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1. Inledning 

Barnkonventionen klargör i artikel tre att barnets bästa alltid ska komma i första hand. 

Barn ska även ha rätt till vila och artikel 12 stärker att barn ska få möjlighet att känna sig 

inkluderad och hörd av vuxna. Barn ska få känna inflytande gällande frågor som rör dem 

(Unicef, 2014). Förskolans läroplan belyser att barnen ska erbjudas ”en väl avvägd 

dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid” 

(Skolverket, 2018, s. 7). Med dessa policy- och styrdokument som grund undersöker jag 

hur förskollärare uppfattar vilans pedagogiska syfte samt vilans allmänna betydelse för 

barn.  

Genom tidigare erfarenheter av verksamhetsförlagda utbildningar samt arbete i förskolor 

har jag upplevt att barns vilostund endast setts som en rutinsituation som inte diskuterats 

eller problematiserats i arbetslagen. Jag har upplevt att ingen diskuterar kring varför vilan 

genomförs eller hur behovet av vila kan variera från barn till barn. Det är intressant att 

förskolans läroplan endast nämner begreppet vila en gång när det egentligen finns 

forskning som belyser vikten av att erbjuda alla barn vila i den form de är i behov av. 

Nevelius (2013) förklarar att människor måste finna en god dygnsrytm för att kunna 

fungera under en hel dag. Han menar att trots den sömn människor får under natten är alla 

ändå i behov av någon slags vilostund under dagen för att kunna fortsätta med sina 

aktiviteter. För att människor ska kunna vila under dagen är de i behov av att finna en 

balans mellan aktivitet och vila vilket Asp (2002) förklarar som vilorytm. Med bland annat 

denna forskning i bakhuvudet anser jag att även barn i förskolan är i behov av att vila för 

att orka med en hel dag och för att må bra. De behöver också finna dessa rytmer för att 

uppnå ett välbefinnande. Förskollärare har i uppdrag att ge barnen en välavvägd dagsrytm 

vilket jag anser handlar om det som forskningen ovanför belyste.  

Jag har upplevt att de vakna barnens vila i förskolan oftast har genomförts framför en bok 

eller en film. Jag upplever att det finns behov av att utveckla vilan utifrån barns behov i 

förskolan. Forskning visar att vilostunden för de vakna barnen inte prioriteras lika mycket 

som för de sovande barnen (Siren-Tiusanen & Robinson, 2001). Barn i förskolan behöver 

få ett större inflytande över deras vilostund samt få kunskap i varför de behöver vila. Men 

det måste ju börja med att förskollärarna bär på den kunskapen. Vilan i förskolan är ett 

outforskat ämne och prioriteras inte heller i förskolans läroplan. Men det är ändå en rutin 
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som sker i förskolan varje dag. Det finns alltså ett behov av att skapa mer kunskap kring 

begreppet vila och vilans betydelse för barn i förskolan (Nothard, Irvine, Theobald, Staton 

& Thorpe, 2015; Siren-Tiusanen & Robinson, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2. Syfte 

Syftet är att skapa kunskap om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte 

samt om vilans allmänna betydelse för barn. Konkret innebär detta vilans pedagogiska 

syfte i förskolan beskrivet ur ett barnperspektiv. 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs en samlad genomgång av forskning och litteratur som bearbetats. 

Därefter redogörs styr- och policydokumentens föreskrifter om barns bästa samt hur 

förskolan ska uppnå barns välbefinnande i förskolan.  

3.1 Människans behov av vila 

Behovet av vila kan skildra sig olika mellan människor och nedanför finns en samlad 

genomgång av forskare som har studerat människans behov av vila. Asp (2002) har 

studerat hur människor med skilda professioner, kön och åldrar resonerar kring vila och 

dess syfte. I studien redovisas vad vila innebär, varför människor har ett behov av vila och 

hur människor ska lära sig att vila för att uppnå ett välmående. Resultatet i Asps studie 

visar att informanterna känner en stor utmattning när de inte ges eller tar möjlighet till att 

prioritera deras individuella behov av vila. Människan har ett behov av att skärma av från 

alla intryck och istället varva ner för att få den vila som behövs för att skapa utrymme för 

nya intryck. Brist på vila under en längre period resulterar i en brist på motivation samt 

ork till att få ihop vardagspusslet. 

Genom att finna en balans mellan aktivitet och vila kan människor uppnå en vilorytm. En 

vilorytm innebär att ha ett balanserat liv där människan finner ett rytmiskt flöde mellan 

aktiviteter och vila. Att lära sig vila och finna sin vilorytm handlar om att lyssna till 

kroppens signaler, till sin egen känsla och förstå vilket ens individuella behov av vila är. 

Det handlar om att finna vad som får en att varva ner, vad det är som får en att samla nya 

krafter för att orka och vilja mer. Kanske finns det ett behov av att se till hela sin dag för 

att förstå vilans betydelse för just den dagen, utifrån vad dagen kräver av en själv. Det kan 

handla om att medvetandegöra sitt behov av vila utifrån sin dygnsrytm (Asp, 2002). En 

annan forskare som styrker vilans betydelse för en fungerande dygnsrytm är Nevelius 

(2013) som lägger vikt vid att den vakna vilan ska ha lika stor betydelse som den sovande 

vilan. Människor är i behov av en dygnsrytm för att behålla koncentrationen, vilket skapas 

genom en balans mellan aktivitet och vila. För att uppnå detta bör människan vara öppen 

för att ta tid till den vakna vilan. Precis som Asp (2002), menar Nevelius (2013) att 

människor behöver bli medvetna om sina individuella behov av vila utifrån de aktiviteter 

de ska göra under dagen. Även om kroppen får sin största del av återhämtningen under 

natten när vi sover, är den ändå i behov av återhämtning under dagen. I detta menar 
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Nevelius (2013) att dygnsrytmen är grundläggande för hur människor ska kunna fungera. 

Vår hjärna är i full gång under dagen med att samla och sortera alla intryck och den behöver 

tid för att vila även i ett vaket tillstånd för att orka med och fungera. Vad som är vila i ett 

vaket tillstånd är individuellt. Att finna vad som fungerar för sig själv är viktigt för att den 

bästa vilostunden ska uppnås.  

3.2 Barns vila i förskolan 

En forskningstudie om förskolebarns sömnvanor visar att det finns en variation av 

sömnproblem bland förskolebarn. De allmänna problemen barnen har är att de inte vill gå 

och lägga sig eller att de har svårigheter med att slappna av och sedan somna. Resultatet 

belyser att barnen ofta är trötta under tiden de befinner sig på förskolan, på grund av att 

sovtiden begränsas efter vårdnadshavares önskemål, vilket påverkar barnens sovstund i 

förskolan.  Konsekvensen av det är att barn hamnar i ett stressrelaterat tillstånd på grund 

av att sovstunden uteblir eller minskas (Simola, Niskakangas, Liukkonen, Virkkula, 

Pitkäranta, Kirjavainen & Aronen, 2007). Andra forskare som har studerat förskolebarns 

sömn och vila i förskolan är Siren-Tiusanen och Robinson (2001). De har genomfört en 

etnografisk studie i heterogena barngrupper kring barns sömn i förskolan, hur den 

schemaläggs, genomförs och reflekteras i arbetslaget. Deras forskning belyser att under ett 

barns sömn samlar barnet upp ny energi, stärker sitt immunförsvar och gör sig redo för att 

lära sig nya saker. I deras forskning styrker de vikten av att vilan ska ha lika stor betydelse 

för de större barnen i förskolan som de yngre barnen. Även om de äldre barnen har slutat 

sova på förskolan finns det ändå behov av att få vila och varva ner en stund under dagen.  

