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Abstract 
Rest in preschool – A reality or not? 

 

 

Studiens syfte har varit att undersöka vad sex förskollärare har för erfarenheter av vila i 

förskolan. Syftet har även varit att undersöka hur dessa förskollärare skapar en balans 

mellan aktivitet och vila för barn i åldrarna tre till sex år. Blir vila på förskolan en 

verklighet eller inte? Dessutom vill vi bidra till en förståelse för hur vilan påverkar 

barnet. Det vetenskapsteoretiska perspektiv vi har valt att utgå från i vår studie är ett 

hermeneutiskt perspektiv. Inom det hermeneutiska perspektivet vill forskaren finna 

mening med något (Kihlström 2007c). I vårt fall är vilan, vilka erfarenheter och 

upplevelser förskollärare har av vila, samt hur förskollärare skapar en balans mellan 

aktivitet och vila meningsbärande och det vi vill försöka förstå. Studien bygger på en 

kvalitativ forskningsmetod och vi har använt oss av semistrukturerad intervju som 

metod. Genom semistrukturerad intervju går det att få ett större djup och det finns 

möjlighet att ställa följdfrågor. Utifrån de sex semistrukturerade intervjuerna är 

resultatet indelat i teman relaterade till de frågeställningar som uppsatsen har som syfte 

att besvara. Dessa frågeställningar är: ”Vilka är förskollärares erfarenheter av vilans 

betydelse i förskolan?” och ”Hur skapas en balans mellan aktivitet och vila i förskolan? 

Resultatet visar att förskollärarna tolkar begreppet vila på olika sätt och metoderna för 

att organisera vila i de fall barnen erbjuds vila skiljer sig även de. Studien riktar sig 

främst till yrkesverksamma inom förskola, då den förhoppningsvis kan bidra med 

kunskap kring vikten av att erbjuda barnen i förskolan tid och tillfälle för vila. 
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Vi vill tacka de förskollärare som ställt upp på intervjuer till detta självständiga arbete. 

Tack för att ni tog er tid och delade med er av era erfarenheter. Stort tack riktas även till 

våra handledare Johanna Eklund Jansson och Birgitta Glemme för allt stöd och era tips 

och idéer. Tack till våra familjer som har stått ut med oss under denna process. Tack 

även till Barista på Emporia i Malmö för att vi fått ockupera er soffa under många 

timmar.  
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1 Inledning 
År 2012 gick i Sverige 84 % av alla ett till fem åringar i förskola (Statistiska 

centralbyrån 2014). I åttonde kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att, ”barn 

som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i förskoleklassen eller i någon 

utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola”. Förskolan är en plats 

där barn får samspela med andra barn. Barnen vistas i förskolans verksamhet stora delar 

av sin vakna tid och under dessa timmar ska de fungera i ett sammanhang tillsammans 

med andra barn och vuxna. Intrycken är intensiva och energikrävande, både för de 

yngsta och för de lite äldre barnen. Yngre barn har behov av sömn, och får oftast det, 

men med stigande ålder ändras dygnsrytmen hos barnet och därmed ändrar vilan 

karaktär till vaken vila. Här har vi vårt forskningsintresse angående vilka erfarenheter 

förskollärare har av vilans betydelse i förskolan och hur de skapar en balans mellan 

aktivitet och vila. Vi vill också ta reda på hur de tillämpar vila i relation till vad 

styrdokumenten säger. 

 

Barnen ska erbjudas en väl avvägd dagsrytm och miljö i förhållande till deras ålder och 

vistelseti .  mvår na   omsorg  vila och an ra aktiviteter ska vägas samman på ett 

balanserat sätt.  örskolan ska även bi ra till att barnen utvecklar sin förståelse för hur 

viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnan e (Skolverket 2010). Vårt 

intresse är att undersöka hur förskollärare arbetar utifrån detta uppdrag. 

 i har valt att lägga fokus på vilan, som vi anser är en aktivitet i förskolan som gynnar 

de flesta barnen både utifrån deras fysiska och psykiska hälsa. Därför vill vi ta reda på 

hur förskollärare använder sig av vilan i förskolan samt hur vilan kan påverka barnen. 

 

 

2 Bakgrund 
I det här avsnittet definierar vi vad vila är och vilka förutsättningar som krävs för att vila 

ska upplevas. Förtydligandet av vilans vad är ett led i studiens syfte att besvara frågorna 

vilka är förskollärares erfarenheter av vilans betydelse i förskolan och hur skapas en 

balans mellan aktivitet och vila i förskolan. 

 

2.1 Vad är vila 
Vila är ett begrepp som används inom olika arbetsområden som till exempel sjukvård, 

omvårdnad, psykologi och ergonomi och kan då ha olika betydelse. Inom sjukvård 

används vila ofta i betydelse av sömn medan vila inom psykologi snarare tenderar att 

innebära avkoppling eller återhämtning (Helvig, Wade & Hunter-Eades 2015). Att vila 

kan ha olika betydelse visar sig även då en google sökning på ordet vila ger ett resultat 

där vila bland annat betyder stillhet, ro, lugn, avkoppling, kraftsamling, återhämtning, 

avslappning, overksamhet, och ledighet. Asp (2002) kom i sin studie fram till att i vilans 

innersta natur finns en känsla av trygghet, tillit och en upplevelse av att vara älskad. 

Denna vilans innersta natur kan sammanfattas i nio punkter som betecknar vad som kan 

upplevas vara vila. 

 Vilorytm i livet - när det finns ett rytmiskt flöde mellan vila och icke- vila 

och dygnens och årstidernas växlingar följs kan det upplevas som vila. 

 Stämningar av skönhet och trevnad - Att njuta av synintryck, dofter, 

beröring och rofyllda ljud ger en upplevelse av vila. 

 Bejakad utan bedömning - Kunna vara sig själv i ett öppet och tillåtande 

klimat, en känsla av ömsesidighet. 
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 Samvaro med gemensamt intresse - Att göra något tillsammans med andra 

som delar samma intresse kan vara vilsamt eftersom det kan skapa en helhet. 

 Frihet från bekymmer och tvång - Att inte vara tvungen att göra något, 

inte lösa en massa problem, slippa ta beslut eller slippa sådant som 

bekymrar. 

 Att dröja - Att göra ingenting, stillhet och tystnad utan yttre intryck. 

 Lustfylld stimmulans - Göra något som är roligt och lustfyllt för att få ny 

energi och glädje. En omväxling från det monotona, det tröttande och 

ansträngande. Det innebär en koncentration på något. 

 Lustfylld utmaning - Att få kraft genom en handling till exempel skapande 

eller en uppgift som utförs i full koncentration utan krav på brådska. 

 Trygg i sitt värde - Den innersta kärnan hos en människa, att duga som man 

är och att vara till freds med sig själv (Asp 2002). 

 

Asp (2002) menar att det ibland krävs ensamhet för att vila. Människor ingår i sociala 

sammanhang stora delar av dagen och behöver ibland dra sig undan för att vila och 

sortera intryck. Författaren menar även att vila är ett tillstånd där människan kan förena 

sina känslomässiga och intellektuella kvaliteter. 

 

Ett avslappnat tillstånd leder till bättre humör, att man håller sig frisk, bättre sömn och 

mer energi. Sömn och en sund livsstil nämns som den viktigaste källan till återhämtning 

men det är minst lika viktigt att öva avslappning eftersom återhämtningen då kan bli 

ännu effektivare (Folkhälsan 2016). 

 

I dagens samhälle är aktivitet och rörelse det som lyfts fram mest. Men vilostunden och 

konsten att vara stilla är minst lika viktigt för både små och stora. Det är viktigt att tidigt 

lära sig konsten att kunna koppla av och somna, att ta sig tid för återhämtning och låta 

kroppen och knoppen bearbeta nya intryck och färdigheter (Riddersporre 2015).  

 

 
2.1.1 Vaken vila 

Vila och vaken vila handlar om återhämtning och att samla krafter mellan varven. Detta 

är viktigt för att människan ska orka och må bra (Folkhälsan 2016). Vila behöver inte 

innebära att sova. Det finns så många andra sätt att komma ner i varv på. Nevelius 

(2013) menar att hjärnan mår bra av vila och då gäller det lika mycket vaken vila som 

sovande vila. Att bara koppla av lite gör att vi stärker minnet även om vi inte sover när 

vi vilar. I en artikel menar Nilsson (2013) att vila kan på förskolan vara till exempel vid 

en fruktstund, när man kanske har en massagesaga eller innan lunchen när man läser en 

bok. Vidare menar författaren (2013) att på de förskolor som det förekommer 

litteraturläsning så är det vanligast just under vilan. 

 

 
2.1.2 Miljön för vila i förskolan 

Barnen utvecklas, sover, äter och umgås på förskolan, de Jong (2010) menar att trots att 

miljön är viktig så glöms den lätt bort i planeringen medan individer och aktiviteter får 

den mesta uppmärksamheten. Miljön på förskolan spelar en stor roll för barnen för här 

befinner sig barnen i flera timmar per dag. För att barnen ska kunna vila på förskolan 

krävs det också utrymme i förskolans miljö till detta. de Jong (2010) menar att det är 

viktigt att man är flexibel med utrymmena på förskolan så att man kan få till rum där 

barnen kan vila utan att bli störda av andra barn som inte vilar. Vidare menar hon att det 
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är lika viktigt för de barnen som inte vilar att det finns utrymmen för dem också att leka 

på under tiden. 

 
2.2 Läroplanen om vila i förskolan 
Läroplanen anger bland annat vilka grundläggande värden verksamheten ska grundas 

på, vilket dess uppdrag är samt hur förskolan ska arbeta med barnens utveckling och 

lärande, deras inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. I läroplanen står 

det även vilka uppdrag pedagogerna på förskolan ska utföra. 

