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 Abstrakt 
Vårt syfte med detta arbete var att ta reda vilka uppfattningar pedagoger har när det 

gäller barns inflytande till vila i förskolan. Då förskolan ska vila på en demokratisk 

grund och verka för att alla barn får ett inflytande på verksamhetens innehåll, ser vi 

detta som ett viktigt ämne. Det har visat sig vara ett begränsat forskningsfält inom 

området, vilket vår forskningsbakgrund styrker. Det empiriska material som vi har 

samlat till studien har skett med brev som metod. 17 stycken pedagoger har författat 

brev till vår studie där de beskriver och berättar kring sina uppfattningar och 

reflektioner runt barns inflytande över vilan. Resultatet visar en bild över vilka 

utmaningar pedagogen ställs inför när det kommer till barns möjligheter och 

begränsningar till inflytande - utifrån förskolan som en institutionell miljö. 

Sammanfattningsvis så har vi analyserat breven och kunnat utläsa några kategorier. 

Dessa kategorier har bildat ett reflektionsunderlag i diskussionsdelen i studien.  
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 Inledning  

- ”Nu är det dags att vila...” 

- ”Men jag vill inte, jag vill leka istället! 

- ”Vi förstår det men mamma och pappa har bestämt att du ska sova en 

stund på dagen. Leka får du göra lite senare..”  

 

Vid flera tillfällen har vi båda stött på liknande exempel ute i 

förskoleverksamheten. Då barn som är tillräckligt gamla för att själva uttrycka 

sin vilja har blivit förbisedda till skäl för föräldrarnas önskemål. Vi började 

fundera kring barnens inflytande kring sin egen vardag i förskolan och hur 

andra pedagoger i förskolan tänkte kring detta. Hur tänker pedagoger kring 

barnens rätt till att bestämma kring sin egen vila?  

 

Demokratiuppdraget som förskolan har idag kan hämmas av de 

slentrianmässiga rutiner och beteenden som finns i de olika verksamheterna. 

Barnens inflytande i verksamheten skapar en debatt i samhället där läroplanen 

(Skolverket, 2010) slår fast att demokratiska värderingar och respekt för 

mänskliga rättigheter ska följas. Det är alltså pedagogerna som står inför det 

svåra arbetet med att se till barnens inflytande och demokrati i praktiken. 

Westlund (2011) menar att pedagogerna dagligen ställs inför uppdraget att se 

till både individen och kollektivets olika behov – vilket kan vara svårt. 

 

En studie gjord av Westlund (2011) visar att en stor del av arbetet med 

inflytande i förskolan handlar om att ge utrymme för barnen att bestämma och 

välja i olika situationer. Men att bestämma och välja kan ha olika innebörder 

menar Westlund (2011). Att fråga efter barns förslag, ge valalternativ, 

uppmuntra initiativ eller komma med erbjudanden kan vara olika sätt att se på 

ett arbete med inflytande i verksamheten.  

 

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) beskriver hur omsorg, fostran och lärande ska bilda 

en helhet i förskolan. Att få vila och få en god sammanvägd dygnsrytm är 

andra saker som läroplanen beskriver. Grunditz (2013) menar att vilan bör ses 

som en del av omsorgen i förskolan, en omsorg som bör anpassas efter 

individens behov. 
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Söderströms (2013) forskning visar att barn i förskolan idag inte har 

bestämmanderätt över sin egen vila och återhämtning. I förskolan är det 

föräldrarna som bestämmer när och hur länge barnen får sova, oavsett hur 

trött barnet är. I en studie av Orre (2014, december) visade det sig att 

pedagoger helt sonika fick väcka barnen och sitta med dem en lång stund tills 

de vaknade. Söderström (2013) menar även att förskolorna borde stå på sig och 

hjälpa föräldrarna förstå vikten av att barnen får sova på dagen.  Så vem är det 

då som har inflytande över barnens vila i förskolan? Finns möjligheter för 

barnen att påverka sin vila och i sådana fall, på vilket sätt? 

 

Söderström (2013) har genom en forskningsstudie som utgick från en 

föräldraenkät kommit fram till att personalen på förskolor önskar se sin 

verksamhet som en förlängning av barnets familjeliv och hemmiljö. Detta 

innebär i sin tur att de tar stor hänsyn till föräldrarnas önskemål kring barnets 

rutiner beskriver Söderström (2013). Kan detta resultera i att barns rutiner, 

även kring sömn, tas hänsyn till? Hur ser det ut på förskolorna i landet?  

 

När vi pratar om barn i relation till begreppet vila så tänker vi oss barn mellan 

1 - 5 år. När vi beskriver vila så tänker vi oss att barnet går ifrån verksamheten 

till ett vilorum/sovrum, lägger sig i barnvagnen ute eller i ett annat rum för att 

sova eller bara vila. Vi har sett att det finns olika benämningar på den sortens 

vila, sovvila, läsvila, vila, sovtid men vi väljer att endast använda ordet vila. 

Grunditz (2013) använder begreppet vila i sin avhandling som ett 

samlingsbegrepp i den institutionella verksamheten. Grunditz beskriver vilan 

som en aktivitet som ingår i verksamhetens vardag, där pedagoger och barn 

gemensamt bygger upp rutiner och säkerhetsställer att dessa följs. Denna 

aktivitet är kollektiv, vilket skapar litet eget inflytande för barnet. Samtidigt 

har barnet inflytande i hur de personliga rutinerna kring vilan ska se ut, som 

exempelvis snuttefiltens medverkan eller sovplats i vilorummet. Dessa rutiner 

skapar en gemenskap i den institutionella verksamheten hos barnen menar 

Grunditz. 

 

Vi vill beskriva och förstå barns inflytande kring sin egen vila – utifrån 

pedagogers uppfattningar. Detta i förhållande till förskolan som institutionell 

verksamhet. Finns det utrymme för barnen att sova vilken tid som helst under 

dagen, eller är vilotiden styrd av andra faktorer? 
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 2. Bakgrund 
I denna del presenteras en del av den tidigare forskning som finns inom 

området inflytande och vilan i förskolan. Den forskning vi har valt att titta 

närmare på rör barnens rättigheter, barnens inflytande samt förskolans 

organisation som en faktor till barnens inflytande. Detta för att skapa en bild 

av vilka möjligheter och begränsningar som kan bidra till barnens inflytande 

över vilan. De ovanstående områdena utgör rubriker i vår bakgrund. Vi 

kommer även kort att beskriva de styrdokument som förskolan använder sig 

av och som pedagogerna måste förhålla sig till. 

 

2.1 Barnens möjligheter till inflytande påverkas 

 

Sverige är ett av 194 länder som har skrivit under FNs barnrättsorganisation 

barnkonvention (Unicef, 2015), vilket innebär att Sverige har ett rättsligt 

internationellt avtal. Barnkonventionen innebär att alla barn är lika mycket 

värda och har samma rättigheter. Men det innebär även att barn har rätt till att 

uttrycka sig och få sin röst respekterad i allt som rör barnet. (Unicef, 2015).  

Demokrati är en grundpelare som förskolan vilar på, vilket innebär att vi 

aldrig kan välja bort att lyssna på barnen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Detta 

innebär att det är viktigt att uttryckligen uppmärksamma för barnen att deras 

röst är viktig i sammanhanget och att barnet har rätt att vara med och fatta 

beslut enligt artikel 12 i barnkonventionen (Unicef, 2015). Åberg & Lenz 

Taguchi (2005) beskriver också att vi behöver tro på barnens förmågor för att 

på ett konkret sätt visa ett demokratiskt förhållningssätt mot barnen. Genom 

att låta barnen uttrycka sina åsikter så ger vi barnen möjlighet att påverka sin 

vardag i förskolan.  

 

En svårighet som Åberg & Lenz Taguchi (2005) pekar på är att det är vi 

pedagoger som har makten och detta ansvar kan leda till att pedagogerna och 

organisationen ger barnen små möjligheter till att få sin röst hörd. Markström 

(2005) menar istället att makt uttrycks i handling där gränser och regler sätts 

upp för vad situationen ska bestå av och detta bestäms utav någon i relation 

till andra. Makten utövas i vardagliga handlingar och språkbruk utan att 

människor är medvetna om det. När förståelsen finns kring maktförhållandena 

i en relation, skapas det ofta strategier för att jämna ut maktbalansen i 

relationen. Detta styrker även Tullgren (2004) som menar att makt och 

kunskap har en relation till varandra. Den som har den teoretiska kunskapen 

har omedvetet makten i relationen. Detta problematiserar makten när vi ska se 

barnet som medkonstnärer till sin egen kunskap och som kompetenta. 

Johannesen & Sandvik (2008) beskriver att vuxna alltid har en maktposition 

gentemot barn och att makten påverkar barnets rätt till delaktighet och 

inflytande i verksamheten. Vi behöver inta ett förhållningssätt till barnet som 
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subjekt, detta genom att våga tro på barnets kompetenser och vara öppen för 

barnets upplevelser. 

 

”Att möta barnet som subjekt innebär att erkänna individens rättigheter i 

relation till hennes/hans egen upplevelsevärld. Det är den som äger 

upplevelsen som bäst vet hur den känns, också när man är under tre år 

och inte kan uttala den. Det handlar om individens okränkbara värde. 