Hur pedagoger i förskolan uppmärksammar barns behov kan ha betydelse för hur barnens 

vila utförs under dagen på förskolan. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) synliggör 

vikten av hur förskollärare bemöter barnen och ser till barnens behov genom omsorg, samt 

hur förskollärare ska agera med barnen utifrån ett omvårdande förhållningssätt. 

Omvårdnadskompetens kan betyda att förskollärare ska stödja barnen genom att ge dem 

möjligheter i förskolans verksamhet. Omvårdnadskompetens förklaras som något ”unikt 

och visar sig i hur förskolläraren analyserar, tolkar, genomför och förhåller sig till barn 

och olika situationer i förskolans praktik” (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015, s.92). 

En lyhörd pedagog som uppmärksammar barns behov är en pedagog som ser till barnets 

bästa. Det handlar om att stanna upp och reflektera över vad barnet känner samt se hur 

barnet mår utifrån ett barnperspektiv. Barns känslor och upplevelser ska bekräftas för att 
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barn ska uppnå ett välmående tillstånd i förskolan. Att bekräfta barns känslor och 

upplevelser kan vara att samtala med barnet om hur barnet mår och känner, samtidigt som 

man erbjuder något för att lösa problemet. Detta kan till exempel vara att erbjuda ett barn 

att få vila om barnet upplever sig vara trött (Forster, 2013).  

Att erbjuda variation av hur vilan utförs kan vara ett sätt att se till varje enskilt barns behov 

av vila. Grunditz (2013) kallar detta för strategier och hon styrker vikten av variation 

utifrån varje enskilt barns behov av vila i förskolan. Hon har undersökt de yngsta barnens 

deltagande i vilan och resultatet visar att varje barns behov av vila möttes på olika sätt. De 

barn som hade behov av att mumla för sig själva fick göra det men pedagogerna valde 

avsiktligt att inte bekräfta deras mummel för att inte väcka uppmärksamhet. Andra 

strategier som Grunditz (2013) observerade var den individuella vilan där de barn som 

hade behov av vila flera gånger under dagen fick möjlighet till det. Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2016) har problematiserat barngruppens storlek utifrån läroplanens 

strävansmål. De anser att när barnen inte blir behandlade utifrån deras individuella behov 

av omsorg är barngruppen för stor, något även andra forskare har konstaterat. Sjödin och 

Neely (2017) tydliggör att mindre barngrupper erbjuder barn mer omsorg i förskolan samt 

att det ger förskollärarna mer tid för interaktion med varje enskilt barn. Williams, Sheridan 

oh Pramling (2016) förklarar att läroplanens revidering 2010 innebär ökade krav med 

tydligare mål, där förskollärares ansvar för att uppnå dessa mål stärks. De har ställt detta i 

relation till barngruppernas storlek i förskolan. De menar att för stora barngrupper kan leda 

till att tiden inte finns för att uppnå alla mål i läroplanen. Pedagoger känner att det ökade 

kravet på dem inte är möjligt att uppnå just för att de samtidigt ska tillgodose varje enskilt 

barns behov. Risken finns att barns enskilda behov av vila i förskolan inte kan tillgodoses 

på grund av detta. 

3.3 Barns inflytande över vilan i förskolan 

Nothard, Irvine, Theobald, Staton, Pattinson och Thorpe (2015) har genomfört en fallstudie 

kring barns vila och återhämtning i förskolan samt hur barn får möjlighet till att påverka 

sin egen vilostund. De har intervjuat barn kring deras uppfattningar om deras 

självbestämmande om den egna vilostunden. Utifrån intervjuerna har forskarna funnit 

samband. De har undersökt hur vilan i förskolan genomförs, schemaläggs samt om den 

gäller för alla barn i förskolan eller enbart för barn vid en viss ålder. I forskningen 

framkommer det att barns självbestämmande är låg gällande vilan i förskolan och att 
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pedagogerna har krav på att barnen ska ligga still under vilan. Det erbjuds inget annat 

alternativ till barnen och de tvingas genomgå vilan bortsett från deras egna behov. Nothard 

m.fl. (2015) konstaterar genom sin forskning att barns vila och återhämtning i förskolan är 

ett outforskat ämne. Vilan är ett litet undersökt ämne i förskolan vilket det även är i 

förskolans styrdokument där begreppet vila endast synliggörs en gång. Nothard m.fl. 

menar att begreppet inte prioriteras i styrdokumentet vilket kan vara en bidragande faktor 

till att själva aktiviteten i denna forskning inte prioriteras utifrån barns individuella behov 

och självstyre, utan istället utifrån pedagogers planering. Prioriteringen bör ligga på att 

barnen självständigt ska få reglera sin sömn utifrån sitt behov för att de ska få växa i sitt 

självbestämmande. Precis som Nothard m.fl. (2015) så anser Siren-Tiusanen och Robinson 

(2001) att det finns för lite vägledning i förskolans läroplan gällande barns behov av vila 

och återhämtning i förskolan. Barns individuella behov av sömn samt vikten av att vila ges 

ingen uppmärksamhet i förskolans läroplan, vilket även riskerar att förskolor inte tar till 

sig vikten av barns vila i förskolan. De anser att barns individuella behov av vila och 

återhämtning ska få en mer central del i förskolans styrdokument.  

3.4 Barns behov av vila utifrån styrdokument 

Barns rättigheter och deras lika värde är fastställda i FN:s barnkonvention, som ska bli 

svensk lag i januari 2020. Barnkonventionen står över styrdokumenten och är alltså 

grunden till förskolans läroplan. Barnkonventionen slår fast i artikel 3 att alla beslut som 

rör barn ska beslutas utifrån vad som är barnets bästa. Vuxna ska alltså ta beslut kring 

barnet utifrån det de vet om barnet, deras tidigare erfarenheter samt samlade kunskaper 

kring situationen det gäller. Barn ska också i artikel 12 ges möjlighet till att få uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör barnet. I detta är det viktigt att barn ska få känna 

inflytande över sitt eget liv, där hen ska få yttra sig om hur hen vill bli bemött. Barn ska i 

skolan lära sig om mänskliga rättigheter samt ges möjligheter till att utvecklas. De ska ha 

rätt till vila (UNICEF, 2009). 