 örskolans läroplan Lpfö 98/2010 anger att ”verksamheten ska präglas av omsorg om 

individens välbefinnan e och utveckling” (Skolverket 2010:4). 

 

”Hänsyn ska också tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att 

verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser 

därför inte ska fördelas lika” (Skolverket 2010:5). 

 

”Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 

läran e bil ar en helhet” (Skolverket 2010:5).  

 

Förskolan har även som uppdrag att i förhållande till hur länge om dagarna barnen är på 

förskolan samt hur gamla de är erbjuda dem en väl avvägd dagsrytm och miljö. 

Ovårdnad, omsorg, vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt så 

att barnen under dagen kan växla mellan olika aktiviteter (Skolverket 2010).  

 

Det är förskollärarens ansvar att varje barn får sina behov respekterade, tillgodosedda 

samt att de får uppleva sitt eget värde. Varje barn ska även få möjlighet att utveckla 

självständighet, tillit till sin egen förmåga samt en förståelse för att hälsan och 

välbefinnandet är viktigt (Skolverket 2010). 

 

Förskolläraren ska också ansvara för ”att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt 

och verksamhetens innehåll och verka för att varje barns uppfattning och åsikter 

respekteras” (Skolverket 2010:12). 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad sex förskollärare har för erfarenheter av 

vila i förskolan. Syftet är även att undersöka hur dessa förskollärare skapar en balans 

mellan aktivitet och vila, för barn i åldrarna tre till sex år.  

 

 

 Vilka är förskollärares erfarenheter av vilans betydelse för barn i förskolan? 

 

 Hur arbetar förskollärarna med att skapa balans mellan aktivitet och vila i 

förskolan? 
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4 Tidigare forskning 
I detta kapitel belyser vi aktuell forskning för studiens centrala frågor om vila i 

förskolan och varför barn bör vila i förskolan samt vila som en del av omsorgen i 

förskolan. 

 
4.1 Vila i förskolan 
Den planerade vilostunden i förskolan är en situation där olika behov möts och ibland 

hamnar i konflikt. Pedagogerna använder vilostunden dels för att barnen ska få varva 

ner och återhämta sig, men även för att de själva ska kunna göra andra saker som att 

hålla sina raster. En del föräldrar till barn i tre till sex års ålder vill att vilostunden ska 

vara sådan att barnen inte somnar (Staton, Irvine, Pattinson, Smith & Thorpe 2015). 

 

Staton, et al. (2015) menar att i Australien liksom i många andra länder, däribland 

Sverige, har en vilo- eller sovstund funnits med som en rutinmässig del i 

förskoleverksamheten både för barn i åldern ett till tre och för barn i tre till sex års ålder 

sedan åtminstone 60 år tillbaka. Ändå har det under dessa år skett en utveckling i hur 

man ser på barn, barndom och förskolans ändamål. Anledningen till det kan vara att 

pedagoger inte ser vilostunden som en del av utbildningsprogrammet utan snarare som 

en paus från lärandet. 

 

Bland barn i åldern tre till fem år har de flesta inget behov av att sova under dagen 

medan ca 15-30% ännu inte nått den monofasiska sömnen, det vill säga sova hela natten 

och inte behöva sova under dagen, och behöver därför sova en stund under dagen i 

förskolan, åtminstone några dagar i veckan. En annan anledning till att barn behöver en 

vilo- eller sovstund i förskolan är att en tyst, mindre social stund kan reducera stressen 

som en lång dag i förskolan kan innebära (Staton, et al. 2015) 

 

 

4.2 Varför bör barn vila i förskolan 
I förskolans verksamhet vistas barn tillsammans under stora delar av dagen. För barn i 

åldern fyra och fem år är skolverkets riktmärke att det ska vara nio till femton barn i 

barngruppen (Skolverket 2016a). Siffrorna för antalet barn i barngruppen är skolverkets 

riktmärke för hur många barn där bör vara i en barngrupp. Detta innebär att det kan 

förekomma variationer i antalet barn i barngrupper mellan kommuner och kanske även 

inom kommuner. Till exempel var 2015 den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan 

ca 17 barn (Skolverket 2016b). Förutom att det i förskolegrupper finns barn, arbetar det 

pedagoger och skolverkets statistik för förskolan visar att det går 5,2 barn per pedagog 

(Sveriges kommuner och landsting 2016). Nio till femton barn tillsammans i grupp med 

ca tre pedagoger är många människor, vilket gör att det kan bli höga ljudnivåer. Sjödin 

(2012) menar att kopplingar mellan oljud och ökade stressnivåer har visats i 

undersökningar av bland annat Babisch (2006) och Miki, Kawamorita, Araga, Musha & 

Sudo (1998) där nivåerna av kortisol har mätts. Kortisol är ett livsnödvändigt hormon 

som produceras i binjurarna och har betydelse vid många olika processer i kroppen 

(Ljung & Friberg 2004). Allt oönskat ljud, som påverkar individers eller gruppers 

välmående benämns som oljud eller buller och har negativ inverkan på lärande. Det kan 

dessutom leda till stressreaktioner eftersom det bland annat stör arbetsuppgifter. Dock 

är nivåerna av oljud i förskolan problematiska eftersom de ljud som förekommer där är 

nödvändiga för det pedagogiska arbetet och barnens utveckling. Emellertid är akut 

stress oftast inget problem utan det är när en människa är stressad ofta och under lång 
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tid, utan möjlighet till vila och återhämtning som det kan leda till allvarliga 

hälsoeffekter (Sjödin 2012). 

 

I en rapport från Socialstyrelsen (2001) står det mycket om stress och inom medicin 

används framförallt det stressbegrepp som introducerades av den ungersk kanadensiska 

fysiologen Hans Selye som beskriver den uppvarvning som kroppen sätter igång då en 

person ställs inför en utmaning eller ett hot. Stress är en ospecifik reaktion på något och 

är en sjukdomsrisk eftersom den kan påverka kroppens organ och organsystem, positivt 

och negativt. Sådant som framkallar en stressreaktion benämns som stressorer. Det är 

när stressen blir långvarig utan tillfälle för återhämtning som den blir skadlig och kan 

orsaka problem och sjukdomar (Socialstyrelsen 2001). Stora barngrupper och oljud, 

som kan förekomma i förskolan, är således stressorer och kan leda till stress (Sjödin 

2012).  

 

4.3 Vila en omsorg 
Omsorg i förskolan kan handla om moment i verksamheten som har med vård att göra, 

men även om hur pedagogen möter barnen och förverkligar verksamheten (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2001). När det gäller skola och barnomsorg har det i förskolan 

traditionellt varit betoning på omsorg medan skolans uppdrag betonar kunskap och 

lärande. I dag har emellertid det livslånga lärandet fått stor betydelse, vilket även gäller 

de yngsta barnen. I och med detta betonas lärandet mer än omsorgen i förskolan 

(Gannerud & Rönnerman 2003). Men Johansson och Pramling Samuelsson (2001) 

menar att svensk förskola, till skillnad från andra länder, numera strävar efter att förena 

omsorg och pedagogik. Internationellt har det varit en tydlig skillnad mellan de 

omvårdande moment som förekommer i förskolan och de pedagogiska momenten för 

lärande. Med införandet av edu - care begreppet, som innebär att förena omsorg och 

lärande, har emellertid tankarna vänts mot en helhetssyn på omsorg och lärande även 

internationellt. 
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5 Teoretiskt ramverk 
Ett av styrdokumenten i förskolan är läroplanen Lpfö 98/10 (Skolverket 2010) som 

förskollärare har att förhålla sig till i arbetet. I detta kapitel presenterar vi därför 

läroplansteori som vi kommer att använda oss av för att analysera vår empiri. Den 

kommer att fördjupa vår förståelse för hur vila används i det konkreta arbetet i 

barngruppen och varför det används som det gör. Syftet med denna uppsats är som 

tidigare framgått bland annat att undersöka hur sex förskollärare skapar en balans 

mellan aktivitet och vila samt varför. Genom att analysera utifrån läroplansteori och de 

tre arenor som Linde (2012) skriver om kan vi få en bättre och djupare förståelse för 

tillämpningen av vila i förskolan. 

 

 

5.1 Läroplansteori 
 rågor som va  ”räknas som kunskap” är en av  e grun läggan e frågorna när det 

gäller läroplansteori. I denna fråga inkluderas även annat till exempel, vilka kunskaper 

ska läroplanen förmedla, hur man kan förankra kunskaperna och allt detta för att kunna 

få vår nya generation till att utvecklas på bästa sätt (Englund, Forsberg & Sundberg 

2012; Lundgren 1989). Linde (2012) beskriver läroplanen som en skrift där det står 

riktlinjer och föreskrifter, alltså olika mål och vad dessa olika mål innehåller. Enligt 

författaren är läroplan som namn egentligen inte det rätta ordet som sammanfattar hela 

läroplanens innehåll. Linde (2012) menar att det engelska läroplans namnet curriculum 

är ett bättre namn på den svenska läroplanens innehåll men väljer ändå att kalla det 

läroplan. 

 

Det har skett en stor förändring inom läroplansteori. Fram till mitten av 1960 - talet har 

läroplansteori snarare grundats på moral och nyttotänkande till skillnad från i dag då 

läroplansteori utgår ifrån mer empirisk fakta. Det har till exempel gjorts 

klassrumsobservationer där man har tittat på hur barnen utvecklas utifrån ett 

psykologiskt och beteendevetenskapligt perspektiv (Linde 2012). Ändå är inte alltid 

innehållet i undervisningen det samma som läroplanen föreskriver eftersom det som står 

i läroplanen tolkas av läraren utifrån hans/hennes syfte, rutiner, erfarenheter samt 

begränsande ramar. Linde (2012) beskriver tre arenor och använder begrepp som 

formulering, transformering och realisering för att beskriva processen att besluta vilket 

innehåll undervisningen får. 