Det betyder att vi måste tro på att barnen själva bäst känner sin egen 

upplevelse” (Johannesen & Sandvik, 2008, s.42) 

 

Inflytande betyder möjlighet att påverka enligt svenska akademins hemsida 

(Inflytande, 2015-03-19). Westlund (2010) beskriver att arbetet med demokrati 

och inflytande i förskolan handlar om att stimulera barns möjligheter till 

inflytande genom att se till att barnen upplever sig som delaktiga. Samtidigt 

vill författaren understryka att inflytande inte handlar om att i stor 

utsträckning låta barnen bestämma hela verksamhetens innehåll. Det menas 

att det handlar många gånger om barns mognad, erfarenheter och 

sammanhang, för att kunna utöva inflytande i verksamheten. 

Förhållningssättet som pedagogerna har till barnen och hur de bemöter 

initiativ från barnen samt hur de behandlar olikheter spelar stor roll i 

demokratiarbetet i förskolan.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) § 10 understryker att barnet har rätt att uttrycka sina 

åsikter i allt som rör barnet, dock ska ålder och mognad tillmätas när åsikter 

uttrycks. I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn 

ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 

år. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha 

möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) antyder att om ett barn ska 

kunna påverka sin situation krävs det att barnet är delaktigt och att deras 

agerande tas till vara på hos de vuxna i olika pedagogiska sammanhang. En av 

grundförutsättningarna när det gäller de yngsta barnen utan det verbala talet 

handlar om att tolka barns agerande samt att barnet med rätt stöd och 

handledning får styrkan i att tro på sin egen kompetens menar författarna. 

 

Med de yngsta barnen eller barn som inte har det verbala uttrycket visar 

Westlunds (2011) studie att pedagoger försöker tolka uttrycken och sen 

komma med förslag till barnen för att låta barnen utan verbalt språk få 

inflytande. Pedagogernas förhållningssätt till inflytande avslöjas genom 

blickar, kroppsspråk samt tonfall menar Westlund. Tanken bakom delaktighet 

och inflytande handlar om att även kunna se det yngsta barnet som 

medborgare i det demokratiska samhället, att kunna läsa av deras uttryck och 

språk för att på så vis skapa möjligheter för inflytande och delaktighet även för 

de yngsta (Johannesen & Sandvik, 2008). Detta styrker Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2003) som beskriver hur pedagoger tolkar barnets röster, 

kroppsspråk och agerande, för att kunna förstå vad barnet behöver och 
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värderar. Författarna menar också hur pedagoger genom att försöka se saker 

och ting ur ett barnperspektiv kan ge barnen de demokratiska 

förutsättningarna i förskolan. 

 

Westlund (2010) menar att demokrati och inflytande är en komplex fråga, det 

handlar om mer än att välja mellan äpple och banan vid fruktstunden i 

förskolan. Demokratin i förskolan handlar om att respektera mångfalden i 

förskolan, att samarbeta om lek och samspel bland barnen. Författaren menar 

att inflytandet är knutet till dessa olika aspekter, i och med den nya reviderade 

läroplanen i förskolan så får just begreppet demokrati och inflytande en 

betydande roll i förskolan.  

 

En studie gjord av Westlund (2011) visar att inflytande ges först när 

pedagogerna visar på ett mer tillbakadragande förhållningsätt och när barnen 

själva får ta initiativ till handling. Studien ställer sig även kritisk till om barnen 

får möjlighet att säga vad barnet egentligen vill. I tradition har barn varit 

tvungna att göra alla aktiviteter samtidigt, alltså kollektivt i verksamheten. 

Detta försöker dagens förskoleverksamhet sträva ifrån. Dagens förskola 

handlar om individualisering för att öka barnets inflytande och därför ses det 

som viktigt att stärka barnens egna åsikter i den kollektiva gruppen. 

 

Delaktighet och inflytande handlar om att vara en del av ett kollektiv, där olika 

åsikter ska tas hänsyn till beskriver Johannesen & Sandvik (2008). Inflytande 

och delaktighet handlar alltså inte om att få bestämma kring inne eller utelek 

utan om samspel och respekt i ett kollektiv. Utmaningen i ett kollektiv handlar 

om hur delaktighet och inflytande kan bli en del av förskolans praktik menar 

författarna. Westlund (2011) beskriver två typer av inflytande. Ett indirekt 

inflytande handlar om när förskolan anpassar sin planering till vad de tror att 

barnen är intresserade av. Direkt inflytande handlar om när pedagoger och 

barn kommunicerar i olika sammanhang, när pedagoger intar ett 

barnperspektiv.  

 

Studien av Westlund (2011) visar att en stor del av arbetet med inflytande i 

förskolan handlar om att ge utrymme för barnen att bestämma och välja i olika 

situationer. Men att bestämma och välja kan ha olika innebörder. Att fråga 

efter barns förslag, ge valalternativ, uppmuntra initiativ eller komma med 

erbjudanden kan vara olika sätt att se på ett arbete med inflytande i 

verksamheten.  

 

Ribaeus (2014) skriver i sitt avslutande kapitel att barnens inflytande i 

förskolan är ett pågående och svårt arbete eftersom redskapen för att jobba 

med dessa bitar i verksamheten verkar fattas. Det lyfts även fram att 

personalen anser sig ha för lite inflytande över verksamheten och på så sätt 

visar det sig på barnens inflytande i verksamheten. 
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2.2 Barnens inflytande i förhållande till föräldrars 

önskemål  

Föräldrasamverkan är alla möten mellan hem och förskola, föräldramöten, 

hämtning och lämning av barn samt utvecklingssamtal beskriver Sandberg & 

Vuorinen (2007). 

 

Historien kring föräldrasamverkan i förskolan beskriver Tallberg Broman 

(Harju & Tallberg Broman, 2013) som ett paradigmskifte. Från att skolan 

utbildade föräldrarna med möten om barns utveckling till den skola vi har 

idag där förskolan ses som ett komplement till hemmet. Idag menar författaren 

att föräldrainflytandet och delaktigheten är grunden till en demokrati i 

förskolan. Sandberg & Vuorinen (2007) beskriver att ordet föräldrainflytande 

oftast ses som en synonym till samarbete, medverkan och samverkan med 

föräldrarna.  

 

Tallberg Broman (Harju & Tallberg Broman, 2013) skriver att: 

 

“Genom ökad insyn och delaktighet ska större ömsesidighet och delat 

ansvar uppnås. Förskola och skola blir mer införstådda med föräldrarnas 

erfarenheter och synpunkter och föräldrarna med förskolans och skolans 

ambitioner och mål.”(s.31)  

 

Detta skriver författaren är en tolkning av hur pedagogernas uppdrag i 

förskolan har gått ifrån en förebildlighet för föräldrarna till ett mer 

kommunikativt förhandlande med föräldrarna. Tallberg Broman (Harju & 

Tallberg Broman, 2013) beskriver också att relationen till föräldrarna har stor 

betydelse för barnets utveckling och lärande samt för kvalitén i förskolan. 

Dock problematiserar Westlund (2011) föräldrainflytandet, som beskriver att 

föräldrarnas önskemål har betydelse för vilket inflytande barnen får i 

förskolan. Pedagogerna beskriver i sin tur många gånger att de anser att 

barnens önskemål hämmas av föräldrarnas önskemål, vilket är ett dilemma i 

personalgruppens och läroplanens målsättningar. 

 

Sandberg & Vuorinen (2007) beskriver i sin studie hur det tyngsta argumentet 

varför förskola och hem ska samverka är för att det är utvecklande för barnet 

samt bra för barnets lärande och välbefinnande. Studien visar att ju yngre 

barnet är ju mer fokus ligger på kommunikationen mellan hem och förskola, 

där samtalen vid hämtning och lämning till största del handlar om mat och 

sovvanor. Förskolans mål och innehåll är viktiga delar som föräldrarna bör 

känna till menar Sandberg & Vuorinen (2007), detta kan bidra till att inflytande 

möjliggörs. Studien visar också att föräldrar i olika grad vill ha inflytande i den 

pedagogiska verksamheten. I stort visar studien att inflytandet varierar utifrån 

behov och önskemål bland föräldrarna. Föräldrar ska enligt förskolans 

styrdokument (Skolverket, 2010) erbjudas möjlighet att påverka verksamheten 

i förskolan, inom ramar för de nationella målen. De ska också erbjudas 

möjlighet att ha inflytande över den pedagogiska planeringen. 
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Jensen & Jensen (2007) belyser att samarbetet med föräldrarna i förskolan 

handlar om att utbyta information om hur barnet trivs i förskolan, barnets 

utveckling och barnets lärande. Situationer som författarna beskriver kan vara 

att föräldrarna gärna ser att det finns en kommunikation med förskolan kring 

sovtider och barnets lärande. De menar ändå att det är lärarens ansvar för 

samspelets kvalité i förskolan. Detta på grund av att vi sitter i en maktposition 

som yrkesutövare. Som professionell inom förskolan så krävs ett samarbete 

med hemmet. Genom ett gott samarbete mellan hem och förskola så menar 

författarna att det gynnar barnets lärande.  

 

2.3 Förskolans organisation som påverkande faktor för 

barnens inflytande 

 

Tullgren (2004) beskriver barnet i den institutionella verksamheten, där 

barnets uppgift är att vara på ett visst sätt som anses vara normalt. Genom att 

barnen lever upp till det som anses vara normalt skapar barnen en 

homogenisering av den egna gruppen. Begreppet institution beskriver 

Markström (2005) som att det finns olika sätt att använda begreppet inom olika 

discipliner, inom pedagogiken så handlar det om en inrättning där regler och 

rutiner skapas av människan för att ge våra handlingar en mening att förhålla 

sig till. 