Förskolan har i uppdrag att alla barns behov ska tillgodoses där de ska få känna 

välbefinnande genom trygg omsorg av pedagogerna i förskolan. Förskollärare ansvarar för 

att varje barn erbjuds en trygg och god omsorg där det finns balans mellan aktivitet och 

vila. Barnen ska erbjudas en dagsrytm där både vila och aktiviteter är anpassade utefter 

barnens behov och vistelsetid på förskolan. Utbildningen i förskolan ska planeras, 
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genomföras och utvärderas i arbetslagen för att främja barnens utveckling, hälsa och 

välbefinnande (Skolverket, 2018). 

3.5 Barnperspektiv 

Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet men det kan ses ur två perspektiv, barns 

perspektiv och barnperspektiv (UNICEF, 2009). Barnperspektiv är när pedagogerna i 

förskolan arbetar för att skapa en miljö som speglar vad de tror barnen vill ha och behöver. 

Dessa beslut görs utifrån forskning, aktuell barngrupp samt förskollärares tidigare 

erfarenheter och kunskaper kring barn och deras behov. Barns perspektiv går istället ut på 

att barnet själv ska få komma till tals om hur hen tycker att saker ska gå till på förskolan, 

utifrån sin egen vilja samt sina behov (Engdahl & Ärleman-Hagsér, 2015). Sommer, 

Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) förklarar att barnperspektiv är något som 

skapas av de vuxna i förskolan där de eftersträvar att skapa en förskola utifrån vad de tror 

barn önskar samt har behov av. Förskollärares tankar om vad de tror barn behöver kommer 

ifrån den forskning de tidigare läst, kunskaper samt erfarenheter de redan erfarit och 

observationer av barngruppen. Hur nära barnperspektivet än kommer barns 

erfarenhetsvärld, kommer det alltid grundas i vuxnas objektifiering av barn. Förskolans 

läroplan är gjord utifrån ett barnperspektiv, där mål och uppdrag är skriva utifrån vad 

vuxna tror och tänker är för barnets bästa. Barnperspektivet är tydligt i läroplanen, inte 

enbart i de mål och uppdrag som finns utan även för hur barnens intressen och inflytande 

skall tillgodoses (Skolverket, 2018). I min studie studeras förskollärares reflektioner kring 

vilans allmänna betydelse för barnets bästa. Jag tar reda på vad de anser är vilans 

pedagogiska syfte i förskolan samt vad de uppfattar är vilans allmänna betydelse för barn. 

Denna studie görs ur ett barnperspektiv.  
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4. Metod 

Denna del redogör för studiens forskningsmetod, urval, genomförande av gruppintervjuer 

samt studiens tillförlitlighet. Därefter redovisas de forskningsetiska ställningstaganden 

som beaktats under gruppintervjuerna. Slutligen redogörs analysmetoden av studiens 

insamlade och behandlade data. Syftet med studien är att skapa kunskap om förskollärares 

uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn. 

4.1 Val av kvalitativ metod 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att kvalitativa metoder ska ge detaljrika 

beskrivningar av respondenternas erfarenheter och åsikter om det område som undersökts. 

Kvalitativa metoder används när svaren på intervjufrågorna ska redogöra för 

respondenternas livsupplevelser kring forskningsämnet samt deras egna åsikter kring det 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Detta styrkte valet att genomföra studien med 

hjälp av kvalitativ metod.  Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide som innefattar öppna 

frågor, vilket Hjalmarsson (2014) benämner är frågor som ger respondenterna utrymme 

till att besvara frågorna med sina egna ord. Intervjuerna genomfördes i grupp om 3-6 

respondenter. Davidsson (2007) förklarar att gruppintervjuer är effektivt för sökandet efter 

informanters åsikter, attityder och idéer. Det skapar diskussioner kring studieämnet mellan 

fler personer än två och det var därför gruppintervjuer fick bli denna studies metod. 

Gruppintervjuer kan ge mer innehållsrika svar än vad enskilda intervjuer kan ge. 

Informanterna kan ta hjälp i varandra av att få fram sina åsikter, de kan även lära sig något 

nytt genom att höra någon annans tankesätt. 

4.2 Urval 

Bryman (2011) förklarar att vid urval till en studie måste forskaren själv bestämma de 

kriterier som behövs för att nå studiens syfte. Vid urval av respondenter efterfrågades 

förskollärare som arbetar med barn som både sover på förskolan och/eller vilar på 

förskolan på andra sätt. Eftersom studiens syfte är att skapa kunskap om förskollärares 

uppfattningar kring studieämnet, blev det självklart att det endast ha förskollärare som 

respondenter till denna studie.   
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Vid rekryteringen av respondenter mailades fyra rektorer, varav två av dem var bekanta 

för mig sedan tidigare genom arbetsplatser och verksamhetsförlagda utbildningar, vilket 

benämns som ett bekvämlighetsurval.  Bekvämlighetsurval förklaras som när 

respondenterna i studien består av människor som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 

2011; Christofferssen & Johannessen, 2015). Av de fyra rektorer som mailades återkom 

tre och av dem var det två rektorer som var intresserade av att delta i studien.  

Första gruppintervjun bestod av tre förskollärare som självständigt valt att delta i 

forskningsstudien. Andra gruppintervjun bestod av sex förskollärare som valts ut av 

rektorn för att delta i ett gemensamt pedagogiskt råd där denna studie fick bli det centrala 

innehållet och bidra till kompetensutveckling. Båda grupperna beslöt att genomföra 

gruppintervjuerna på respektive förskola.  

4.3 Genomförande 

Utifrån respondenternas egna önskemål utfördes gruppintervjuerna i avskilda rum som 

konferensrum eller kontor. Respondenterna tog dessa beslut för att minska risken till att 

deras samtal inte skulle distraheras av andra personer på förskolan. Gruppintervjuerna 

inleddes med att jag förklarade studiens syfte och frågeställningar samt en redogörelse 

kring vad gruppintervjuer innebär. Därefter presenterades samtyckeskravet som signerades 

av samtliga deltagare (se bilaga 1). Data har samlats in via ljudupptagning på telefon vilket 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar är en lämplig inspelningsteknik när 

forskaren endast ska genomföra ett fåtal intervjuer. För att undvika störmoment var 

telefonen inställda på flygplansläge, där både telefonnät och internet kunde stängs av. 

Under en av gruppintervjuerna uppstod störande moment i form av ett flertal avbrott där 

förskollärare lämnade rummet av olika anledningar och sedan kom tillbaka. Det medförde 

att dessa respondenter inte hade möjlighet att besvara samtliga frågor, vilket kan ha 

påverkat studiens resultat. Under andra gruppintervjun uppstod buller utifrån som 

påverkade ljudupptagningen negativt. Under intervjuerna togs det även fältanteckningar. 

