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Abstract 

 

Vårt syfte var att undersöka barns inflytande i vilans struktur och om barnen har en 

förståelse för vilans syfte, samt hur barnen upplever vilostunden. Dessutom ville vi veta 

om barn och pedagoger ser likasinnat på vilan.  

Barns inflytande är viktigt i verksamheten för att kunna uppnå en demokratisk 

delaktighet i förskolans struktur. Det är en del i barns utveckling att lära sig att lyssna på 

vad andra tycker och tänker då barnet får en erfarenhet om att vi alla är olika. Det ger 

barnen en god grund till inflytande i den verksamheten som de befinner sig i, till att 

kunna påverka sin egen och andras demokratiska beslut. 

För att nå vårt syfte använde vi oss av intervjufrågor där barn och pedagoger deltog. Vi 

använde oss av två förskolor i samma kommun, där vi intervjuade sju barn i åldrarna 

fyra till sex år samt sex pedagoger. Därefter kopplade vi intervjuerna till litteratur inom 

det aktuella området. Vårt resultat om barns inflytande i vilans struktur bekräftades i 

intervjun med barn och pedagogerna. Det vill säga att det förekom nästan alltid 

högläsning under vilostunden och på så sätt fick barnen inget inflytande i vilans struktur. 

Nyckelord: Barn, delaktighet, inflytande, pedagog och vilan. 
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1. Inledning 

Genom litteratur och föreläsningar har kunskapen om läs- och skrivförståelse ökat. 

Vi har förståelse för att högläsning i verksamheten bör ske dagligen, däremot 

ifrågasätter vi i studien om läsningen alltid behöver ske i samband med vilan efter 

maten. I verksamheten bör det finnas möjlighet att välja andra aktiviteter som är 

under lugnare omständigheter så som massage, skapande, spel och pussel. Vår vision 

är att se till barnens inflytande i val av aktivitet.  

Vi själva anser att vilostunden ska vara ett avbrott i dagens aktiviteter på förskolan, 

som vi pedagoger måste kunna erbjuda barnen utifrån den enskilda individens behov. 

Därför vill vi studera hur barnet upplever sin vilostund, men även deras uppfattning 

kring syftet av vilostunden. Vi har valt att begränsa vår studie till de äldre barnens 

vila, det vill säga fyra till sex år.  

1.1 Inflytande 

I det gemensamma mötet i verksamheten kan möjligheterna utvecklas till att vidga 

aktiviteterna i vilan utifrån barns inflytande. Eftersom vi ständigt lever i en pågående 

process så gäller det att vi pedagoger har verktyg som leder arbetet i rätt riktning. Det 

är viktigt att vi pedagoger lyssnar på barnens inflytande i verksamheten utan att 

påverka resultatet utifrån vår synvinkel. Genom att vi pedagoger rannsakar vår egen 

barnsyn ökar förståelsen för barns inflytande och delaktighet i verksamheten. Det vill 

säga att när vi ser det kompetenta barnet så ger vi även utrymme för att kunna lyssna 

och ta tillvara på barnens tankar kring inflytande och delaktighet. Det kompetenta 

barnet innebär att barnet tar plats som egen individ, som kan tycka och tänka egna 

ord och handlingar. Jesper Juul (2009) anser att det är viktigt att vi vuxna lyssnar och 

litar på barnens kompetens. 
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2. Bakgrund 

Vi har under flera år arbetat som barnskötare i förskolan och har därför lång 

erfarenhet av arbetet med barn. Under senare år har vi märkt att barnens inflytande 

och delaktighet i verksamheten ökat. Något som vi har diskuterat är att det 

förmodligen har med tydligheten i den nya Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 

(2010) att göra. Genom lärarutbildningen har vi fått ett större intresse för att vilja 

utveckla barnens inflytande och delaktighet i verksamheten. I denna studie hoppas vi 

kunna erbjuda pedagoger och barn en möjlighet till att medvetet arbeta med 

inflytande och delaktighet, även i de aktiviteter som går på ren rutin. Vi har därför 

valt att lägga fokus på barnens inflytande i vilan, som vi anser vara en aktivitet som 

oftast sker rutinmässigt. 

I vår lärarutbildning har vi fått kunskaper om barns inflytande och delaktighet i 

förskolans planering. Vår erfarenhet säger att inflytandets betydelse har ökat genom 

åren och det vill säga, att vi idag lyssnar mer på barnens tankar och idéer när vi 

planerar verksamheten. Däremot är vilans aktivitet inte så varierande utan sker oftast 

på gammal rutin exempelvis genom åldersindelade läsgrupper.  

2.1 Begränsade utrymmen 

Tiden är ett dilemma i verksamhetens planering. Vi har märkt att det är svårt att 

erbjuda olika aktiviteter vid vilan då det ofta förekommer avbrott som till exempel 

raster. Med det vill vi säga att personalmässigt blir vi underbemannade.  Därför är 

det viktigt att se till att barnen aldrig bli lidande för att arbetslagen ska får sina raster. 

I denna diskussion ökar vårt intresse för att ta reda på hur mötet mellan pedagoger 

och barn utvecklas i samtalet kring vilans struktur. Ta pedagogerna sig tid till att ta 

reda på barnens intresse kring vilans struktur? Eller är det så att rutinen med läs- eller 

sovvila bara finns där? Vad krävs för att syna hela verksamhetens struktur? 

Ett annat dilemma är de begränsade utrymmena i våra lokaler på förskolan. Ofta 

består lokalerna av olika aktivitetsrum såsom matsal, ateljé och lekrum med mera. 

Arbetar man på en syskon- eller småbarnsavdelning måste utrymme för sovvila 

prioriteras. Detta innebär då att barnens inflytande och delaktighet blir begränsad på 

grund av hänsynstagande till de sovande barnen.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med detta examensarbete är att synliggöra och uppmärksamma barns 

inflytande i vilans struktur, det vill säga hur barn kan påverka vilans aktivitet. Ett 

annat syfte är att få en inblick i barn och pedagoger ser likasinnat på inflytandet av 

vilans struktur. Vi vill även synliggöra huruvida barn upplever vilostunden och syftet 

med vilostunden. 

 

 

 Hur ser barns inflytande i vilans struktur ut?   

 Hur upplevs vilan av det enskilda barnet? 

 Ser barn och pedagoger inflytandet ur samma perspektiv? 

 Är barnen medvetna om vilostundens syfte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

4. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta kapitel lyfts begreppen inflytande och demokrati, samt perspektiv på barns 

inflytande fram. Vi kommer även att beskriva Lpfö98´s (2010) riktlinjer där målen 

synliggörs.  

4.1 Inflytande 

Elisabeth, Arnér (2009) ger oss ett material som gör att vi kan föra långvariga 

diskussioner kring begreppet inflytande. Hon skriver att ordet inflytande går att tolka 

på olika sätt. Som till exempel skillnaden mellan att vara delaktig och att ha 

inflytande i förskolan. Barn är delaktiga i olika aktiviteter i förskolan, däremot är det 

inget som säger att barnet måste ha varit med och bestämt över aktiviteten. Däremot 

står i den reviderade Lpfö98 (2010) att barns inflytande speglar deras sociala 

utveckling, det vill säga när barnens intresse utformar verksamhetens struktur. När 

det gäller inflytande, som Arnér (2009) anser vara av en tydligare riktlinje, ges barn 

ett utrymme för att framföra sina åsikter inför planeringen av verksamhetens struktur.  

Skolverket (1998) ger oss kunskap om elevers tankar kring inflytandet i skolmiljön. 

Här förs diskussioner kring att som elev går det inte att styra kursstrukturen, däremot 

kursinnehållet, det vill säga hur elever ska kunna gå till väga för att nå resultat inom 

olika områden. Genom grupparbeten, föreläsningar, samt enskilda arbeten på olika 

sätt med mera. 