 

Studien av Westlund (2011) beskriver en typ av problematiken när 

pedagogerna i förskolan inte får arbeta med inflytande i förskolan som de vill. 

Omständigheter som personalresurser, barnsynen inom arbetslaget samt 

föräldrarnas önskemål kan bidra till denna problematisering. Studien visar 

även att barnens inflytande ökar beroende på personaltätheten. Eftersom 

arbetstempot kan vara beroende av att hinna låta barnens inflytande vara en 

del av verksamheten. En annan faktor som inflytandet är beroende av är 

relationerna mellan personalen. Vid konflikter i personalgruppen så visar 

studien att det skapar färre förutsättningar för barns inflytande. Detta styrker 

Gannerud & Rönnerman (2007) som menar att pedagogernas tankar och 

förhållningssätt till barnen visar sig vara en betydelsefull aspekt i det 

pedagogiska arbetet. Westlund (2011) beskriver också att pedagogernas syn på 

inflytande många gånger handlar om i vilket sammanhang en situation 

uppstår samt pedagogens uppfattning om barnet.   

 

Uppdraget i förskolan innebär att fostra och utbilda barn till demokratiska 

medborgare. Detta betyder att förskollärarna varje dag måste bestämma sig för 

att inta ett individ eller kollektivperspektiv menar Ribaeus (2014). Även 

Westlund (2010) beskriver hur pedagoger berättar om konflikten mellan barnet 

som individ och kollektivets åsikter. De vardagliga valen på nått sätt ska visa 

på att alla har rätt att tänka olika oavsett resultat.  
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Det finns olika sätt att tolka och se ur ett barns perspektiv, detta kan göras 

genom intervjuer, videoinspelningar, dokumentationer och reflektioner. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) beskriver hur dokumentation av 

barns perspektiv i förskolan ofta kan vara både ofullständig och ostrukturerad 

vilket skapar dåliga förutsättningar för reflektion. Detta kan i sin tur ge en 

dålig bild på hur verksamhetens demokratiska arbete i helhet fungerar. 

 

“Om barns delaktighet och inflytande skall få någon reell betydelse så är 

det ju i skärningspunkten mellan de intentioner som samhället 

formulerat i förskolans och skolans läroplaner och den enskildes rätt att 

påverka som det kritiska dilemmat uppkommer. I detta stannar det ofta 

vid en delaktighet som värde utan att nå fram till en delaktighet som 

pedagogik. Lärande och meningskapande förutsätter delaktighet och 

engagemang.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s.76) 

 
Resultatet av Ribaeus (2014) studie menar att barn praktiserar inflytande 

genom att komma med egna initiativ när det ges tillfälle i aktiviteterna men 

även utanför verksamhetens ramar. Johannesen & Sandvik (2008) menar att 

inflytande och delaktighet handlar om att lära sig lyssnandets konst. Vi 

pedagoger behöver lyssna till barnen och se dem som aktörer i ett större 

sammanhang. Författarna menar dock att för många barn i en barngrupp kan 

resultera i att barnets inflytande och delaktighet får mindre plats. Detta kan 

ske både direkt i verksamheten men även i personalens förhållningssätt och 

vidareutveckling kring sitt synsätt om delaktighet och inflytande.  

 

Qvarsell (2011) tar upp i sin studie att pedagogerna ger barnen inflytande till 

de som vi vuxna anser barn vara mogna för. Författaren funderar också kring 

Vad i miljön som erbjuder ett demokratiskt handlande för de yngsta i 

barngruppen, och vad behöver lyftas/stärkas i förskolan kontinuerligt. Då 

studien visar att barns demokratiska inflytande ökar om barn får bestämma 

om den fysiska miljön. Vilket inflytande får barnen ha och vilken 

självständighet tillåts barnen styra över i verksamheten? 

 

Att en tillåtande miljö skapar mer utrymme för inflytande i verksamheten 

beskriver Emilsson (2007), men menar även att det krävs kommunikation och 

en förståelse för barnets intresse för att kunna skapa förutsättningarna mot ett 

inflytande för barnen. Detta menar Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) att 

för att kunna skapa en miljö för barns inflytande krävs det att kunna inta 

barnets perspektiv och ta tillvara på barnets ord och handlingar på ett 

respektfullt sätt.  
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2.4 Vilan som en del av barnens omsorg i förskolan  

 

Söderström (2013) beskriver barns sömnvanor som ett vanligt samtalsämne 

bland förskolepersonal, samtidigt som Grunditz (2013) menar att barns vila är 

ett område som nästan är outforskat. Forskningen som finns handlar i största 

del om hur vilan organiseras och hur miljön kring vilan ser ut.  

 

Vilan beskrivs av Grunditz (2013) som en institutionell rutinaktivitet, där 

pedagogerna i förskolan förbereder barnen inför vilan med att ändra om i 

miljön eller klä barnen i passande sovkläder. Under vilan uppmanas barnen 

vid flertalet gånger att blunda, ligga stilla och inte störa de andra barnen -  

detta är rutiner som bör följas.  Författaren beskriver även vilan som en fysisk 

intim situation mellan barn och pedagoger. Barnen i Grunditz (2013) studie 

sover på madrasser i ett vilorum, det beskrivs som om att alla barn sover 

oavsett barnets egna behov av sömn, det är alltså kollektivet och den 

institutionella verksamhetens rutiner som styr barnets vila. Studien visar även 

att eftermiddagsvilan är en aktivitet som innehåller så mycket mer än bara 

sömn. Detta kan exempelvis vara samspel mellan barn/barn och 

barn/pedagoger och även olika typer av rollekar där nappar och gosedjur kan 

ses som resurser för lekens utveckling. Vilan handlar även om barns lokala 

ordningar och rutiner och dessa visar sig i förberedelserna inför vilan. 

  

Siren-Tiusanen & Antola Rubinsons (2001) skriver att sömnkvaliteten hos barn 

är beroende av tre faktorer. Den individuella sovtiden som är beroende av 

ålder och behov, dialogen med föräldrarna om barnets sömn samt om barnets 

sovmiljö är lämplig. I en artikel skriven av Johanna Ulrika Orre (2014) beskrivs 

att barn i åldern 1-3 år sover ca 12 timmar per dygn och att flertalet barn 

behöver vila under dagen i minst 1,5 - 3,5 timme. Behovet av vilan under 

dagen minskar ju äldre barnet blir. Halldén & Simonsson (2001) beskriver 

begreppet vilan för barn mellan 1-3 år som en total vila både fysiskt och 

psykiskt. Det kan ses som en kroppsvila för barnen som författaren menar är 

viktig. 

 

Begreppet omsorg beskrivs av Johansson & Pramling Samuelsson (2001) hur 

man genom omtanke, omvårdnad och noggrannhet förhåller sig till någon. 

Detta kan betyda flera olika situationer i förskolan, inkluderat vilan.  

Författarna menar att ett av de stora uppdragen förskolan har idag är att 

erbjuda barnen en god omsorg. Detta styrker också Lindholt (2001) som 

skriver att förskolan idag, i och med förskolans läroplan, ska erbjuda omsorg 

och lärande för barnet. Författaren menar främst att uppdraget handlar om att 

finnas där för barnens skull.  
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I en artikel skriven av Garmy (2012) om är doktorand i omvårdnad och 

barnsjuksköterska i grunden, beskrivs sömnen för barn som ett tillfälle att 

sortera upplevelser och erfarenheter i olika fack samt att ladda energi. Siren-

Tiusanen & Robinson (2001) menar att förskolans organisation av olika 

pedagogiska aktiviteter har blivit viktigare än barns biologiska behov av sömn. 

Författarna drar också slutsatsen att det vore värdefullt om pedagogerna blev 

medvetna om sambandet mellan barns sömnbehov och hälsoaspekter, t.ex. att 

om det enskilda barnet får sova i förhållande till sin sömncykel skulle det vara 

piggare, friskare och lära sig mer (Siren-Tiusanen & Robinson, 2001). Detta 

menar även Grunditz (2014) som skriver att det är förskolans ansvar att se till 

så att alla barn på förskolan en anpassad dygnsrytm. 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) skriver att förskolan i Sverige bör 

sträva efter en helhet mellan omsorg och lärande i det pedagogiska 

institutionella sammanhanget. Författarna vill se omsorgen som ett lärande, 

som två sammansvetsade faktorer i den pedagogiska verksamheten. Detta står 

även tydligt i förskolans läroplan som beskriver hur omsorg, fostran och 

lärande ska bilda en helhet i förskolans verksamhet. Skolverket (2011) Detta 

styrks också av Markström (2005) beskriver begreppet, Edu-care, som ett 

uttryck för att beskriva förskolans uppdrag där omsorg – care och lärande – 

Edu ska kombineras till en helhet. 
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 3. Syfte 
Vårt övergripande syfte med denna studie är att få en djupare förståelse för 

hur pedagoger uppfattar möjligheter och begränsningar till barns inflytande 

över vilan. Detta kan också bidra till ökad kunskap kring faktorer som kan ha 

betydelse för barns möjligheter till inflytande över vilan i förskolan. 

