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En studie om hur förskollärare beskriver rutinsituationer i förskolan: exemplet vilan.  

      Antal sidor: 40 

Syftet med denna studie är att uppmärksamma och utveckla kunskaper kring vilan som 

rutinsituation i förskolan för barn mellan tre till fem år. Studiens frågeställningar berör hur 

förskollärare beskriver vilan i relation till omsorg och lärande samt vilka pedagogiska 

utmaningar och möjligheter som förskollärare beskriver att det finns kring vilan i förskolan. 

Denna studie är en kvalitativ studie och empirin har samlats in utifrån tre fokusgruppsintervjuer 

för att uppmärksamma förskollärares olika beskrivningar och uttryck kring vilan i förskolan. 

Empirin har analyserats med hjälp av en tematisk analys, där studiens teman har framkommit 

genom kodning. Studien inspireras av ett sociokulturellt perspektiv som belyser att lärande 

uppstår i samspel och interaktion med andra samt miljö och material. Deltagarnas beskrivningar 

har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv där begreppen: språk och samspel, kontext 

samt artefakter och mediering har använts. En slutsats med denna studie är att förskollärares 

förhållningssätt gentemot såväl vila som omsorg och lärande påverkar hur vilan utformas. 

Denna studien påvisar även att det finns ett behov av att diskutera rutinsituationer så som vilan 

i arbetslaget för att möjliggöra att omsorg och lärande bildar en helhet i verksamheten. 
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1 Inledning 

Denna studie handlar om hur förskollärare beskriver rutinsituationen vilan i förskolan. 

Vilan är en återkommande aktivitet som sker varje dag i förskolan. Utifrån våra 

erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar har vi mött flera olika sätt att utforma 

vilan på. Vi har även mött olika beskrivningar av såväl vilan som begreppen omsorg och 

lärande i relation till vilan. Utifrån våra tidigare erfarenheter förekommer det att omsorg 

och lärande ses som två separata delar i förskolans verksamhet. 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonas att barnen ska erbjudas en väl avvägd 

dagsrytm i förhållande till barnens ålder och vistelsetid. Barnkonventionen (Unicef 

Sverige, 2009) betonar även att alla barn har rätt till såväl lek som vila och fritid. Vidare 

menar även Johansson (2011) att såväl spontana som planerade aktiviteter bör utgöra 

grunden för dagen på förskolan, där såväl lek, omsorg och lärande bör varvas utifrån det 

individuella barnets behov och förutsättningar. Enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 

2016) ska barnen erbjudas en verksamhet där omsorg ska bilda en helhet tillsammans med 

lärande. Vidare beskrivs det i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) att såväl 

omvårdnad och omsorg som vila ska utgöra en balans i verksamheten. Grunditz (2013) 

tolkar enligt läroplanens formuleringar att vilan kan ses som en del av omsorg och 

omvårdnad. Grunditz (2013) belyser även att aktiviteter som måltider, påklädning och vila 

ofta kallas för omsorgsaktiviteter eller rutinsituationer i förskolans verksamhet. I denna 

studie väljer vi att använda begreppet rutinsituation för att definiera vilan. 

Vilan är en rutinsituation som många gånger ses som en naturlig del i förskolans 

verksamhet (Grunditz, 2013). Men trots detta är vilan och omsorgen i förskolan sällan ett 

område som diskuteras, ifrågasätts, utmanas eller utvecklas (Löfdahl Hultman, Folke-

Fichtelius och Löfgren, 2015; Grunditz, 2013). Moss (2006) betonar likt Löfdahl Hultman 

et al. (2015) att lärande har fått ett större utrymme i förskolans verksamhet och menar att 

det finns en ökad medvetenhet hos förskollärare att visa upp sin verksamhet med fokus på 

lärande. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) påvisar även att omsorgens plats och 

innebörd är beroende av förskollärarens synsätt på såväl lärandet som omsorgen och vilan. 

I april 2017 gav Regeringen ut ett pressmeddelande angående en kommande översyn av 

förskolans läroplan för att förtydliga förskolan uppdrag för att öka kvaliteten 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Enligt Utbildningsdepartementet (2017) saknas det 

definition av vad begreppet omsorg innebär och detta har lett till att begreppet tolkas på 

olika sätt i förskolans verksamhet. Därmed finns det enligt Utbildningsdepartementet 
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(2017) en risk att barnen inte erbjuds likvärdiga förutsättningar och möjligheter till såväl 

omsorg, utveckling och lärande i förskolan. Därmed är det av stor vikt att undersöka 

förskollärares beskrivningar av begreppen omsorg och lärande i verksamheten. För att göra 

detta väljer vi att fokusera på vilan i förskolan, eftersom Grunditz (2013) menar att vilan 

är ett outforskat område. Grunditz (2013) fokuserar i sin studie på de yngsta barnen i 

förskolan, därför väljer vi att fokusera på de äldre barnen, mellan tre till fem år.  

Med grund i ovanstående forskning, styrdokument och våra erfarenheter är vi intresserade 

av hur förskollärare beskriver och uttrycker sig kring vilan för de äldre barnen, mellan tre 

till fem år. Vi menar att vilan som rutinsituation och vilan i relation till omsorg och lärande 

är ett område som behöver lyftas till diskussion och ytterligare studeras. Förhoppningarna 

är därför att genom denna studie kunna lyfta vilans plats och betydelse i förskolan samt 

bidra till ny kunskap och öka intresset för vilan i förskolan. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att uppmärksamma och utveckla kunskaper kring vilan som 

rutinsituation i förskolan. 

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur beskriver förskollärare vilan i relation till omsorg och lärande för barn 

mellan tre till fem år i förskolan? 

• Vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter beskriver förskollärare att det 

finns kring vilan i förskolan för barn i åldrarna tre till fem år?  
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

I följande kapitel redogörs för forskning samt litteratur som behandlar forskningsområdet. 

Urvalet är gjort genom sökningar på databaser samt genom att ta del av litteratur, rapporter 

och styrdokument för förskolan. Inledningsvis görs en bakgrundsbeskrivning kring 

förskolan ur ett historiskt perspektiv, med fokus på omsorg och lärande. Därefter redogörs 

för tidigare forskning om begreppen omsorg och lärande i förskolan och sedan berörs vilan 

som rutinsituation. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av den tidigare 

forskningen kring ämnet.  

2.1 Omsorg och lärande i förskolan ur ett historiskt perspektiv 

Omsorg och lärande har sedan länge setts som viktigt inom svensk barnomsorg. Redan år 

1943, när riksdagen beslutade att barnomsorgen skulle delas in i två olika verksamheter 

låg fokus både vid omsorg och lärande. Dessa två verksamheter var dels daghemmen, där 

fokus låg på omsorgen och dels lekskolan som fokuserade på lärandet (Broberg, Hagström 

& Broberg, 2012). Även i barnstugeutredningen från 1968 återfinns begreppen och det 

beskrivs att omsorg handlar om att barns kroppsliga behov ska tillgodoses (SOU 1972:26). 

Omsorg nämns även i det pedagogiska programmet från år 1987 då barn ska känna 

välbehag i både kropp och själ (Socialstyrelsen, 1987). I det pedagogiska programmet 

beskrivs det att omsorg har en viktig roll i barnomsorgen och att det är en förutsättning för 

barns välmående (Socialstyrelsen, 1987). Vidare betonas det att omsorgen har ett 

pedagogiskt värde eftersom barn även i dessa situationer kan uppleva nya erfarenheter och 

utveckla ny kunskap. Men på grund av detta menar Lindgren (2001) att lärande fick en 

större plats i verksamheten och att fokus minskades på omsorg. Vidare beskrivs det i 

Barnkonventionen (Unicef Sverige, 2009) att barn har rätt till såväl liv och utveckling som 

lek, vila och fritid. År 1998 bytte förskolan tillsynsmyndighet från Socialdepartementet 

och Socialnämnden till Skolverket, då även förskolan fick en egen läroplan (Broberg et al., 

2012). I såväl Skollagen (SFS 2010:800) som i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) 

betonas det att förskolan ska erbjuda en trygg omsorg samtidigt som verksamheten ska 

stimulera barns utveckling och lärande. Vidare betonas det att det därför blir av stor vikt 

att se omsorg och lärande som en helhet och inte som två separata delar i verksamheten. 
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2.2 Omsorg och lärande i förskolan 

I enlighet med ovannämnda historiska perspektiv på omsorg och lärande beskriver även 

Moss (2006) att den svenska förskolan vilar på en stark tradition att se omsorg och lärande 

som en helhet. Helheten mellan omsorg och lärande är grunden till det relativt nya 

begreppet educare (Moss, 2006). Genom det här begreppet beskrivs edu som 

kunskapsutveckling och lärande medan care beskrivs som omsorg och fostran. I och med 

detta begrepp ses den svenska barnomsorgen som ett internationellt föredöme (Bruce & 

Riddersporre, 2012). Men trots detta, menar Moss (2006) att läroplan för förskolan har 

stort fokus på lärande och att detta synliggörs i förskolans verksamhet. Begreppet lärande 

förekommer 41 gånger i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016), medan begreppet 

omsorg endast förekommer nio gånger. Moss (2006) anser alltså att trots den starka 

traditionen och läroplanens (Skolverket, 2016) intention att förena omsorg och lärande i 

verksamheten, tenderar begreppen att istället segregeras till att ses som två separata delar 

i förskolans verksamhet.  