        

 Formuleringsarenan - Formulering av läroplaner 
Formuleringsarenan som är den första arenan handlar om urvalsprocesser som leder 

fram till utformningen av läroplaner, vad som ska stå i dem och omfattas av riksdag och 

regering. Linde (2012) menar att innehållet i läroplaner ger uttryck för uppfattningar hos 

dem som formulerar läroplaner och anger kunskapssyn, värdefrågor som anses viktiga 

och vilken människosyn och samhällssyn som råder 

·         

 Transformeringsarenan - Transformering av läroplanen 
Det är på transformeringsarenan som tolkningen av läroplanen sker. Linde (2012) menar 

att det som står i läroplanen tolkas och styr till viss del undervisningsinnehållet, men det 

finns även andra faktorer som påverkar. Andra faktorer som kan påverka är ett ämnes 

tradition, det vill säga om ämnet har ett starkt historiskt ursprung, samt ifall ett ämne har 

stark eller svag klassificering. Ämnen som matematik eller språk anger väldigt tydligt 

vad det ska innehålla medan ämnen som till exempel samhällskunskap har en svagare 
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klassificering och anger inte lika tydligt vad ämnet ska innehålla. En svag klassificering 

lämnar därmed större tolkningsutrymme för pedagogen. 

Andra faktorer som kan påverka innehållet är pedagogens intresse och kunskaper samt 

barnen som genom att delta eller att visa missnöje kan få pedagogen att ändra 

innehållet. Även en förskolas kultur, huvudmannen och förskolechefen som styr 

innehållet under utvecklingsdagar och till och med staten i egenskap av att vara 

huvudman för lärarutbildningar (Linde 2012). 

·          

 Realiseringsarenan – Realisering av läroplanen 
Realiseringsarenan handlar om det som sker i klassrummet, när läroplanen 

implementeras och det är främst pedagogerna som verkar inom denna arena. Linde 

(2012) menar att det som står i läroplanen kommer till uttryck på denna arena. Både 

pedagoger och barn är involverade och det är hur dessa aktörer kommunicerar med 

varandra som står i fokus. I kommunikationen mellan barn och pedagog skapas ett 

mönster som påverkar undervisningen i såväl förskola som grundskola. 
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6 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som använts i vår studie. 

 

6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Utifrån våra frågeställningar, hur förskollärare ser på vilans betydelse i förskolan samt 

hur det skapas en balans mellan aktivitet och vila i förskolan. Kan vi genom det 

hermeneutiska perspektivet uppnå studiens syfte att undersöka vad sex förskollärare har 

för erfarenheter och upplevelser kring vila i förskolan. Genom det hermeneutiska 

perspektivet går det att förstå verklighetens olika delar. Det innebär att tolka det man ser 

på olika sätt (Kihlström 2007c). Syftet är även att utveckla kunskap kring hur 

förskollärare skapar en balans mellan aktivitet och vila, för barn i åldrarna tre till sex år.  

 

Inom det hermeneutiska perspektivet vill forskaren finna mening med något (Kihlström 

2007c). I vår studie är vilan meningsbärande och det vi vill försöka förstå. Allwood och 

Erikson (2010) menar att en text kan beskrivas som en väv där delar bildar en helhet. 

När en intervju skrivs ut blir den fixerad och därmed en text. Den här texten kan sedan 

tolkas så att vilan förstås och får en meningsfull innebörd. 

 

6.2 Datainsamlingsmetodik 
Vi har valt personliga intervjuer som datainsamlingsinstrument i vår studie, med 

personliga intervjuer menas att vi har träffat personerna fysiskt och intervjuat dem, detta 

datainsamlingsinstrument är i enlighet med Kihlström (2007b) som menar att det är ett 

redskap vi kan ha nytta av i vår kommande yrkesroll som förskollärare. För att kunna 

möta barnen där de är och hjälpa dem mot ett förändrat kunnande behöver vi ta reda på 

hur de tänker om sin omvärld. Detta sker i likhet med personlig intervju genom samtal. 

Men även i enlighet med Denscombe (2016) som menar att det blir lättare att 

transkribera insamlad data eftersom det endast involverar en intervjuperson. Genom 

semistrukturerad intervju går det även att få ett större djup i och med möjligheten att 

ställa följdfrågor.  

 

Denscombe (2016) betonar att den intervjuade ska ges möjlighet att utveckla sina idéer 

och tala utförligt kring intervjufrågorna. Denscombe (2016) menar att forskaren i 

samband med transkriberingen bör göra anteckningar till exempel gester, yttre 

störningar eller känslor som ger det sagda en rikare innebörd. Genom personlig intervju 

har vi i mötet med informanten möjlighet att inte barn höra rösten utan se mimik och 

kroppsspråk och därmed ge intervjun rikare innehåll. 

 

6.3 Urval 
Enligt Staton, et al. (2015) har majoriteten av barn i åldrarna tre till år sex slutat sova 

under dagen. Vi valde därför att intervjua sex förskollärare som arbetar med de äldre 

barnen på förskolan. Vi gjorde detta urval utifrån vårt intresse om hur det är när barnen 

har slutat att sova på förskolan. 

 

Förskollärarna arbetar på fem förskolor i Skåne, men på olika orter. Två av förskolorna 

är i privat regi och tre av dem är kommunala förskolor. När vi sökte förskollärare att 

intervjua valde vi personer som vi känner och var lätta att få tag på för medverkan i vår 

studie. Lanz (2014) menar att den som gör ett urval som består av de personer som är 

lättast att få tag i till exempel personer på ett café, släktingar eller arbetskamrater har 

gjort ett bekvämlighetsurval. Detta kan emellertid vara ett problem eftersom det är svårt 
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att veta huruvida personerna har kunskaperna om ämnet. Vi har därmed gjort ett 

bekvämlighetsurval som ändå är representativt eftersom vi vet att förskollärarna har 

kunskaper om och erfarenheter av vila med barn i åldern tre till sex år på förskolan. Det 

kan vara ett problem att välja personer som är bekanta eftersom de kan känna sig 

tvingade att medverka eller att de svarar utifrån vilka svar de tror att vi vill ha.  

 

6.4 Genomförande 
Inför intervjuerna frågade vi de förskollärare vi önskade intervjua om de var 

intresserade av att ställa upp på en intervju. Efter att vi fått deras medgivande lämnade 

vi ett brev till förskollärarna där vi förklarade att vi tagit hänsyn till de forskningsetiska 

principerna. Vi valde att bara informera i brevet om vårt forskningsområde som i det här 

fallet är vila i förskolan, förskollärarna fick inte ta del av intervjufrågorna innan. 

 

Alla intervjuer har spelats in efter samtycke från förskollärarna men vi har även fört 

anteckningar undertiden. Vi gjorde båda en provintervju för att känna oss säkra på den 

semistrukturerade intervjun samt för att se hur frågorna skulle fungera. Provintervjuerna 

visade att frågorna gick in i varandra och att vi fick svar på många av våra frågor i en 

enda fråga. Vi vände oss då till våra handledare och fick tipset att ändå behålla frågorna 

men att lägga till “hur menar  u” frågor för att få ett större  jup i intervjun.  ör att 

förskollärarna skulle känna sig bekväma under intervjun fick de själv välja plats där 

intervjun skulle genomföras. Fem av intervjuerna gjordes på förskollärarnas 

arbetsplatser och en gjordes i hemmet. Intervjuerna har tagit mellan 10 - 35 minuter och 

den intervju som tog längst tid var den som genomfördes i hemmet. 

Intervjuerna inledde vi med några uppvärmningsfrågor kring förskollärarnas 

erfarenheter av yrket för att de skulle känna sig bekväma och komma igång att prata. 

Därefter gick vi över till våra huvudteman som var uppdelade i en del utifrån ett 

vuxenperspektiv i relation till sig själv och en del utifrån ett barnperspektiv relaterat till 

förskolan. 

 

6.5 Bearbetning av data 
Efter varje intervju lyssnade vi i genom våra intervjuer för att se så inspelningen gått 

bra. När vi sedan samlat in vår empiri började vi med transkriberingen av ljudfilerna 

omgående för att inte tappa bort sammanhanget och eventuella gester, yttre störningar 

eller känslor. En intervju skrev vi ner för hand först och sedan på datorn, vilket blev 

väldigt tidskrävande, därför skrevs resterande intervjuer direkt in i datorn. Vi har inte 

hjälps åt med sammanställningarna av intervjuerna utan har transkriberat de intervjuer 

som vi genomfört och sedan skickat transkriberingen till varandra. Vi har sorterat det 

transkriberade materialet utifrån olika teman och i samband med det tog vi bort det som 

inte var relevant för våra frågeställningar. När vi tematiserade använde vi oss av 

rubriker som har sin utgångspunkt i våra frågeställningar samt det teoretiska ramverket. 

Kihlström (2007b) menar att man förtydligar de olika temagrupperna genom att göra på 

detta sätt. Vi har även lagt in citat från förskollärarna samt namngett dem med fingerade 

namn.   

 

6.6 Giltighet och tillförlitlighet 
Validitet handlar om giltigheten av resultatet och hur det relaterar till verkligheten och 

är viktiga vid bedömning av forskningsresultat. Det säkerställer att studien är väl 

genomförd, att resultaten är förenliga med vad andra människor anser är rimligt samt att 

forskaren undersökt det metoden menar ska undersökas (Allwood & Erikson 2010; 

Kihlström 2007c) När vi utformade vår intervjuguide utgick vi från våra 
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frågeställningar för att hålla oss inom området. Vi har under hela vårt arbete strävat 

efter att få studien så trovärdig som möjligt. Eftersom ämnet är brett så är det dock lätt 

att tappa fokus, men genom att använda semistrukturerad intervju har vi kunnat ställa 

följdfrågor och därmed kunnat komma tillbaka till ämnet samt få ett större djup. Genom 

möjligheten att ha direktkontakt med förskollärarna samt att både göra ljudupptagning 

och anteckna under intervjun anser vi att risken för olika tolkningar har minimerats och 

därmed är studien tillförlitlig. 