 

Frågeställningen som vi har är: 

 

Vad har pedagoger för uppfattningar kring barns inflytande över vilan i förskolan? 
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 4. Metod 
I denna del så kommer vi att beskriva ansatsen som vår studie grundar sig på. 

Vi kommer att beskriva tillvägagångsättet som vi använt i vår brevstudie och 

hur vi valde att analysera det empiriska kvalitativa material som kommit fram 

genom metoden.  

 

Eftersom att frågeställningen intar en pedagogs perspektiv så är en kvalitativ 

ansats motiverad som datainsamlingsmetod. Stukát (2011) beskriver den 

kvalitativa ansatsen som lämplig då undersökningsmetoden handlar om att 

vilja beskriva ett fenomen. I vårt fall är detta fenomen vilan i förskolan. Även 

Eliasson (2013) beskriver att den kvalitativa ansatsen lämpar sig bäst då den  

kan tränga ner på djupet i en pedagogs uppfattningar. 

 

Av den anledningen väljer vi att använda oss av en brevmetod där 

pedagogerna får möjlighet att skriva ner sina uppfattningar kring barns 

inflytande över vilan i förskolan.  
 

4.1 Ansats och Metodval 
 

Vi har med en kvalitativ ansats valt att göra en brevstudie utifrån 

pedagogernas uppfattningar från förskolans verksamhet. Detta för att få 

tillgång till pedagogernas uppfattningar kring barns vila.  

 

Vi hade tidigare hört talas om brevstudien av andra studenter och detta 

framförde vi till vår handledare. Hon berättade då om Gunnar Berg från 

Mittuniversitetet som tillsammans med andra har utformat denna metod. Vi 

valde att via mejl ta kontakt med Gunnar för att rådfråga honom kring 

metoden. Vi ställde frågan till Gunnar om han trodde att denna metod skulle 

kunna passa för studiens frågeställning och syfte. Gunnar var positiv till detta 

och i hans mejlsvar så bifogade han metodlitteratur, vilket underlättade för oss 

i vårt arbete med studien. Vi bearbetade metodlitteraturen och bestämde oss 

för att inspireras av Bergs brev som metod.  

 

Att genomföra en brevstudie innebär att vi skickar ut brev med frågor till de 

pedagoger som har valts ut till vår studie. Frågornas utformning grundade vi 

på Bergs (2001) tankar som menar att i en brevstudie ska det vara få och öppna 

frågor som ger svar av beskrivande karaktär. Vi valde även att låta 

brevskrivarna svara på hur stor barngrupp som de jobbar i, ålder på barnen 

samt personaltätheten i arbetslaget. Detta för att eventuellt kunna se ett 

samband mellan dessa faktorer och ta reda på om det spelar in i tankarna 

kring barns inflytande över vilan.  
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Berg (2001) beskriver att det som krävs för att brevmetoden ska leda till ett bra 

underlag är att författaren av breven skriver ett så uttömmande svar som 

möjligt på de frågor som ställs i breven. Detta för att undersökaren senare ska 

kunna analysera brevsvaret. Svaren kan då ge en stor variation av rådata och 

bidra till ett resultat. Berg (2001) understryker därför hur viktigt det är att 

syftet och bakgrunden till breven blir tydliga för målgruppen, detta för att 

motivera brevskrivarna att skriva uttömmande svar till undersökaren. Stukát 

(2011) menar att även en ostrukturerad grundfråga medverkar till 

uttömmande svar och gör metoden följsam. Det som dock kan ses som en 

nackdel med metoden är att följdfrågorna uteblir.  
 

 

4.2 Urval 

 

Vi valde Facebook som forum för att söka efter en undersökningsgrupp till vår 

brevstudie. Detta på grund av att Facebook är ett forum där många människor 

med samma intressen kan mötas genom olika grupper. Facebook är också ett 

socialt nätverk som kan nå ett ut till ett stort geografiskt område och ett högt 

antal människor.  

 

Då vi bestämt vilket forum vi skulle använda oss av så letade vi efter 

yrkesrelaterade grupper med fokus på förskollärare. I dessa grupper valde vi 

ut personer som var aktiva i grupperna. 

 

I vår studie fick vi ett internt bortfall på 3 informanter av 20 förfrågade. Stukàt 

(2011) beskriver att internt bortfall är dem som inte besvarat frågorna, eller att 

frågorna inte besvarats på det sätt som det avsågs. Dessa personer i 

undersökningsgruppen har inte svarat trots påtryckningar i form av 

påminnelser via sociala medier. En informant har svarat men meddelat att de 

har bytt arbete och därför inte skulle kunna ge sanningsenliga svar. Varför de 

två andra informanterna inte svarade vill vi inte spekulera i.  

 

Vi har försökt att granska informanterna för att säkerställa att de var 

pedagoger i förskolan. Detta gjordes dels genom att titta närmare på 

informanternas mejladress som de skickade sina svar ifrån och dels genom att 

granska svarens text och språk.  

 

8 av 20 informanter mejlade till oss från en kommunmejl, t.ex. 

namn@kommun.se. Dessa kommuners olika hemsidor kollade vi upp och 

genom att söka på mejladresserna fann vi att dessa existerade. 5 av brevsvaren 

fick vi från några förskolors mejladresser, t.ex. solrosen@hemsida.se, dessa 

hemsidor kollade vi upp och säkerställde att förskolorna fanns. 6 stycken 

informanter mejlade från sin egen privata mejl, dock hade 2 av dessa skrivit i 

breven vilken förskola de jobbade på. Vi kunde då kolla så att dessa förskolor 

fanns. 4 av dessa 6 personer som använt sin privata mejl mejlade vi tillbaka till 

för att fråga vilken förskola de jobbade på och för att säkerställa att de var 

utbildade pedagoger. 

mailto:namn@kommun.se
mailto:solrosen@hemsida.se
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Genom denna kontroll av informanterna har vi försökt att säkerställa att dessa 

informanter jobbar på en förskola samt att det är olika förskolor. Denna 

information tyder på att dessa pedagoger har olika lång erfarenhet av att vara 

pedagog samt att de jobbar med barn i förskolan och kommer från olika delar 

av Sverige.  

 

4.3 Insamling av material 

 

Vid vår första kontakt med informanterna så skickades ett personligt 

meddelande (bilaga 2) via Facebook. Då vi fått godkännande för medverkan 

skickades missivet ut via mejl och då vi hade skickat ut 20 missiv så valde vi 

att invänta brevsvaren.   

 

Informanternas brevsvar inkom till oss efter tid av varierande längd. Från 

cirka 30 min och upp till 7 dagar tog det innan vi fick svar. Breven har 

numrerats i den ordning som de inkom till oss, detta för att möjliggöra till en 

källhänvisning i materialet. Breven innehåller en variation i textmängd. 2 brev 

innehöll mellan 50-90 ord, 6 brev innehöll mellan 90-160 ord, 7 brev innehöll 

160-500 ord och 2 brev innehöll över 500 ord. 

 

Brevens innehåll ser olika ut. En del brev är skrivna utifrån perspektiv på 

barnens möjligheter till inflytande medan andra brev har en berättande 

karaktär. Det beskrivs i flera brev hur vardagen ser ut på förskolan. En del 

brev beskriver utförligt hur barnens vila på den aktuella förskolan fungerar 

och andra pedagoger skriver kortfattat kring vilan. 

 

4.3.1 Etiska överväganden 

Ett av huvudkraven på en kandidatexamen är att studien ska genomföras med 

hjälp av en god forskningsetik vilket innebär vissa forskningsetiska krav. Det 

handlar om att informera om studiens syfte samt låta brevskrivarna veta att 

studien är frivillig och att det är tillåtet att avbryta sin medverkan när som 

helst. Informationen ska ge undersökningsgruppen en möjlighet att ta ställning 

till deltagande samt kontaktuppgifter för frågor (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén, 2014). 

 

För att uppfylla dessa forskningsetiska krav så innehöll missivet information 

om följande fyra punkter. 

 

Missivet (Bilaga 1) som undersökningspersonerna fick ta del av innehåller: 

• Samtyckeskravet - vilket innebär att genom att godkänna sin 

medverkan så godkänner de även att det som de skriver kan komma att 

finnas med i studien. Dock så finns det alltid möjlighet att avbryta 

studien under processens gång.  
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• Information och syfte med studien - detta för att tydliggöra studiens 

syfte för informanterna 

• Kontaktuppgifter - till oss som genomför studien. Detta utifall att 

informanterna har frågor ang. studien. Även information om sista 

möjliga dag för medverka fanns med i missivet.  

• Konfidentialitetskravet - vilket innebär att informanternas i studien 

avidentifieras genom att deras namn och övriga personuppgifter inte 

finns med i studien. 

• Nyttjandekravet - innebär att brevet som de skriver endast kommer 

användas i denna studie.    

 

För att säkerställa nyttjandekravet har vi skrivit ut breven i pappersform. 

Dessa kommer att förstöras då vårt arbete är avslutat. Vi har även tagit bort 

mejlen från vår mejlhistorik för att förhindra att breven sprids vidare. 

Konfidentialitetskravet har vi säkerställt genom att i citaten endast hänvisa till 

brevens nummer.  
 

4.4 Analysmetod 
 

Under denna rubrik tydliggör vi hur vår analys av det empiriska materialet 

har gått till. Vi beskriver de olika steg analysen har följt och på vilket sätt vi 

behandlat det empiriska materialet. 

