelvis vården. 
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Förslag på vidare forskning är att se på barnens behov av vila utifrån vård-

nadshavares perspektiv för att jämföra vilka behov man ser av vila under da-

gen. Detta för att ge en tydligare bild av båda grupper av individer och inte 

bara låta förskollärare tala om vad vårdnadshavare har för uppfattningar utan 

att vårdnadshavare har möjlighet att försvara sig. Studien visar att förskollä-

rare har mycket erfarenheter av vårdnadshavares uppfattningar om barnens 

vila och därför verkar det finnas ett underlag att forska vidare på.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: 

 

Intervjufrågor 

 

Vad heter du och hur gammal är du? 

 

Vilken förskola arbetar du? 

 

Viken ålder har barnen du arbetar med? 

 

Vilken yrkeserfarenhet har du? 

 

Vilken är din uppfattning kring vila i förskolan? 

 

Hur tillgodoses barnens behov av vila i förskolan ? 

 

Hur märker du att ett barn är i behov av vila? 

 

Vilken effekt anser du att vilan har för barnen? 

 

Vilken typ av kunskap finns för att möta dessa behov? 

 

Vilka stretegier/aktiviteter erbjuder ni? 
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Hur är miljön utformad utifrån vila? 

 

Vilka barn deltar i aktiviteter för vila? 

 

Vilka förutsättningar har ni för att arbeta med vila? 

 

Vilka svårigheter finns det med att arbeta med vila? 
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Bilaga 2: 

 

Intervju-guide och information 

 

Mitt namn är Marie Arvidsson och läser termin 6 av 7 vid Karlstads univer-

sitet. 

Jag genomför nu mitt självständiga arbete och intervjuar 5 förskollärare i 

denna kommun för att få ökad kunskap om vila och återhämtning ur ett peda-

gogperspektiv.  

 

Syftet med mitt arbete är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om 

barns möjligheter till vila i förskolan.  

Genom denna intervju hjälper du mig att få större förståelse för detta och 

denna intervjun kommer sedan att sättas i relation till andra interjuver för att 

sedan analyseras för att bilda en helhet. 

 

Konsekvenserna för ditt deltagande är att det du berättar för mig kommer att 

användas i mitt arbete och kommer att läsas av andra. Ditt namn kommer inte 

att framträda eller delas med andra och därför utlovas anonymitet. Jag kom-

mer att spela in vår intervju som sedan direkt efteråt kommer att tran-skribe-

ras i form av att jag överför ljudinspelningen till text och ljudfilen raderas. 

Även texten som skrivs kommer att raderas när studien är genom-förd. 

 

Vi avsätter ungefär 1 timma för intervjun men du har rätt att när som helst 

avbryta intervjun eller dra tillbaka ditt godkännande. 
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Bilaga 3: 

 

Information om studien:  

[Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns 

möjligheter till vila i förskolan.]  

  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-

landet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. 

 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och be-

tyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan för-

störas.    

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig.  

Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 

maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som 

hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära 

radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, 

och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspekt-ionen. Kontaktupp-

gifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.”

  

 

Student:             

Marie Arvidsson                    

Mail: xxxxxxxxxx  

Tel: xxxx-xxxxx 

Handledare: 

Petra Appell, Universitetsadjunkt/doktorand i pedagogiskt arbete 

Mail: xxxxxxxxxxx 

Tel: xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 4: 

 

Samtyckesblankett   

   

Samtycke till att delta i studien: 

  

[Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns 

möjligheter till vila i förskolan.]  

  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.   

  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

  

  

  

…………………………………………    

Underskrift  

  

…………………………………………   

 

 

………………………………………………………………  

Namnförtydligande  Ort och datum

   

   

Student:             

Marie Arvidsson                    
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Mail: Xxxxxxxxx 

Tel: xxxx-xxxxxx 

 

Handledare: 

Petra Appell, Universitetsadjunkt/doktorand i pedagogiskt arbete 

Mail: Xxxxxxxxxxx 

Tel: xxxx-xxxxxx 

 