 

Reliabilitet är starkt sammankopplat med validitet och handlar om tillförlitligheten i 

studien och huruvida resultatet blir detsamma om studien görs på nytt av någon annan 

person för samma urval av individer (Kihlström 2007c; Lanz 2014). I denna studie 

intervjuades sex stycken förskollärare, om de skulle bli intervjuade igen med samma 

frågor skulle de kunnat ha ändrat sin uppfattning kring någon fråga vilket därmed skulle 

kunna innebära ett annat resultat. Kihlström (2007b) menar att det går att få bättre 

reliabilitet om man bandar intervjun eftersom man då får med allt som sagts under 

intervjun. Då det tar mycket tid i anspråk och svårt att organisera att vi båda skulle vara 

med under intervjuerna valde vi att göra intervjuerna var för sig. Av den anledningen 

samt att få bättre reliabilitet spelade vi in intervjuerna och kunde då även dela dem med 

varandra. 

 

 

6.7 Etiska överväganden 
För att kunna utföra kvalitativt god forskning och samtidigt skydda individen som deltar 

har det för olika forskningsområden utvecklats forskningsetiska kodexar, regler för hur 

forskaren ska göra före, under och efter forskningen. Detta för att forskaren ska kunna 

handla etiskt riktigt gentemot försökspersonerna (Hermerén 2011). Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) ställs det vissa krav på hur forskning bedrivs och inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra grundläggande krav för hur 

den enskilda individen bör skyddas vid forsknings projekt och i vår studie är det 

framförallt dessa vi har tittat på och tagit hänsyn till. 

 

Inför intervjuerna har förskollärarna delgetts de forskningsetiska principerna genom ett 

brev som vi skickat till fyra av dem via mail och två av dem har fått det i pappersformat. 

Det innebär att vi skriftligen informerat förskollärarna om studiens syfte. Hwang och 

Nilsson (2011) menar att vi som är forskare i studien ska ge de förskollärare vi ska 

intervjua information om vad vi vill uppnå med denna studies syfte och vi måste 

redogöra för alla moment i studien, vilket benämns som informationskravet. 

Förskollärarna ska även få veta att deras medverkan är frivillig och att hon/han kan 

hoppa av när som helst. Samtyckeskravet handlar om att de personer som är tänkta att 

ingå i en undersökning själv har rätt att bestämma om sitt deltagande efter att ha fått 

veta vad intervjun ska handla om. Involverar intervjun personer under 15 år krävs 

dessutom förälders/vårdnadshavares samtycke (Vetenskapsrådet 2002). I denna studie 

har vi frågat berörda förskollärare om de vill delta och därmed fått deras samtycke. Inga 

personer har varit minderåriga därför har vi inte behövt få samtycke från 

föräldrar/vårdnadshavare. Vidare har vi informerat om konfidentialitetskravet det vill 

säga att intervjuerna kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem och att 

deras identiteter anonymiseras så att uppgifterna inte kan kopplas ihop med dem. 

Information har även getts om nyttjandekravet som innebär att all data kommer att 

förstöras efter studien samt att insamlad data endast kommer att användas för denna 

studies syfte som de samtyckt till. 
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7 Resultat 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat. Utifrån de sex 

semistrukturerade intervjuerna är resultatet indelat i teman relaterade till de 

frågeställningar som uppsatsen har som syfte att besvara. Dessa frågeställningar är: 

” ilka är förskollärares erfarenheter av vilans bety else för barn i förskolan?” och ”Hur 

arbetar förskollärarna med att skapa balans mellan aktivitet och vila i förskolan?” 

 

 

7.1 Vila i förskolan 
I denna resultatdel beskriver de sex förskollärarna vad de anser att vila är för barnen på 

förskolan. Förskollärarna sätter även vilan i relation till vad vila är för dem själva. 

 

Samtliga förskollärare vi har intervjuat beskriver att vila för barnen är när de kommer 

ner i varv, när de kopplar av, och får ta en paus. 

Dessa olika stunder beskriver förskollärarna på olika sätt. 

Förskollärarna Diana och Caroline som varit med i vår empiriinsamling menar att 

massage är en del av vilan på förskolan för barnen. 

 
“... men vila kan vara massage  man ger massage till varan ra  massagesagor  man ligger och lyssnar på 

en saga. Lite yoga” (Diana) 

 

Tre av förskollärarna menar att ligga ner på madrass och lyssna på sagor är vila för 

barnen. Caroline beskriver att vila efter maten är en slags aktivitet: 

 
“Ja  ja och sen har vi ju  en här vilan efter maten. Ehm och  en kan man väl ifrågasätta.  

Men samtidigt så, ehm tror ja, tror jag på nått sätt det är viktigt att man, att man får hela det här lugnet på 

hela av elningen. I hela gruppen…” (Caroline). 

 

Eva och Frida menar att få sitta vid ett bord och pyssla med några kompisar kan vara 

vila. Alla sex förskollärare pratat om att det ska vara få barn samtidigt när barnen vilar. 

 
“... men inte för många barn för  å är  et lätt att man stör varan ra…”( ri a) 

 

Förskolläraren Anna menar att några barn vill vila helt själva. Samtidigt menar både 

hon och Caroline att det inte är alla barn som finner lugn bara för att man är ensam eller 

få barn när man ska vila, vissa slappnar av med många barn. 

 
”Alla blir inte lugna för att  e är få så  et finns utrymme  är man kan vara många” (Anna). 

 

Caroline och Diana beskriver att vila kan vara att sitta ner och lyssna på bok. Att krypa 

upp i soffan med en bok eller i någons knä är också vila menar Caroline. 

Vidare talar Caroline om hur barnen i leken hittar sin ro: 

 
”Så det är mycket möjligt att de hittar ett ro i det, och det ser man ju också när de går samman och de kan 

leka långa  långa stun er. Då hittar  e säkert någon form av vila i  et” (Caroline). 

 

När förskollärarna talar om vad vila är i förskolan sätter de även vila i relation till vad 

det är för dem själva. Då nämner samtliga förskollärare att vila på något sätt handlar om 

att dra sig undan, få en avkopplande stund, att koppla bort, varva ner, inga måsten och 

vara fri från ansvar. Det innebär att få möjlighet att reflektera, få korta pauser och få 
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komma undan en stund från just det man är i. Vila kan även vara sitta eller ligga och 

läsa en bok, se på tv eller spela något datorspel som inte kräver tankeverksamhet.  

 

Samtliga förskollärare nämner ensamhet som en förutsättning för att de ska känna att de 

får vila. Anna, Eva och Diana menar dessutom att det är så många ljud runt omkring 

dem hela dagarna så förutom ensamhet är tystnad en viktig förutsättning för att uppleva 

vila. 

 
” ila för mig som vuxen är nog att jag är ganska ensam eller själv för mig själv och att  et är tyst runt 

omkring”(Eva) 

 

Caroline och Frida är de enda av de sex förskollärarna som ger uttryck för att ensamhet 

inte är det enda sättet att uppleva vila, de kan vara med andra och ändå uppleva vila, 

men då ska det vara tillsammans med familjen eller nära vänner. Frida säger till 

exempel att det är vila då hon och hennes man sitter tillsammans i vars en solstol och 

Caroline menar att det är vila att sitta och prata med vänner eller med familjen. 
 

 
7.1.1 Varför bör barn vila i förskolan? 

När det gäller varför barnen bör vila på förskolan så har förskollärarna ungefär samma 

uppfattning om detta. Att barnen behöver sina pauser och micropauser är alla överens 

om. De menar att barnen behöver pauser för att återhämta sig och för att orka med alla 

aktiviteter under dagen på förskolan. 

Caroline menar att vilan är ett ämne som man bör lyfta som ett diskussionsämne på 

förskolan. Vad har vilan för innebörd, varför vilar man. Hon betonar också att man ska 

komma fram till en samsyn i denna diskussion och att barnen ska vara delaktiga i denna 

diskussion: 

 
“ ... varför har vi vilan?  a  är syftet me   en?  ad är nyttan med den? Ehm och kommit fram till någon 

form av samsyn till  et  också  ra in barnen i  en  iskussionen…”(Caroline) 

 

Förskolläraren Diana talar om att barnens stressnivå höjs när det är intensiva dagar på 

förskolan och om man då låter barnen vila på förskolan så kan de komma ner i varv: 

 
”Sen när  e  å vilar kan man få ner  em iallafall för ett tag sen kommer  e igen” (Diana) 

 

Anna och Caroline talar om att barnen behöver micropauser under dagen på förskolan 

för att orka med. Anna menar att barnen tar egna micropauser eller hon hoppas att de 

gör det: 

 
” ch jag tror att alla behöver mikropauser kanske så. Sen hoppas jag ju. Jag hoppas. Jag har 

nog ändå en viss förtroende för att de skapar sina egna förutsättningar, asså om Marcus 5 år 

känner att ah nu pallar jag inte att sitta här mer i byggrummet, fast att jag tycker det är 

jätteroligt så måste jag bara ha en paus annars kommer jag slå någon med en kloss. Då hoppas 

jag ju att han går in i den här lugna vrån och sätter sig och gör något annat en stund eller 

kommer till oss och ber om hjälp eller ja.  Sen vet … jag vet ju al rig hur ett barn har  et 

hemma. Där kanske är superlugnt hemma så att de får panik, då kanske de behöver vara aktiva 

hela dagen. Jag kan ju inte tvinga någon och, jag kan ju tycka att ett barn är gud den är ju helt 

speedad hela tiden men där kanske är löjligt lugnt hemma och den behöver få utlopp för 

någonting hos oss. Eller tvärt om, jag vill sitta i lugna vrån hela dagen för att när jag kommer 

hem så är det sånt tempo så att jag bara behöver  et här för att överleva.” (Anna) 
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Frida menar att det är vi som vuxna på förskolan som styr över barnens möjligheter till 

vila. Samtidigt talar både Anna och Caroline om att det är de vuxna på förskolan som 

har ansvar för att barnen får sin vila. 