 

Analys handlar om att plocka isär ett material för att sedan sätta ihop det igen 

menar Alvehus (2013) som beskriver analysen som den fundamentala delen i 

en uppsats. Vi valde att börja vår analys med att enskilt, i olika steg, analysera 

brevsvaren. Det första vi gjorde var att skapa en helhetsförståelse av breven, 

detta genom att grundligt läsa breven vid flera tillfällen. Alvehus (2013) 

beskriver vikten av att vara väl inläst på de data som senare ska analyseras, 

detta för att kunna se igenom materialet och se vad det egentligen handlar om. 

Nästa steg var att vi tittade på fenomenet inflytande över vilan i relation till 

brevens innehåll. Vi valde ut meningar och stycken ur breven som vi kunde 

koppla till studiens syfte. När vi sedan sammanställde de olika citaten så 

bidrog detta till att vi började se olikheter, likheter och mönster i det skrivna 

materialet. Utifrån detta bildades teman från citaten som sedan lade grunden 

för vår gemensamma sammanställning.  

 

När vi slutligen träffades och sammanställde det bearbetade materialet 

tillsammans, upptäcktes det att vi på ett likvärdigt sätt kommit fram till teman 

som liknade varandra. De teman som vi kom fram till var barnen, 

verksamheten och föräldrarna. Under varje tema sattes det in citat och utdrag 

ur brevsvaren som berörde det aktuella temat. Det vi alltså gjorde var att ta 

isär allt material för att sedan sätta ihop det igen. Berg (2001) beskriver denna 

process som ett pusselläggande, att dela in materialet i kategorier. Alvehus 

(2013) menar att det är av stor vikt att problematisera och reflektera kring val 

av kategorier för att inte allt för tidigt besluta sig för de olika kategorierna. De 
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teman som utlästes utgjorde grunden för vad som senare blev rubriker och 

underrubriker i vår resultatdel. 

 

4.5 Metoddiskussion 

 

De utmaningar vi ställts inför med att använda brev som metod har dels varit 

att hitta metodlitteratur och dels att säkerställa att våra informanter är 

pedagoger som jobbar i förskolan.  

 

Allt eftersom processen med analysen genomfördes så ställer vi oss frågande 

till vårt eget missiv. Enligt Berg (2001) ska brevmetoden innehålla en öppen 

fråga. Detta ansåg vi att vi hade i ett första skede. Vi insåg dock under 

analysens gång att vår fråga var ledande och inte öppen. För att undvika detta 

kunde vi i ett tidigare skede testat frågan i exempelvis en pilotstudie. Detta 

hade kunnat leda till att vi uppmärksammat att frågan var ledande. Vi ser även 

att citatet i missivet (bilaga 1) kan ha tolkats fel och/eller bidragit till att 

informanterna blivit styrda. Att använda ledande frågor kan styra och påverka 

informanternas uppfattningar och därmed resultatet i studien. En öppen fråga 

skulle kunnat bidra till ett annat resultat. Studiens missiv (bilaga 1) kan också 

ha bidragit till mängden text, då brevskrivarna blir uppmanade att beskriva 

faktorer som kan spela in. ”om ja, på vilket sätt och hur uttrycker det sig? Om 

nej, varför och vem har inflytande istället?” (Bilaga 1). 

 

Vi har även ställt oss frågande till om tiden som pedagogerna har haft till att 

författa breven har haft betydelse för brevets textmängd. Det kan tänkas att 

brevskrivaren som svarade efter 30 minuter inte har tänkt igenom svaren eller 

reflekterat över studiens syfte. Detta skulle kunna ha påverkat den 

innehållsliga textmängden och resulterat i ett svar som inte är uttömmande. 

Detta är dock inget som vi kan utläsa, varken på brevets textmängd eller på de 

olika svar vi fått.  Det vi skulle kunnat göra för att stärka vårt resultat är att 

komplettera med intervjuer. Detta eftersom Berg (2001) beskriver just 

svårigheten med att få uttömmande svar i breven och att det kan ses som en 

nackdel med metoden att följdfrågor uteblir. 

 

Vi har också reflekterat över att vår metod innehåller få bortfall utifrån 

studiens omfattning. Med de svar som studien fick kan vi utläsa ett resultat 

som möjliggör en bild av variation och mönster. Den svarsfrekvens som denna 

studie innehåller skulle kunna tyda på att använda sociala medier möjliggör 

för många svar i förhållande till en studie i denna omfattning. 

 

Studiens missiv beskriver att informanterna skulle svara på endast en fråga. 

Detta kan ha möjliggjort ett lågt bortfall. Dock så kan det också gett en skev 

bild på omfattningen av det förväntade svaret. Vilket kan ha bidragit till att 

informanterna inte lagt ner någon tid på sina brev utan skickat iväg ett 

ogenomtänkt svar. Det vi skulle kunna ha gjort för att eventuellt undvika 

detta, skulle kunna exempelvis ha varit att förbereda brevskrivarna och 
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förmana till en reflekterande text. Dock anser vi att det brevunderlag som 

studien fick visar på ett resultat med variation. Detta på grund av att flera 

olika typer av möjligheter och begränsningar till barns inflytande över vilan 

har trätt fram. 

 

Vi valde att till en början gå igenom materialet på var sitt håll för att kunna 

skapa oss en enskild bild över datan. Detta innan vi tillsammans gick igenom 

empirin. Eftersom vi enskilt plockade ut teman som trädde fram så har detta 

bidragit till att vi oberoende av varandra fått bilda vår egen uppfattning av 

brevens innehåll. Detta gav många olika perspektiv på förståelsen av breven 

när vi sammanställde tillsammans.  

 

För att stärka studiens trovärdighet så har vi reflekterat över vilka citat vi har 

valt ur materialet, detta för att undvika att dessa ska komma ur sitt 

sammanhang. Vi har också stärkt trovärdigheten i studien genom att vara 

tydliga med arbetsprocessens olika steg. Vi har försökt att vara tydliga med 

vilka brister studien har och vad vi kunde ha gjort annorlunda. För att 

säkerställa att utomstående ska kunna granska vår studie så har  missivet samt 

det personliga meddelandet som skickades ut bifogats i bilagor.  Vi har intagit 

ett granskande synsätt genom att under arbetets gång reflekterat över studiens 

syfte vilket ökar trovärdigheten enligt Bryman (2011). Detta har också skett 

genom försöka att inte låta egna värderingar och teorier påverka studiens 

resultat. Genom vårt försök att säkerställa att brevsvaren kommer från olika 

förskolor och då har gett oss olika verkligheter och uppfattningar stärker detta 

studiens trovärdighet.  

 

Vi valde även att ta med frågor rörande antal barn i barngruppen, ålder på 

barnen och personaltäthet i missivet. Detta för att öka studiens trovärdighet då 

det kan ses som sannolikt att pedagoger som jobbar i förskolan kan svara på 

dessa frågor. Även utifrån brevens karaktär och innehåll kan det ses som 

sannolikt att breven faktiskt är skrivna av pedagoger. 
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 5. Resultat och Analys  
Här nedan presenterar vi vår tolkning av det empiriska materialet. När vi 

sammanställde materialets innehåll så kunde vi utläsa 3 olika teman som visar 

på vilka möjligheter och begränsningar som pedagogerna uppfattar. Detta 

utifrån studiens syfte och frågeställning; Vad har pedagoger för uppfattningar 

kring barns inflytande över vilan i förskolan? De 3 teman som trädde fram ur 

materialet är de rubriker som syns i texten nedan. 

 

Det övergripande resultatet visar att det skulle kunna tolkas som att det finns 

begränsningar till barns inflytande över vilan. Vi har därför valt att beskriva 

dessa begränsningar först och sedan beskriva de möjligheter som barnen skulle 

kunna ha till inflytande över vilan. 

 

Vi har lagt upp texten på detta vis för att guida dig som läsare genom vårt 

empiriska material. Citaten under rubrikerna utgör exempel på hur 

pedagogerna har uttryckt sina uppfattningar i brevsvaren.  

 

5.1 Barnens inflytande underordnat föräldrars önskemål 
 

Det vi kunde utläsa från våra brevsvar skulle kunna tolkas som att föräldrarna 

bestämmer en viss del av det som rör barnens sovrutiner och sovtid. En 

pedagog uttrycker att hon ser en skillnad över tid kring föräldrarnas vilja och 

önskemål kring barnens sovande.  

 

”på senare år tycker jag att barnen tillåts att sova mindre av föräldrarna 

om dagarna” (Brev 4) 

 

I flera brev tolkar vi att det finns någon typ av begränsning av barnens sovtid 

från föräldrarnas håll.   

 

“Föräldrarna bestämmer, vilket betyder att vi måste väcka barn”  

(Brev 14) 

 

”Många föräldrar önskar en begränsning av sovtiden dagtid eftersom de 

upplever svårigheter med att få barnen att sova på kvällen.” (Brev 11) 

 

”Barnen oftast ska väckas vid olika tider, eftersom föräldrarna har krav 

på att de ska sova allt ifrån ½ tim, 1 tim, 1 ½ tim el så får en del sova 

tills de vaknar.” (Brev 7) 
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”Föräldrarna bestämmer hur länge barnen får sova, vilket innebär att vi 

pedagoger måste väcka barn, vilket inte alltid är så lätt. Vissa barn 

vaknar före sin stopptid...” (Brev 14) 
 

Maxtid är ett begrepp som flera pedagoger i studien nämner i sina brev. Vi 

tolkar det som något föräldrarna använder för att reglera barnens sovande.  