Likt Moss (2006), beskriver även Granbom (2011) och Löfdahl Hultman et al. (2015) att 

större fokus i förskolans verksamhet läggs på barns lärande av ämnesinriktade strävansmål 

i läroplanen. Anledningen till detta anser Granbom (2011) kan bero på en förändrad syn 

på förskollärarrollen. Detta beskriver även Löfdahl Hultman et al. (2015), då det finns en 

ökad medvetenhet hos förskollärare att visa upp sin verksamhet med fokus på lärande. 

Därför menar Löfdahl Hultman et al. (2015) att förskollärares professionella kunskap som 

har med lärande att göra ofta ifrågasätts, reflekteras kring, utmanas och utvecklas. Vidare 

beskriver Löfdahl Hultman et al. (2015) att omsorgen i förskolans verksamhet tenderar att 

tystas ner och glömmas bort. Förskollärares kunskaper och kompetenser kring omsorgen i 

förskolans verksamhet blir därmed sällan eller aldrig ett område att ifrågasätta, reflektera 

kring, utmana eller utveckla. Enligt Sheridan, Williams och Sandberg (2011) är 

förskollärarens kompetens en av de viktigaste aspekterna kring förskolans kvalitet. Vidare 

betonar även Sheridan et al. (2011) att förskollärarkompetens förändras över tid, i relation 

till att såväl samhället som föreställningar förändras kring vad barn kommer att behöva ha 

för kunskaper i dagens och det framtida samhället. Enligt Sheridan et al. (2011) strävar 

förskollärare idag mer åt att synliggöra förskollärarkompetens i förhållande till förskolans 

uppdrag och barns lärande. Detta, samtidigt som Sheridan et al. (2011) anser att 

vårdnadshavare i allt högre grad efterfrågar förskollärarkompetenser relaterade till barnens 

fostran och omsorg.  Även Löfdahl Hultman et al. (2015) menar att lärande fått en större 
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plats i förskollärarens profession, såväl i det dagliga arbetet som i synliggörandet av 

verksamheten. I förskolors systematiska kvalitetsarbete betonas ofta lärande, med 

hänvisningar till läroplanen, med syfte att forma förskollärarprofessionen. Men Löfdahl 

Hultman et al. (2015) betonar att när delar av förskolans verksamhet inte reflekteras kring, 

utvärderas och utmanas påverkas förskollärares professionella förmågor och förskolans 

kvalitet riskerar att sjunka. Detta eftersom det tydligt framkommer i läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2016) att omsorg och lärande ska bilda en helhet i förskolans pedagogiska 

verksamhet.  

Förskolornas omsorgsarbete har på så sätt hamnat i skymundan i förskolornas 

dokumentations och kvalitetsredovisningar (Löfdahl Hultman, et al., 2015). Löfdahl 

Hultman et al. (2015) påvisar att en del i detta kan vara att begreppet omsorgs innehållsliga 

betydelse är oklar i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016). Vidare beskriver Löfdahl 

Hultman et al. (2015) att omsorgen inom förskolans verksamhet framstår som osynlig, men 

blir synliggjord när frågor kring en bristande omsorg lyfts. Dalgren (2017) och Ekström 

(2007) menar däremot att rutinsituationer ofta framstår som grunden kring hur 

verksamheten är strukturerad. Genom Dalgrens (2017) studie framkommer det att 

förskollärare upplever en problematik i att dessa rutinsituationer tar för stor del från den 

pedagogiska praktiken. Men Dalgren (2017) visar även att förskollärare menar att 

rutinsituationerna kan innehålla ett pedagogiskt syfte i sig, men att det beror på 

förskollärarens förhållningssätt. Å ena sidan kan rutinsituationer få ett pedagogiskt syfte 

tillsammans med samspelande och utmanande förskollärare (Dalgren, 2017). Men å andra 

sidan menar Johansson (2011) att rutinsituationer ofta genomförs enligt en ”löpande band-

princip” och därför riskerar att tappa den pedagogiska innebörden. 

Likt Dalgren (2017) har även Johansson och Pramling Samuelsson (2001) studerat 

förskollärares olika syn på omsorg och pedagogik i förskolans verksamhet. Å ena sidan 

ses omsorg och pedagogik som två separata delar men å andra sidan ses möjligheter att 

utnyttja rutinsituationer på ett pedagogiskt sätt. Dock anser Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) att omsorgens pedagogiska innebörd inte alltid tycks vara helt 

självklar. Vidare beskriver Lindgren (2001) att omsorgen förlorar sitt värde i förskolans 

verksamhet utan en pedagogisk ambition. Med grund i läroplan för förskolan (Skolverket, 

2016) menar Lindgren (2001) att omsorg, likväl som lärande bär en viktig del i en 

framåtsträvande pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Att förskolans kvalitet tenderar 

att sjunka utan reflektioner om och utvecklande av förskollärares kompetenser kring såväl 
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omsorg som lärande belyser även Löfdahl Hultman et al. (2015). Vidare betonar Sheridan, 

Sandberg och Williams (2015) att omsorg innebär att som förskollärare kunna tolka 

barnens verbala och kroppsliga kommunikation för att kunna möta de behov som barnen 

ger uttryck för. Vidare påvisar Sheridan et al. (2015) att omsorg många gånger associeras 

till att ta hand om och vårda, men att det också handlar om att fostra barnen till att bli 

trygga och självständiga samt att kunna ta hand om sig själva. Utifrån detta sätt att se på 

omsorg och omvårdnad får det genast ett pedagogiskt värde eftersom det är en förutsättning 

för barns välmående som i sin tur är en förutsättning för barns lärande och utveckling 

(Lidholt, 2001).  

Huruvida omsorg och lärande bildar en helhet i verksamheten beror på förskollärarnas 

synsätt och förhållningssätt och därför betonar Johansson och Pramling Samuelsson (2001) 

att det är viktigt att diskutera och reflektera kring vad omsorg respektive lärande är. Ett 

sätt att se på omsorg kan enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) handla om att 

bistå en annan människa så att dennes kompetens vidgas. Enligt detta sätt att se på omsorg, 

menar Johansson och Pramling Samuelsson (2001) att omsorg och lärande omöjligt kan 

ses som skilda begrepp. Det blir även då tydligt att omsorg innehåller en viktig pedagogisk 

aspekt och att det inte är möjligt att genomföra en pedagogisk verksamhet utan inslag av 

omsorg (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001). 

2.3 Vilan som rutinsituation  

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) belyser att som en professionell förskollärare 

bör man såväl kunna utnyttja rutinsituationer pedagogiskt likväl som att kunna använda 

sig av den omsorgsinriktade aspekten i förhållningssättet till barn och i allt lärande. Även 

Ekström (2007) menar att förskollärares olika syn på rutinsituationer påverkar hur 

verksamheten utformas. Ekström (2007) påvisar likt Johansson och Pramling Samulesson 

(2001) att rutinsituationer kan ligga till grund för barns utveckling och lärande, eftersom 

dessa situationer präglas av samspel och interaktion med såväl vuxna som barn samt med 

miljö och material. Enligt Ekström (2007) har omsorg en avgörande ställning i förskolans 

verksamhet och bör tas på allvar och diskuteras parallellt med syftet att utveckla det 

pedagogiska innehållet. På så sätt kan omsorg och lärande bilda en helhet i förskolans 

verksamhet (Ekström, 2007). 

Moss (2006) och Johansson och Pramling Samuelsson (2001) belyser att omsorg och 

lärande inte bör separeras, eftersom det är en förutsättning för att förskollärare ska kunna 
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möta barnet utifrån dess egna förutsättningar och behov på vilan. Siren-Tiusanen och 

Robinson (2001) menar att det är viktigt att bemöta barnen utifrån deras egna 

förutsättningar och behov på vilan eftersom förskolans organisation av de pedagogiska 

aktiviteterna har stor betydelse för barns välmående. Även Gandini (2002) beskriver att de 

yttre faktorerna, så som vårdnadshavares önskan om hur barnens vila utformas och 

personalens organisering av vilan påverkar hur den sedan utformas.  

Ellneby (2008) betonar att i förskolans verksamhet är det inte en fråga om barnen ska 

erbjudas vila på olika sätt, utan hur. Vidare framhåller Ellneby (2008) att barn har ett behov 

av tid, närhet och beröring från vuxna för att kunna slappna av, vilket i sin tur är en 

förutsättning för att lättare lära sig nya saker. Vidare belyser Ellneby (2008) och 

Söderström (2013) att barn i förskolan möter många aktiviteter och har många sociala 

relationer. Därför menar Ellneby (2008) att barn behöver få möjlighet att stimulera alla 

sina sinnen, men också ges möjlighet att koppla av. Även Nevelius (2013) påvisar vikten 

av den vakna vilan för att främja människans välbefinnande och för att kunna finna en 

balans i vardagen. Vidare påvisar Nevelius (2013) att det är ännu viktigare att stötta barnen 

till en väl avvägd dagsrytm och balans i vardagen i dagens samhälle. Nevelius (2013) anser 

att dagens samhälle innebär ett högt tempo och ser en risk i att den vakna vilan blir mer 

och mer åsidosatt. Därför betonar Söderström (2009) att det är viktigt att förskolans 

verksamhet består av en omväxling mellan mer eller mindre aktiva aktiviteter. Behovet av 

vila och återhämtning är individuellt, därför bör förskolan utforma olika typer av vila för 

att barnen ska ges möjlighet att slappna av (Söderström, 2009). Vidare definierar 

Söderström (2009) vila som att vara aktiv och samspela med människor och material och 

menar därmed att det inte nödvändigtvis innebär att ligga stilla och inte göra någonting. 