I Skolverket (1998) mötte vi också elever som även gav oss tankar kring elevers 

inflytande, en elev uttryckte sig följande ” Ofta blir det ju bara elevinflytande om 

läraren vill ha det (Skolverket, 1998:90)”. Arnér (2009) hävdar att alla tolkar ordet 

inflytande på olika sätt. Med det vill författaren säga att det är viktigt att pedagoger 

bearbetar ordet tillsammans med barnen/eleverna för att nå gruppens gemensamma 

anknytning. 

I Lpfö98 (2010) står klara riktlinjer i kapitlet 2.3 Barns inflytande (Skolverket, 2010: 

12) om hur barnen har rätt att komma till tals. Det står även hur pedagogen, 

arbetsgrupp och förskolan ska förhålla sig för att uppnå barnens rättigheter. Genom 

att utveckla barns förståelse för demokrati ökar barnens sociala utveckling i form av 

förmågan att ta ansvar för förskolans miljö samt egna handlingar. Barnen får chans 

att utveckla sina demokratiska och sociala grunder när förskolan erbjuder samarbete, 

dela och uttrycka sina åsikter samt vara med och påverka verksamheten med mera. 
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Däremot är det upp till pedagogen att se till att varje individ får chans att påverka 

innehållet i verksamheten. Som arbetslag ska vi värna om delaktighet, inflytande, 

ansvar, respekt och givetvis att flickor och pojkar får lika stort utrymme i 

verksamheten (Skolverket, 2010). 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 

avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra 

aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt (Skolverket, 2010:7). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2007) hävdar att barn tidigt i sina liv möter 

olika former av variation och lär sig hantera dem väl. De anser även att barn med 

bred variation ökar sin förståelse för omvärlden.  

4.2 Delaktighet 

Kennert Orlenius och Airi Bigsten (2006) anser att omsorg och trygghet går hand i 

hand, det vill säga att närhet mellan vuxen och barn utvecklar tillit. Barnen känner 

närhet när de blir delaktiga i olika beslut i den pedagogiska verksamheten. 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) anser att barn tillsammans 

med andra barn och vuxna ska utforma förskolans verksamhet och då även kunna 

påverka målen på förskolan då detta är möjligt. Författarna menar också att det är 

viktigt för barn att lära sig att allas olikheter påverkar varje individs handlingar och 

tyckande. De anser att när barn har lärt sig att respektera varandra, kan de också ta 

ansvar och förstå de demokratiska beslut som de är delaktiga i.  

Ett av de exempel som författarna tar upp när det gäller beslut med demokratiska 

värden är, när ett litet barn till exempel väljer att äta morötterna just den dagen eller 

föredrar att låta bli. De menar också att ett litet barn inte alltid kan bestämma, men 

som pedagog kan man hjälpa barnet genom att tala om vad det känner och sätta ord 

på känslorna. Att låta barnet förstå genom att sätta ord på det de känner, ger man 

barnet en början på förståelse att det inte alltid är barnet som kan bestämma. Ibland 

måste barnet göra som de vuxna kommit överrens om, för att verksamheten ska 

sträva mot gemensamma mål. Vi pedagoger i förskolan ska kunna ge barnen en 

möjlighet till att bli goda demokratiska medborgare, så kräver det att barnen har 

inflytande redan vid unga år och kan påverka sin och förskolans verksamhet 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). 
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”Demokrati är inget vi kan lära barnen, demokrati är något vi lever i och bygger 

tillsammans i en ständig pågående process” (Åberg & Lenz Taguchi, 2005:64). 

Genom detta vill Åberg och Lenz Taguchi (2005) påtala vikten av hur viktigt det är 

att barn och vuxna tillsammans lyssnar och lär av varandra. 

4.3 Perspektiv – barns inflytande 

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) har genom samtal med sexåriga barn fått 

en inblick i deras syn på oss vuxna. De ställer sig frågan om alla barn får möjlighet 

till inflytande på sina egna villkor. Författarna säger också att grunden till att förstå 

demokrati läggs i förskolan och att det innebär att det är de vuxnas ansvar att se till 

att detta genomförs. Genom dessa intervjuer vill de klargöra att det är viktigt att vi 

pedagoger diskuterar begreppen barnperspektiv och barns eget perspektiv. Arnér och 

Tellgren (2006) förklara skillnaden mellan begreppen genom att barnperspektiv är 

hur vi vuxna uppfattar barnens situation, medan barns eget perspektiv utgår från hur 

barnet ser med egna ögon. Barnen som Agnér och Tellgren (2006) intervjuade ansåg 

att det var de vuxna som bestämde och de ansåg också att de bestämde mycket. 

Enligt deras undersökning hade barnen en uppfattning om att de skulle kunna 

bestämma mer men de ifrågasatte aldrig det som de vuxna hade beslutat. 

Jesper Juul och Helle Jensen (2002) förklarar att barn i alla åldrar kan ansvara för sin 

egen person men på olika nivåer. Det beror på vilken ålder det gäller samt att det kan 

skilja från barn till barn om hur mycket ansvar varje barn kan uppnå, men även på 

barnets ålder i samband med ansvarsområdet. Det som kan påverka barnen är bland 

annat hur mycket föräldrarna och vi pedagoger finns där och stöttar eller hämmar 

dem.  

Gunvor Lökken och Frode Söbstad (2009) hävdar att det är viktigt att vi pedagoger 

försöker se världen med barns ögon. De anser att vi vuxna i förskolan ska förstå 

begreppet barnperspektiv. Här kan vi se en tydlig återkoppling till Arnérs och 

Tellgrens (2006) tankar kring barnperspektiv. Lökken och Söbstad (2009) menar att 

det är viktigt att vi pedagoger observerar barnen, var för sig och i grupp, för att 

kunna förstå barn i olika situationer.  

4.4 Barns rätt att komma till tals 

 Anna Hollander (1998) lyfter diskussionen om barns rätt att komma till tals i olika 

sociala sammanhang. Hon påstår att vuxna anser att barn har rätt att få uttrycka sina 
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åsikter, däremot kritiserar hon vuxnas kunskaper kring tolkningen av barns vilja och 

önskningar. Hollander (1998) ger oss även material och utklipp från olika 

dominerande lagstiftningar kring barns rättigheter. Det krävs kompetens och mognad 

för att kunna tolka barns tankar och kommunikation. Hon hävdar att det gäller att vi 

vuxna ställer ledande frågor kring aktuella situationer för att stärka våra slutsatser 

kring barnens tankar, istället för att dra förhastade slutsatser. Författarens material 

handlar mycket om tyngre samtal, där det är viktigt att de vuxna förstår vad barnet 

egentligen vill säga, så som vid skilsmässa med mera.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att även de yngsta barnen har en 

målsättning med sitt agerande och de vill hela tiden lära sig mera. Barnen är ofta 

avvaktande till det som de inte vet någonting om, därför är det pedagogens uppgift 

att ge barnen verktyg för att våga utveckla sin egen erfarenhet. 

Ludvig Beckman (2003) säger att forskningen inte alltid uppfattar skillnaden mellan 

barns och vuxnas kompetens. Han menar att sakkompetensen inte är lika väl 

utvecklad som den etiska eller intressekompetensen. Barn vet oftast vad de vill göra 

och vill pröva på olika sätt medan de inte alltid vet hur det fungerar eller hur saker 

och ting är uppbyggda. Beckman (2003) anser att detta har stor betydelse för 

demokratin, beroende på vilken kompetens som vi pedagoger anser får störst 

betydelse. I läroplanen Lpfö98 (2010) står det att; 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som 

verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma miljö (Lpfö98, 2010:4). 

4.5 Tiden som bromskloss 

Skolverket (1998) för lite diskussioner om tid. De menar att vuxenperspektivet, 

signalerar de olika tidernas struktur. Det vill säga att ringsignalerna för rast är en 

maktposition, samt schemastrukturen då eleverna bör förhålla sig på ett positivt sätt 

inom lugna ramar.  