 

”När föräldrar har satt en maxtid (vilket är vanligt)...” (Brev 16) 

 
”Några av barnen har börjat få en maxtid kring sin sovning” (Brev 9) 

 

”Många barn har en bestämd maxtid de får sova så de inte blir "för 

pigga" kvällstid” (Brev 12) 

 

”De maxtider som vi har på vår avdelning nu kan jag dock stå bakom då 

den är på max 2 timmar för några, men när små barn börjar få maxtider 

på 30 minuter är det inte roligt att väcka dom om dom visar hur trötta 

dom är” (Brev 9) 

 

Det beskrivs att det ibland kan vara svårt att väcka vissa barn och att några 

pedagoger i vissa fall låter barnen sova mer än maxtid.  

 

”För barnets skull kan vi lägga eller låta sova trots att föräldern önskat 

annat,” (Brev 4) 

 

”Ibland kan en förälder ha sagt till att de inte får sova längre än 45 min 

med det är svårt att väcka barnen och då låter vi dom sova.” (Brev 6) 

 
” ...så brukar vi nog låta barnen sova längre om vi anser att de behöver 

det.” (Brev 16) 
 

När vi läser breven där ordet maxtid förekommer så tolkar vi det som att dessa 

pedagoger verkar känna ett visst missnöje kring denna reglerade tid. 

 

”Personalen däremot ser gärna att barnen får “sova klart” för att orka 

dagen på förskolan.” (Brev 2) 

 

”Ibland kan en förälder ha sagt till att de inte får sova längre än 45 min 

med det är svårt att väcka barnen och då låter vi dom sova. Jag tycker 

det bästa är att de får vakna av sig själv.” (Brev 6) 

 

“Vi har många barn som är trötta & som vi tror skulle må bättre av att 

få sova längre” (Brev 8). 

 

Detta skulle alltså kunna tolkas som att det finns en begränsning av sovtiden 

som dessa pedagoger inte känner sig bekväma med. Det som pedagogerna 

också verkar ha reflekterat över är just problematiken att barnen är trötta på 
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förskolan. Det kan också tänkas att pedagogen känner en frustration över att 

inte få möjligheten av föräldrarna att lyssna på barnets signaler.  

 

”Vi försöker rekommendera till föräldrarna minst 1 timme eller längre, 

ej 30 min. Eftersom det inte är hälsosamt” (Brev 1) 

 

”Ofta upplever vi att föräldrarna inte lyssnar på oss när vi framför våra 

synpunkter på barnets vila, exempelvis om man sover ”tidigt” på dagen 

11.30-12.30 kanske man kan sova en stund längre...” (Brev 8) 

 

En annan pedagog skriver hur denne upplever att det är personalen som ser 

barnets behov. 

 

“Men det är ju personalen som kan avgöra dagsform och ev. om barnet 

behöver sova tidigare eller längre“(Brev 11)  

 

 

Tre pedagoger beskriver hur föräldrarna kan tänkas ha övervägande 

inflytande över barnens vila. 

  

”Föräldrarna bestämmer hur länge de små barnen får sova. Detta för att 

vi vill tillgodose föräldrarnas önskemål så gott som det går.” (Brev 3) 

 

”Men vi försöker alltid att hitta en medelväg tillsammans med 

föräldrarna, man kan säga att föräldrarna har mest inflytande”  

(Brev 17) 

 

”Föräldrarna bestämmer hur länge de små barnen får sova. Detta för att 

vi vill tillgodose föräldrarnas önskemål så gott som det går.” (Brev 3) 

 

Detta skulle kunna tolkas som att barnets inflytande får stå tillbaka för 

föräldrarnas. Dock skulle det också kunna innebära att då föräldrarna faktiskt 

är de som ser barnen hemma på kvällen så kanske föräldrarna läser av barnets 

signaler och behov. Vilket skulle kunna generera möjlighet till inflytande för 

barnen via föräldrarnas önskemål. 

 

En pedagog beskriver hur det ibland, på grund av vissa faktorer, kan ändras 

på barnens ”sovtider” i förskolan. 

 

”föräldern har påtalat att han/hon inte sovit bra på natten - då kan vi 

ändra tiden, men detta sker inte alltför ofta”(Brev 12) 

 

Denna pedagogs uppfattning skulle kunna vara att föräldern behöver påtala 

att barnet inte har följt de rutiner som de har hemma och av den anledningen 

känner personalen att de har befogenhet att förlänga sovtiden.  
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5.2 Förskolans organisation kommer först 

 

Förskolans organisation verkar vara något som brevskrivarna uppfattar som 

möjligheter och begränsningar när det gäller barnets inflytande över sin egen 

vila. Några pedagoger beskriver att organisationen påverkas av 

personaltätheten och detta kan verka begränsande för barnens inflytande. 
 

“I enstaka fall kan det bli så att barn som sover väldigt länge utan 

begränsad sovtid väcks för att personalen slutar och en personal blir 

själv kvar” (Brev 11) 

 

”Sovtiden är fastställd till ca 12.00 efter lunchen. De barn som inte 

somnat efter 30 minuter får kliva upp- detta på grund av 

organisatoriska skäl. Vi måste hinna på våra raster” (Brev 17) 

 

“Personalen skall ju räcka till för att vissa barn behöver sitta och vakna 

till kanske en stund i knä. De kanske inte alltid får det i den 

utsträckning som barn och personal skulle vilja eftersom det finns fler 

barn som vaknar/skall väckas” (Brev 11) 

 

”Eftersom vi måste vara minst 2 personal som lägger barn för att få 

barnen i säng i tid samt att en av oss måste hinna diska innan våra 

raster börjar - så får dessa tre vakna barn ofta "klara sig själva" en 

stund efter maten.” (Brev 12) 

 

“Självklart påverkar barngruppens storlek eller personaltäthet till en 

viss del då det tar en stund att lägga alla barn och beroende på när de 

vaknar/skall väckas.” (Brev 1) 

 

Vi tolkar det som att pedagogen ställs inför ett dilemma ur en organisatorisk 

synpunkt. Det kan ses som att de ser detta med personaltätheten som en delvis 

begränsande faktor för att kunna möta de enskilda barnets behov och kunna 

"läsa av" barnet. Vi tolkar materialet som att barnets inflytande skulle kunna 

begränsas av kollektivet och organisationen. Några av breven antyder att 

förskolans rutiner skulle kunna vara en faktor som spelar in i barnets 

möjligheter till inflytande.  

 

“Vi lägger barn efter lunch, eftersom vi märkt att det funkar för de 

flesta” (Brev 9) 

 

"Vi utgår ifrån att barnen sover efter att vi ätit ca klockan 11" 

(Brev 6) 

 

”Sovvilan är styrd till en speciell tid på dygnet för att passa vår 

verksamhet och våra dagliga rutiner” (Brev 12) 
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”Nej, barnen har inget inflytande över sin vila/sömn. utan den är styrd 

för att vi har 11 barn i grupper som sover, och många av dem har långa 

dagar (10-11 tim).” (Brev 7) 

Även här tolkar vi det som att det skulle kunna finnas en viss frustration över 

personalens organisation i förskolan. En pedagog beskriver en bild av 

verksamhetens flexibilitet som skulle kunna tolkas som att barns möjligheter 

till inflytande eventuellt skapas genom att "läsa av" barnets behov samt genom 

att anpassa verksamheten efter det enskilda barnet. Några pedagoger 

beskriver hur de allra yngsta barnen ibland erbjuds att sova på förmiddagen, 

före lunch, för att klara av att hålla sig vaken över lunchen. 

"De allra minsta barnen på småbarnsavdelningen kan ju ibland inte 

orka hålla sig vaken till lunch, kanske fortfarande sover 2 ggr/dag. Då 

får ju personalen anpassa sig efter detta och barnet äta när det vaknar" 

(Brev 11) 

”Utöver lunchvilan så brukar vi erbjuda barnen “power naps” på 

förmiddagen runt 8.30-9 om vi märker att de inte orkar hålla igång som 

de brukar. Det är vanligast att det behövs om de börjar innan kl.7, och 

beroende på hur vi upplever dem får de sova 15-30 minuter. Oftast är 

det bara 1-2 barn som behöver den förmiddagsvilan och det behövs bara 

nån gång då och då, alltså inte varje dag.” (Brev 7) 

En annan pedagog beskriver att behovet ibland finns hos barnen att sova 

tidigare på dagen men att detta kan vara svårt att erbjuda på grund av 

organisatoriska skäl. 

”Vissa barn skulle ibland behöva lägga sig tidigare, då de (speciellt när 

de är nyinskolade på förskolan) börjar bli trötta vid 10-tiden. Det är en 

svår tid för oss att lägga barnen på då vi brukar vara i avslutandet av 

aktiviteter och blöjbytande på alla just den tiden.” (Brev 9) 

Miljön beskrivs av en pedagog och kan uppfattas som relativt anpassningsbar 

då det uttrycks att rummen på förskolan går att anpassa. 
 