Söderström (2009) beskriver likt Ellneby (2008) att vilans aktiviteter bör vara av stor 

variation för att kunna möta alla barns behov av vila. Ellneby (2008) betonar exempelvis 

sagoläsning, yoga, massage och mindfulness som några aktiviteter att göra på vilan. Vidare 

belyser Ellneby (2008) att vilans utformning bör vara ett medvetet arbete i förskolans 

verksamhet, som är förändringsbart och anpassas efter den befintliga barngruppen. 

2.4 Sammanfattning 

Utifrån genomgången av tidigare forskning framkommer det att vila och återhämtning är 

viktigt för barns välbefinnande (Söderström, 2009), men trots detta framkommer det att 

rutinsituationer, så som vila, sällan eller aldrig ifrågasätts och lyfts till diskussion i 
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förskolans verksamhet (Löfdahl Hultman et al., 2015). Svensk barnomsorg vilar på en stark 

tradition av att se omsorg och lärande som en helhet (Moss, 2006). Men trots detta menar 

Moss (2006) att lärandet tagit större plats inom den svenska förskolan och att omsorgen 

hamnat i skymundan. Detta belyser även Löfdahl Hultman et al. (2015), då de ser en ökad 

medvetenhet hos förskollärare att visa upp verksamheten med fokus på lärande. De betonar 

även att förskolans omsorg inte är synlig i förskollärares dokumentationer eller 

systematiska kvalitetsarbete och alltså inte utgör grund för att ifrågasätta, reflektera kring 

och på så sätt utveckla. Men Ekström (2007) däremot, anser att rutinsituationer utgör det 

nav som hela förskolans verksamhet är fokuserad kring. Samtidigt menar såväl Johansson 

och Pramling Samuelsson (2001), Ekström (2007) och Lidholt (2001) att rutinsituationerna 

kan ha ett pedagogiskt värde, men att detta beror på förskollärares syn på 

rutinsituationerna. Vilan ses här som en rutinsituation i förskolans verksamhet (Ekström, 

2007; Grunditz, 2013). Samtidigt belyser Söderström (2009) och Nevelius (2013) barns 

behov av vila som en viktig grund för barns välbefinnande. Men hur förskolans 

verksamhet, inklusive rutinsituationen vilan, är utformad är således beroende av 

förskollärarens syn på såväl vilan som rutinsituation som begreppen omsorg och lärande 

(Johansson, 2011). Det finns alltså en motsättning i tidigare forskning huruvida 

rutinsituationer, så som vilan är lärande. Å ena sidan ses vilan som en rutinsituation som 

präglas av omsorg och separeras från lärandeaktiviteter (Grunditz, 2013). Men å andra 

sidan kan rutinsituationer anses ha ett pedagogiskt syfte i sig (Lidholt, 2001).  

Eftersom vilan sammanfattningsvis kan förstås som en rutinsituation där både lärande och 

utveckling sker i samspel med andra har vi valt sociokulturell teoribildning som ett sätt att 

skapa förståelse för detta och det ska vi nu titta närmare på. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie inspireras av ett sociokulturellt perspektiv eftersom det belyser att interaktion 

och samspel är grundläggande för lärande. Den valda teoretiska utgångspunkten är tänkt 

att öka förståelsen för val av metod samt för hur empirin har analyserats.   

3.1 Sociokulturella perspektivet 

Centralt inom ett sociokulturellt perspektiv är att människan formas och lärande 

uppkommer i det sociala samspelet och interaktionen med andra och omgivningen 

(Vygotskij, 1934). Inom ett sociokulturellt perspektiv finns det ett intresse för hur individer 

och grupper tillägnar sig kunskap och samspelet mellan det kollektiva och individen är i 

fokus. Vidare präglas detta perspektiv av att barn lär i olika sammanhang och tillsammans 

med en vuxen (Vygotskij, 1934). Sociokulturella perspektiv kan hjälpa oss att förstå hur 

förskollärares beskrivningar, tankar och kunskaper kring rutinsituationen vila formas. 

Genom att vi hämtar inspiration från Säljös (2000) argument om att människan skapar 

erfarenheter genom sociala konstellationer som sedan kan används i framtiden kan vi 

utveckla ökad förståelse för hur vilan konstrueras samt hur förskollärarna beskriver och 

samtalar kring rutinsituationen vilan. Med stöd i ett sociokulturellt ramverk kan vi utveckla 

kunskap om hur vilan påverkas av de kulturella och sociala kontexter som vi befinner oss 

i, vilket kommer synliggöras i diskussionerna som förskollärarna har sinsemellan under 

våra fokusgruppsintervjuer. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv redogör vi 

nedanför för följande centrala begrepp som ligger till grund för analysen av det empiriska 

materialet: språk och samspel, kontext samt artefakter och mediering.  

3.1.1 Språk och samspel 

Lärande sker i samspel med andra och är en social och kommunikativ process (Vygotskij, 

1934). Utifrån Vygotskijs (1934) tänkande kan man anta att det är viktigt att de vuxna i 

verksamheten lär känna alla barn i barngruppen. Detta för att få kunskap om barns 

erfarenheter så att förskollärare kan ge barnen möjlighet att utöka sitt lärande och tankesätt. 

Vygotskij (1934) menar att språket, genom sin kommunikativa möjlighet är ett verktyg för 

det sociala samspelet och att barn huvudsakligen utvecklas i samspel med omvärlden. 

Vygotskij (1934) menar att genom att vuxna uppmuntrar barnen att sätta ord på sina tankar 

leder det barnen framåt i sitt tänkande. Säljö (2000) utvecklar detta resonemanget vidare 

och menar att det är via språket som barnen delar med sig av sina erfarenheter men det 
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krävs att det finns ett samspel med motpartnern. Säljö (2000) belyser alltså att lärande inte 

främst sker genom undervisning utan att det även sker genom att delta i aktiviteter, som 

exempelvis vilan. Lindö (2009) bygger vidare på detta resonemang och anser att förskolans 

viktigaste uppgift är att utveckla barns språk, vilket främst görs via det språkliga samspelet 

som barnen har med andra. Genom att barn omges av språk lär de sig nya saker, eftersom 

de blir lyssnade på samt får möjlighet att ställa frågor och möta språket på olika sätt (Lindö, 

2009).  

3.1.2 Kontext 

Inom ett sociokulturellt perspektiv handlar således lärande om hur människan tillägnar sig 

resurser och artefakter för att tänka och agera i den kontext som människan befinner sig i 

(Säljö, 2000). Med kulturell kontext menar Säljö (2000) den uppsättning av värderingar, 

idéer, resurser och kunskaper som människan utvecklar genom interaktion med omvärlden, 

där såväl materiella som immateriella artefakter ingår. Detta påstående ligger till grund för 

denna studies tolkning kring vilan som en kulturell kontext som skapas och förändras 

genom samspel och interaktion. 

3.1.3 Artefakter och mediering 

Artefakter är kulturella redskap som människan använder för att handla i och skapa sin 

omvärld. Dessa artefakter kan vara såväl materiella som immateriella (Säljö, 2000). Säljö 

(2000) beskriver materiella artefakter som fysiska redskap tillverkade av människan. Dessa 

redskap kan exempelvis vara hammare, penna, papper eller bok. Immateriella artefakter 

beskriver Säljö (2000) som redskap som har utvecklats genom interaktion med andra 

människor och kan exempelvis vara språk, idéer och tankar. Dessa två artefakter påverkar 

varandra och kan därför inte ses som två separata delar.  

Med mediering avses den process där olika artefakter förenas och formar en mänsklig 

handling (Säljö, 2000). Mediering förklarar alltså den samverkan som sker mellan 

människor och de artefakter som människan använder för att förstå, tänka och interagera i 

sin omvärld (Säljö, 2000). Artefaktens medierande funktion innebär enligt Säljö (2000) att 

verktygen hjälper till att förmedla verkligheten till människor i ett för den situationen 

meningsfullt sammanhang, en kontext. 
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3.2 Sammanfattning 

Genom att inspireras av ett sociokulturellt perspektiv kan vi förstå att vilan kan vara en 

situation där såväl lärande och utveckling som samspel kan uppstå, vilket sker i 

interaktionen med andra människor och material. Genom att använda begreppen språk och 

samspel i analysen av empirin kan vi förstå hur språket kan ses som en artefakt för sociala 

samspel. Med hjälp av begreppen artefakter och mediering i analysen av vår empiri kan vi 

utveckla förståelse för vilka artefakter som är centrala kring vilan samt hur barnen medierar 

kunskap vid vilan. Utifrån Säljös (2000) beskrivning av immateriella artefakter, att de är 

tankar och idéer som skapats i interaktion med andra kan vi se vilan som en immateriell 

artefakt. Genom att använda begreppet kontext för att analysera empirin kan vi förstå vilan 

som en kulturell kontext som utvecklas och förändras genom interaktion. 

  



 

16 

 

4 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens kvalitativa ansats, följt av en redogörelse kring 

metodvalet. Därefter presenteras studiens urval, genomförande, följt av etiska 

överväganden och en diskussion om studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

Avslutningsvis presenteras studiens analysmetod. 

4.1 Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie har genomförts. Genom en kvalitativ studie kan vi synliggöra flera 

olika förskollärares beskrivningar kring vilan som rutinsituation i förskolan. Det som 

kännetecknar kvalitativ forskning är att studien oftast inriktar sig på att utveckla en djup 

förståelse för deltagarnas meningsskapande, tolkning och förståelse (Bryman, 2011).  