Gunnar Ekman (2003) för fram diskussionen om tiden som den knappa resursen. 

Genom att poängtera effektiviteten i arbetet ökar han vår förståelse för mötet med 

varandra, där kommunikationen och småpratet är centralt. Det vill säga genom att 

samtala med varandra i verksamheten om små saker, ökar förståelse över hur vi 
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tycker och tänker olika i olika situationer (Ekman, 2003). I dessa möten lär vi oss 

barn som vuxna hur vi kan mötas och lära av varandra. Författaren poängterar att alla 

individer får en chans till att utbyta erfarenheter i form av information och lärandet. 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2003) ger oss en djupare inblick i 

att det krävs tid och diskussioner i verksamheten på förskolan för att bryta ner mål 

och riktlinjer.  

Ekman (2003) nämner också fyra hörnstenar, det vill säga han lyfter fyra viktiga 

hörnstenar för att nå ett positivt ledarskap i form av småprat. Ett hörn bygger på 

förtroende, ett annat hörn på lärande processen, ett tredje hörn hur budskapet lyfts 

fram och fjärde hörnet där bra normer värderas. För att uppnå ett bra ledarskap bör 

chefen vara roterande i dessa fyra hörn och därmed aktivt delta i småpratets värld. 

Han hävdar att det är viktigt att sätta sig in pedagogernas tänk och vara lyhörd, samt 

att våga tänka nytt och utmana som chef. 

4.6 Miljö 

Skolverkets allmänna råd (2005) nämner också miljöns pedagogiska inriktning. Där 

barn och pedagoger bör få ta del av en så positiv miljö som möjligt. Där lokalerna 

ska erbjuda aktivitet för små och stora grupper, samt där livliga och stillsamma 

aktiviteter kan förekomma.  

I Lpfö98 (2010) får vi som pedagoger riktlinjer om hur verksamheten ska utvecklas 

och stimulera barngruppen i deras lärande. Genom dessa riktlinjer kan vi i 

arbetslaget strukturera upp verksamheten med hjälp av barns inflytande.  

Elisabeth Nordin-Hultman (2009) lyfter fram den pedagogiska miljön som en viktig 

aspekt, det vill säga hon tycker det är viktigt att forma den mänskliga miljön efter 

barnens behov och storlek. Författaren anser att miljön inte bara en social mötesplats 

utan även en förvaring av material och andra förankringar. Nordin-Hultman (2009) 

tar oss med på en resa när det gäller att synliggöra miljön på förskolan som en stor 

del av verksamheten. Hon anser att barnen ska kunna se möjligheter i sin verksamhet 

utifrån sina behov av utrymme och material efter de förutsättningar som finns. 

Birgitta Kennedy (2009) höjer också diskussionen om miljöns värde och ger oss 

läsare en historisk resa om miljöns framformning. Hon menar att miljön växer fram 

genom att barnen förändrar och skapar omgivningen de befinner sig i, när det 
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tematiska arbetet fortlöper. Författaren anser att det är viktigt att vi pedagoger 

observerar miljön på olika sätt för att se möjligheter växa fram och bidra till en bättre 

miljö för barnen. Det vill säga vilka rum används mer än andra, vilket material 

föredrar barnen framför annat med mera.  
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5. Metod  

Genom litteratur har våra tankar om barns inflytande i vilans struktur vidgats. För att 

få en bredare inblick och förståelse för barns inflytande i vilans struktur har vi valt 

att intervjua (se bilaga 1) sju barn och fyra pedagoger på två förskolor. Vår studie har 

baserats på de svar som barn och pedagoger enskilt har gett oss. I kapitlet förklara vi 

vårt tillväga gångsätt.  

5.1 Förskola A 

På förskola A är barngruppen indelad i fyra olika vilogrupper varav en av grupperna 

hade barn med särskilda behov. Eftersom avdelningen är en fyra-femårsavdelning, 

blir indelningen lätthanterlig då barnen är i samma åldersgrupp. De olika 

vilogrupperna befinner sig i olika rum på avdelningen där de inte stör varandra. Vid 

varje vila medverkar minst en pedagog tillsammans med barnen, då vilan alltid 

bestod av högläsning och då endast en bok per tillfälle. Avdelningen har en jämställd 

fördelning av båda könen vilket innebär att grupperna är jämt fördelade ur ett 

genusperspektiv.  

5.2 Förskola B 

Förskola B består av tre vilogrupper varav en grupp har sovvila. Avdelningen är en 

syskonavdelning med barn i åldrarna ett - fem år som består till övervägande del av 

pojkar. Två av vilogrupperna är styrda av pedagoger medans en av grupperna lyssnar 

på sagoband/skiva på egen hand. Varje vilogrupp befinner sig på en egen plats på 

avdelningen där de kan vara ifred utan att störas av varandra. Vilan infann sig alltid 

efter lunchen och pågick under cirka tjugo – trettio minuter.  

5.3 Val av metod 

Vi har i vår studie valt att intervjua barn och pedagoger om frågor som berör barns 

inflytande i vilans struktur. Anledningen till vårt metodval var att vi vill få kunskaper 

om barns erfarenhet i vilans struktur. Genom att ställa frågor direkt till barnen 

hoppades vi på att kunna få en klarhet i om vår egen föreställning kring vilans 

struktur stämmer. Bryman (2002) ger oss kunskap om hur kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar ska framskridas. Vi hade en utgångspunkt från början om 

hur vi ska förhålla oss till strukturerade intervjuer. Det vill säga att vi enbart skulle 

utgå från våra frågeställningar. Nyfikenheten hos oss väcktes och utvecklades till en 

kvalitativ intervju. Skillnaden mellan semistrukturerade och strukturerade intervjuer 
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är att i semistrukturerade intervjuer finns enligt Bryman (2002) möjlighet till att 

ställa följdfrågor. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) stärker våra 

funderingar kring mötet med barns tankar. De hävdar att vi pedagoger måste tolka 

och förstå barnens tankar i den värld de lever i. Det kan göras genom intervjuer där 

samtalet kan leda till reflektion och som utvecklar barns tänk och lärande. 

Vetenskapsrådet (2011) ger oss kunskapen om att valet av metod är betydelsefullt 

utifrån resultatets värde. 

5.4 Urval  

Vi valde två förskolor i vårt närområde som ingen av oss har någon relation till. 

Förskolorna har många avdelningar så därför valde vi att endast koncentrera oss på 

en avdelning per förskola. Avdelningarna valdes ut efter barnens ålder, det vill säga 

att vi vill i vår studie möta barn i åldrarna fyra till sex år. Vi ansåg att dessa barn 

besitter erfarenhet av det vi ville få svar på i vår studie. Vi lämnade ut förfrågan (se 

bilaga 2) till tjugofem vårdnadshavare om deras godkännande till att barnet deltog i 

en intervju. Pedagogerna på förskolorna hjälpte oss att lämna ut förfrågan om 

godkännande till vårdnadshavarna för påskrift. Därefter valdes barnen ut av 

pedagogerna på förskolorna efter vårdnadshavarnas godkännande samt närvaro vid 

intervjutillfälle. Dessutom tillfrågades åtta pedagoger som arbetar på berörda 

avdelningar. Sju barn och sex pedagoger som intervjuades under tre olika tillfällen 

av oss personligen. Valet av pedagogerna blev inte så svårt, eftersom vi redan från 

början inriktat oss på två specifika avdelningar. Dessa pedagoger blev tillfrågade 

genom mejlkontakt via kommunens adresslista. Vi valde att genomföra vårt uppdrag 

på varsin förskola medan sammanställningen gjordes gemensamt.  

