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Abstrakt 
 
Syftet med vår studie har varit att undersöka pedagogers, förskolechefers och 
dagbarnvårdares syn på vad som styr eller reglerar vilan inom dagens för-
skola. 
   Vilan ingår i förskoleverksamheten men diskuteras inte så mycket, varken i 
förskolan eller utanför själva förskolan, eftersom det är en aktivitet som ses 
som en rutin och som pedagogerna inte reflekterar över eftersom det alltid har 
varit så. Vilan är en medskapande aktivitet där det finns rutiner och regler. 
    Tidigare forskning betonar att i förskolan är alla en del av gemenskapen ge-
nom inflytande, delaktighet och att alla, både barn och pedagoger visar respekt 
och inkluderar alla oavsett ålder. Men pedagogerna innehar en maktposition i 
relation till barnen. Inte genom att rent fysiskt skydda utan det handlar om 
pedagogernas inställning till barnen, där barnen ska betraktas som likvärdiga 
på förskolan.  
     I de semistrukturerade intervjuer som gjorts med pedagoger, förskolechefer 
och dagbarnvårdare framkommer det att det avgörande för hur vilan organise-
ras enligt pedagogers, förskolechefer och dagbarnvårdare uppfattningar är 
pedagogens yrkesskicklighet och förmågan att kommunicera med barnens 
föräldrar. 
  
  
Sökord: förskola, föräldrars inflytande, makt, pedagogens roll, vila.  
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   Inledning  
 
Läroplanen för förskolan Lpfö98 uttrycker att barnen i förskolan i förhållande 
till deras vistelsetid och ålder ska få en väl avvägd dagsrytm och vistelsemiljö. 
Det ska vägas samman med omsorg, vila och aktiviteter på ett balanserat sätt 
(Utbildningsdepartementet, 2011). I Barnkonventionen (1989) står det att det är 
en mänsklig rättighet att barnen ska ha inflytande i förskolans verksamhet och 
vi i Sverige följer konventionens bestämmelser. 
     Förskolans verksamhet i dag bygger på interaktion och samvaro. Barnen 
samspelar under sin vakna tid med andra barn och vuxna. Vilan blir då en del 
av förskolans interaktiva och sociala kontext, då det blir ett samspel och sam-
manhang i förskoleverksamheten. Grunditz (2013) skriver att pedagoger och 
barn skapar gemensamt en rutin för institutionens upprätthållande. Aktiviteter 
som bryter mot den förväntade ordningen uppmärksammar och synliggör 
tydligt den ordning som förväntas råda. Johannesen och Sandvik (2012) menar 
att inflytande och delaktighet handlar om att alla är en del av gemenskapen, 
genom att visa respekt och att inkludera, oavsett ålder, men vuxna människor, 
i detta fall pedagogerna, är i en maktposition i relation till barnen på förskolan. 
Barnen i dag kanske inte ges en egen röst utan pedagogerna av tradition avgör 
vad som ska ändras och vad som ska ske på förskolan som om det sitter i väg-
garna (Arnér, 2006). Finns det helt enkelt ett motstånd för förändringar hos 
pedagoger inom förskolan? Att göra som man alltid gjort ger troligtvis samma 
resultat som man alltid fått och det verkar okej. Skolinspektionen skriver i sin 
rapport 2012:7 att det ibland finns ett subtilt motstånd mot nya idéer. Inspekt-
ionen konstaterar bl.a. att såväl nyutbildade förskollärare som de som vidare-
utbildat sig inom förskolelyftet eller på andra kurser, vittnar om detta mot-
stånd. Det finns, enligt skolinspektionens rapport, en kluvenhet hos en del 
pedagoger i att ”ta in” det nuvarande uppdraget som regleras i läroplanen 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2011). Det kan t.ex. gälla de som arbetat 
länge, de som antingen saknar pedagogisk utbildning eller de som utbildat sig 
med andra pedagogiska utgångspunkter än nuvarande läroplan har. Det med-
för att det på en del förskolor saknas ett positivt och utvecklande förhållnings-
sätt till förskolans nuvarande uppdrag. Detta menar skolinspektionen, som vi 
tolkar det, kan vara en anledning till att bl.a. den så kallade vilan sker på det 
sätt det sker idag. 