4.2 Metodval 

Denna studiens empiri har samlats in genom fokusgruppsintervjuer för att synliggöra flera 

olika förskollärares beskrivningar kring rutinsituationen vilan i förskolan. 

Fokusgruppsintervjuer ger forskaren möjlighet att få fatt i människors olika formuleringar 

kring ett specifikt tema eller frågeställning (Wibeck, 2000). Eftersom vi i denna studie vill 

synliggöra förskollärares olika beskrivningar kring vilan som rutinsituation, anser vi att 

fokusgruppsintervjuer är ett relevant metodval. Fokusgruppsintervjuer är en form av 

gruppintervju, där ett specifikt område diskuteras (Bryman, 2011). Fokusgruppsintervjuer 

ger möjlighet till djupa diskussioner och att utforska människors olika beskrivningar och 

tankar kring ett särskilt ämne, samt ta reda på deras underliggande åsikter (Dahlin-Ivanoff, 

2011). Genom att använda fokusgruppsintervjuer synliggörs även enskildas beskrivningar 

kring ett ämne, som då kan ifrågasättas och även förändras (Bryman, 2011). Dessutom kan 

även deltagarna gemensamt resonera fram åsikter och idéer. Åsikterna som framförs kan 

även prövas och omformuleras samt bidra till att nya idéer formas under samtalets gång 

(Wibeck, 2000). Vidare betonar Wibeck (2000) att fokusgruppsintervjuer ger möjlighet att 

diskutera motsättningar kring ett visst ämne. I denna studie ligger motsättningen i huruvida 

rutinsituationen vila är lärande och/eller omsorg.  

Vid intervjutillfällena fungerade vi som moderatorer, vilket är benämningen på den person 

som har i uppgift att presentera fokusgruppsintervjun och föra den till diskussion (Wibeck, 

2000). Under fokusgruppsintervjuer har moderatorn möjlighet att inta olika roller som i sin 

tur är avgörande för om fokusgruppsintervjun är av strukturerad eller ostrukturerad 
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karaktär. Vid en strukturerad fokusgruppsintervju kan moderatorn reglera vilka ämnen, 

aspekter och frågor som deltagarna diskuterar. Vid en ostrukturerad fokusgruppsintervju 

försöker moderatorn att vara så passiv som möjligt och på så sätt undvika att påverka 

deltagarnas diskussion (Wibeck, 2000). Vår ambition var att genomföra ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer, med fokus på att synliggöra deltagarnas beskrivningar. 

4.3 Urval 

Denna studiens datamaterial utgörs av tre fokusgruppsintervjuer som har genomförts på 

tre olika förskolor, belägna i två olika kommuner i södra Sverige. Deltagarna i 

fokusgrupperna var mellan tre till fyra förskollärare som arbetar på samma förskola. 

Genom att använda redan existerande grupper med deltagare som känner varandra sedan 

innan minskar risken att någon deltagare känner sig otrygg och inte vågar yttra sina åsikter 

i diskussionen (Wibeck, 2000). Deltagarna i fokusgrupperna hade alla erfarenhet av att 

arbeta i åldersgruppen tre till fem år. Ytterligare en anledning till varför deltagarna kommer 

från samma förskola, men inte nödvändigtvis samma avdelning var också för att, som 

Löfdahl Hultman et al. (2015) beskriver, det finns ett behov av att diskutera, ifrågasätta 

och utveckla rutinsituationer, så som vilan i verksamheten. Wibeck (2000) betonar att 

genom fokusgruppsintervjuer får deltagarna möjlighet att konstruera nya tankar och 

förståelser. I detta fall får deltagarna möjlighet att konstruera nya tankar och förståelse för 

omsorg och lärande i förhållande till vilan. Studien baseras på ett bekvämlighetsurval, 

eftersom de kontaktade förskolorna ligger geografiskt nära och att vi har varit i kontakt 

med förskolorna under vår utbildning. Vi kontaktade till en början tre olika förskolor där 

vi tidigare hade haft våra verksamhetsförlagda utbildningar. Detta eftersom vi sedan 

tidigare nämnt vårt forskningsintresse för personalen där och de visat engagemang för att 

delta. Två av dessa förskolor tackade sedan nej på grund av för få verksamma förskollärare. 

Därefter kontaktades ytterligare två förskolor som visade intresse för att delta.  

Här nedan redogörs för fokusgruppsintervjuernas storlek samt längd. Samtliga namn är 

fingerade.  
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Förskola Antal 

deltagare 

Representerade 

avdelningar 

Samtalets 

längd 

Antal 

transkriberade 

sidor 

Apelsinen 4 deltagare 3 avdelningar 28 minuter 11 sidor 

Bananen 3 deltagare 3 avdelningar 39 minuter 14 sidor 

Citronen 3 deltagare 3 avdelningar 24 minuter 10 sidor 

 

I fokusgruppsintervjun från förskolan Apelsinen deltog Anna, Annelie, Alice och Agnes. 

I den andra fokusgruppen Bananen deltog Bodil, Bella och Bente. I den sista fokusgruppen 

Citronen deltog Cissi, Carin och Cajsa. 

4.4 Genomförande 

Den första kontakten skedde via telefon eller email till antingen förskolechefen eller direkt 

till förskolepersonalen där vi presenterade studiens syfte, metod och genomförande. Vid 

samtliga första kontakter fick vi liknande respons, att det fanns intresse men att de skulle 

samtala med resterande personal på förskolan. Två av de fem kontaktade förskolorna 

tackade nej till deltagande på grund av för litet intresse hos de övriga kollegorna. Men efter 

klartecken och godkännande från resterande tre förskolor bestämdes en tidpunkt för 

genomförande. Deltagarna fick själva bestämma tid, som vi anpassade oss efter. Innan 

fokusgruppsintervjuerna började presenterades missivbrevet (bilaga 1), som sedan delades 

ut till deltagarna. Detta för att deltagarna skulle få möjlighet att läsa igenom missivbrevet 

och samtycka till medverkan.  

Vid fokusgruppsintervjuerna användes ett stimulusmaterial (bilaga 2) i form av fyra olika 

påståenden och frågor från tidigare forskning. Wibeck (2000) menar att det är en fördel att 

använda sig av stimulusmaterial vid en fokusgruppsintervju där ett specifikt ämne 

diskuteras. Stimulusmaterialet bestod av frågor och påståenden som belyser olika sätt att 

se på omsorg, lärande och vilan. Detta för att väcka frågor och åsikter samt inspirera till 

diskussion och på så sätt synliggöra hur de beskriver vilan i relation till omsorg och lärande 

samt vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter de anser finns kring vilan.  
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Under fokusgruppsintervjuerna hade vi båda rollen som moderatorer, men på olika sätt. En 

av oss antecknade för att underlätta vid transkribering. I anteckningarna gjordes en karta 

över bordet och deltagarnas placering. Varje deltagare representerade en siffra, för att vi 

lättare skulle kunna urskilja vem som talade och om vad vid transkriberingen. Den andra 

moderatorn läste upp stimulusmaterialet och lade det sedan på bordet framför deltagarna 

och de ombads att diskutera innehållet i stimulusmaterialet. Sedan försökte vi som 

moderatorer att vara så passiva som möjligt under samtalet. Rollen som moderatorer 

varierade mellan oss under de olika fokusgruppsintervjuerna. Under 

fokusgruppsintervjuerna valde vi att använda ljudinspelning och kompletterande 

anteckningar som dokumentationsverktyg. Samtalen spelades in med hjälp av 

ljudupptagning i två mobiltelefoner. 

4.5 Analysmetod 

Det empiriska materialet har transkriberats utifrån en transkriptionsnyckel (bilaga 3). 

Enligt Bryman (2011) är tematisk analys en vanligt förekommande analysmetod av 

kvalitativa data, som vi har använt oss av. Vid en tematisk analys synliggörs 

återkommande teman i den insamlade empirin (Bryman, 2011). En tematisk analys lämpar 

sig eftersom avsikten med fokusgruppsintervjuer är att utveckla djupare kunskaper kring 

det valda ämnet. Materialet har transkriberats ordagrant och därefter skrivits ut. Materialet 

lästes sedan igenom flera gånger och analyserades till en början genom att skriva stödord 

i marginalerna för att synliggöra återkommande teman som svarade an på studiens syfte 

och frågeställningar. Materialet analyserades återigen, då med fokus på de teoretiska 

begreppen språk och samspel, kontext samt artefakter och mediering som studien 

inspirerats av. Utifrån dessa funna teman kodades materialet sedan med hjälp av 

färgpennor för att finna likheter och skillnader. Avslutningsvis sammankopplades 

resultatet utifrån både ett sociokulturellt perspektiv och studiens syfte och frågeställningar 

som sedan genererade följande teman: Vila som en kulturell aktivitet, Vila som en lugn 

stund, Vila som en aktiv men lugn stund, Vila som organisering, och Materiella artefakter 

vid vilan. 

4.6 Etiska överväganden 

Studien utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, vilka vi i 

denna studie har förhållit oss till enligt följande:  
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• Informationskravet: Samtliga deltagare informerades om studiens syfte, 

forskningsfrågor samt godkännande om deltagande i ett missivbrev. Deltagarna 

blev vid samtalets början informerade om deras rättigheter, bland annat om att 

deltagandet är frivilligt samt att de har rätt till att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien.  