 
”Det är ju vi som styr över att  e får sina avkopplningsmöjligheter “ ( ri a) 

 

Eva menar att de allra minsta barnen på förskolan vilar för att de inte orkar hålla sig 

vakna. Beata menar att vissa barn har långa dagar och behöver därför vila. Dessutom 

tror förskollärarna att barnen tycker att det är mysigt att vila. 

 
”Ja  e allra minsta här sover ju för att  e klara inte av att vara vakna längre” (Eva). 

 

Samtliga förskollärare i denna studie betonar hur viktigt det är att barnen på förskolan 

får sina vilopauser. 

 

Flera av förskollärarna berättar ungefär samma saker hur de upplever barnen när de inte 

får vila. De beskriver att barnen går upp i varv, blir stressade, uttömmande och att de 

hamnar i en svacka. Caroline, Frida, Eva och Diana menar att barnen kommer in i en 

slags andra andning, blir impulsiva, har svåra att ta sig för saker, de kan även bli 

gnälliga och ledsna. 

 
”Det känns som om  e går in i en an ra an ning och får en extra kick på något vis men kan bli oerhört 

aktiva  impulsiva och spee a e” (Eva) 

 

Förskolläraren Beata uppger att hon inte riktigt vet vad som händer om inte barnen får 

vila. Hon menar att de alltid har haft vila och har aldrig prövat att inte ha vila. 

 
“Ja  et kan jag faktiskt inte svara på för jag har al rig testat  et   et har allti  varit att man har en paus  är 

liksom för att …” (Beata) 

 

Anna beskriver hur vissa barn hamnar i svackor när de har slutat att sova middag på 

förskolan och då istället ska vara vakna efter lunch. Då menar hon att de kan hamna i 

svackor. Dessa svackor visar sig genom att barnet kan sitta rakt upp och ner och somna: 

 
”Det har funkat att  e inte sover men  e har en liten  ipp efter lunch asså  är  e nästan sitter och somnar 

mellan lunch och mellanmål i  en här fria leken ti en  är “ (Anna) 

 

Eva menar att om inte barnen får sin vila på förskolan så slits barnen ut i förtid. Detta är 

inget som man kanske ser när barnen går på förskolan utan syns när de blir äldre: 

 
”Jag tror  et gynnar barnen jag tror de slits ut i förväg om jag ska säga så. Det märks kanske inte på dem 

nu men ur ett längre perspektiv tror jag att vi sliter ut  em” (Eva) 

 

 

7.2 Att skapa balans mellan aktivitet och vila i förskolan 
Av de sex förskollärarna anger tre av dem att det inte förekommer någon rutin för vila 

där hela eller delar av barngruppen får en vilostund tillsammans och tre anger att de har 

en vilostund. De förskollärare som har vila som rutin på sin avdelning har det oftast 

efter att barnen ätit lunch. Gemensamt för de förskollärare som har en vilostund efter 

lunch är att de delar barngruppen i två grupper och att de har den för att skapa ett lugn 

på hela avdelningen samt för att barnen ska orka en hel dag i förskolans verksamhet. 

Caroline nämner även att det har en organiserad vila varje dag eftersom det inte är alla 

barn som naturligt tar vilopauser själv. 
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Den vanligaste formen för vilan, som samtliga tre förskollärare nämner är att barnen får 

sitta eller ligga och höra på en saga. Frida nämner endast sagoläsning som viloform 

medan både Beata och Caroline berättar att det hos dem förekommer att de har massage 

på vilan, då får barnen massera varandra. Beata berättar även att det på hennes 

avdelning förekommer att de har yoga, avslappningsmusik eller visar film på vilan. 

 
“Klockan 12 brukar vi vara igång me  vilan och  å brukar  e få  ela sig på två och  är gör vi på olika  

ibland har vi yoga, ibland är det så att de masserar varandra, det kan vara att man lyssnar på en saga, det 

kan vara att vi läser en saga   et kan vara att vi sett något på utbil ningsra ion på activeboar en” (Beata) 

 

Av de tre förskollärare som inte har någon rutin för vila under dagen anger en att hon 

egentligen inte vet varför de inte har någon vilostund. Hon berättar att de går ut efter 

maten för att det har blivit en rutin att göra det och att de inte reflekterat över ifall de 

skulle organisera en vilostund i stället. En annan av förskollärarna som anger att de inte 

heller har någon rutin för vila kan inte heller riktigt berätta varför de inte har det, men 

berättar att barnen ibland sätter sig ner innan maten för att få ner aktivitetsfrekvensen. 

Förskolläraren menar att det ändå inte är riktigt vila eftersom det innebär att sitta rakt 

upp och ner på en matta och det blir ingen avslappning för kroppen på det sättet. Den 

tredje förskolläraren som inte har rutin för vila menar däremot att det är barnen på 

avdelningen som själv bett om att få leka i stället för att läsa en saga eller göra något 

annat gemensamt efter maten. De har läst efter maten tidigare men barnens intresse har 

fått styra och därför får de leka. Det ska då vara lugna lekar eftersom där finns små barn 

på andra avdelningen som sover. 

 
“ i har faktiskt ingen organisera  vila så varje  ag. vi har nog blivit lite  åliga på  et faktiskt” (Diana) 

  
“ i har ju en sån här läsvila som  e flesta har efter lunch men  en har vi också hoppat över iblan  för att 

de, den barngruppen vi har nu, det har blivit att de mer och mer har frågat kan vi inte leka i stället för att 

läsa i  ag” (Anna) 

  

Samtliga tre förskollärare som anger att de har vila som rutin för hela barngruppen varje 

dag menar att det förekommer vila där vid det tillfället. Frida menar att det även 

förekommer att barnen vilar under hela dagen i och med att barnen fördelar sig i 

grupper om färre barn förskolans olika rum. Beata och Caroline menar även de att det 

förekommer vila på andra tillfällen under dagen eftersom barnen vilar då de känner ett 

behov av det.  

 

Även Anna som anger att barnen på hennes avdelning väljer att leka i stället för att ha 

en läsvila menar att det förekommer vila efter maten även om barnen leker eftersom de 

leker lugna lekar. I enlighet med Beata och Caroline talar även Anna om att vila 

förekommer då barnen tar vilopauser efter sitt eget behov. 

Diana som var en av de förskollärare som angav att de inte har vila som rutin en gång 

varje dag menar att det förekommer vila sporadiskt vid de tillfällen då de läser, har 

massage eller lyssnar på avslappningsmusik. Eva som även hon angav att de på hennes 

avdelning inte har vila som rutin en gång varje dag menar att det för de äldre barnen på 

hennes avdelning inte förekommer någon vila just eftersom de inte erbjuder barnen 

någon organiserad vila. 
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7.3 Miljö för vila 
Några av förskollärarna beskriver förskolans fysiska miljö som rum i rummen. När man 

delar upp rummet i olika delar kan man få de lugna vrån som både Anna, Frida och 

Beata pratar om: 

 

”Se an försöker vi göra alltså rum i rummen  är man bara till exempel har ett litet bor  

med två stolar och då kan där inte sitta fler. Och att vi använder rum som man kanske 

inte annars skulle  asså hallen har vi något litet bor  ute i någon… ” (Anna) 

 

Frida menar att på hennes förskola delar de upp barnen i olika rum för att det ska bli en 

lugn vila: 

 

” i försöker även  ela upp  em så att  e inte är för många barn i varje rum” ( ri a) 

 

Eva menar att på hennes förskola finns det inte någon bra plats för vila. Oftast sitter 

barnen bara rakt upp och ner och har ingen möjlighet att vila ryggen under vilan. 

Platser där man kan dra sig undan och vara för sig själv menar både Anna och Beata är 

viktigt för barnen att ha på förskolan. Det kan vara musik och vilorum, byggrum, en 

fåtölj med ett så kallat tält över, små vrår. Caroline menar att en soffa eller en fåtölj göra 

att barnen på förskolan kan hitta sin vila. Diana beskriver hur deras förskola utnyttjar 

gymnastikrummet för vila: 

 
” i har ett  en liten skrubb som är ett förrå  egentligen  är vi har lyft av  örren  som vi har gjort till lugna 

rummet heter det tillsammans me  barnen” (Anna) 
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8 Analys 
I detta kapitel analyseras studiens resultat genom att det ställs i relation till den 

läroplansteoretiska genomgången.  

 

 

8.1 Vila i förskolan 

Samtliga förskollärare beskriver vilan i förskolan som ett tillfälle för barnen att komma 

ner i varv, koppla av och få ta en paus. Det går även att se att förskollärarna i sin 

beskrivning av vad vila är i förskolan är det till stor del en beskrivning av vaken vila då 

endast en respondent nämner att vila är att sova. Förskollärarna talar om att vila är när 

barnen ligger på madrass och lyssna på saga, får och ger massage, sitta ner och lyssna 

på en bok, att krypa upp i soffan eller sitta i någons knä med en bok, sitta vid ett bord 

och pyssla med en kompis eller finna sin ro i leken. Flertalet av förskollärarna ger 

uttryck för att vila för barn på förskolan är en aktiv vila där barnen utför någon form av 

handling eller lyssna på något, till exempel att ge massage pyssla med en kompis och 

ligga eller sitta och lyssna på saga. Denna tolkning av vad vila på förskolan är kan ha 

sin orsak i hur läroplanen för förskolan är utformad, vad den säger om uppdraget att 

erbjuda barnet vila och vad som sker på den så kallade formuleringsarenan. Linde 

(2012) menar att innehållet i läroplaner bland annat ger uttryck för värdefrågor och 

samhällssyn.   