5.5 Genomförande 

Runa Partel och Bo Davidson (2003) ger oss kunskap att inleda intervjuer med 

neutrala frågor, samt vilka frågor man bör undervika. Det vill säga frågor som är för 

långa eller ledande med mera. De nämner en teknik som kallas för ”tratt-teknik”, där 

frågorna börjar som öppna, men avrundas som mer specifika. Genom att förhålla oss 

till detta, menar de att vi i vår studie kan få ett bredare svars innehåll. Det vill säga 

att vi får möjlighet att utveckla följdfrågor till våra frågeställningar. Här kan vi knyta 

an till Fällman (2002) att vara väl förberedd inför möten med andra. Det gäller att 

vara fokuserad på sitt uppdrag och därmed ha kontroll över situationen.  
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Vi valde att använda oss av diktafon som hjälpmedel. Detta för att kunna lyssna på 

intervjuerna upprepande gånger och lyssna till innehållet för att kunna lägga fokus på 

den enskilda individen vid intervjutillfället. Däremot fanns papper och penna 

tillgängligt under intervjun.  

Vi började med att fråga barn och pedagoger om han eller hon kunde tänka sig att 

svara på några frågor. Därefter förflyttade vi oss till ett enskilt rum där ingen kunde 

störa oss. På plats tillfrågades även individen om vi fick banda samtalet. Här gav 

samtliga sitt godkännande. Varje intervju tog mellan fem och tjugo minuter beroende 

på hur samtalet utvecklades.  

Inga barn eller pedagoger fick i förväg vetskapen om frågeställningarna, däremot 

fick de information om ämnet inriktning, nämligen barns inflytande i vilans struktur. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) har tidigare gett oss kunskap om hur vi 

som pedagoger ska förhålla oss i intervjusammanhang med barn. De anser att det är 

viktigt att ge barnet den tid de behöver vid intervjun. 

5.6 Bearbetning och analys 

Genom att lyssna av diktafonen och skriva ner ordagrant vad pedagoger och barn har 

sagt i ett spaltdiagram (se bilaga 3) har vi kunnat synliggöra de svar vi fick, fråga för 

fråga för att kunna utvärdera svaren. Diagrammet har hjälpt oss att se skillnader och 

likheter i svarsresultatet och vi har på så vis kunnat kategorisera materialet på bästa 

sätt. Vår första analys gjorde vi genom att lyssna av inspelningarna från diktafonen 

med intervjuerna, om och om igen. Vi skrev ned svaren i spaltdiagrammet och 

därefter kunde vi bilda oss en uppfattning om det sammanlagda resultatet. 

5.7 Trovärdighet och äkthet  

Genom att ta del av Brymans (2002) forskningsprocess, det vill säga från 

problemformulering till analysering kan vi konstatera att vår studie är trovärdig. Alla 

barn fick möjlighet att svara på samma frågor, liksom alla pedagoger som svarade på 

likvärdiga frågor. Det gjorde att vi kunde få ett jämförbart resultat som visade att det 

var liten variation på svaren och det gör att trovärdigheten stärks.  

Bryman (2002) hävdar att det kan vara svårt att säkerställa objektivitet i forskningen, 

det vill säga att det kan vara svårt att uppnå fullständig tillförlitlighet i resultatet. 

Detta kan vi jämföra i mötet med pedagogerna som upplevde att de inte har 
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möjlighet att ta sig tid att svara på våra intervjufrågor, utan istället vill ha det avklarat 

så snabbt som möjligt.  

”Rättvis bild” och ” Pedagogisk autenticitet” (Bryman, 2002:261) är ett par av de 

äkthetskriterier som författaren lyfter i sitt kapitel ”Kvalitativ forskning”(Bryman, 

2002:249), som handlar om att ordets betydelse väger mer än annan insamlad 

information. Dessa två kriterier innebär att åsikterna som de tillfrågade individerna 

har är av stor vikt och erhåller ett vidgat perspektiv i sin tillvaro som kan leda till 

förändring. 

5.8 Etiska kriterier 

Vetenskapsrådets (2011) text om anonymitet, klargör att en del studier inte är 

intresserade av den enskilda individens identitet utan endast inställningen av 

gruppens sammanställda svar. Vi har i vår studie delat Vetenskapsrådets (2011) 

uppfattning att endast ta del av gruppens sammanställda resultat. För att kunna utföra 

enskilda samtal med minderåriga krävs godkännande från deras vårdnadshavare. 

Här kan vi knyta an till Bryman (2002) som av oss tydliga riktlinjer om hur vi ska 

förhålla oss till samtyckesprincipen. Genom att synliggöra undersökningens syfte 

och upplägg för vårdnadshavarna och pedagogerna anser vi att vi har uppfyllt dessa 

krav. Vi informerade även om fullständig anonymitet och att de berörda när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande. När studien var avslutad kunde även allt 

arbetsmaterial att raderas som i detta fall gällde bandinspelning samt anteckningar.  

5.9 Metodkritik 

Innan intervjutillfällena provintervjuade vi barn på vår egen förskola för att känna 

oss för inom detta område som studien syftar på. Då vi arbetar på förskola så är vi 

vana att förhålla oss till intervjuer med barn dagligen. Detta gav oss tillfälle att se 

frågornas hållbarhet och utvecklingsmöjligheter. Vi upplevde att intervjuerna 

fungerade bättre än väntat, möjligen beroende på att vi var väl förberedda och kände 

oss tillfreds med frågeställningarna. 

Andra metoder som kunde stärkt vår studie mer än den metoden vi valde, är t.ex. 

observation. Genom att observera pedagoger och barn vid olika vilotillfällen, hade vi 

fått ytterligare kunskaper kring vilans struktur. Vi hade då kunnat se med egna ögon 

det barn och pedagoger berättat för oss i intervjuerna. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens resultat och vår analys av barnens 

och pedagogernas tankar om vilans struktur. Vi redovisar barnens och pedagogernas 

intervjuer. Därefter kopplar vi samman resultaten till litteraturen.  

6.1 Intervju med barnen 

I vår studie har vi utgått ifrån Lökken och Söbstads (2009) sätt att tolka ur ett barns 

perspektiv, det vill säga att barnen har fått uttrycka sina egna tankar och åsikter 

utifrån sina erfarenheter.  

Barnen medverkade i samtalet utifrån sin tidigare erfarenhet runt frågeställningar. 

Svaren de gav grundade sig i deras dåvarande kunskaper om vilans struktur. I en av 

frågeställningarna syns tydlig att svarets bredd utgår från det enskilda barnets tankar 

och erfarenheter. En av frågorna var; Hur skulle du vilja att vilan såg ut? Några av 

barnen tänkte då på miljöns utseende medan andra barn tänkte på vilans innehåll. Här 

kan vi knyta an till både Nordin-Hultmans (2009) och Kennedys (2009) tankar om 

värdet i förskolans miljö.  

6.2 Intervju med pedagoger 

Skolverket (1998) gav oss en inblick i den inrutade struktur som pedagoger förhåller 

sig till. De anser att det inte alltid är så lätt att ändra på rutiner som påverkar 

arbetsgruppen. Däremot är det viktigt att pedagogerna ser möjligheter istället för 

hinder när det gäller förändring. 

En av pedagogerna ansåg: ”Men det är svårt att få ihop små läsvilor, för det är raster 

som ska in, jag tror inte vi har diskuterat läsvilan så mycket i arbetslaget. Det bästa 

vore mindre grupper och göra något som passa alla det behöver inte vara läsning 

jämt”. Koppla vi då samman detta med vad Skolverket (1998) tar upp om 

maktposition och schemastruktur så syns klara likheter. 

6.3 Barns inflytande i vilans struktur   

Vilan består egentligen inte av någon planering utan den genomförs på ren rutin efter 

gamla principer. Barnen på förskolorna hade däremot inflytande på bokvalet samt 

sagoband och skiva av materialet som fanns på avdelningarna. På förskola A fick 

barnen i turordning välja från en låda där alla böcker fanns, medans förskola B fick 

välja utifrån de böcker som pedagogerna hade valt ut. 
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I vårt resultat kan vi tydligt se att vilans struktur innefattar läsning av någon form. 