• Samtyckeskravet: Deltagarna fick möjlighet att samtycka till medverkan i studien 

via missivbrevet. Vid godkännande av deltagande i studien kan deltagarna ändå när 

som helst avbryta sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet: I missivbrevet framgick det att deltagarna och förskolan 

blir avidentifierade i studien samt att forskarna har tystnadsplikt och att 

ljudinspelningarna, anteckningarna och transkriptionerna förvaras säkert. 

• Nyttjandekravet: Deltagarna fick information om att materialet endast kommer att 

användas i denna studie. Deltagarna erbjöds även att ta del av transkriptionerna 

samt den färdiga studien.  

4.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver trovärdighet som att läsaren ska kunna förlita sig på 

studiens resultat och tillvägagångssätt. Deltagarnas utsagor i denna studie utgör inte en 

helhetsbild av alla verksamma förskollärares beskrivningar kring begreppet vilan. Detta 

gör att resultatet inte kan generaliseras eftersom målet med studien är att på djupet förstå 

vad några förskollärare uttrycker om begreppen. Vidare menar Bryman (2011) att 

forskarens egna värderingar kan påverka studiens resultat och analys, men med metoden 

fokusgruppsintervju har forskare möjlighet att vara passiva. Vi båda deltog vid 

fokusgruppsintervjuerna och transkriberingarna. Analysen av det empiriska materialet 

gjordes flera gånger, både individuellt och tillsammans, vilket kan anses göra resultatet 

tillförlitligt. För att öka trovärdigheten av studien fick även deltagarna ta del av och 

bekräfta det empiriska materialet. Detta menar Bryman (2011) görs för att bekräfta att 

forskaren har uppfattat deltagarnas beskrivningar på rätt sätt. 
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5 Analys av resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet och analysen av det empiriska materialet. Analysen 

av resultatet redovisas i fem huvudrubriker utifrån fem huvudteman som framkommit 

under analysen. Dessa teman är: Vila som en kulturell aktivitet, Vila som en lugn stund, 

Vila som en aktiv men lugn stund, Vila som organisering, och Materiella artefakter vid 

vilan. För att förtydliga citaten är: … = kortare paus, --- = avbruten mening och […] = 

utelämnad text. 

5.1 Vila som en kulturell aktivitet 

Deltagarna beskriver vilan som en kulturell kontext som utvecklas och förändras genom 

interaktion med andra människor. Cissi på förskolan Citronen belyser det så här: 

Men det viktigaste egentligen är ju då att, beroende på ålder och behov och så vidare. 

Är det verkligen ett behov hos barnet och varför gör vi det här? Det är ju jätteviktigt 

att ställa sig frågan. Eller är det för min egen bekvämlighet, eller vår på den här 

avdelningen som vi gör så att alla måste ligga på en madrass till exempel, om det nu 

är det. 

Cissi uttrycker här ett behov av att reflektera kring och kritiskt granska sin verksamhet och 

diskutera i arbetslaget kring de didaktiska val som görs vid vilan. Deltagarna menar även 

att förskolans omsorgsrelaterade arbete bör lyftas till diskussion. De belyser att lärandet i 

förskolan ofta förs till diskussion och utgör den största delen av förskolans 

dokumentationsarbete. Därmed anser deltagarna att det omsorgsrelaterade arbetet i 

förskolan riskerar att hamna i skymundan. Carin på förskolan Citronen betonar däremot 

att:  

Men förhoppningsvis gör vi ju det ändå… eller så där… man gör det ju ändå men det 

dokumenteras ju inte--- […] De kanske tror att omsorgsbiten kommer undan… 

eftersom vi inte dokumenterar det… det finns inte dokumenterat, utan vi har ju också 

att fokus ska vara på lärandet.  

Carin anser att anledningen till att omsorgen i förskolan hamnar i skymundan kan vara att 

den inte dokumenteras, utan att omsorgen alltid finns med i förskolans verksamhet ändå. 

Deltagarna belyser därför vikten av att omsorg och lärande ses som en helhet i 

verksamheten och att det är omöjligt att skilja på omsorg och lärande. Cissi på förskolan 

Citronen beskriver att: 
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Det ena förtar inte det andra för det står också faktiskt i läroplanen att det ska bilda en 

helhet, omsorg, fostran och lärande. Så att det ena tar inte över det andra, tycker inte 

jag. 

Därför menar deltagarna att förskolans kulturella kontexter hela tiden bör ifrågasättas. 

Cissi på förskolan Citronen beskriver det så här: 

Alltså, det är nog viktigt tror jag… att man inte bara gör det av slentrian. Utan att man 

ifrågasätter det hela tiden, att är det barnens bästa det här? Och varför i så fall? 

Detta ses därmed som att deltagarna menar att förskolans kulturella kontexter bör utgöra 

grunden för förskolans pedagogiska diskussioner, dokumentation och kvalitetsarbete. 

Detta kopplar vi till ett sociokulturellt perspektivs beskrivning av kulturella kontexter som 

den uppsättning av värderingar, idéer och kunskaper som människan utvecklar genom 

samspel och interaktion.  

5.2 Vila som en lugn stund 

Deltagarna uttrycker att barnen får många intryck av en dag på förskolan och därav är i 

behov av att få koppla av under lugna stunder. Deltagarna beskriver också att det 

huvudsakliga syftet med vilan är att låta barnen få en lugn stund och återhämta sig för att 

orka hela dagen i förskolan. Detta ses därmed som att vilan kan vara ett redskap för att 

skapa en lugn stund för barnen. Men huruvida vilan som ett redskap för en lugn stund har 

ett pedagogiskt syfte eller inte råder det delade meningar om hos deltagarna. Carin på 

förskolan Citronen uttrycker att: 

Men om man liksom återhämtning, man menar att dom ska sova, eller att dom ska dra 

sig tillbaks en liten stund. Men när vi pratar om vila inne hos oss då är det ju 

sovstunden vi pratar om, och det har ju ingen pedagogisk innebörd… utan det har ju 

en fysisk innebörd, att dom ska orka ha den pedagogiska verksamheten.  

Carin anser alltså att vilan är en förutsättning för att barnen ska orka den pedagogiska 

verksamheten. Men till skillnad från detta belyser majoriteten av deltagarna att vilan ingår 

i den pedagogiska verksamheten och därav har ett pedagogiskt syfte. Bella på förskolan 

Bananen beskriver att: 

Det här med vila... vilan blir ju en lugn stund oavsett... om man vilar och sover eller... 

man läser eller... ja...  eller avslappning… 

Bella beskriver alltså att vilan bör vara avkopplande för barnen, oavsett vad som görs under 

vilan. Vidare betonar Cissi på förskolan Citronen att vila handlar om att ta det lugnt och 
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inte vara aktiv men påpekar även att det beror på hur förskollärare tolkar begreppet vila. 

Deltagarna menar att vilan kan utformas på olika sätt för att skapa en lugn stund för barnen, 

såväl i grupp som ensam.  

5.3 Vila som en aktiv men lugn stund 

Deltagarna beskriver att vilan både kan vara lugn och aktiv, men att det handlar om att få 

återhämta sig och att stanna upp. Deltagarna belyser att vilan kan vara mer än en lugn stund 

med syfte att ligga still eller sova och därmed ses vilan även som ett redskap för att skapa 

en lugn stund med mer eller mindre aktiva aktiviteter. Annelie på förskolan Apelsinen 

uttrycker att: 

Det är det att hjärnan får så mycket stimuli… hela tiden övrig tid… så lite tid när man 

får varva ner och tänka sina egna tankar… och det kan man göra på olika sätt… tycker 

jag… man kan sitta och rita kanske med. Det behöver inte vara att ligga ner och lyssna 

på musik bara eller vad man nu --- 

Deltagarna menar även att det kan vara vilsamt för barnen att få stanna upp i en pågående 

aktivitet och då behöver vilan nödvändigtvis inte bara ses som en av förskolans 

rutinsituationer. Cissi på förskolan Citronen diskuterar här nedan innebörden av 

läroplanens uttryck kring vila: 

Öhh, ja, vad är vila? Det är ju vad man lägger i det begreppet. Det står inte sova, alltså 

vilan kan för mig vara att erbjuda barnen att vila till exempel i en aktivitet eller 

någonting som de har börjat göra. 

Cissi betonar alltså att vilans utformning i förskolan beror på förskollärares syn på 

begreppet vila.  

5.3.1 Vila som rutinsituation för språk och samspel 

Deltagarna anser att det finns möjlighet att se rutinsituationer som tillfällen för lärande. De 

beskriver att det handlar om förskollärarens förhållningssätt och kunskapssyn. Vidare 

betonar deltagarna att lärande i vilan och i andra rutinsituationer handlar om att stanna upp, 

lyssna på barnen och ställa utmanande frågor. Anna på förskolan Apelsinen beskriver det 

så här: 

Det handlar ju om att ställa rätt… alltså utmanande frågorna… i situationen där barnen 

är just nu. 