 

Resultatet visar på en samstämmighet bland förskollärarna om att barnen behöver vila 

på förskolan. De menar att barnen behöver pauser under dagen på förskolan för att orka 

med och att deras stressnivåer höjs när det är intensiva dagar på förskolan. Pauserna gör 

att barnen återhämtar sig och klarar av att vara aktiva under hela dagen.   

Av de sex förskollärarna är det endast en som tar upp sömn som viloform för barnen 

och relaterar då till de yngsta barnen, det vill säga de mellan ett och tre år. 

Förskolläraren menar att de lite yngre barnen behöver sova någon gång under dagen på 

förskolan eftersom de inte orkar vara vakna. Ingen av förskollärarna menar att barnen i 

åldern tre till sex behöver sömn som viloform. Att detta resultat framträder kan ha sin 

orsak på både transformerings- och realiseingsarenan. Linde (2012) menar att faktorer 

som på transformeringsarenan kan påverka innehållet, är bland annat är barnen som 

genom att delta eller visa missnöje kan påverka innehållet i en aktivitet. 

Realiseringsarenan handlar om det som sker i rummet och det är i kommunikationen 

mellan barn och pedagog som står i fokus. Således även om pedagogerna skulle anse att 

sömn är den bästa viloformen även för barn i tre till sex års ålder blir det aldrig någon 

verklighet om barnen inte har något behov av att sova. Har barnen inget behov av sömn 

som viloform kanske de visar missnöje genom att inte somna därför blir det en vaken 

vila i stället.  

 

 

8.2 Hur skapas en balans mellan aktivitet och vila? 
Vårt resultat visar att det varierar mellan olika förskolor huruvida man har någon rutin 

för vila, där hela eller delar av barngruppen vilar, eller inte. Gemensamt för de 

förskollärare som har en rutin för vila är att det oftast sker efter att barnen ätit lunch. 

Två av de förskollärare som anger att de inte har någon rutin för vila menar att barnen 

ändå får vila eftersom de tar egna pauser under tiden de leker, kryper upp i famnen på 

någon vuxen eller går undan för sig själv på någon plats där det enbart är tillåtet att vara 

själv. Detta resultat tyder på att det kan råda vissa oklarheter på formulerings- 
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transformerings- och realiseringsarenan. Linde (2012) menar att innehållet i läroplaner 

bland annat speglar den kunskapssyn, samhällssyn och de värdefrågor som råder i 

landet just nu. Med tanke på de förändringar som gjorts på formuleringsarenan (Linde 

2012), det ökade fokuset på utveckling och lärande finns det möjlighet att uppdraget 

vila hamnar i skymundan, till förmån för aktivitet. 

 

Det kan även finnas svårigheter att definiera uppdraget vila på transformeringsarenan, 

där pedagogerna tolkar innehållet i läroplanen. Resultatet visar att det råder stora 

skillnader när vila erbjuds och om det erbjuds. Hälften av förskollärarna erbjuder alla 

barn i gruppen vila vid ett tillfälle under dagen som en rutin samt då de anser att något 

enskilt barn har behov av det, utöver det får barnen ta vilopauser då de själva känner ett 

behov. Den andra hälften erbjuder antingen ingen vila alls som rutin utan i stället 

sporadiskt eller låter barnen själv bestämma när de vill vila. Linde (2012) menar att de 

ämnen som har en svag klassificering det vill säga är otydligt angående dess innehålla 

lämnar större tolkningsutrymme för pedagogerna. Så kan vara fallet med uppdraget vila 

därav de stora skillnaderna i resultatet angående hur förskollärarna väger samman vila 

med andra aktiviteter på ett balanserat sätt. Transformeringsarenan är nära 

sammankopplad med realiseringsarenan, det vill säga när det som står i läroplanen 

tolkats av förskolläraren på förskolan och därefter ska realiseras, det vill säga 

genomföras. Linde (2012) menar att det främst är förskollärarna som är verksamma på 

denna arena men även barnen kan på verka genom att kommunicera sitt gillande eller 

ogillande inför ett ämne och därmed påverka genomförandet. 

 

8.3 Miljö som erbjuder vila 
Resultatet visar att förskollärarna använder sig av miljön på förskolan för att skapa en 

balans mellan aktivitet och vila. Förskollärarna menar att om man delar in rum i 

rummen så blir det bättre möjligheter för barnen att få lugna stunder, Två av 

förskollärarna talar just om dessa olika utrymmen som till exempel kan vara musik och 

vilorum, byggrum, en fåtölj med ett så kallat tält över och små vrår. Detta resultat kan 

ha sin förklaring på kanske framförallt transformeringsarenan där den enskilde 

förskolläraren är aktiv aktör och tar beslut och väljer hur det som står i läroplanen tolkas 

Linde (2012). Är det tydligt framskrivet i läroplanen hur miljön ska organiseras för att 

erbjuda vila kan det visas genom en enighet hos förskollärarna. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar och problematiserar vi studiens metod och resultat. I 

metoddiskussionen granskar vi den metod som användes för datainsamlingen, vilket var 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsinstrument. I 

resultatdiskussionen reflekterar vi över de viktigaste slutsatserna av resultatet i relation 

till tidigare forskning, bakgrund och de teoretiska utgångspunkterna. 

 

9.1 Metoddiskussion 
Med tank på att studiens syfte var att undersöka vad sex förskollärare har för 

erfarenheter av vilans betydelse för barn i förskolan, hur förskollärare arbetar med att 

skapa balans mellan aktivitet och vila i förskolan, för barn i åldrarna tre till sex år. 

Valde vi att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv för att bättre kunna förstå hur vilan 

tillämpas i det konkreta arbetet i barngruppen. Vi valde att samla in vår empiri med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket vi anser fungerat väl för att uppnå vårt syfte. 

Vi har kunnat ta del av förskollärarnas erfarenheter av vila både i relation till ett 

vuxenperspektiv och ur ett barnperspektiv.  

 

I vårt urval utgick vi från ett bekvämlighetsurval som bestod av personer vi var bekanta 

med och som därmed var lätta att få tag på för medverkan i vår studie. Det faktum att vi 

var bekanta med förskollärarna kan ha påverkat deras medverkan. De kan ha känt sig 

tvingade att ställa upp. Vi var emellertid tydliga med att fråga om de ville ställa upp på 

en intervju och att det var frivilligt. De hade möjlighet enligt samtyckeskravet att säga 

nej (Vetenskapsrådet 2002). Att vi var bekanta med förskollärarna kan även ha påverkat 

resultatet på det sätt att förskollärarna har varit mer ärliga i sina svar, eller så är det 

tvärtom att de inte riktigt vågat säga det som de egentligen tycker. Vi tror emellertid att 

de förskollärare vi intervjuat vågat säga vad de tycker.  

 

Efter övervägande om vi skulle skicka ut intervjufrågorna i förväg eller ej valde vi att 

inte göra det eftersom vi ville få förskollärarnas spontana svar och inte allt för 

genomtänkt. Vi är nöjda med valet att inte skicka ut frågorna i förväg eftersom vi 

upplevde att förskollärarna var engagerade, våra frågor väckte nya tankar hos dem och 

svaren blev så spontana som vi önskade. Vi kände efter första intervjun att frågorna gick 

in i varandra men genom de semistrukturerade intervjuerna kunde vi gå vidare med 

samma frågor och ändå få ett större djup i svaren genom att ställa följdfrågor. 

 

När vi genomförde våra intervjuer valde vi att dela upp dem så vi gjorde tre var. Genom 

att spela in intervjuerna med ljud kunde vi lättare ta del av varandras intervjuer. 

Denscombe (2016) menar att anteckningar av gester, mimik och kroppsspråk kan ge det 

sagda en rikare innebörd. En nackdel med att enbart spela in ljud är att det är lätt att 

missa dessa detaljer därför borde vi kanske filmat intervjuerna. Dock har vi genom 

ljudupptagningarna samt att vi är två författare haft möjlighet att diskutera och 

ifrågasätta varandras tolkningar och därmed fått bättre tillförlitlighet i studien. 

Metodvalet och de semistrukturerade intervjuerna har gett en positiv erfarenhet, vi har 

lärt oss mycket och det är ett redskap vi kommer att ha stor nytta av i vår kommande 

yrkesroll. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Vårt intresse av att ta reda på mer om vad förskollärare anser om vilan på förskolan har 

kommit fram genom att vi har sett, dels på våra egna arbetsplatser, men även när vi 

under utbildningen varit på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), att vilan ser olika ut 
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på olika förskolor. Naturligtvis ska det få göra det eftersom vi i läroplanen har en 

riktlinje som anger att alla förskolors verksamheter inte ska se likadana ut överallt 

(Skolverket 2010). Det som emellertid har väckt vårt intresse och förvånat oss är när vi 

har varit ute i det praktiska arbetet är att det är sådan skillnad på hur mycket eller lite 

barnen får sin vila på förskolan. Därför valde vi detta forskningsämne. Dessutom har vi 

under arbetets gång sett att trots att balansen mellan aktivitet och vila är så viktigt finns 

det inte mycket forskning kring detta ämne. 

 
9.2.1 Hur ser förskollärare på vilans betydelse i förskolan? 

Genom vår studie har vi fått svar på vad sex förskollärare har för erfarenheter av vila på 

förskolan. Det framgår tydligt att förskollärare använder begreppet i likhet med hur det 

används inom psykologin, det vill säga i betydelsen av avkoppling eller återhämtning 

Helvig, Wade & Hunter-Eades (2015). Det går även att se likheter mellan 

förskollärarnas beskrivning av vad vila är och framför allt fyra av de nio punkter som 

Asp (2002) kommit att beskriva vila genom. Förskollärarna menar att vila kan ske på 

olika platser. Vila handlar om att inte ha några krav och måsten, slippa ta beslut, att 

njuta av omgivningen, lyssna på fågelkvitter eller slappa på stranden, att fokusera på 

annat och samla ny energi genom att läsa en bok eller gå en promenad. Alla människor 

tänker olika om vad vila är för dem vilket vi själv upplevt genom de diskussioner vi haft 

under arbetets gång. 