Gruppintervjuerna varade mellan 40 till 60 minuter. Det ställdes uppvärmningsfrågor (se 

bilaga 2) gällande respondenternas tidigare erfarenhets- och verksamhetsår i förskolan som 

utbildade förskollärare samt vad vila innebär för dem. Intervjufrågorna var skrivna på 

lappar och lades i tre olika högar. Respondenterna kunde inte se frågorna utan de låg upp- 

och nedvända. Respondenterna drog en lapp i taget ur vilken hög de ville och gemensamt 

besvarade dem (se bilaga 2). Respondenterna övervägde tillsammans när de ansåg att nästa 
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fråga skulle dras, det vill säga när samtalet kring den aktuella frågan ansågs avslutad. Detta 

tillvägagångssätt utfördes under båda intervjuerna. Avslutningsvis efter varje 

intervjutillfälle tackades respondenterna i studien genom att få ett gemensamt pedagogiskt 

material att arbeta med på respektive förskola. Detta material var från Unicef om barns rätt 

i samhället med stöd från Barnkonventionen. 

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Studiens metod har utgått från de fyra huvudkrav som är Vetenskapsrådet etiska principer 

(se 4.5 Etiska aspekter). Beslutet togs att intervjufrågorna skulle vara öppna frågor för att 

respondenterna inte skulle styras i sina svar, utan istället ges möjligheten till att fritt få 

reflektera och delge sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper (Hjalmarsson, 2014). 

Efter första gruppintervjun analyserades materialet för att söka efter teman. Därefter 

genomfördes andra gruppintervjun vilket stärkte de teman som tidigare uppkommit. 

Materialet bearbetades flera gånger mellan gruppintervjuerna för att möjliggöra 

återkommande teman tidigt. Empirin har analyserats och bearbetats för att öka studiens 

tillförlitlighet. Avsikten med metoden var att respondenterna i dialog med varandra skulle 

dela med sig av sina erfarenheter och åsikter kring studiens ämne. Målet var att finna en 

förståelse av hur förskollärarna tillsammans tänker om studiens ämnesområde, men att 

resultatet av det inte skulle generaliseras till en hel population. 

4.5 Etiska aspekter   

Studiens metod har utgått ifrån Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren informerar respondenterna i forskningen om studiens syfte och de 

villkor som gäller för respondenternas deltagande i studien, vilket studiens gruppintervjuer 

inleddes med. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att bestämma över sin 

medverkan i studien. Kravet uppfylldes innan gruppintervjuerna genom att respondenterna 

fick signera en samtyckesblankett vilket intygande att deras medverkan kunde avbrytas när 

som helst under studiens gång. För att tydliggöra vad samtyckesblanketten innebar 

förklarade jag det på plats innan respondenterna fick läsa och signera blanketten. 

Konfidentialitetskravet innebär att studiens data ska säkras genom att personuppgifter 

bibehålls anonymt på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av detta. Respondenterna 

fick information om att deras identitet i studien skulle avkodas och att all insamlad empiri 
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raderas när studien är godkänd. Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin endast 

ska använda till studiens syfte, vilket respondenterna blev informerade om innan 

gruppintervjun startade (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.6 Databearbetning och analysmetod 

När intervjuerna genomförts behandlades och analyserades det empiriska materialet. 

Transkribering genomfördes dagarna efter intervjuerna och utifrån de transkriberingsregler 

som tidigare gjorts (se bilaga 3) transkriberades respondenternas diskussioner ordagrant. 

När transkriberingen slutförts skrevs de ut på papper och lästes igenom vid flera tillfällen 

för att få en djupare förståelse av empirin för att underlätta kodningen och tematiseringen 

av empirin. Analysen av den insamlade datan utgick från en tematisk analys, vilket Bryman 

(2011) menar är en av de vanligaste analysmetoderna i kvalitativa studier. I en tematisk 

analys läggs fokuset på vad respondenten säger och inte hur den säger det då det kan vara 

svårt att framföra via text. Genom en tematisk analys kan forskaren hitta centrala teman 

(Bryman, 2011). När flera respondenter studeras är tematisk analys en bra metod för att 

hitta olika synsätt på samma ämne eller begrepp (Löfgren, 2014). För att synliggöra de 

teman som fanns i empirin lästes transkriberingarna en gång utan att anteckningar fördes 

vid sidan om. Därefter lästes de igenom igen men med fokus på att finna teman genom att 

anteckna vid sidan om. För att finna teman med hjälp av Brymans (2011) beskrivningar 

söktes det efter repetitioner kring ämnen som respondenterna återkom till, samt likheter 

och skillnader som kom fram under intervjuerna. För att göra alla teman synliga har dessa 

markerats med olika färgade post-it lappar, en färg för varje tema. Genom dessa 

färgmarkeringar har relevanta teman tagits fram till denna studie. Centrala teman för 

studien blev: barns behov av vila, barns självbestämmande i sin vilostund, 

kommunikationens betydelse, skapa en samsyn med vårdnadshavarna och barngruppens 

storlek begränsar. Dessa teman redovisas i resultat- och analyskapitlet nedan. 
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5. Resultat 

I resultatredovisnigen nedan presenteras de teman som analysen genererat och som svarar 

mot studiens syfte. Syftet är att skapa kunskap om förskollärares uppfattningar om vilans 

pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn. De teman som utgör 

resultatet är: barns behov av vila, barns självbestämmande i sin vilostund, 

kommunikationens betydelse, skapa en samsyn med vårdnadshavarna och barngruppens 

storlek begränsar. 

5.1 Barns behov av vila 

Resultatet visar att det råder inget tvivel om förskollärares åsikter om att barn är i stort 

behov av vila även på förskolan. De menar att barn behöver vila på förskolan för att orka 

med alla intryck och det sociala samspelet som finns i deras vardagsmiljö. De drar liknelser 

till sig själva som vuxna att även de behöver en paus, vilket de bland annat får i sin dagliga 

rast på jobbet. En förskollärare förklarade att vila är viktigt för barn för att:  

Det hänger ju även ihop om ni tänker alltså det sociala samspelet. Är du trött 

jag menar då kan man känna själv då orkar man inte med en annan människa 

ens […] och så är det ju för barn med.  

Förskollärarna sa att de arbetade efter barnens behov när det gäller den vakna, men också 

den sovande vilan på förskolan. En förskollärare belyste att hen agerar efter vad hen tror 

barnen är i behov av: 

Tänkte just behovet av vila det är ju också stunden man behöver vila och det 

tittar man ju också på barnet och hur man upplever barnet […] barnets 

välmående.  

Här förklarar förskolläraren att hen försöker gå utefter barnperspektiv och hur hen upplever 

att barnet mår utifrån hur väl hen känner barnet. En annan förskollärare berättade att de 

många gånger känner att barn vilar när de sitter i ateljén och ritar. Ateljén beskrevs vara 

ett rum för stillasittande skapande aktiviteter. En tredje förskollärare beskrev en situation 

på förskolan där ett barn lekte själv med en bil på golvet. Förskolläraren förklarar att det 

är viktigt att förskollärare reflekterar över hur barn själva föredrar att vila. Hon förtydligar 

genom att säga:  
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Det finns ett behov av vila även när man är vaken. Också det här liksom att det 

kanske inte alltid går att dra alla över en kant. Man kanske inte alltid kan göra 

lika. Vissa har kanske lite större behov av vila även om de inte sover.  