Alice på förskolan Apelsinen håller med Anna genom att säga: 
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Ja, och det spelar ju ingen roll om det är ute i tvättrummet, eller ute i tamburen eller 

när man ska vila eller vad det är för någonting då. […] Det är ju också… är en pedagog 

där så är det en pedagogisk situation… borde åtminstone vara… och det är väl lite så 

vi får tänka… […] och det, att det inte blir liksom slentrian. Att man svarar ja eller 

nej eller hmmm och så va, utan slentrian, utan att man faktiskt lyssnar på… 

Deltagarna belyser alltså här hur språk och samspel utgör en central roll i en pedagogisk 

situation och att det ligger till grund för barns utveckling och lärande, vilket även belyses 

i ett sociokulturellt perspektiv. Vidare beskriver deltagarna att förskollärare har möjlighet 

att ställa utmanande frågor till barnen genom att lyssna och samspela med dem. Deltagarna 

betonar ytterligare vikten av att stanna upp och samspela samt lyssna på barnen. Alice 

påpekar alltså att det är viktigt att förskollärare är lyhörda och tar tillvara på de 

lärandesituationer som uppstår i det dagliga arbetet på förskolan. Det är först då som 

omsorg och lärande kan ses som en helhet. De beskriver också att omsorgen hela tiden 

finns med i verksamheten. Bodil på förskolan Bananen uttrycker det så här:  

Pedagogiken kommer ju in i omsorgen där och--- …man kan ju vila på olika sätt… 

man… det kan ju vara högläsning… att man… jobbar med språkförståelse… och att 

man… ja… jobbar med tidig läsförståelse och sånt… eller att man lyssnar på en 

ljudbok… eller… det kan ju vara en pedagogisk… aktivitet i vilan--- 

Bodil betonar alltså här att vilan kan bestå av olika pedagogiska aktiviteter där språk och 

samspel ligger i fokus för att främja barnens utveckling och lärande, vilket vi kan koppla 

till ett sociokulturellt perspektiv. Således betonar Bodil därmed att vilan som rutinsituation 

kan ligga till grund för ett mångsidigt lärande och bestå av såväl språk, matematik eller 

naturvetenskap. 

5.4 Vila som organisering 

Deltagarna uttrycker att vilan ofta ses som en rutinsituation som är förlagd efter 

lunchmåltiden. Cissi på förskolan Citronen uttrycker att: 

Sen måste jag erkänna, och tror att det är så fortfarande. Det är en organisatorisk grej 

helt enkelt, mitt på dagen. För att det ska funka med personalens raster, bland annat…  

Deltagarna menar alltså att vilan är förlagd efter lunchmåltiden på grund av att det ofta då 

blir lugnare i verksamheten och att det då faller sig då naturligt att personalen tar sina 

raster. Detta gör att vilan som immateriell artefakt har organisatoriska syften och 

utmaningar att ta ställning till.  
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Deltagarna beskriver att det finns flera utmaningar kring rutinsituationen vilan och kring 

att utforma variationer av vila som är anpassade efter det individuella barnets och 

barngruppens behov och förutsättningar. Dessa utmaningar uttrycker deltagarna många 

gånger har sin grund i för lite personal, för stora barngrupper och lokalernas utformning. 

Carin på förskolan Citronen beskriver att: 

Alltså att man kan utforma olika typer av vila, alltså har vi en miljö som är en… kan 

tänkas att erbjuda det… har vi lite avkopplingsrum? Har vi små krypin? I våra 

miljöer… ser barngruppen ut så… ser personaltätheten ut så att vi kan erbjuda…? Nja, 

det gör det ju inte alltid. I den bästa av världar borde det ju vara så… 

Engagemang hos deltagarna finns för att utveckla variationer av vila som är anpassade 

efter det enskilda barnets och barngruppens behov. Dock uttrycker de att vilan innebär 

flera olika utmaningar att ta ställning till som förskollärare, då den utformas.  

5.5 Materiella artefakter vid vilan 

Deltagarna diskuterar länge vilans pedagogiska möjligheter samt hur förskollärare kan 

utforma olika typer av vila. Återkommande former av vila som lyftes var madrassvila och 

att lyssna på en saga eller avslappningsmusik. Deltagarna belyste även vikten av att 

använda olika sorters materiella artefakter under vilan, så som pussel, bok, ljudbok, musik, 

madrass, kudde och filtar. Annelie på förskolan Apelsinen beskriver olika materiella 

artefakter som kan användas på vilan: 

Och det kan man göra på olika sätt… tycker jag… man kan sitta och rita kanske med 

[…] Sätta sig med pussel 

Vidare beskriver Bente på förskolan Bananen ytterligare materiella artefakter att använda 

på vilan: 

På vintern hade vi ljusbricka som vi tände ljus och... hade någon sån här som låter.... 

gå runt med en sån där taggboll... 

Deltagarna lyfte även att förskolans verksamhet bör utformas för att erbjuda barnen en väl 

avvägd dagsrytm, med en variation av såväl lugnare som mer aktiva aktiviteter. Bodil på 

förskolan Bananen lyfter olika aktiviteter att göra på vilan:  

Vi pratade ett tag om att man kunde göra såhär fotbad… att man kunde få ha vila med 

spa och bryta av men det är ju också en såhär härlig vilostund som man kan hitta på… 

fotbada eller få handmassage… det kan ju vara något sånt… 
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Ytterligare aktiviteter som lyftes bland deltagarna var att läsa kapitelböcker, bilderböcker 

och flanosagor, att använda projektor, gå på skogsutflykter, göra en massagesaga och 

lyssna på musik. Dessa aktiviteter innefattar flera olika materiella artefakter som barnen 

och förskollärarna medierar under vilan.  Detta kan vi således koppla till ett sociokulturellt 

perspektiv, där människan medierar olika materiella artefakter för att utvecklas och lära. 

Deltagarna uttrycker att vilan bör vara varierande och med flera olika materiella artefakter 

för att kunna passa alla barn, så att barnen ges möjlighet att se vilan som någonting positivt 

och roligt.  
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6 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras till en början metoden. Därefter diskuteras analysen av 

resultatet i förhållande till tidigare forskning samt studiens syfte och frågeställningar och 

avslutningsvis redogörs för förslag till fortsatt forskning som hade varit intressant att 

studera.  

6.1 Metoddiskussion 

I denna rubrik redogörs för studiens metodval. Till en början diskuteras studiens metodval, 

fokusgruppsintervjuer. Därefter diskuteras studiens urval och avslutningsvis studiens 

bearbetning och analys. 

6.1.1 Metodval 

Studiens valda metod, fokusgruppsintervjuer, anser vi har inneburit både fördelar och 

nackdelar. Detta val av forskningsmetod bidrog till djupa diskussioner mellan deltagarna 

men genererade ett material som ibland gled ifrån studiens syfte än vad exempelvis 

strukturerade intervjuer hade gjort. Framförallt anser vi att den valda metoden möjliggjorde 

för djupa diskussioner där förskollärare fick uttrycka sina åsikter och beskrivningar av 

vilan som rutinsituation, vilket Wibeck (2000) och Dahlin-Ivanoff (2011) beskriver som 

syftet med fokusgruppsintervjuer. Detta i sin tur stämde väl överens med studiens 

intentioner. Om vi istället hade valt en annan kvalitativ metod, exempelvis enskilda 

intervjuer tror vi inte att vi hade väckt diskussionen i arbetslaget på samma sätt. De tre 

fokusgruppsintervjuerna gav ett varierat utbud av empiri och ett väldigt rikt material att 

analysera utifrån studiens syfte. Det framkom dock att deltagarna ibland avbröts i en 

pågående mening eller pratade flera samtidigt, vilket ibland gjorde det svårt för oss att 

transkribera det inspelade materialet. Det framkom också ibland att samtalet hade en tyst 

kommunikation mellan deltagarna och att deras beskrivningar påverkades av de andra 

deltagarna i form av att de ibland verkade ändra sina åsikter på grund av det. Detta belyser 

även Bryman (2011) kan ske via en fokusgruppsintervju, att deltagarnas åsikter kan 

ifrågasättas och förändras. Om vi istället hade valt att genomföra enskilda intervjuer hade 

deltagarna å ena sidan kanske inte ändrat åsikter eller avbrutits av andra i en pågående 

mening. Men å andra sidan kanske vi inte skulle ha fått ett så varierat empiriskt material 

eller kunnat vara så passiva i vår forskarroll som vi kunde vara genom att använda 

fokusgruppsintervjuer. 
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Genom att genomföra ostrukturerade fokusgruppsintervjuer var vår roll som moderatorer 

att vara så passiva som möjligt för att likt Wibeck (2000) menar, undvika att bidra med 

egna åsikter och värderingar som skulle kunna påverka deltagarnas diskussion. Då 

deltagarna gled ifrån ämnet valde vi därför att inte flika in, utan låta de avsluta och när en 

naturlig paus kom gick vi vidare med vårt stimulusmaterial. Men eftersom vi hade gett 

tydliga instruktioner kring fokusgruppsintervjun innan föll det sig naturligt att deltagarna 

förhöll sig till stimulusmaterialet utan att vi behövde inta en mer aktiv roll som 

moderatorer.  

Genom att använda fokusgruppsintervjuer hade vi möjlighet att väcka diskussioner och 

reflektioner kring en av förskolans kulturella kontexter, vilan, som enligt tidigare forskning 

och studiens resultat är i behov av att lyftas till diskussion för att kunna utvecklas.  

6.1.2 Urval 

Vid fokusgruppsintervjuerna hade vi en avsatt pågående tid att förhålla oss till. Detta kan 

ha påverkat innehållet i materialet, eftersom vi därmed inte fick tid att lära känna varandra 

och på så sätt minska spänningar och nervositet hos deltagarna. Detta anser vi dock inte 

har påverkat resultatet i stor utsträckning, eftersom deltagarna är kollegor och känner 

varandra sedan innan. Löfdahl et al. (2015) och Grunditz (2013) beskriver ett behov av att 

diskutera rutinsituationer, så som vilan, vilket även det låg till grund för valet av 

förskollärare från samma förskola. 