 

Av samtliga förskollärare nämns tystnad och ensamhet som viktiga förutsättningar för 

att de ska känna att de får avkoppling och återhämtning. Detta är något vi själva känner 

igen från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) samt även genom vår 

yrkeserfarenhet i förskolan. Det är många människor, mycket ljud och samtal i 

förskolans verksamhet så det krävs tystnad och ensamhet någon gång under dagen för 

att kroppen och huvudet ska få vila och återhämtning. Detta beläggs även av Asp (2002) 

som menar att det ibland krävs ensamhet för att vila. Människor ingår i sociala 

sammanhang stora delar av dagen och behöver ibland dra sig undan för att vila och 

sortera intryck. Våra egna erfarenheter är att som förskollärare är det viktigt i arbetet 

med barnen att vara fokuserad och närvarande här och nu. Det tar på krafterna och det 

kan vara skönt med ensamhet, tystnad för att verkligen få sin vila. 

 

I förskollärarnas resonemang kring vad vila är för barnen framkommer en liknande 

användning av begreppet nämligen att barnen ska få varva ner och återhämta sig. 

Intressant är att medan ensamhet och tystnad nämns som viktiga förutsättningar för 

förskollärarna själv nämns det aldrig i relation till barnens vila. Många gånger blir både 

ensamhet och tystnad sällan någon verklighet för barnen. Förskolans verksamhet är en 

gruppverksamhet där 3 - 4 pedagoger ska ta hand om och skapa pedagogisk verksamhet 

för nio till femton barn (Skolverket 2016). Det antalet barn som är en rekommendation 

från Skolverket (2016) är inte hela sanningen. Våra erfarenheter är att det oftast är fler 

barn i barngrupperna än de nio till femton, vilket leder till ännu högre ljudnivå, mer 

stress och oro. Vi anser därför det är viktigt att som förskollärare dela upp barnen i 

grupper om färre barn åtminstone några timmar av dagen för att få ner ljudnivån. 

 

Våra egna erfarenheter som bygger på upplevelser och iakttagelser, säger att när och om 

rutinen vila ska organiseras, kan det finnas svårigheter att göra det på ett sätt så att varje 

barn upplever både ensamhet och tystnad, som förskollärarna nämner som viktiga 

förutsättningar, när de relaterar till sig själv. Vid vilostunden går det kanske bara att 

erbjuda tystnaden och det är kanske det som är målet med vilan i förskolan. Ensamhet 

får barnet söka vid behov under dagen eller då pedagogerna observerar att det enskilda 
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barnet har behov av det. I de fall då en vilostund inte erbjuds barnen som grupp finns 

kanske en tro på att barnen är kompetenta och själv känner av sitt behov av vila och 

söker de förutsättningar som är viktiga för att det enskilda barnet ska uppleva 

avkoppling och återhämtning. Emellertid menar Riddersporre (2015) i en artikel att vila 

och återhämtning är något barnen behöver lära sig och ju tidigare desto bättre. Vi håller 

med om att alla barn kanske inte naturligt tar egna vilopauser och att de behöver lära sig 

det. Dock kan det vara så att om barnen ska kunna lära sig vila och koppla av krävs det 

att förskollärarna i förskolan lär dem det och ger dem förutsättningarna. 

 

Pedagoger i förskolan ska även rätta sig efter det som står förskolans läroplan. Bland 

annat anger den att hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov samt att 

förskolläraren ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll och verka för att varje barns uppfattning och åsikter respekteras 

(Skolverket 2010). Precis som Skolverket menar vi att barn har olika behov och 

förutsättningar. Vilket kan innebära att medan några barn kräver ensamhet, tystnad och 

stillhet eftersom det stressar när man är för många kanske andra barn blir stressade av 

ensamhet, tystnad och att vara stilla, de känner mer vila i aktivitet tillsammans med 

andra. Här har tidigare forskning kring hur viktigt det är med vila för att minska stress, 

minska sjukdomsrisk, förbättra lärande och bearbeta nya intryck och färdigheter 

(Socialstyrelsen 2001), lett till nya tankar kring att barnen kanske ska ha större 

inflytande över vilan. Det vill säga de ska få lov att uttrycka sina tankar och behov och 

pedagogerna ska ta hänsyn till detta. Vuxna kan själv bestämma över sin vila. Vill de 

sitta själv, ha sällskap med andra, vara aktiv eller stilla. I förskolans verksamhet har inte 

barnen samma möjlighet att bestämma detta eftersom det är pedagogerna som styr vad 

som sker i verksamheten. Vi vill dock betona att det krävs lyhörda pedagoger för att 

barnen ska få mer inflytande . Eva säger i intervjun att pedagogerna i förskolan styr över 

barnens avkopplingsmöjligheter. Detta beläggs av Staton et al (2015) som menar att 

vilostunden i förskolan är en situation där olika behov möts. Å ena sidan är det barnen 

som ska få en stund att varva ner, å andra sidan är det förskollärarna som ska få sina 

behov tillfredsställda och hålla sina raster. Vi menar att det oftast blir de vuxnas behov 

som styr mest. 

 
9.2.2 Hur skapas en balans mellan aktivitet och vila i förskolan? 

Staton, et al. (2015) menar att det sedan förskolans begynnelse har skett en utveckling i 

både synen på barn och barndom såväl som i förskolans syfte och mål. Ändå har vila 

funnits med som en rutin sedan cirka 60 år tillbaka. Det stämmer bra med våra 

erfarenheter från både verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och från egen 

yrkeserfarenhet. Vårt resultat visar emellertid att det råder skillnader i när vila erbjuds 

och om det erbjuds eftersom våra intervjuer visar att hälften av förskollärarna har det 

som rutin medan andra hälften inte har det. Detta resultat är helt i motsats till vad 

Staton, et al. (2015) menar, samt vad våra egna erfarenheter tyder på, nämligen att det 

ändå har skett någon form av utveckling kring vilan i förskolan. 

 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2010) är en del av uppdraget att i förhållande till 

ålder och den tid barnen är på förskolan erbjuda en väl avvägd dagsrytm, samt se till att 

väga samman omvårdnad, omsorg, vila och andra aktiviteter på ett balanserat sätt. 

Barnen ska även kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen (Skolverket 2010). I 

läroplanen nämns begreppet vila men det preciseras aldrig vad vila är utan blir upp till 

pedagogerna att tolka. På transformeringsarenan tolkas det som står i läroplanen och 

sedan genomförs det på realiseringsarenan (Linde 2012). Det beror alltså på hur 

förskollärare tolkar en väl avvägd dagsrytm och att väga samman vila med andra 
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aktiviteter och hur det sedan går att förverkliga i verksamheten. Vårt resultat visar att 

det råder delade meningar bland de intervjuade förskollärarna kring vad detta innebär 

och hur en väl avvägd dagsrytm skapas eller så är det oklarheter i läroplanens 

beskrivning. Innebär en väl avvägd dagsrytm en vilostund mitt på dagen som 

förskollärarna organiserar eller innebär det vilostunder sporadiskt under dagen och att 

barnen själv bestämmer när de behöver vila. Eller ger helt enkelt läroplanen uttryck för 

och öppnar upp för ett förhållningssätt där flexibilitet och lyhördhet för barnens behov 

är i centrum. 

 

De förskollärare som erbjuder barnen en vilostund efter maten beskriver många olika 

former för vilan som massage, yoga, läsa, sitta vid bordet och pyssla och lyssna på saga. 

Kanske är det här förskollärarnas sätt att vara lyhörda för barnens behov och att de har 

lyssnat på barnen. Av de förskollärare som anger att de inte har någon rutinmässig 

vilostund talar en av dem om att barnen har valt detta och därmed fått inflytande. Är det 

enbart positivt? Vi ställer oss frågande till att barnen verkligen får den vila och 

återhämtning som de behöver om inte den erbjuds av pedagogerna. För precis som 

förskolläraren Caroline säger i intervjun “är  et inte alla barn som naturligt tar 

vilopauser själv”. Å an ra si an kan  et vara som förskolläraren Anna menar att något 

barn kanske har det superlugnt hemma och därför behöver vara aktiv hela dagen på 

förskolan eller tvärtom att barnet behöver vila hela dagen på förskolan för att det är högt 

tempo hemma. 

 

I dagens samhälle är det aktivitet och rörelse som lyfts fram mest (Riddersporre 2015). 

Att aktivitet och rörelse är viktigt i dagens samhälle stämmer också väl överrens med 

våra egna erfarenheter.  På formuleringsarenan kommer den samhällssyn och de 

värderingar som råder fram (Linde 2012). I förskolans läroplan (Skolverket 2010) finns 

många mål som handlar om just aktivitet, utveckling och lärande inte lika mycket om 

vila och återhämtning trots att det som vi tidigare nämnt är viktigt att även lära sig vila 

och koppla av (Riddersporre 2015). Det skulle även kunna vara som Staton et al (2015) 

menar att pedagoger inte ser vilostunden som en del av lärandet utan snarare som en 

paus ifrån det. I resultatet framgår det även att förskolläraren Caroline menar att vilan är 

ett ämne som bör lyftas till diskussion i förskolan. Detta håller vi med om. I de fall vila 

erbjuds barnen görs det ofta oreflekterat och rutinmässigt och ses kanske mer som en 

paus ifrån lärandet. Kanske bör förskollärare diskutera vad vilan har för innebörd och 

varför man vilar. I diskussionen kring vila bör även barnen vara delaktiga. Gannerud 

och Rönnerman (2003) menar att det längre bak i tiden inom förskolan traditionellt har 

handlat om omsorg medan det har varit skolans uppdrag att ta hand om kunskap och 

lärande. I dag talas det mycket om det livslånga lärandet och detta börjar redan i 

förskolan. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) lyfter edu - care begreppet som 

används mer och mer i dag och handlar om att förena just omsorg och lärande. I och 

med edu care begreppet borde därför vilan som är en omsorgssituation kunna förenas 

med lärande och inte ses som enbart en paus från lärande. 