Förskolläraren förklarar att de brukar dela in barnen i mindre grupper ibland för att lättare 

kunna skapa lugnare lek som kanske kan möjliggöra för lugnare stunder. Hen fortsätter 

beskriva att det är deras uppdrag som förskollärare att avläsa när barnen är i behov av en 

lugn stund uteslutande av nya intryck och interaktioner med andra barn. Genom att i vissa 

stunder begränsa omgivningen med mindre barngrupper hoppades förskolläraren på att de 

lyckas uppnå en vilostund för de barn som behöver en lugnare lek för att varva ner.  

Genom förskollärarnas diskussioner framkommer det att barnens behov av den sovande 

vilan påverkas av olika faktorer på förskolan. En förskollärare uttryckte att en faktor kan 

vara att lugnet hos förskollärarna påverkar barnets insomning. Förskollärare som upplever 

stress eller är uppjagade får större utmaning i att försöka varva ner samt söva ett barn under 

vilan på förskolan. En annan förskollärare instämde: 

De behöver somna innan klockan det för att då liksom […] Raster ska hinnas 

med […] och då är det väl ingen som somnar då. Man måste ju ta det lugnt.  

Förskolläraren menar att de inte får stressa barnen till att somna utan de måste behålla sitt 

lugn för att förhoppnigsvis då barnen att känna sig lugna. Fortsätter förskollärare vara 

stressed under vilan misslyckas de oftast med att söva barnen. Det framkommer att barns 

sovande på förskolan bör utgå från en trygg miljö där barnen känner tillit till förskollärare 

för att kunna slappna av och somna på förskolan. Förskollärarna ger flera exempel där 

barns behov måste uppmärksammas under den sovande vilan. Det kan till exempel vara att 

barn måste sova närmast dörren för att de vaknar tidigare än andra barn eller att barn 

behöver ett övergångsobjekt, till exempel en nalle eller napp som kan ge barnet trygghet 

för att kunna byta aktivitet till den sovande vilan. Förskollärarna lägger stor vikt vid att de 

måste anpassa sig till barnens behov i vilosituationer på förskolan eftersom barnens bästa 

alltid ska komma i första rummet.  

5.2 Barns självbestämmande i sin vilostund 

En förskollärare uttryckte att vuxna vid vissa tillfällen måste få ta avstånd från andra vuxna 

för att få en paus i samtalen i vardagen. Förskolläraren menar senare att även barn kan ha 

behov av att ta avstånd från andra barn eller vuxna i förskolan för att uppnå vila. Barns 
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välmående grundar sig i hur barn hanterar olika situationer när de är i behov av vila. 

Förskolläraren fortsätter med att om barn försöker gå undan i verksamheten kan det vara 

ett tecken på att barn vill ta avstånd från tidigare aktiviteter för att vila. Det är då av stor 

vikt att förskollärare respekterar detta tillstånd hos barnet och inte försöker avbryta genom 

att ställa frågor för att involvera barnet i andra nya aktiviteter. Samtliga förskollärare 

instämde i att barn behöver få gå undan för att sortera sina intryck och för att orka med sin 

fullständiga förskoletid. 

En förskollärare förtydligar detta: 

Ja […] Det tycker jag, hmm. Alltså det är så mycket intryck och de är många 

som går långa dagar och det händer saker runt omkring dem hela tiden så att 

jag tycker det absolut. Det är jätteviktigt.  

De andra förskollärarna instämde och de diskuterade att vilan är viktig för att barnen ska 

orka med det sociala samspelet med andra vuxna och barn. Vilan förklaras som en oerhört 

vktig del av förskoledagen för att alla barn ska få tid till att varva ner, sortera sina intryck 

och ladda om sina batterier. Resultatet visar att barns välmående kan se ut på olika sätt 

utifrån hur barnen själva föredrar att vila på. Ett sätt som förklaras är att vissa barn föredrar 

att varva ner i gruppsammanhang medan andra barn föredrar att ensamma till exempel läsa 

en bok. Vissa barn som har svårt att sitta still har visat behov av att ha något objekt som 

till exempel ett pussel för att varva ner i verksamheten. 

5.3 Kommunikationens betydelse  

Resultatet visar att kommunikation mellan förskollärare är en central del i verksamheten. 

Samtliga förskollärare i studien uttryckte att det krävs att vilan diskuteras och 

problematiseras för att skapa en gemensam syn på vad vila är eftersom den ska genomföras 

utifrån barnens behov i förskolan. Förskollärarna uttryckte att de behöver diskutera hur de 

ser på barn, hur de ska tillgodose varje barns behov och hur de ska komma fram till ett 

beslut som känns okej för alla i arbetslaget. En förskollärare uttryckte följande:  

[…] jag tycker att det är viktigt att diskutera med våra arbetskollegor om att 

lyfta mer ämnet som vilan för att vila tänker många är när barnen sover […] 

särskilt med de äldre barnen […].  

Förskolläraren uttrycker att vilan oftast diskuteras kring att de yngre barnen sover. 

Förskolläraren förtydligar efteråt att vilan även ska prioriteras bland de barn som är vakna, 
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och också kan behöva en stund av lugn och ro. Förskolläraren försöker skapa en diskussion 

med de andra i intervjun varför de vakna barnens vila inte problematiseras och diskuteras 

på samma sätt som den sovande vilan. En annan förskollärare förklarar att de redan 

diskuterar ämnet i sitt arbetslag och förtydligar detta: 

Vi diskuterar jättemycket i arbetslaget hur vi ser att barn mår eller vad vi tror 

är deras behov […] och särskilt vi har ju många små barn men då blir det 

liksom att det enda man diskuterar och vi vänder och vrider på det för att det 

ska bli så bra som möjligt. 

Hur barn mår i förskolan förutsätter hur förskollärare planerar, genomför och utvärderar 

aktiviteten vila. Resultatet visar att förskollärarnas yrkesroll påverkar vilka möjligheter 

barnen får för att de ska få vila utifrån deras egna behov. Förskollärarna uttrycker att varje 

barns bästa ska komma i första rummet där verksamheten och förskollärarnas arbetssätt 

ska anpassas till barnets behov av vila för att barnet ska uppleva ett välmående. 

5.4 Skapa en samsyn med vårdnadshavarna 

Resultatet visade en samverkan med vårdnadshavarna är viktigt gällande barns vila i 

förskolan. Förskollärarna belyste att det är svårt att veta hur vilan ska diskuteras med 

vårdnadshavare. Förskollärarna har samtidigt också fått stöd av rektorn i hur de ska 

diskutera med vårdnadshavarna och en förskollärare förklarade det som:  

[...] vad vi får säga utifrån det här med vad vi anser är barnens behov. Att vi 

till och med får ta upp och diskutera vad de har för rutiner på kvällen 

tillsammans med föräldrarna, för att liksom få ett gemensamt förhållningssätt 

till det här med att barnen får vila utifrån sina behov. [...] Det är många gånger 

man ser att när barnen slutar vila att de får jobbiga dagar hos oss. De är ledsna 

och oroliga och om vi inte skulle diskutera detta med vårdnadshavarna då 

skulle det inte vara rätt av oss, tycker jag. 