    Vi har därför valt att undersöka hur den sociala ordningen under vilan upp-
rätthålls i förskolan. Är uppfattningen att pedagoger styr den och i så fall på 
vilka grunder, eller är föräldrarna de styrande? Detta vill vi undersöka i vår 
studie. 
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Bakgrund 
 
Vi presenterar i detta avsnitt tidigare forskning och litteratur som behandlar 
makt, inflytande och delaktighet inom förskolan. Inflytande och delaktighet 
handlar om att alla är en del av gemenskapen, genom att visa respekt och att 
inkludera, oavsett inställning och ålder. Det handlar om gemenskap där alla 
människor lyssnar till, respekterar, samspelar med varandra och är en del av 
gemenskapen och kan då påverka med åsikter och uttryck. I det stora hela 
handlar det om att skapa en bra vardag för alla på förskolan genom att vara 
med i förhandlingarna som sker på förskolan (Johannesen, 2012). 
 
 
 

Vilan, rutiniserad aktivitet 
  
Vilan är en del av förskoleverksamheten som sällan diskuteras utanför själva 
förskolan. Siren-Tusanen och Robinson (2001) menar att förskolans pedagoger 
saknar kunskap om barnens sömnbehov. Förskolans vila är en komplex aktivi-
tet där små barn och vuxna är medskapare av ordning och upprätthållande av 
regler. Den sociala ordning som etableras sker i ett samspel mellan deltagarna 
(Grunditz, 2013). Grunditz har lagt fokus på barnens sociala beteendemönster i 
samband med vilan. Studien behandlar mycket om rutiner, social ordning, 
möten och aktiviteter. Hon menar att vilan, liksom många andra aktiviteter, 
görs i interaktion mellan deltagarna och omfattar en tidsmässigt stor del av 
förskoledagen för ett litet barn. Den sociala ordning som etableras sker i ett 
samspel mellan deltagarna. I sin undersökning upptäcker hon att vilan är ru-
tiniserad aktivitet som konstitueras genom barns och pedagogers interaktion i 
rummet som är bäddat för att sova. Pedagoger och barn skapar gemensamt en 
rutin för institutionens upprätthållande. Aktiviteter som bryter mot den för-
väntade ordningen uppmärksammar och synliggör tydligt den ordning som 
förväntas råda. 
     När det bildas kollektiva handlingar som är genomförda av barn tillsam-
mans med andra barn i förskolan och pedagoger, skapas en social konstrukt-
ion. Ett tema som finns i förskolan är kamratkulturen och det handlar om att 
barnen ska få kontroll över sitt eget liv och dela den med varandra. Barn skap-
ar olika rum eller platser som del av kamratkulturen. Det handlar om att bar-
nen är medskapare till de platser som i sin tur blir sociala. Här bidrar barnen 
till den lokala ordningen på förskolan. Pedagogerna tillåter och uppmuntrar så 
länge det inte orsakar problem för hela barngruppen (Grunditz, 2013). Grun-
ditz poängterar bl.a. att barnen skapar egna rutiner dvs. återkommande hand-
lingsmönster, som möjliggör att leka, samtala eller umgås med varandra innan 
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de sover. Dessa rutiner och den kamratkultur som skapas ger, enligt Grunditz, 
tillsammans med barnens nappar, snuttefiltar och gosedjur en trygghet. Arte-
fakter som filtar, nappar mm har också funktionen att de markerar sovplatser 
och på så sätt kan användas för att ytterligare stärka barnets fysiska plats i den 
integrering som skapas i dessa kamratkulturer. Därför, menar Grunditz, är 
vilan på förskolan en viktig del av dagen. 
     Att barnen i Grunditz undersökning tillsammans har en vilans kamratkul-
tur kan tolkas som en form av sekundär anpassning och som barnens sociala 
liv på vilan. Barnen upprätthåller på så sätt en sekundär anpassning till den 
rådande institutionella ordningen att på vilan ska man bara sova. När barnen 
skapar egna ordningar för att kunna leka bidrar de samtidigt till att upprätt-
hålla en institutionell ordning där pedagogerna kan lägga barnen och hjälpa 
dem att somna några i taget. Barnens agerande kan då ses som att de är en del 
av regleringen av vilan på förskolan. 
      I samband med vilan skapar och upprätthåller barnen tydliga kamratkul-
turer. I dessa kamratkulturer skapas återkommande handlingsmönster som 
möjliggör samtal eller lek i samband med vilan innan barnen somnar. I Grun-
ditz undersökning observerades olika sovsituationer i olika s.k. vilorum som 
ger barnen möjligheter till dessa kamratkulturer.  
      Alvestad (2010) poängterar att kamratkulturer skapas under barnens hela 
sociala liv under dagen, något som Corsaro (2011) utvecklar genom att han 
menar att dessa kamratkulturer både skapas, upplevs och reproduceras genom 
deras interaktioner där även vilan innefattas. Corsaro (2011) menar vidare att 
forskningen identifierat specifika kamratkulturer som byggs upp kring rutiner, 
intressen och värderingar. Basen för dessa kulturer är vänskap, gemenskap och 
delaktighet. I de sociala utbyten och interaktioner vari barnen deltar skapas en 
utveckling av barnens kommunikationsförmåga och på så sätt en större påver-
kan på sin dagliga situation där vilan är en naturlig del. 
      Alvestad (2010) menar dock att förskolebarns kamratkulturer inte enbart 
skall ses som ett uttryck för individuellt beteende utan även ett försök att 
skapa en förståelse för barnens sociala spel. Alvestad menar vidare att de 
vuxna, i det här fallet förskolans pedagoger, ändå har en avgörande betydelse 
och ett avgörande inflytande på vilan eftersom barn som inte känner sig till-
freds med den kamratkultur som finns söker sig till den vuxne, som i slutän-
dan står för tryggheten i situationen. 
  