Någon annan aktivitet erbjöds inte barnen och de ifrågasatte inte något annat utbud. 

”Ofta blir det ju bara elevinflytande om läraren vill ha det (Skolverket, 1998:90)”.  

Lpfö98 (2010) tar upp hur viktigt det är att vi tillsammans på förskolan reflekterar 

och utvecklar verksamhetens olika målområden. Utifrån vår tolkning av Lpfö98 

(2010) är vilans struktur ett målområde som bör synliggöras och utvecklas efter 

barnens önskemål så snart de har kunskapen om vilans syfte. 

Kennedy (2009) hävdar också att reflektionen är en viktig del för att gå vidare i 

utvecklingen och mötas utav nya möjligheter. För att kunna analysera verksamheten 

menar Kennedy (2009) att dokumentation är en viktig brygga. Små bitar bygger en 

helhet. 

6.4 Barns och pedagogers inflytande ur samma perspektiv 

Barnen ansåg sig nöjda med att ha inflytande i bokvalet vid vilan. De visar heller 

ingen erfarenhet av någon annan form av aktivitet under vilan på förskolorna som vi 

har besökt. Däremot är det svårt för oss att klargöra barns och pedagogers inflytande 

ur samma perspektiv. De pedagoger som vi har mött i denna studie har inte visat att 

de arbetar utifrån ett barns perspektiv utan mer ifrån rutinstyrda erfarenheter. Det vill 

säga att pedagogerna inte låtit barnen komma till tals. Hur ska pedagogerna kunna se 

till barns perspektiv inom vilans struktur när inga diskussioner förs inom detta 

område. Det är arbetslagets uppgift att arbeta utifrån Lpfö98 (2010) där det tydligt 

står att barn har rätt till inflytande i verksamheten. För att barn och pedagoger ska få 

ett gemensamt perspektiv bör man föra gemensamma diskussioner om 

verksamhetens struktur. Så länge inte pedagogerna är medvetna om förändringar i 

vilans struktur, kan det även bli svårt att synliggöra inflytandet till ändring för 

barnen.  

Vid en av frågorna uttryckte barnen att det endast är pedagogerna som bestämmer 

vad som ska göras under vilan. Arnér och Tellgren (2006) ifrågasätter hur barn får 

komma till tals om inte pedagogerna ser barnen ur ett barnperspektiv. 

Juul och Jensen (2003) ökar våra tankar kring barnens svar att vara nöjd. Författarna 

ger oss en rad exempel på barn som agerar på olika sätt exempelvis om Thomas fyra 

år som kräver mycket vuxenkontakt och där han ständigt hamnar i konflikt med 

andra barn. På grund av Thomas tidigare erfarenheter som ensambarn blir situationen 
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komplicerad där han är van att få all uppmärksamhet. I förskolan vidgas hans 

kunskaper om samspelet med andra individer. Här kan vi ta del av hur lätt det är att 

döma barn utifrån deras handlande istället för att utgå från den enskilda individens 

perspektiv (Juul, Jensen, 2003). Några av pedagogerna i vår studie upplevde vilans 

bokstund som orolig, de tyckte det var svårt att få barnen att sitta stilla.  

6.5 Vilans upplevelse av det enskilda barnet 

När vi pedagoger ställer frågor till barnen om vilan struktur, ökar vår förståelse för 

barnens önskemål och vi får då en bredare insyn i deras perspektiv. En del barn 

tänkte då genast på miljöns struktur medans andra förstod vårt syfte som i detta fall 

gällde vilans struktur, det vill säga andra alternativa aktiviteter. Vill man som 

pedagog inte ändra på vilans struktur, bör man som i detta fall se till några av 

barnens önskemål om miljöns struktur. Nordin-Hultman (2009) anser att miljön är en 

viktig del av verksamheten. Hon menar att möbleringen påverkar barnen i den miljön 

de befinner sig i.  

Arnér och Tellgren (2006) ger oss kunskapen om att det är fröken eller mamma och 

pappa som bestämmer. De menar att barnen är lättanpassade och förhåller sig 

därmed till regler. Författarna menar att barnsynen behöver utvecklas för att barn ska 

få möjlighet till att lösa problem som de möter i vardagen. Genom den reviderade 

Lpfö98 (2010) har pedagoger fått ett tydligare verktyg som ska stärka deras synsätt 

gentemot barnen. Detta ska leda till att barnen känner sig delaktiga i de gemensamma 

demokratiska besluten som tas på förskolan.  

Barnen ansåg att det är skönt att få vila efter maten. Eftersom de endast har bok eller 

band och skiva som erfarenhet ökade vi deras förståelse för andra aktiviteter när 

samtalet kring vilans struktur pågick. Genom att vi har intervjuat de enskilda barnen 

var för sig, har vi fått en individuell klarhet i deras personliga åsikt.   

6.6 Barnens medvetenhet om vilostundens syfte 

Flera av barnen har svarat att man vilar för att man är trött, medan några inte vet 

varför. Någon hade kunskap om att maten ger energi för att man ska bli pigg och 

därför vilar man efter maten. Vi pedagoger har alla ett uppdrag gentemot Lpfö98 

(2010) att verka för verksamhetens struktur. Pedagogerna på förskolan ska kunna 

erbjuda lugna aktiverande stunder någon gång under dagen. Detta är upp till varje 
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förskola att planera när detta tillfälle kan erbjudas och då även erbjuda barnen 

inflytande i vilans aktiviteter.  

Genom kommunikation mellan barn och barn samt barn och vuxen, kan 

medvetenheten ökas om vilans syfte. Pedagogerna i studien lyfter böckernas värde i 

vilans struktur. Däremot möts man ofta pedagoger i verksamheten som läser böcker 

vid andra tillfällen under dagen och inte bara under vilan. Arnér och Tellgren (2006) 

skriver om hur viktigt det är att pedagogerna ser barns inflytande som en utmaning i 

verksamheten. Hur pedagogerna på så sett kan få en ökad kvalité i förskolans 

innehåll med hjälp av barns medvetenhet i inflytandet. 

6.7 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan sägas att barnen inte har haft något inflytande i vilans 

struktur i de undersökta förskolorna. Ingen av pedagogerna hade reflekterat över 

barns inflytande i vilans struktur och därför kan studien synliggöra att barn och 

pedagoger ser inflytandet ur olika perspektiv. Barnen upplevde vilan på olika sätt, en 

del tänkte att det ville få en mysigare miljö medan andra barn inte hade reflekterat 

över aktiviteten, utan att det bara var något man gjorde. Endast ett fåtal av barnen 

hade kunskapen om vilostundens syfte, utifrån ett barns perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

7. Diskussion 

Vi kommer att föra en diskussion kring barns inflytande i vilans struktur. Vårt 

studieresultat har visat att strukturen på vilan är väldigt begränsad. Vi hoppas vår 

studie har påverkat de barn och pedagoger som vi har besökt på förskolorna och att 

det leder till ett positivt förändringsarbete. 

7.1 Barns inflytande i vilans struktur   

Det syntes väldigt tydligt på båda förskolorna att barnen inte hade något eller väldigt 

lite inflytande på vilans struktur. Detta är något vi tycker är sorgligt eftersom det står 

klart och tydligt i läroplanen för förskolan att varje barn ska utveckla sin förståelse 

av demokratiska grunder, där samarbete och beslutstagande är av viktig karaktär 

(Lpfö98, 2010). Pedagogerna på förskolan anser vi borde vara väl medvetna om 

läroplanens innehåll och barnens medverkan i planeringen. Vi kände vid 

intervjutillfället att barnen hade tankar och önskemål om hur de skulle vilja ha det 

när det gäller miljön. Däremot hade de ingen erfarenhet att kunna vara med och 

påverka innehållet i vilans verksamhet, men vår förhoppning är att vi har kunnat 

påverka kommande diskussioner kring vilans struktur. 