”De barn som inte sover regelbundet brukar säga till om de vill 

vila/sova och då finns möjligheten antingen i nån av våra vagnar eller 

att vi stänger av ett rum och barnen får vila på madrass”(Brev 5) 

 

Det skulle också kunna ses som en begränsande faktor att miljön kan ses som 

flexibel. 
 

”Avdelningens rum blir blockerade för de barn som inte får vila”  

(Brev 4)  
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"Jag tycker som sagt att barnen har ett visst inflytande över sin egen 

vila/sömn men jag tror det skulle bli mer inflytande över det med en 

större lokal på de barn vi har då det är svårt att dela upp barngruppen. 

Jag skulle gärna se att det fanns utrymme till rum som är ett sk. 

"Vilorum" där man kan ha dämpad belysning och madrasser dit barnen 

själva kan gå och vila och som alltid är ett sådant rum" (Brev 15) 

 

5.3 Barnens signaler skapar inflytande  

 

Att ”läsa av” barnen är något som pedagogerna återkommer till i flera brev. 

Detta skulle kunna ses som något pedagogerna gör för att kunna tolka barnens 

signaler och tillgodose deras behov. 

 

”Vi läser av barnen och ser vi att de är så trötta att de inte orkar vara 

vaken till lunch så lägger vi dem” (Brev 13) 

 

”Vi ser att de är trötta och behöver sova” (Brev 6) 

 

”Små barn (1år) kan behöva sova 2ggr per dag. Det “läser” personalen 

av.” (Brev 2) 

 

”..vi är aldrig omöjlig att ändra om det krävs ibland.  Vi utgår från vad 

vi tror är bäst för barnet.” (Brev 17) 

 

Detta tolkar vi som att även barn utan det verbala talet skulle kunna få sin röst 

hörd, då pedagogerna tolkar andra signaler som barnen ger. Det kan även 

tänkas att enligt några pedagoger är det viktigt att ”läsa av” och att känna 

barnen för att kunna förstå vad de har för behov.  

 

”..ju mer vi lärt känna dom så vet vi också att de är i behov av att sova 

den stunden på dagen för att orka med eftermiddagen” (Brev 9) 

 

”Men det är ju personalen som kan avgöra dagsform och ev. om barnet 

behöver sova tidigare eller längre.” (Brev 11) 

 

 

Några pedagoger uttrycker sig kring tempot i förskolan. 

  

”Eftersom tempot på förskolan är högre än tempot hemma försöker vi 

vara lyhörda för dagsform och ork, barnen är så pass många timmar på 

förskolan så självklart ska de kunna vila eller få möjlighet att göra något 

lugnare om det är det de vill, det behöver inte vara fullt ös med 

uppstyrda aktiviteter hela dagarna” (Brev 9) 

 

"Det finns även de som slutat sova hemma men får sova en stund på 

förskolan eftersom "det är ett annat tempo på förskolan" (Brev 12) 
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Vi tolkar dessa pedagoger som att tempot i förskolan eventuellt kan tänkas 

påverka barnets behov av vila. Samtidigt beskriver andra pedagoger att deras 

erfarenheter av barns inflytande över sin vila ökar i takt med att barnet blir 

äldre.  
 

”Det är ingen förutbestämd vila för de äldre barnen, de måste alltså 

uttrycka att de vill vila om det ska ske.” (Brev 3) 

 

”Min erfarenhet av barns vila handlar mycket om att i takt med att 

barnet blir äldre- ökar även deras inflytande över sömnen/vilan! Många 

familjer väljer att lämna valet till barnet (att vi pedagoger frågar barnet 

innan det är dags att vila) om hen vill sova. De flesta anser att då barnet 

blivit äldre är de även mer förmögen att själva känna efter om de 

behöver vila!” (Brev 5) 

 

Några pedagoger beskriver de äldre barnens vila och vi tolkar deras 

uppfattningar som att det verkar finnas mer begränsningar kring de äldre 

barnens rutiner och möjliheter till vilan än det finns för de yngre barnen. 

 

”Det är inte alltid det finns möjlighet för det äldre barnen att sova så 

länge som de skulle behöva då de vilar inomhus pga ljud, lyhört.”  

(Brev 9) 

 

”Eftersom jag nu jobbade i storbarnsgrupp fanns det inte så många 

sovande, men några hade vi.” (Brev 11) 

 

”Äldre barn kan behöva vila på madrass och gör det medan små barn 

sövs. Detta om önskemål av barn/och eller föräldrar finns.” (Brev 2) 

 

” Vill de äldre barnen vila, sova finns det rum för det eller vila i soffan.”  

(Brev 6) 

 

Det som skulle kunna ses som begränsningar för de äldre barnens vila verkar 

främst vara förskolemiljöns utformning. Utifrån dessa pedagoger verkar det 

ändå som att de äldre barnens tolkade behov tillgodoses så långt det är möjligt.  

 

5.4 Avslutande sammanfattning  

 

Som en avslutande diskussion vill vi sammanfatta studiens resultat. Studiens 

syfte var att få en djupare förståelse för hur pedagoger uppfattar möjligheter 

och begränsningar i barns inflytande över vilan som finns samt bidra till ökad 

kunskap kring barns inflytande i förskolan.  

 

I vårt resultat har vi kunnat utläsa olika faktorer som skulle kunna ha 

betydelse för inflytandet över vilan. Även om det har framkommit olika 

uppfattningar så har det varit intressant att utläsa likheter och olikheter bland 
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brevskrivarnas uppfattningar och erfarenheter i sitt arbete. Det resultatet tyder 

på är att genom att se förskolan som en institutionell miljö, där åsikter och 

synpunkter från både kollektivet och den enskilde individen ska tas hänsyn 

till. Skulle det kunna betyda att det skapas olika förutsättningar för barnens 

möjligheter till inflytande över vilan i förskolan. 

 

Breven i studien har också bidragit till en ökad inblick i vissa svårigheter som 

just dessa pedagoger har i sin vardag. Pedagogerna ska ta hänsyn till 

styrdokument, föräldrars synpunkter, barnens bästa och vila på sin egen 

erfarenhet och kunskap – varje dag. Detta kan ses som utmaningar som 

pedagogerna ställs inför och det tyder också på att detta skulle kunna tolkas 

som om det kan få konsekvenser för barnets inflytande i verksamheten. 
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 6. Diskussion 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur pedagoger uppfattar 

möjligheter och begränsningar till barns inflytande över vilan. 

 

Det vi väljer att göra i vår diskussion är att utgå ifrån problembilden som vi 

skrev om i inledningen, finns det verkligen möjligheter för barnet att vila 

vilken tid som helst under dagen? Vilket inflytande får barnen över sin egen 

vila? Det styrdokument som pedagogerna i förskolan ska förhålla sig till 

beskriver att “Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska 

vägas samman på ett balanserat sätt” (Skolverket, 2010, s.7) Att väga samman 

de olika delarna upplever dessa pedagoger som en svår del av förskolans 

uppdrag. 

 

Detta problem kommer vi under de följande rubrikerna att diskutera i ljuset av 

tidigare forskning och studiens resultat. 

 

6.1 Barnens inflytande i olika uttryck 

 

Vi har tidigare lyft barnens rättigheter i samhället och förskolans demokratiska 

grund. Precis som Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar handlar vår roll om, 

som pedagog att barnens röst blir hörd eftersom förskolan ska vila på ett 

demokratiskt förhållningssätt.  

 

Studien visar att ett demokratiskt förhållningssätt skulle kunna ta sig många 

olika uttryck. Genom studiens resultat tolkar vi dessa uttryck som att barnen 

skulle kunna få sin röst hörd via föräldrarna, eller genom att pedagogerna 

“läser av” barnen. Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) beskriver just detta 

med att “läsa av” barnen som en demokratisk handling till inflytande för 

barnen. Genom att läsa av barnen så intar pedagogen ett barnperspektiv och 

förutsättningarna för barnets inflytande ökar menar Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2003). Westlund (2011) menar att läsa av barnen också betyder att 

verksamheten har ett direkt inflytande – då barn och pedagoger 

kommunicerar. Johannesen & Sandvik (2008) menar att för att skapa ett 

demokratiskt samhälle behöver vi läsa av barn som inte har det verbala 

uttrycket.   

 

Genom att pedagogerna frågar föräldrarna kring hur barnet behöver vila, 

skulle detta kunna ses som en demokratisk handling – barnens röst hörs via 

föräldrarna och detta skulle kunna vara en möjlighet till barnens inflytande. 

Detta beskriver också Westlund (2010) då han menar att demokrati i förskolan 

handlar om så mycket mer än välja mellan äpple och päron.  
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Det kan även ses som en begränsning till barnens inflytande om det är 

föräldrarna som svarar pedagogerna – utan att de tagit hänsyn till barnens 

åsikter. Det är i sådana fall endast föräldrarnas åsikter och inflytande som 

synliggörs. 

 

Det studiens resultat visar skulle kunna tyda på att inflytande och vila är ett 

svårt arbete att koppla samman. Detta eftersom pedagogerna i studien 

uppfattar och beskriver att föräldrarna har ett stort inflytande över barnens 

vila. Pedagogerna beskriver detta som att föräldrarna skulle kunna begränsa 

barnens inflytande till vila, eventuellt utifrån sina egna behov, exempelvis 

”egentid på kvällen” och ”enkla läggningar”.  