6.1.3 Bearbetning och analys 

I resultatet och analysen har det känts viktigt för oss att behandla empirin med respekt, 

eftersom deltagarna hade en öppen diskussion kring sina djupa åsikter samt tog sig tid att 

medverka i fokusgruppsintervjuerna. I resultatet använder vi oss av många citat för att på 

ett konkret sätt kunna återge det som deltagarna uttryckt under fokusgruppsintervjuerna. 

Vid insamlingen av det empiriska materialet valde vi att inte involvera deltagarnas mimik 

och kroppsspråk, utan endast fokusera på det verbala språket. Detta för att minimera våra 

egna tolkningar kring detta i det empiriska materialet. 

Genom att använda oss av tematisk analys som analysmetod har vi kunnat generera ett 

resultat som uppnår studiens syfte och besvarar frågeställningarna. Bryman (2011) betonar 

att det är centralt vid en tematisk analys att synliggöra återkommande teman i det empiriska 
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materialet. Det empiriska materialet blev visuellt tydligt genom att vi kodade det med hjälp 

av färgpennor och symboler. Resultatet har tolkats och diskuterats.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studien syftar till att uppmärksamma och utveckla kunskaper kring vilan som 

rutinsituation i förskolan. Resultatdiskussionen är uppdelad i rubriker utifrån vad som 

framkom i resultatet. Rubriken Förskollärares beskrivningar av vilan i relation till omsorg 

och lärande svarar an på studiens första frågeställning och berör analysens teman Vila som 

en kulturell aktivitet, Vila som en lugn stund och Vila som en aktiv men lugn stund samt 

studiens teoretiska begrepp språk och samspel samt kontext. Rubriken Pedagogiska 

utmaningar och möjligheter kring vilan svarar an på studiens andra frågeställning och 

berör analysens teman Vila som organisering och Materiella artefakter vid vilan samt 

studiens teoretiska begrepp artefakter och mediering.  

6.2.1 Förskollärares beskrivningar av vilan i relation till omsorg och lärande 

Utifrån resultatet och med stöd i ett sociokulturellt perspektiv kan vi tolka att vilan i 

förskolan kan ses som en kulturell kontext som utvecklas och förändras genom samspel 

och interaktion med andra människor. Vidare kan vi förstå att deltagarna har delade 

meningar kring huruvida vilan som en kulturell kontext har ett pedagogiskt syfte eller inte. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) betonar att förskollärares förhållningssätt 

kring omsorg och lärande påverkar om begreppen bildar en helhet i förskolan. Utifrån detta 

tolkar vi det som att förskollärares förhållningssätt påverkar både hur vilan utformas och 

huruvida den ses ha ett pedagogiskt syfte eller inte. I resultatet framkommer det att en av 

deltagarna beskriver att vila, då barnen sover, inte har ett pedagogiskt syfte. Detta kan i sin 

tur tolkas som att deltagaren ser omsorg och lärande som två separata delar, vilket även 

Moss (2006) menar tenderar att förekomma i förskolans verksamhet. Men vi kan också 

tolka det som att deltagaren uttrycker att barn har ett behov av att vila från både kropp och 

sinne för att orka hela dagen. Även Ellneby (2008) och Söderström (2013) belyser att barn 

ska ges möjlighet att vila, då de menar att en dag på förskolan består av många intryck.  

Utifrån resultatet kan vi även utläsa att omsorgens pedagogiska innebörd inte alltid ses som 

självklar i förskolans verksamhet. Detta beskriver även Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) och menar att det beror på förskollärares förhållningssätt. Vidare 

framkommer det utifrån resultatet att vilan kan vara en rutinsituation för språk och samspel 

med andra människor och artefakter och alltså ge tillfälle för lärande. Detta beskriver även 
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Ekström (2007) och Dalgren (2017) genom att vilan och andra rutinsituationer utgör stora 

möjligheter för att främja barns utveckling och lärande. Dessa olika sätt att se på vilan 

tolkar vi tyder på att förskollärares förhållningssätt och syn på omsorg och lärande 

påverkar hur vilan sedan utformas. Med grund i ett sociokulturellt perspektiv kan vilan ses 

som en situation som präglas av samspel, språk och interaktion (Säljö, 2000).  

Vidare kan vilan även ses som en kulturell kontext med en uppsättning av värderingar, 

idéer och kunskaper som människan utvecklar i interaktion med omvärlden (Säljö, 2000). 

Lindgren (2001) belyser att omsorg och lärande är beroende av varandra för att kunna 

skapa en verksamhet av hög kvalitet. Även detta synliggörs i resultatet, då deltagarna 

belyser att vilan i förhållande till omsorg och lärande behöver diskuteras, problematiseras 

och ifrågasättas tillsammans för att kunna utveckla verksamhetens kvalitet. Med grund i 

att flertalet deltagare anser att ämnet bör lyftas till diskussion tolkar vi det som att behovet 

finns hos förskollärare att vidareutveckla vilans betydelse för barnen och verksamheten. 

Ytterligare kan vi tolka att det råder en osäkerhet hos personalen kring vilans utformning, 

då de uttrycker att vilan ibland riskerar att gå på slentrian eller hamna i skymundan. 

Därmed tolkar vi att det finns behov av att lyfta diskussionen kring vilan som kulturell 

kontext.  

Genom resultatet kan vi förstå att förskollärare behöver diskutera och problematisera såväl 

vilan som begreppen omsorg och lärande för att dessa ska kunna bilda en helhet i 

verksamheten. Enligt Moss (2006) ses omsorg och lärande ofta som två separata delar i 

verksamheten där omsorgen tenderar att hamna i skymundan. Men enligt våra tolkningar 

är detta beroende av förskollärares förhållningssätt och kanske inte ens möjligt om 

förskollärare ser lärandet i omsorgen och tvärtom. Resultatet visar att lärandet i förskolan 

ofta är den del som utgör underlag för såväl diskussion och reflektion som för 

dokumentationsarbetet. Om förskollärare å ena sidan ser omsorg och lärande som två 

separata delar riskerar därmed omsorgen då att hamna i skymundan och inte 

vidareutvecklas. Men om förskollärare å andra sidan ser omsorg och lärande som en helhet 

är det istället omöjligt att omsorgen hamnar i skymundan eftersom den automatiskt 

synliggörs och reflekteras kring i lärandet. Vidare lyfter även Löfdahl Hultman et al. 

(2015) att det finns en ökad medvetenhet hos förskollärare att synliggöra verksamheten 

med fokus på lärande. Löfdahl Hultman et al. (2015) betonar att lärandet ofta ifrågasätts, 

utmanas, utvecklas och utgör den största delen i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 

bekräftas i resultatet, då deltagarna menar att lärandet är den del av förskolan verksamhet 
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som främst synliggörs. Utifrån detta är det möjligt att omsorgen, likt Moss (2006) menar, 

har fått en undanskymd plats på grund av att det är stort fokus på lärandet i förskolan. Men 

samtidigt pekar resultatet mot att omsorgen har en värdefull plats i verksamheten och att 

den alltid finns med. Utifrån detta kan vi tolka att deltagarna då ser omsorg och lärande 

som en helhet som är beroende av varandra. Att omsorgen riskerar att hamna i skymundan 

kan tänkas bero på att det inte synliggörs i dokumentationer och i det systematiska 

kvalitetsarbetet, men egentligen finns med i verksamheten hela tiden ändå. I resultatet 

beskrivs alltså deltagarnas förståelse av och intentioner kring att omsorg och lärande ska 

bilda en helhet i verksamheten, i enlighet med förskolans styrdokument (Skolverket, 2016; 

Unicef Sverige, 2009; SFS 2010:800). Men huruvida omsorg och lärande bildar en helhet 

i förskolan samt hur vilan utformas är alltså beroende av förskollärares förhållningssätt och 

syn på kunskap.  

Även rutinsituationers pedagogiska värde är beroende av förskollärares förhållningssätt 

(Dalgren, 2017). I resultatet belyses att vilan kan vara en aktiv stund med fokus på samtal 

och samspel med barnen samt att ta tillvara på de spontana lärandetillfällen som uppstår. 

Deltagarna anser att det är under rutinsituationer, så som vilan, som förskollärare kan vara 

en medforskande pedagog, stanna upp, lyssna på barnen samt ställa utmanande frågor för 

att berika barnens kunskapsutveckling. Genom detta kan vi tolka att vilan har en central 

roll för barn och vuxnas språk och samspel samt att det är viktigt att hitta stunder mitt på 

dagen att samtala med barnen. Detta kan vi även koppla till ett sociokulturellt perspektiv, 

då Vygotskij (1934) menar att språk och samspel ligger till grund för att lärande sker. I 

fokusgruppintervjuerna uttrycker deltagarna även att vilan kan vara en lugn stund med 

möjlighet till återhämtning för att orka med hela dagen i förskolan. En av deltagarna 

uttrycker att vilan alltid blir en lugn stund oavsett vad man gör. Av detta kan vi tolka att 

deltagaren å ena sidan inte har funderat över vilans innebörd, utan att det går på slentrian. 