Förhoppningsvis har vi kunnat vidga perspektivet kring barns inflytande genom att 

provocera de olika äkthetskriterierna som Bryman (2002) tar upp under rubriken 

Äkthet. En annan önskan är att vi gjort pedagogerna medvetna om att vilans struktur 

kan vara varierande utefter barnens önskemål. 

7.2 Barns och pedagogers inflytande ur samma perspektiv 

Vi anser inte att barn och pedagoger ser vilan ur samma perspektiv. När vi gjorde vår 

studie märkte vi tydligt att pedagogerna var mer inriktade på förskolans struktur där 

raster och rutiner påverkade verksamheten. Det hade varit önskvärt om pedagogerna 

hade schemalagt sina raster där det inte påverkar barnen i deras verksamhet, som till 

exempel vid fri lek eller utevistelse. Barnen däremot hade ingen erfarenhet eller 

kunskap om att det fanns möjlighet att kunna påverka planeringen av vilan, men de 

hade klara önskemål om hur miljön skulle se ut om de fick bestämma.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att pedagogen bör ha så stor 

kompetens att de kan tolka barns tankar kring olika innehåll. De menar att 

observationer och intervjuer med barnen kan vara av god karaktär för att få en 

inblick i barns perspektiv. Det är först då som barn och pedagoger ser gemensamt på 



24 

 

inflytandet. Detta är inte en kortsiktig process utan behöver fortlöpa och underhållas 

under ständig process. 

7.3 Vilans upplevelse av det enskilda barnet  

Vår första känsla var att barnen var nöjda med deras vila. Däremot reagerar vi på att 

de är just nöjda. Barn vill ju ofta gå vidare och utveckla nya erfarenheter inom olika 

områden. Flera av barnen hade önskemål om att miljön runt vilan hade varit 

mysigare med lampor, kuddar och rosetter samt önskemål om olika färger. Samtliga 

barn i vår studie har visat oss ett positivt intryck av vilans struktur. Däremot vill vi 

ifrågasätta om det verkligen är positivt när barnen är nöjda med vilans struktur, men 

visar annat genom att ha svårt att koncentrera sig genom att inte sitta still med mera? 

Handlar det då om att barnen vill vara tillmötesgående eller bara att de inte har 

kunskapen om att ifrågasätta verksamhetens struktur?   

Alla barnen i vår studie var överrens om att det var de vuxna som bestämde om vad 

som skulle göras under vilan. Däremot fick barnen välja vilken bok eller 

sagoband/skiva de ville lyssna på. Här känner vi spontant, hur lätt är det att 

tillgodose allas behov i en stor grupp för att göra det rättvist? 

Pedagogerna gav oss kunskapen i studien om att vilostunden som i detta fall gällde 

högläsning, ofta upplevdes som orolig. Barnen hade svårt att koncentrera sig långa 

stunder. Pedagogerna tyckte även att de uppdelade vilogrupperna var för stora och 

det var svårt att hålla fokus på hela gruppen samtidigt som de läste för barnen. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) hävdar att vi pedagoger är duktiga på 

att leda barn till ”rätt” svar. Med det menar författarna att vi pedagoger oftast ger 

barnen det alternativ som vi redan har beslutat oss för. Detta är något som kan leda 

till konflikter i personalgruppen då vi som pedagoger ser på barns perspektiv på olika 

sätt. 

Genom att ha en dialog med barnen får vi pedagoger ofta höra deras åsikter kring 

vad som bör utvecklas i verksamheten. Då är det viktigt att vi pedagoger tar till oss 

barnens åsikter och gör något bra av det.  

7.4 Barnens medvetenhet om vilostundens syfte 

Flera av barnen i vår studie var medvetna om att vilans syfte är att få utrymme för att 

gå ner i varv. Däremot hade de inte kunskapen om att det kan finnas andra aktiviteter 
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än högläsning som kan innebära vila. Några av barnen hade kunskap om att man 

vilar för att man är trött. Vad händer med barnens egna kunskaper om de inte känner 

sig trötta? Vad förmedlar vi pedagoger för signaler om vi säger en sak och barnen 

upplever något annat? Vi anser själva att vilostundens syfte är att kroppen behöver 

återhämta sig i någon form av lugnare aktivitet på grund av alla intryck och nya 

kunskaper som barnen tillägnar sig under dagen. Däremot är det ingenting som säger 

att vilostunden behöver ligga efter maten.  

På de undersökta förskolorna fann vi ingen varierande aktivitet i vilan. Genom våra 

möten med barnen och pedagogerna på förskolorna har vi förhoppningsvis fått upp 

ögonen hos dem att vilans struktur kan variera. Många av pedagogerna är positivt 

inställda till att påbörja en förändring. Vi som arbetat med studien anser att ämnet är 

intressant och har även fört diskussioner kring detta på våra arbetsplatser. På 

arbetsplatserna har vi blivit bemötta på olika sätt. En del är positiva till förändring, 

andra tycker att fungera bra som det är, samt några lyfter dilemmat om att det krävs 

mycket tid för att nå en förändring. Då gäller det för oss pedagoger att poängtera 

vikten av att se möjligheter och inte hinder. 

7.5 Svar på våra frågeställningar 

Innan studien kring vilans struktur påbörjades hade vi en föreställning om hur de 

flesta vilorna ute i verksamheterna såg ut, nämligen att högläsning var dominerande. 

Vår erfarenhet sa oss att den strukturen hade barnen inte påverkat utan hade planerats 

av vuxna utifrån gamla rutiner. Vår studie visade sig bekräfta det vi redan hade 

föreställt oss om hur vilan på förskolorna fungerar. Vi hoppas vi påverkat 

pedagogernas synsätt när det gäller strukturen i vilan. 

7.6 Frågeställningar som dök upp under studien. 

Hade det funnits möjlighet att lägga vilans verksamhet under någon annan tid på 

dagen än efter lunchen?  

Hur kan vi få andra pedagoger att se möjligheter till förändring i vilans struktur? 

Hur förhåller pedagogerna sig till Lpfö98´s (2010) verktyg i verksamheten? 

I vår studie har vi fått upp ögonen för bra alternativ på lugna aktiviteter till vilan, 

däremot får vi pedagoger aldrig sluta utveckla tankar och kunskaper inom detta 

område. Här är det viktigt att vi lyssna in barns intresse område, tankar och 
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funderingar. Skulle tematiskt arbete kunna vara av en stillsam aktivitet som kan 

förknippas med vila? 

Hur kan vår studie hjälpa barn och pedagoger att utveckla vilans struktur? 

Förhoppningsvis genom att lyfta diskussionen och låta pedagogerna läsa vårt arbete. 

7.7  Metoddiskussion 

Vi valde att använda intervju som metod. Detta för att kunna få en personlig kontakt 

med den enskilda individen under intervjutillfället. Genom att spela in intervjuerna 

med hjälp av diktafon kunde vi reflektera över vad de enskilda individerna berättade 

för oss. Vi är nöjda med val av metod eftersom vi känner att vi fick ärliga svar från 

barn och pedagoger. Vid de individuella träffarna med barnen kände vi att det var 

barnen som styrde tiden för samtalet. Däremot kändes det mer stressande vid 

samtalen med pedagogerna där de inte ansåg sig ha tid.  

En nackdel med att endast förhålla sig till barn och pedagogers intervjusvar är att 

svaren baseras på här och nu. Det vill säga att samma frågor kan ge andra svar 

imorgon, om en vecka med mera. Det innebär att mötet med kunskap och 

erfarenheter påverkar svarsinnehållet. De barn som vi har intervjuat hade säkert 

svarat annorlunda om vi hade frågat dem idag eftersom de nu har fått andra kunskap 

om att de har möjlighet att förändra. Det är först när pedagogerna lyssnar till barnens 

inflytande som det kan ske en förändring i verksamheten. 