Många förskollärare uttryckte att barn i förskolan idag ska sluta allt tidigare med sov-vilan 

än vad det var förr. En förskollärare förklarade att för 20 år sedan så låg alla barn på 

madrass oavsett ålder och menar på att det har hänt mycket med åren. Resultatet visar att 

förskollärarna försöker se till barnets hela dygnsrytm för att kunna förhålla sig till barnens 

behov av vila och genom detta skapa en samsyn med vårdnadshavarna. I ett sammanhang 

när vilostunden för ett barn inte fungerade så bra diskuterades detta med vårdnadshavarna. 

Gemensamt beslöt förskolläraren och vårdnadshavarna att de skulle pröva sig fram genom 

olika strategier för att hitta det bästa alternativet för barnets egna behov. Förskolläraren 

förklarar att det inte bara kan handla om att anpassa vilan efter vårdnadshavarnas önskemål 
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utan barnets bästa måste absolut få största fokus. Vad som är övergripande gällande 

resultatet är att samtliga förskollärare tycker att samverkan med vårdnadshavare gällande 

barns behov av vila ofta kan vara svår. 

5.5 Barngruppens storlek begränsar  

Samtliga förskollärare beskrev att det finns begränsningar i förskolan som kan ge 

konsekvenser för barns möjligheter till vila. En förskollärare ansåg att om det var färre 

antal pedagoger än vanligt och det var flera barn som kom tidigare märktes det på barnen 

att de kunde vara tröttare under dagen. Hen ansåg att tröttheten uppstod på grund av att det 

var mycket barn från början av dagen och förskollärarna inte fick möjlighet att dela in 

barnen i lekgrupper vilket kunde skapa en stimmig miljö. Samtliga förskollärare har 

uttryckt sig att om barngruppen blir stor jämfört med antalet pedagoger kan barngruppen 

bli stimmig vilket i sin tur bidrog till fler trötta barn under dagen. Förskollärarna började 

diskutera om olika arbetssätt vid liknande situationer. En förskollärare förklarade att de 

försökte påbörja läsvila med de barn som inte sov på förskolan. Denna läsvila skulle ske 

genom lekgrupper mellan avdelningarna som tillsammans läste bok. Efter att ha testat detta 

en tid förklarade förskolläraren att: 

”[...] det föll för vi var inte tillräckligt med personal så vi kunde inte dela in oss i så många 

grupper vi behövde, […] det ska ju bli en bra stund men det blev inte heller någon 

vilostund”.  

Det var alltså ohållbart i längden för att det var för få pedagoger till antal barn under 

stunden som läsgrupperna skulle ske. Många förskollärare i studien uttryckte att de gärna 

vill mycket mer gällande vilan för att den ska bli bra för alla barn. De förklarar att 

förutsättningar tyvärr inte finns till detta när barngrupperna är så stora och tiden för att 

reflektera och tänka om med sitt arbetslag inte räcker till.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och slutsatser, följt av diskussioner kring de 

metoder som använts. Resultatet presenteras i form av diskussion i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Avslutningsvis redovisas studiens synergieffekt samt förslag på 

vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Jag finner en liknelse mellan det förskollärarna förklarar som vila och Asp (2002) förklarar 

som vilorytm. Samtliga förskollärare är överens om att alla barn behöver vila men samtliga 

tänker främst på den sovande vilan när de tänker på begreppet vila. Däremot förklarar även 

förskollärare i studien att barn är i behov av vila även i ett vaket tillstånd för att pausa från 

alla intryck samt samla kraft för att orka med resten av dagen på förskolan. Jag anser att 

detta liknar det Nevelius (2013) förklarar som dygnsrytm, när människan behöver en 

balans mellan aktivitet och vila för att behålla sin ork och koncentration utöver hela sin 

vakna tid på dygnet. Förskollärare berättar om barn som självmant går undan vilket de 

tolkar är ett slags sätt att vila på samtidigt som andra förskollärare inte kan ge liknande 

exempel och upplevs ha en viss säkerhet kring detta. Med forskningen som belyser att den 

vakna vilan är lika viktig upplever jag att förskollärarna bär på en osäkerhet och begränsad 

kunskap kring ämnet. Jag anser att det behövs skapas mer kunskap kring varför barn är i 

behov av vila i förskolan men att det kanske behöver större kunskap än bara det. Det kanske 

ska börja med att förskollärarna först ska förstå människans behov av vila för att sedan 

trappa ner det till vad detta kan betyda för barn i förskolan. Genom att få denna kunskap 

tror jag att förskollärare får redskap till att kunna värdera hur mycket vila ett barn kan 

behöva utifrån tidigare aktiviteter, vistelsetid på förskolan samt hur barnet mått under 

dagen.  

Forskning belyser att förskollärare ska anta olika strategier för att möjliggöra barns 

välmående (Grunditz, 2013; Forster, 2013). Förskollärarna i min studie belyste att barnets 

bästa ska komma i första hand och att de måste vara öppna för att barns behov av vila kan 

skilja sig mellan barn vilket medföljer att förskollärarna får hitta strategier för att tillgodose 

varje barns behov av vila. Forster belyser att förskollärare ska sätta sig in i ett barns 

situation när barnet visar tecken på trötthet, nedstämdhet etcetera. De ska bekräfta barns 

känslor och uttryck för att skapa en förståelse över hur barn känner. Förskollärarna som 
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deltog i min studie gav olika infallsvinklar angående hur vilan ska anpassas efter varje 

barn. Detta förhållningssätt anser jag är ett sätt till att se hur varje barns behov av vila 

uppmärksammas. Förskollärarna har i min studie använt sig av ett barnperspektiv för att 

tyda hur de ska tillgodose varje barns individuella behov av vila. Om förskollärare skapar 

goda möjligheter utifrån de förutsättningar som finns ser jag möjligheter till att barn i 

förskolan ska få vila i den mån de behöver. Det handlar om anpassning i verksamheten, 

hur förskollärare möjliggör vila för barnen utifrån de förutsättningar som finns. Däremot 

anser jag att det måste finnas en medvetenhet kring vad som är rimligt i verksamheten sett 

till de förutsättningar förskollärare har.  