 

Maxtid är ett begrepp som återkommer flera gånger i studiens resultat. Det 

skulle kunna ses som ett begrepp som begränsar barnens möjligheter till 

inflytande. Detta tolkas utifrån att det är föräldrarna som bestämmer över 

barnens vilotid. Dock så behöver detta inte nödvändigtvis betyda att barnen 

inte har inflytande över sin egen vila. Maxtid skulle kunna betyda att förskola 

och hem samverkar och därmed verkar utvecklande för barnet eftersom 

Sandberg & Vuorinen (2007) och Jensen & Jensen (2007) beskriver vikten av ett 

bra samarbete med föräldrarna. Det skulle också kunna betyda att föräldrarna 

som känner barnet bäst, även förstår barnets behov till vila.  Å andra sidan 

skulle begreppet kunna innebära att barnets bestämmande över sin egen vila 

blir begränsad. Det kan ses som att detta tar ifrån barnet inflytande över sin 

egen situation, då tolkningen av det empiriska materialet visar att 

pedagogerna i studien uppfattar att barnen var svårväckta och trötta.  

 

Vi tolkar studien som att uppfattningarna från pedagogerna om barnens 

möjligheter till inflytande, skulle kunna stämma överens med det Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2003) beskriver. De menar att grundförutsättningarna 

för att barnen ska kunna påverka sin egen verksamhet är att de blir tolkade och 

får möjlighet till att tro på sin egen kompetens. Några pedagoger uppfattar att 

verksamheten försöker anpassa sig efter barnets behov och signaler, vilket då 

skulle kunna ses som en möjlighet till inflytande för barnet.  
 

Då barnkonventionen beskriver att inflytande är beroende på ett barns 

mognad skulle det också kunna ses som att barnet inte är moget nog att ta 

konsekvenserna kring sina egna beslut. Exempelvis att sova för länge eller vid 

valfri tidpunkt.   
 

6.2 Rutiner påverkar barnens inflytande 

 

Många gånger handlar det traditionsmässigt om att kollektivet bestämmer 

verksamhetens innehåll. I Westlunds studie (2011) visar det sig att rutiner ofta 

är begränsningar för barnets inflytande i verksamheten. Vi kan ur vårt resultat 

tolka en problematik liknande denna som Westlund beskriver. Detta eftersom 
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vi tolkar det som att pedagogernas uppfattning beskrivs som att det enskilda 

barnet vid vissa tillfällen får stå tillbaka för kollektivets behov.  

 

Resultatet tyder på att förskolans organisation skulle kunna ses som  en 

begränsning för barnens inflytande. Då vi tolkar materialet som att 

personaltäthet och rutiner är pedagogernas uppfattningar till det som  ibland 

bidrar till att kollektivet bestämmer när och hur länge barnen vilar. Detta 

styrker även studien av Westlund (2011) som menar att barnens inflytande 

bestäms utifrån det arbetstempo som förskolan har. Personaltätheten och 

rutiner skulle alltså kunna ses som en bidragande faktor för en begränsning till 

hur stor marginal det finns för barnens inflytande. 

 

Vårt empiriska material  tyder på att några verksamheter använder sig av ett 

indirekt inflytande (Westlund, 2011). Detta eftersom de försöker anpassa 

verksamheten till det de tror att barnen önskar. Exempelvis då vilotiden är 

lagd till efter lunch eftersom pedagogerna menar att det fungerar för det flesta. 

Även Westlund (2010) beskriver en konflikt i att se barnet som individ eller 

kollektiv i den institutionella verksamheten. Å andra sidan så beskriver 

Johannesen & Sandvik (2008) att inflytande handlar just om att ingå i ett 

kollektiv, där samspel och respekt för andra bidrar till inflytande. Vi tolkar 

också materialet som att barnens inflytande begränsas av yttre faktorer, såsom 

barnkollektivet och personaltätheten. Detta beskriver även Ribaeus (2014) som 

menar att en utmaning som pedagogerna har, i arbetet med inflytande, bland 

annat är organisationens uppbyggnad.  

 

Utifrån det empiriska material som vi arbetat med skulle det kunna tolkas som 

att vilan har en central plats i förskolan där barngruppen är mellan 1-3 år. Då 

både rutiner och kollektivet uppfattas styra barnets vila. Detta styrker även 

Grunditz (2013) som menar att förskolan som institution och kollektivet styr 

barnets vila. Dock menar författaren att vilan handlar om så mycket mer än 

bara vila, det handlar om samspel, kommunikation och rollekar som barnen 

utövar i samband med vilan. Denna syn på vilan är inget som vi i vår studie 

ser att just dessa pedagoger nämner eller problematiserar i breven, dock 

behöver det inte betyda att pedagogerna inte har uppfattningar kring detta. I 

flera av breven handlar det mestadels om barnens möjligheter att ha inflytande 

över att vila eller inte. Varför inte det har kommit fram i vår studie kan bero på 

vår fråga till brevskrivarna. “Har barnen hos er inflytande över sin egen 

vila/sömn” (Bilaga 1) eller så skulle det kunna tolkas som om att det inte är 

något som våra brevskrivare har reflekterat över.  

 

I vår studie framkom det att dessa 17 pedagogers uppfattningar kring barns 

inflytande flera gånger berörde förskolans rutiner och föräldrars synpunkter. 

Vi kunde även tolka breven till att några olika uppfattningar fanns kring 

begreppet omsorg. Många pedagoger beskrev att det kändes ”jobbigt” att 

behöva väcka barn eller ”hålla barnen vakna” om de visat sig i behov av vila. 

Vi tolkade detta som barnens omsorg stod i fokus för dessa pedagoger. 
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6.3 Framtida forskning 
 

Under studiens gång har vi uppmärksammat att det forskningsfält som utgör 

området vila är ett begränsat område forskningsmässigt. Det skulle vara 

intressant ur ett pedagogiskt perspektiv att forska på vilans betydelse för 

lärandet i förskolan. I breven kunde vi utläsa att pedagogernas uppfattning om 

barns inflytande många gånger berörde samverkan med föräldrarna. Vi tror att 

ett djupare forskningsfält skulle kunna bidra till bättre samverkan med 

föräldrar. Som förslag till vidare forskning så anser vi att området kring vilan i 

förskolan, skulle vara intressant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack! 
 

Vi vill tacka våra familjer för att de har stöttat och stått ut med oss under 

denna tid. Utan er skulle denna uppsats blivit långt ifrån färdig. Slutligen 

riktar vi ett stort tack till alla pedagoger som medverkat i studien – er 

medverkan gjorde detta examensarbete möjligt! 
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BILAGA 1: Missiv 

Till dig som är Pedagog i förskolan. 
Hej!  
 
Vi är två stycken som läser till förskollärare på Mittuniversitetet i Härnösand. Vi går sista 
terminen på utbildningen och ska skriva vår uppsats för kandidatexamen kring ämnet barns 
inflytande i förskolan. 
Vi vill ha hjälp med att få en bild över hur inflytandet över vilan fungerar i förskolan. 
 

”Hur tänker pedagogerna kring barnens rätt till att bestämma när barnet behöver vila? 

Finns det utrymme för barnen att sova vilken tid som helst under dagen, eller är 

vilotiden styrd för att organisationen ska fungera rent praktiskt? Eller är det föräldrarna 

som bestämmer hur och när barnet ska sova?” 

Vi skulle behöva din hjälp genom att du svarar på en fråga kring ämnet Vila i förskolan. 
 
Antal barn i barngrupp:_____ 
Ålder på barngruppen:______ 
Personaltäthet i procent:_______ (3 heltidsarbetande i barngruppen = 300 %) 
 
Har barnen hos er inflytande över sin egen vila/sömn? Om ja, på vilket sätt och hur 
uttrycker det sig? Om nej, varför och vem har inflytande istället?  
 
Har du andra berättelser kring barns inflytande över vilan, berätta gärna. 
 
Svarar gör du lättast via mejl. Kontaktuppgifter hittar du längre ner. Vi skulle önska beskrivande 
svar med just era tankar och synpunkter kring detta ämne. 
 
Vi följer de etiska forskningsreglerna som finns vilket innebär för dig som väljer att medverka att: 
- Genom att besvara frågorna så har du gett samtycke till att medverka i studien. 
- Du kan när som helst under processens gång avbryta din medverkan. 
- Du garanteras anonymitet, vilket betyder att vi kommer att avidentifiera era svar i studien. 
- Breven som ni skriver kommer endast att användas i denna studie. 
 
Vi ser gärna att vi får ta kontakt med dig vid ett senare tillfälle om vi har ytterligare frågor kring 
ämnet.   
Brevsvaren behöver vi få av er senast den 6 April  2015. Om du undrar över något så är du 

välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. 
 
Tack på förhand! 
 
Åsa Pettersson, XXXX@student.miun.se el XXXXXX 
Candra Forsberg, XXXX@student.miun.se el. XXXXXXX 
 

 
 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Personligt meddelande 
Hej!  

 

Vi är två stycken som läser till förskollärare och ska skriva vår C-uppsats. Vi skulle 

vilja ha hjälp med att få en bild över hur barns inflytande över vilan fungerar i 

förskolan. 

  

Vi vill att du är pedagog och jobbar i förskolan. Kan du tänka dig att hjälpa oss med 

detta, vänligen delge oss din mejladress så mejlar vi ytterliggare information.  

 

Vänligen Candra och Åsa 

 



  

 

 

  
 