Det är viktigt att vi som utför intervjuerna med barn och pedagoger är väl förberedda 

på de frågor vi vill ställa. Barbro Fällman (2002) anser att kroppshållning och 

röstkapacitet kan lätt avslöja osäkerhet. Genom detta vill hon säga att det är viktigt 

att vara tydlig i sitt språkval och därmed variera sitt röstläge. Fällman (2002) hävdar 

också att ögonkontakt är en viktig del i samtalet med andra, ögonkontakt skapar 

gemenskap. 

Genom att förhålla oss till generella frågeställningar börjar vår undersökning inom 

kvalitativa grunder. Alan Bryman (2002) ger oss ett tydligt strukturerat material där 

vi lätt kan se ett mönster utifrån vårt förhållningssätt, det vill säga genom 

intervjuerna. Våra tankar var riktade mot hur barnen upplever vilan på sin förskola. 

Genom att kontra frågor till barn, samt pedagogerna ville vi se om svaren sedan 

överrensstämde.  
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7.8 Framtida forskning 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning om vilans struktur. Vi har fått 

koncentrera oss på begreppet inflytande i vår studie. I vår undersökning har vi fått ta 

del av miljöns struktur som ger barn möjligheter att utvecklas i verksamheten. Vårt 

intresse för barns inflytande i de lite mindre ”osynliga” delarna av verksamhetens 

struktur har däremot ökat, det vill säga vilans variation. Något som vi gärna hade 

velat utforska är hur vi pedagoger kan göra vilan mer attraktiv och varierande med 

hjälp av barnen. Det är kanske något att forska vidare om i framtida studier.  
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Bilaga 1 

Frågeställningar 

 

Pedagoger 

 

1. Vilka olika aktiviteter ges barnen inför vilan? 

2. På vilket sätt erbjuder ni barnet att vara delaktig i planeringen av vilan? 

3. Vad anser du som pedagog att vilan tillför barnet? 

4. Hur funderar du som pedagog kring barnets tankar kring vilan?  

Barnen 

 

1. Vad väljer du att göra för aktivitet under vilan? 

2. Vem får vara med och bestämma vad som ska göras under vilan?  

3. Varför vilar du på förskolan? 

4. Hur skulle du vilja att vilan såg ut? 
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Bilaga 2 

Hej föräldrar!     

 

Vi är två studenter som läser till lärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi går sista 

terminen och ska skriva vårt examensarbete med fokus på barns inflytande i vilans 

planering.  

Vill ni hjälpa oss? 

Vi vill intervjua barnen och pedagogerna på förskolan för att få en större inblick i 

förskolans individuella vila. För att få svar på våra frågor kommer vi att handplocka 

barn utifrån ert godkännande. Deltagandet är helt frivilligt. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och därmed inte synliggöra 

kommunens, förskolans, barnens eller pedagogernas namn i examensarbetet. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras fram tills dess att arbetet är godkänt och 

därefter förstöras.  

Vi kommer att intervjua barn och pedagoger personligen. 

Vid frågor och funderingar kring studien, kontakta oss gärna. 

 

Marie Magnusson  Susanne Fagergård 

marie.magnusson@XXX   susanne.fagergard@XXX  

  

XXX   XXX 

  

Handledare: Per-Eric Nilsson 

GO2963 Allmändidaktisk/ utbildningsvetenskaplig inriktning 

Linnéuniversitetet i Växjö 

 

_______________________ _______________________ 

Barnets namn  Målsman 

   _______________________ 

   Målsman 
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Bilaga 3. 

Arbetsmaterial ”pedagoger” 

Frågor Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 4 

Vilka olika 

aktiviteter 

ges barnen 

inför vilan? 

Under året har 

vi haft det lite 

rörigt med 

vilan, känns det 

som, men vi har 

för det mesta 

haft två läsvilor 

och en sovvila. 

En dag i veckan 

har vi haft 

miniröris (ett av 

målen har varit 

rörelse) 

Ibland har vi 

struntat i att läsa 

och "bara lekt" 

Enbart läsning. 

 

 Oftast har vi 

"vanlig" 

läsvila men 

ibland har vi 

lugn stund då 

de själva få 

välja vad de 

ska göra. 

Ibland har de 

fått lyssna på 

en saga på 

CD. 

 

Just nu har vi två 

läsvilor plus en 

hos en 

utvecklingsstörd. 

Vi har också haft 

några som sovit. 

 

På vilket sätt 

erbjuder ni 

barnet att 

vara delaktig 

i 

planeringen 

av vilan? 

Barnen har varit 

delaktiga i valet 

av böcker. 

 

Vi har ingen 

planering kring 

vilan. Barnen är 

delaktiga 

genom att få 

välja 

bok/böcker 

Vi har två 

grupper 

läsvilor och 

en grupp 

som har 

sovvila. Blåa 

soffan och 

svarta soffan. 

Barnen vet 

vilken soffa 

de ska sitta i. 

De väljer 

själv vilken 

sittplats på 

sin vila och 

hämtar 

böcker som 

de tittar i 

innan en 

personal 

kommer. De 

ger alla 

böcker till 

personalen 

och de 

brukar önska 

vilka böcker 

som ska 

läsas. När 

Vi har tidigare 

haft att barnen 

fått välja på 

några lugna 

aktiviteter plus 

läsning. Detta 

fungerade inte i 

denna grupp, 

tyvärr. Denna 

grupp får välja 

vilken bok vi ska 

läsa, vi kan 

också gör något 

annat som dom 

vill tex. 

Miniröris. 

 



33 

 

jag läser 

brukar jag 

känna av och 

lyssna på när 

de inte vill 

höra fler 

böcker och 

om någon 

vill höra mer 

kan de som 

vill få sitta 

kvar och 

lyssna. De 

som ska sova 

har jag 

ibland också 

läst för. Då 

har de önskat 

att få lyssna 

på saga 

innan de 

somna. 

Tyvärr kan 

jag känna att 

vi är för få 

personal vid 

vilan, skulle 

vilja kunna 

dela de i fler 

grupper och 

eftersom vi 

har barn med 

särskilda 

behov som 

inte kan sitta 

och lyssna en 

längre stund 

har det 

ibland varit 

en kortare 

vila. 

 

Vad anser 

du som 

pedagog att 

vilan tillför 

barnet? 

Jag skulle vilja 

att vilan 

tillförde barnen 

en lugn stund på 

dagen och en 

möjlighet att 

varva ned lite 

Ett tillfälle till 

en lugnare 

stund. En chans 

till samtal i en 

mindre grupp 

både det som 

handlar om 

Jag tycker 

vilan är bra 

på många 

olika sätt.  

* Bra för 

språket 

* Fantasin 

Nu har vi stora 

läsgrupper det är 

inte bra det blir 

oroligt svårt att 

sitta stilla. Nu 

jobbar jag bara 

halvtid så jag är 
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och skapa ett 

intresse för 

böcker och med 

det ett intresse 

för språket både 

det skrivna och 

lyssnandet. Dels 

stimulera 

barnens fantasi. 

Tyvärr har vi 

inte räckt till 

under året som 

varit och få det 

så, och sen är 

det ju för stora 

barngrupper 

boken och 

annat. 

 

och kunna 

lyssna utan 

att se 

bilderna 

* Kunna sitta 

ner och 

koppla av 

och lyssna 

(ner 

varvning) 

* Välja 

böcker 

* Kunna sitta 

jämte olika 

kompisar 

och ta 

hänsyn till 

varandra. 

(när det är 

trångt i 

soffan) 

* Underbart 

med böcker 

och det finns 

alltid en bok 

för alla. 

* Intresset 

för böcker 

för framtiden 

väcks redan 

när de är 

förskolebarn 

tro jag. 

 

bara med på två 

läsvilor så jag 

ser inte riktigt 

hur det fungerar. 