Å andra sidan kan vi också tolka uttrycket som att deltagaren har funderat över vilans 

innebörd och har utformat vilan där barnen alltid får en lugn stund. I resultatet framkom 

det även att deltagarna betonade att vilan handlar om att låta barnen stanna upp och 

återhämta sig. Vi tolkar deltagarnas uttryck som att barn behöver komma till ro under olika 

aktiviteter under dagen, för att barn ska få en avvägd dagsrytm. Även Ellneby (2008) och 

Söderström (2013) belyser att barn ska ges möjlighet att vila, då de menar att en dag på 

förskolan består av många intryck och därav behöver dagen varvas mellan aktiva och lugna 

aktiviteter. 
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6.2.2 Pedagogiska utmaningar och möjligheter kring vilan 

Utifrån resultatet framkommer även olika pedagogiska utmaningar och möjligheter med 

vilan i verksamheten. Det beskrivs i resultatet att den största utmaningen med vilan är att 

flera olika organisatoriska faktorer påverkar vilans utformning. Utifrån resultatet 

framkommer det att vilan har betydelse för förskolans organisering och detta stärks av 

Ekström (2007), som menar att rutinsituationerna många gånger är den del i förskolan som 

verksamheten formas efter. Vidare belyser Siren-Tiusanen och Robinson (2001) och 

Gandini (2002) att olika organisationsfaktorer eller yttre faktorer påverkar vilans 

utformning. Detta lyfts även i resultatet då deltagarna beskriver att stora barngrupper, för 

lite personal samt verksamhetens miljö är yttre faktorer som påverkar hur vilan utformas. 

Å ena sidan tolkar vi att vilan kommer i kläm och inte prioriteras med stora barngrupper 

och för lite personal. Å andra sidan kan dessa faktorer möjliggöra att förskollärarna 

behöver etablera nya sätt att utforma vilan på och därav sker en utveckling av förskolan 

och dess kulturella kontext. Detta kan således även påverka huruvida vilan ses som ett 

tillfälle för lärande eller inte, eftersom vilan då kan riskera att genomföras enligt slentrian 

(Johansson, 2011). Därmed kan vilan riskera att inte innehålla den interaktion, språk och 

samspel mellan människor, miljö och material som enligt Vygotskij (1934) är 

grundläggande för människors lärande och utveckling. Därmed behöver även vilans 

organisation och genomförande diskuteras och problematisera för att omsorg och lärande 

kan bilda en helhet.  

I resultatet betonas det vidare att vilan även innefattar pedagogiska möjligheter. Den största 

pedagogiska möjligheten som deltagarna betonar är att vilan kan varieras på flera olika sätt 

och med flera olika materiella artefakter för att kunna passa varje barn och barngrupp. 

Även Söderström (2009) och Ellneby (2008) belyser hur viktigt det är att vilan är 

varierande och anpassad efter barnens behov och förutsättningar. Likt Nevelius (2013) 

synliggörs det i resultatet att vilan i förskolan handlar om en variation av aktiviteter och 

att finna en balans mellan mer eller mindre aktiva aktiviteter. Därmed tolkar vi att det är 

viktigt att vilan kan vara en lugn stund och en aktiv stund för att utgöra en variation för 

barnen. Det gemensamma mellan dessa variationer av vilan är att barnen får möjlighet att 

koppla av där språk och samspel utgör en central del för barns lärande och utveckling, 

vilket enligt Vygotskij (1934) är grundläggande för lärande. Genom resultatet 

framkommer det att deltagarna använder sig av olika materiella artefakter för att göra vilan 

varierande och för att främja barns lärande och utveckling. Dessa materiella artefakter är 
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bland annat pussel, böcker, projektor och CD-skivor. Genom att deltagarna använder sig 

av olika materiella artefakter blir vilan varierad och anpassad efter alla barns och 

barngruppens behov och förutsättningar. 

Utifrån resultatet framkommer det alltså att vilan består av flera pedagogiska möjligheter 

eftersom den kan vara varierande beroende på förskollärarens förhållningssätt samt den 

befintliga barngruppen. Vilan kan på olika sätt ses som en immateriell artefakt, detta för 

att den ska kunna anpassas utefter såväl det enskilda barnet som barngruppen. En 

förutsättning för att se vilan som en immateriell artefakt är att förskollärare samspelar och 

diskuterar med varandra om olika idéer och tankar kring den. Detta fick deltagarna 

möjlighet att göra genom fokusgruppsintervjuerna. Deltagarna belyser samtidigt att en stor 

pedagogisk utmaning kring vilan är just att varken vilan eller begreppen omsorg och 

lärande diskuteras eller lyfts fram på såväl förskolenivå som samhällsnivå. Utifrån 

deltagarnas utsagor tolkar vi att eftersom förskollärarens förhållningssätt kring såväl vilan 

som omsorg och lärande påverkar vilans utformning är det även nödvändigt att diskutera 

och reflektera kring begreppen på såväl individnivå som förskolenivå. Eftersom både 

deltagarna och Utbildningsdepartementet (2017) betonar att begreppen omsorg och lärande 

är oklara i läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) tolkar vi att det då blir nödvändigt att 

diskutera detta på samhällsnivå för att öka förskolans kvalitet. 

6.2.3 Slutsatser 

Utifrån tidigare forskning och resultatet har vi dragit slutsatser om att vilan har en 

betydelsefull roll för barns lärande och utveckling eftersom vilan präglas av språk och 

samspel. Ytterligare en slutsats som vi kan dra är att trots att tidigare forskning pekar mot 

att omsorgen fått en undanskymd plats i förskolans verksamhet, visar resultatet att det inte 

nödvändigtvis måste handla om att omsorgen utgör en mindre plats i den dagliga 

verksamheten. Det kan istället handla om att omsorgen inte är ett område som diskuteras, 

utvecklas och dokumenteras i samma utsträckning som lärandet, men omsorgen finns ändå 

alltid som en självklar del i förskolan. Vi har även kommit fram till att förskollärares 

förhållningssätt gentemot såväl vilan som omsorg och lärande påverkar barnens 

möjligheter till lärande och utveckling under vilan. Vi kan se att det råder delade meningar 

om omsorgen och lärandets plats i förskolan och att vilan därför är ett komplext område. 

Därmed är det av stor vikt att lyfta omsorg och lärande samt vilan till diskussion i såväl 

arbetslaget som i förskolan som kulturell kontext.  
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Genom studien har vi bidragit med kunskap om vilan som rutinsituation för barn mellan 

tre till fem år. Vi har även bidragit med kunskap om hur barn kan ges möjlighet till lärande 

i vilan med hjälp av olika medierande artefakter och hur förskollärare och barn samspelar 

under vilan. Vi har även tagit del av vilka pedagogiska utmaningar och möjligheter 

förskollärare uttrycker att det finns kring vilan. Därmed har vi belyst vikten av att föra 

pedagogiska diskussioner om såväl lärandet som omsorgen i förskolan och att dessa 

diskussioner är en förutsättning för att omsorg och lärande ska kunna bilda en helhet i 

verksamheten. Deltagarna nämner att omsorg och lärande inte förtar varandra, vilket ligger 

till grund för denna studies titel. 

6.3 Fortsatt forskning 

I denna studie har vi funnit att förskollärares förhållningssätt gentemot såväl omsorg och 

lärande som vilan är avgörande för hur vilan utformas och utvecklas. Det framkommer 

även hur viktigt det är att vilan är varierande för att kunna möta alla barns behov och 

förutsättningar. Men någonting som vi inte berört i denna studie är barns delaktighet i hur 

vilan utformas och hur barn ser på rutinsituationen vilan. Detta är således någonting som 

vi kan uppmuntra att forska vidare kring. Vi ser även vidare forskning kring förskolans 

omsorgsrelaterade arbete och rutinsituationer som betydelsefulla för att skapa en 

verksamhet som främjar barns utveckling och lärande. I denna studie har vi fokuserat på 

rutinsituationen vilan och som vidare forskning vore det därför intressant att fokusera på 

andra rutinsituationer, så som blöjbyten, påklädning eller måltiden, som även de utgör en 

stor del av verksamheten. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

Louise Jonsson och Lina Klein genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar 

denna studie om att undersöka förskollärares syn på rutinsituationen vilan samt vilka pedagogiska 

utmaningar och möjligheter förskollärare uttrycker finns kring vilan. 

Louise Jonsson och Lina Klein genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan 

och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 

undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i följande 

aktivitet: 

____ Delta i en fokusgruppsintervju relaterat till forskningsämnet. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan 

några påföljder.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, XXX, eller examinator, XXX 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och /eller email: _________________________ 

___________________________ 

Datum 

___________________________    ___________________________  

Deltagarens signatur    Namnförtydligande 

___________________________   ___________________________ 

Studentens namn    Namnförtydligande 

 

___________________________   ___________________________ 

Studentens namn    Namnförtydligande 
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Bilaga 2: Stimulusmaterial 

 

Förskolans verksamhet är många gånger organiserat kring rutinsituationerna och 

rutinsituationer, så som vila, tar för stor plats från den pedagogiska verksamheten.  

(Ekström, 2009) 

Lärande är ett begrepp som tar mer och mer utrymme i förskolans verksamhet. Detta leder 

till att förskolornas omsorgsrelaterade arbete får en undanskymd plats.  

(Löfdahl Hultman, 2015) 

På vilket sätt har rutinsituationer, så som vila, en pedagogisk innebörd?  

(Ekström, 2009) 

Behovet av vila är individuellt, på vilket sätt kan förskollärare utforma olika typer av vila?  

(Söderström, 2009) 
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Bilaga 3: Transkriptionsnyckel 

…   kortare paus 

… text  fortsatt mening 

#  tydlig paus 

---  avbruten mening  

:   tydlig förlängning av ljud, ju fler kolon desto längre ljud 

(text)  förklaringar, exempelvis skratt, kroppsspråk 

 

[…]  utelämnad text 