Det jag däremot funderar kring är om en förskollärare verkligen kan sätta sig in i hur ett 

barn känner vid olika situationer genom att endast bekräfta dess känslor? Jag tänker att i 

samtal med barnen som känner sig trygga har förskollärare lättare för att sätta sig in i 

barnets känsloläge. Vidare kan förskollärare även erbjuda barn ett övergångsobjekt som 

nämnts tidigare som nalle eller napp för att främja att barnet ska dela med sig av dess 

tankar och mående. Genom att erbjuda barnen olika alternativ till detta ser jag möjligheter 

till att de får respekt från förskollärares sida. Detta anser jag också kan skapa tillit mellan 

barn och förskollärare. Vidare är det variationen av vila som krävs för att alla barns vila i 

förskolan ska bli tillgodosedda, som Grunditz (2013) betonar. Eftersom barn i förskolan 

har olika erfarenheter och intressen med sig genom livet så krävs det att förskollärare 

hanterar detta genom att anpassa vilan i verksamheten efter varje enskilt barn. 

Det framkommer i studien att det finns behov av fler diskussioner kring vilan i förskolan 

för att skapa en samsyn i arbetslagen kring hur vilan ska utformas för att tillgodose alla 

barns behov. Mer reflektionstid är ett tillvägagångssätt som nämns för att möjliggöra en 

samsyn kring ämnet. Enligt mig ä det också mer kunskap som skulle behövas för att det 

ska finnas något att diskutera om. Genom att få mer kunskap om barns vila i förskolan ser 

jag möjligheter till att diskussioner kring ämnet blir mer aktuella och prioriteras mer i 

förskolan. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) styrker att förskollärare ska ha 

förmåga att vara lyhörda och ge alla talutrymme i arbetslaget. För att uppnå detta anser jag 

att förskollärare ska använda sin kommunikativa kompetens för att utveckla sin enskilda 

profession samt förskolans verksamhet.  

Genom studiens bakgrund och resultat tydliggörs vikten av att inkludera vårdnadshavarna 

för att skapa tillit till förskollärarna. Förskollärarna i min studie säger att de mestadels låter 
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barnen vila utifrån vad vårdnadshavare önskar men att de ibland kan anse att barnets behov 

inte är i fokus. De förklarar att de själva behöver uppskatta sin kompetens i denna fråga 

och försöka få vårdnadshavarna att gemensamt se till barnens hela dygnsrytm och vad som 

är bäst för det enskilda barnet. Det vore att föredra om förskollärarna tog sig modet till att 

diskutera med vårdnadshavarna om vad som är bäst för barnen sett till barnens vilorytm 

under hela dygnet. Detta anser jag är viktigt för att främja samarbetet mellan förskolan och 

vårdnadshavare. Jag förstår att förskollärarna ibland känner sig maktlösa gällande barnens 

behov av vila eftersom det kan bli en känslig fråga om de ska ifrågasätta vårdnadshavarnas 

önskemål och åsikter. Däremot bör detta inte vara ett hinder för att de ska kunna ta 

diskussionen. En intressant infallsvinkel är om förskollärare skulle presentera vad tidigare 

forskning säger kring barns behov av vila. Det skulle vara ett sätt att möjliggöra diskussion 

hos vårdnadshavarna kring ämnet. Genom att öka vårdnadshavarnas förståelse kring hur 

viktig vilan är kan de gemensamt skapa en samsyn. Förskollärare behöver ge 

vårdnadshavarna insikt i hur deras val angående vilan kan komma att påverka barnens 

framtida psykiska hälsa. Barn behöver öva på att varva ner och ta det lugnt för att finna en 

dygnsrytm. 

Genom studiens resultat framkommer det att antalet pedagoger i jämförelse med 

barnantalet påverkar utformningen av vilan. Det här kan riskera att vilan uteblir helt för 

vissa barn i förskolan då tid eller pedagoger inte finns tillgängliga. Sjödin och Neely (2017) 

redogör att för stora barngrupper minskar omsorgen vilket tolkas sker utifrån ovanstående 

resultat. När barngruppen är för stor gentemot personaltätheten får förskollärare svårt att 

hinna se varje enskilt barns behov och får istället se alla barn i sin helhet. Genom det här 

riskerar barnen att inte få möjlighet till den vila de behöver, vilket jag tänker kan orsaka 

stress hos både förskollärare och barn. Eftersom de inte har möjlighet att påverka de yttre 

faktorerna bör förskollärare fokusera på att utveckla strategier i verksamheten utifrån de 

förutsättningar de har.   

6.2 Slutsats 

Utifrån tidigare forskning, studiens resultat samt genom en bearbetad diskussion och 

analys har jag kommit fram till att det är bristen på tydliga riktlinjer som påverkar 

förskollärares agerande sett till barns behov av vila i förskolan. En majoritet av de 

deltagande förskollärarna i studien stärkte att barns behov av vila i förskolan är något som 

det endast samtalas om i vardagspratet. Däremot saknas det djupare diskussioner kring 
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ämnet bland kollegor för att skapa en samsyn i verksamheten. Genom denna studie har jag 

kunnat bidragit till att deltagande förskollärare fått reflektera kring vilans pedagogiska 

syfte och om vilans allmänna betydelse för barn i förskolan. Genom studien har jag vidgat 

kunskaper inom ämnet och tydliggjort gemensamma frågetecken kring vad barns behov av 

vila i förskolan kan innebära. Att tydliggöra problemområdet innebär dock inte att jag har 

kunnat påverka förskollärarnas verksamheter men däremot har de tillsammans gett 

varandra större kunskaper till att kunna förändra det själva. Däremot hade jag genom att 

utveckla innehållet i ett större arbete kunnat förändra både synsätt och miljö på avdelningar 

där studiens deltagare är verksamma. 

Studiens titel lyder ”Vi ändrar på vårt sätt för att det ska bli bra för barnen”. Titeln är ett 

citat som lyfts av en förskollärare som har deltagit under en av studiens gruppintervjuer. 

Citatet handlar om att förskollärare ändrar på sitt arbetssätt och synsätt för att det ska bli 

bra för barnen genom att barnens behov av vila ska tillgodoses i förskolan. Även om det 

kan innebära att det blir mer problematiskt för arbetslaget.  

6.3 Metoddiskussion 

Metoden anses som lämplig till denna studie med den betydelsen att jag ville få en 

förståelse kring förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans 

allmänna betydelse för barn. Fördelen med metoden var även att jag som forskare inte 

kunde påverka resultatet av gruppintervjuerna genom att styra förskollärarna i studiens 

intervjufrågor på samma sätt som i en individuell intervju. Följdfrågor användes under 

gruppintervjuerna för att respondenterna skulle kunna vidareutveckla sina svar till de 

öppna frågorna som ställdes. Eftersom metoden inte utgick ifrån en monolog utan en dialog 

blev svaren mer innehållsrika genom delade åsikter av andra förskollärare i samtalen. 