 

Hur funderar 

du som 

pedagog 

kring 

barnets 

tankar kring 

vilan?  

Jag tror att 

många av 

barnen själva 

inte skulle välja 

att ha läsvila om 

de fick 

bestämma 

själva, dem 

skulle nog 

hellre välja 

andra 

sysselsättningar. 

jag tror att 

många ser det 

som en 

Tror det är 

blandat vad 

barnet tycker 

om vilan. En 

del är 

jätteintresserade 

av böcker 

medan en del 

kanske hade 

valt nått annat. 

 

Det är svårt. 

Vill göra 

vilan till 

något 

positivt och 

att barnen 

ska ha 

positiva 

tankar till 

vilan. 

 

Vissa barn 

tycker om det 

men alla har inte 

ro att sitta stil. 

Men det är svårt 

att få ihop små 

läsvilor, för det 

är raster som ska 

in, jag tror inte 

vi har diskuterat 

läsvilan så 

mycket i 

arbetslaget. Det 

bästa vore 

mindre grupper 
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påtvingad 

jobbig situation, 

för många barn 

i dag har väldigt 

svårt med att 

kunna 

koncentrera sig 

på att lyssna på 

någon annan.  

 

och göra något 

som passa alla 

det behöver inte 

vara läsning 

jämt.  

 

Utvecklande 

frågor som 

stärker 

studien… 

    

Reflektion 

kring 

samtalet 

Hon upplever 

oro i 

barngruppen 

och tror sig ana 

att barnen själva 

inte skulle välja 

läsvila om olika 

val fanns. 

Däremot finns 

inga visioner 

om ändring 

eller förslag på 

att låta barnen 

få tadel av sina 

kunskaper eller 

åsikter så som 

inflytande och 

delaktighet i 

vilans struktur. 

Kort kloka svar 

dock med en 

viss ton av 

maktkamp i 

hennes sätt att 

svara. Jag fick 

känslan av att 

här dela vi inte 

barnens åsikter 

utan vi 

pedagoger vet 

bäst… Tyvärr 

En klok 

pedagog som 

vill mycket 

men som 

egentligen 

inte orka ta 

tag i 

förändringar. 

Hon älska 

sitt arbete 

med barn 

men 

rutinerna 

rullar på… 

Hon arbetar bara 

halvtid och 

skjuter ansvaret 

ifrån sig. Klagar 

också på större 

grupper 

 

När man märker att barnen har svårt att sitta still på läsvilan, är det inte då dags att 

lyssna till barnens åsikter för att finna bättre lösningar? Ge barnen en förklaring till 

varför man har vila och då erbjuda barnen att komma med förslag på saker man kan 

göra istället, i form av lugnare aktivitet. För vem njuter? 

Barnen pratade och ledde ibland in samatlet i andra riktningar. Jag är van att spinna 

vidare på barnens tankar och kände även att jag gjorde det i dessa tillfällen. Däremot 

kunde jag ställa samtliga frågor till alla barnen. 
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Arbetsmaterial ”barn”( fem av sju barn) 

Frågor  Barn 1 tjej Barn 2 tjej  Barn 3 

tjej 

Barn 4 tjej Barn 5 kille 

Vad väljer 

du att göra 

för aktivitet 

under vilan? 

För att det 

är bra att 

vila och 

man ska få 

höra lite 

böcker som 

man aldrig 

fått höra 

och så. Vi 

läser alltid. 

Lyssna på 

vilan. Bok. 

Ibland leker vi 

efter vilan. 

Läsa 

sagor. 

Alla få 

göra det. 

Jag vill läsa bok 

då. 

Jag vet inte. 

Vad gjorde 

ni nu? 

Läste bok. 

Ibland gör 

vi inte det 

utan leker. 

Vem får 

vara med 

och 

bestämma 

vad som ska 

göras under 

vilan?  

Skulle du 

vilja vara 

med och 

bestämma 

vad ni 

gjorde på 

vilan? 

Fröknarna 

bara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja! 

Barnen väljer 

bok, varje gång. 

Alla böcker är 

bra. 

 

 

 

 

 

 

 

Ja! 

Fröknarna 

själva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja! 

Fröken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej! 

Fröken. 

Vad tror du 

fröken 

bestämmer? 

Att vi inte 

ska slåss. 

 

 

 

 

 

 

Ja! 

Varför vilar 

du på 

förskolan? 

För att få 

mer energi. 

Efter maten 

får man 

energi och 

man blir 

pigg. 

Vet inte. Får jag 

säga något? Jag 

ska spela match 

på lördag… 

Om vi är 

trötta. 

Vet inte. Kanske 

för kroppen 

behöver vila. 

Om man är 

trött. 

Hur skulle 

du vilja att 

vilan såg 

ut? 

Fullt med 

rosetter. 

Läsa böcker 

och göra 

rosetter. 

Jättefin, lite blå 

och randigt.  

Att man 

fick göra 

vad man 

ville. 

Så som den ser ut 

nu. Kanske få leka 

mamma pappa 

barn. 

Vet jag 

inte. 

Utvecklande 

frågor som 

stärker 

studien… 

Vilka andra 

saker gör ni 

under vila? 

Om man 

vill springa 

Vad ska 

böckerna 

handla om, 

tycker du? 

Bäbisar 

Om du 

fick göra 

vad du 

ville vad 

skulle du 

När tror du 

fröknarna planerar 

läsvilan? Vet inte. 

Hur ser vilan ut 

nu? Läsa bok. 

Om 

fröknarna 

sa till dig: 

Idag ska du 

få 
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får man ta 

på sig 

skorna och 

göra det ute, 

efter vilan. 

Inte på 

vilan utan 

efter. 

Vem 

bestämmer 

boken? 

Ibland 

fröknarna 

och ibland 

barnen 

Om du fick 

välja vad ni 

skulle göra på 

vilan, vad 

skulle du välja 

då? 

Leka mamma 

pappa barn  

göra då? 

Leka med 

dockor 

och så. 

Vad tror 

du mer 

man kan 

göra på 

vilan? 

Bygga 

med lego. 

Lyssnar ni ibland 

på cd- eller 

flanosagor? 

Nej 

Vilka får vara 

med och 

bestämma vilken 

bok som ska 

läsas? 

Barnen. 

bestämma 

vad vi ska 

göra på 

vilan. Vad 

skulle du 

bestämma 

att ni gjorde 

då? Inte 

slåss. 

Reflektion 

kring 

samtalet 

Barnet hade 

inga 

kunskaper 

om andra 

alternativ på 

vilan. Utan 

det var 

böckerna 

och 

läsningen 

som 

dominerade. 

Däremot 

fanns det 

inflytande i 

bokvalet 

vid läsvilan 

bland 

barnen. Hon 

hade full 

koll på 

varför man 

vilade på 

förskolan 

(Energi) 

Tillbaka dragen 

men gav korta 

klara svar. Vi 

samtalade länge 

om varför man 

vila på 

förskolan. 

Kunskapen 

fanns inte innan 

men 

förhoppningsvis 

efter samtalet. 

En klok 

lite flicka 

med korta 

svar som 

gav mig 

det 

material 

till 

studien 

som 

frågorna 

krävde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 min) 

Lite avvaktande 

till 

frågeställningarna. 

Fick ställa om 

frågorna ett antal 

ggr efter en lång 

tystnad innan svar 

gavs. 

Vad leker 

ni då? 

Allting, 

men man 

får inte 

göra 

dumheter? 

Vad är 

dumheter 

då? Så här 

(så boxar 

han med 

händerna) 

Stackars 

lite kille. 

Han hade 

snöat in på 

att man inte 

fick göra 

dumheter. 

 

 

Barnen pratade och ledde ibland in samatlet i andra riktningar. Jag är van att spinna 

vidare på barnens tankar och kände även att jag gjorde det i dessa tillfällen. Däremot 

kunde jag ställa samtliga 
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