 

Analysen visar att hos de förskollärare som skapar en balans mellan aktivitet och vila 

genom en vilostund efter lunch är bok och sagoläsning vanligt förekommande. Även de 

förskollärare som låter barnen skapa denna balans efter eget behov menar att de tidigare 

haft sago/ bokläsning efter lunch. Bok och sagoläsning är således en aktivitet som flera 

förskollärare använder sig av i de fall de organiserar en vilostund för barnen. Detta 

beläggs av Nilsson (2013) som menar att vila på förskolan kan vara då man läser en bok 

och att litteraturläsning är en vanlig aktivitet under vilostunden. Detta kan förklaras på 

transformeringsarenas som är under påverkan av pedagogens eget intresse och 
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kunskaper (Linde 2012). Flera av förskollärare menar att vila för dem kan vara då de 

läser en bok, det är då möjligt att det blir detta som styr tolkningen av det som står i 

läroplanen och att just bokläsning blir innehållet i vilostunden. Å andra sidan behöver 

valet att läsa saga/bok under vilostunden inte bero på förskollärarnas eget intresse. Det 

kan lika gärna han la om att ”så har man allti  gjort och  ärför gör vi så”. Eller tänker 

förskollärarna att språkutveckling är viktigt. Att läsa böcker/sagor är bra för barnens 

språk och läs- och skrivutveckling. Kanske är vilostunden det tillfälle förskollärarna 

anser lämpar sig bäst för detta eftersom det kanske är svårt att få till vid andra tillfällen 

under dagen. 

 
9.2.3 Vilans påverkan på barnet 

Resultatet visar att samtliga förskollärare ger uttryck för barnens behov att vila för att 

kunna fokusera och vara aktiv under sin dag på förskolan. Om man inte låter barnen få 

sina vilopauser ger detta negativ effekt på barnen menar förskollärarna. Det kan bland 

annat visa sig att barnen då blir stressade. Förskolläraren Diana menar att barnens 

stressnivåer höjs under dagen på förskolan och om man då låter barnen vila så kommer 

dessa stressnivåer ner igen. Nevelius (2013) menar att vilan inte behöver vara en 

sovande vila utan hjärnan mår lika bra av en vaken vila. Dessutom menar Folkhälsan 

(2016) att om man har ett avslappnat tillstånd så blir man på bättre humör och att man 

håller sig frisk. Förskolläraren Eva menar också att om barnen inte får sin vila så sliter 

vi ut barnen i förtid. Detta är kanske inget man ser på barnet när barnet går på förskolan 

utan det visar sig senare i livet. Det stämmer med Socialstyrelsen (2001) som säger att 

akut stress oftast inte är ett problem utan det är när det blir långvarit som problemen 

kommer. 

 

Några av förskollärarna vi intervjuat menar att det är hög ljudnivå på förskolan under 

dagarna och sällan tyst. Detta kan vi hålla med om utifrån vår verksamhets förlagda 

utbildning (VFU) och egen yrkeserfarenhet. Några barn och även pedagoger kan vara 

känsliga mot den höga ljudnivån och det går att se tecken på stress och att de har svårt 

att koncentrera sig. Medan några barn och vuxna inte bryr sig om den höga ljudnivån 

utan bara hänger med och höjer sin egen ljudnivå ännu mer. Genom att erbjuda barnen 

en eller flera vilostunder under dagen kan de få en tyst stund. Som vi tidigare sagt leder 

stora barngrupper till högre ljudnivå och ökad stress. För att förhindra detta kan återigen 

nämnas vikten av att dela barngruppen om färre barn delar av dagen. Detta beläggs av 

Sjödin (2012) som menar att ljuden i förskolan ökar stressnivåerna som det även har 

visats sig i undersökningar av bland annat Babisch (2006) och Miki, et al. (1998) där 

nivåerna av kortisol har mätts. För att minska på ljudnivån menar de intervjuade 

förskollärarna att det är viktigt att tänka på hur man organiserar miljön på förskolan. För 

att anpassa miljön beskriver förskollärarna hur de gör olika vrår och rum i rummen. 

Trots att både de Jong (2010) och förskollärarna menar att miljön är viktig för att uppnå 

denna balans i gruppen så är det ändå vanligt att den glöms medans individen och 

aktiviteten får större uppmärksamhet. 

 

9.3 Professionsrelevanta konsekvenser 
Vi har sett genom den här studien att vila och att få komma ner i varv är viktigt för 

barnen i förskolan för att de ska orka en hel dag. Konsekvenser som kan uppstå om 

förskollärare i verksamheten inte ser vikten av att ge barnen tillfällen att vila är att det 

kan leda till stress och i förlängningen hälsoproblem hos barnen. Då det i förskolans 

läroplan inte finns någon tydlig definition av vad vila är blir det viktigt att pedagogerna 

som arbetar i förskolan tar upp vilan till diskussion så att de kan komma fram till någon 

sorts samsyn kring vad vila innebär för dem. Varför ska barnen erbjudas vila, vad är 
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målet med vilan och att se vilan som en del av utveckling och lärande i stället för en 

paus ifrån det. Annars kan det leda till att någon i arbetslaget tycker det är viktigt och 

någon tycker inte det är viktigt. De som tycker det är viktigt skapar vilotillfällen medan 

de som ser det som mindre viktigt inte skapar det. Då blir det ingen kontinuitet för 

barnen. Vila och att komma ner i varv måste man som vi sett genom tidigare forskning 

lära sig, utan kontinuitet blir barnen osäkra vet inte vad som gäller, en dag är det si 

andra dagen är det så. Vi kan se att resultatet av den här studien skulle kunna öppna upp 

för en förståelse för vikten av vila i förskolan samt hur den påverkar barnet. 

 

 

9.4 Förslag till vidare forskning 
Det är vårdnadshavarna som har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Arbetet i 

förskolan ska ske i samarbete med barnens vårdnadshavare och hem. Ett intressant 

område för vidare forskning skulle därför kunna vara att se vilan mer utifrån 

vårdnadshavarens perspektiv. Att få deras perspektiv på vilan. Våra egna erfarenheter är 

att vårdnadshavare har många synpunkter kring sovvilan och där har de mycket att säga 

till om till exempel hur länge barnet får sova, på vilket sätt och när barnet ska sluta sova 

på förskolan. Men vad tänker vårdnadshavarna kring vaken vila. I förskolans läroplan 

står det att förskolan har som uppdrag att i förhållande till hur länge om dagarna barnen 

är på förskolan samt hur gamla de är erbjuda dem en väl avvägd dagsrytm och miljö. 

Därför skulle det även vara intressant att studera hur förskollärare tolkar en väl avvägd 

dagsrytm. 
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Bilagor 

9.5 Bilaga A Intervjufrågor till förskollärare 
Intervjuguide  

 

Teman: Att vila och vila på förskolan 

 

Uppvärmningsfrågor  
Ålder på barnen på avdelningen  

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Vad brinner du för i arbetet med barnen?  

Vilka dagsrutiner har ni på din förskola? 

 

 

 

 

Att vila (vuxen) 
Vad är vila för dig som vuxen?  

Hur kan den uttrycka sig? Vad krävs för förutsättningar? 

När känner du/anser du att du är i vila?  

Vad i/hur sker vila anser du: aktivitet-stillhet, ensam-tillsammans, inre – yttre faktorer, 

annat? Vad är motsatsen för dig, att inte vila? Hur uttrycker sig det? 

 

Vila på förskolan 
Vad är vila i förskolan 

Varför vilar barnen på förskolan? 

Om barn inte vilar vad händer då? 

Hur organiserar ni vila? Varför? 

När under dagen i verksamheten förekommer det vila, enligt dig?  

Hur planerar ni in vila i verksamheten? (om det planeras in) Hur ofta ges det möjlighet 

till vila under en dag, anser du?  

Om vilan inte planeras. Varför inte? 

Hur uppfattar du föräldrarnas syn på vilan? 

Hur uttrycker dem (föräldrarna) sig (kring vilan)? 

 

 

Avslutning 
Något övrigt du vill ta upp? Tack för att du tog dig tid 
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9.6 Bilaga B Missivbrev 
Hej! 
Vi heter Christina la Fleur och Pernilla Larsson, vi går näst sista terminen på 
förskollärareutbildningen i Växjö. Det innebär att vi nu ska skriva en C uppsats, där vi 
har valt att studera fenomenet ”vila” i förskolan. 
 
Syftet med det här uppsatsarbetet är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar 
fenomenet vila. Vidare syftar arbetet till att beskriva hur pedagoger uppfattar vad vila 
kan innebära för barnen i förskolan. Därför är Din medverkan betydelsefull.  
 
Intervjuerna sker individuellt och beräknas ta ca 30 minuter per intervju.  
 
Vi utgår från de forskningsetiska principerna (CODEX, Vr, 2014). Det innebär att ditt 
deltagande är frivilligt. Din medverkan är helt anonym och dina svar kan inte kopplas 
ihop med dig eller din arbetsplats. Informationen kommer endast att används till vårt 
uppsatsarbete och kommer efter examinationen att raderas.  
 
Tack på förhand!  
Har du frågor får du gärna kontakta oss eller vår handledare,  
Johanna, johanna.eklund-jansson@lnu.se 
Christina, cl222jy@student.lnu.se 
Pernilla, pl222fw@student.lnu.se 
 

Med vänliga hälsningar Christina la Fleur och Pernilla Larsson 
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