Resultatet av gruppintervjuerna bidrog till en mättad bild, genom att jag fick många olika 

förskollärares synsätt som diskuterades och problematiserades i dialog med andra 

förskollärare. Detta gav studien den mängd resultat som jag kunde använda oss av i 

studiens diskussion för att få fram vad studien bidragit med för ny kunskap. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar begreppet mättnad när forskaren anser att resultatet 

ger återkommande svar och att dessa svar tolkas vara tillräckliga för studien. Jag anser att 

två gruppintervjuer bidrog till ett mättat resultat och därför togs valet att studien inte 

behövde ha fler gruppintervjuer. En annan intressant infallsvinkel är om hur individuella 

intervjuer som metod hade bidragit till ett annat resultat. Individuella intervjuer hade 
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kunnat bidrag till något tunnare resultat då gruppintervjuer oftast bidrar med mer när det 

någon säger svaras tillbaka av någon annan. Gruppintervjuer tenderar alltså till att ge mer 

dynamik (Repstad, 2007). Resultatet av enskilda intervjuer hade kunnat spegla vad varje 

enskild deltagare hade för åsikter istället för vad en hel verksamhet är grundad på. 

Förskollärarnas egna ståndpunkter hade legat i fokus vilket inte var avsikten med studiens 

metodval. Individuella intervjuer hade haft en annan påverkan på resultatet till följd av att 

jag som forskare hade kunnat styra svaren genom att ställa följdfrågor eller ifråga-

sättanden.  

6.4 Studiens synergieffekt 

Studien har fått annat resultat bortsett från studiens syfte. Genom de två gruppintervjuerna 

har förskollärarna fått möjlighet att lära av varandra och ge varandra nya infallsvinklar i 

arbetslagen. Genom att samtala om tidigare erfarenheter och rutiner i verksamheten kunde 

gruppintervjuerna bidra till förändrade åsikter kring vilans pedagogiska syfte och om 

vilans allmänna betydelse för barn i förskolan. Jag anser att gruppintervjuerna gav en 

öppen dialog vilket gjorde att respondenterna tillsammans skapade ett kollegialt lärande 

när de förmedlade tidigare erfarenheter och kunskaper inom området. Tillsammans har de 

ifrågasatt hur de har arbetat tidigare och hur de borde kunna arbeta framöver med att 

tillgodose barns behov av vila i förskolan.  

6.5 Vidare forskning 

Barns behov av vila i förskolan är ett ämne som oftast bara diskuteras i förbifarten men 

som inte ges någon större betydelse i arbetslagens reflektionstid. Detta verkar vara på 

grund av att tiden inte räcker till då det finns andra mer prioriterade ämnen att reflektera 

kring utifrån till exempel förskolans läroplan. Forskning om barns rätt till vila i förskolan 

är begränsad vilket även begreppet vila är i förskolans läroplan. Begreppet nämns endast 

en gång och ges ingen vidare förklaring på vad det innebär i den kontexten. Jag upplever 

även att en viss osäkerhet i förskollärares förhållningssätt kan ha en stor inverkan i hur 

barns vila organiseras på förskolan. Jag har haft olika funderingar kring viktiga vad som 

bör forskas vidare kring gällande barns vila i förskolan. Jag anser att vila ska ses som en 

aktivitet mer än en rutin. Jag vill att aktiviteten vila ska få en större betydelse i förskolans 

läroplan då jag tror att det hade gjort en tryggare grund för förskollärare att stå på gällande 

detta ämne. För att få en större förståelse kring barns behov av vila hade skulle det varit 
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intressant att stärka studien med att utgå från ett barns perspektiv, där intervjuer med barn 

och observationer hade varit en metod för att synliggöra deras behov av vila i förskolan. 
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 Samtyckeskrav  

  Samtyckeskrav till förskollärare  

Johanna Iger 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 skapa kunskap om förskollärares uppfattningar om 

vilans pedagogiska syfte och vilans allmänna betydelse för barn. Konkret innebär detta 

vilans pedagogiska syfte beskrivet ur ett barnperspektiv 

Johanna Iger 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 vid ett tillfälle att bli involverad i en 

gruppintervju tillsammans med andra förskollärare. 

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 ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 

helst och av vilken orsak som helst.  

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

kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Carin 

Falkner (carin.falkner@ju.se) 

Om du accepterar ditt deltagande i studien, vänligen skriv under nedan. 

Förskollärarens kontaktinformation: 

________________________________ 
Email 

________________________________     

Datum 

  

________________________________ ________________________________                       

Förskollärarens signatur                        Förskollärarens namnförtydligande 

 

________________________________               ________________________________ 

Studentens signatur                        Studentens namnförtydligande 
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8.1 Bilaga 2 Intervjufrågor  

• UPPVÄRMNINGSFRÅGOR 

Hur många år har ni arbetat som förskollärare? 

Vad har ni för tidigare erfarenheter/utbildning t.ex. vikarie, barn-och 

fritidsprogrammet?  
Resonera kring: Vad innebär vila i förskolan för dig?  
Resonera kring: Hur organiseras vila på er förskola?  

• Förutsättningar (vilka möjligheter och behov) 

Vilka förutsättningar anser ni finns för att tillgodose barns behov av vila rent 

allmänt? 
- vad har ni för möjligheter till detta på just er förskola. 
Tycker ni att barn behöver möjlighet till vila och avkoppling varje dag i förskolan? 
-om ja, varför anser ni det?  
- om nej, varför anser ni det inte? 
Hur ser rutinerna på förskolan ut för att de vakna barnen ska få möjlighet till vila och 

avkoppling? 
Hur ser rutinerna på förskolan ut för att de sovande barnen ska få möjlighet till vila 

och avkoppling? 
Märker ni någon skillnad på barnens behov av vila och avkoppling beroende på hur 

stor barngruppen är och hur många pedagoger det är närvarande?  
- på vilket sätt? 

• Förhållningssätt (barns behov 

Hur ser ni kring förskollärarens roll i relation till barns behov av vila och avkoppling? 

Hur upplever ni att barns behov får spegla den vakna vilan? 

Hur upplever ni att barns behov får spegla den sovande vilan?  

Vilket förhållningssätt bidrar till att barns behov av vila uppmärksammas?  

Förskolan ska utgå ifrån vetenskaplig grund, vilket/vilka samband ser ni mellan det 

och barns behov av vila i förskolan? 

 

• Arbetssätt 

Hur upplever ni att kommunikationen i arbetslaget påverkar hur barns vila 

organiseras? 
Hur planeras den sovande respektive den vakna vilan på förskolan? 
Utifrån förskolans läroplan ska aktiviteten vila struktureras utifrån förskolans 

dagsrytm och miljö för att varje barn ska erbjudas vila utifrån deras ålder och 

vistelsetid på förskolan. Hur utvärderas ni er vila på förskolan utifrån Lpfö98?  
Hur kan beprövad erfarenhet användas i kontext med barns behov av vila? 

 



 

3 

 

8.2 Bilaga 3 Transkriberingsregler  

Transkriberingsregler 

JI – Johanna Iger 

LP – Lång paus minst 10 sekunder 

KP – Kort paus max 10 sekunder 

F1 – Förskollärare 1 (alla förskollärare kodas med varsin siffra) 

§ – Störmoment 

* – Alla pratar samtidigt 