 
  

Pedagogens maktposition 
  
Inflytande och delaktighet handlar om att alla är en del av gemenskapen, ge-
nom att visa respekt och att inkludera, oavsett inställning och ålder. Det hand-
lar inte om att bestämma, att ha makten. Det handlar om gemenskap där alla 
människor lyssnar till, respekterar, samspelar med varandra och en del av ge-
menskapen och kan då påverka med åsikter och uttryck. I det stora hela hand-



 

 6 

lar det om att skapa en bra vardag för alla på förskolan genom att vara med i 
förhandlingarna som sker på förskolan (Johannesen, 2012), men Johannesen 
menar också att vuxna människor i detta fall pedagogerna är i en maktposition 
i relation till barnen på förskolan. Det handlar inte om att pedagogerna ska 
skydda och ta hand om barnen utan det handlar om pedagogernas inställning 
till människor, i detta fall barnen och där barnen betraktas som likvärdiga på 
förskolan. 
      Arnér (2006) menar att barnen kanske inte ges någon egen röst utan peda-
gogerna av tradition avgör vad som ska ändras och vad som ska ske på försko-
lan som om det sitter i väggarna. Det är inte bara ekonomin och de yttre ra-
marna som styr verksamheten i förskolan, utan det handlar om dolda förhåll-
ningssätt som präglar samspelet och arbetet med barnen. Det skapas ett sam-
spel mellan barn och pedagoger, och de olika möjligheter och begränsningar 
som handlar om traditioner, villkor och synsätt. Tittar vi på hur Dolk (2013) 
skriver om hur mycket utrymme barnen får i verksamheten så anser hon att 
det handlar om pedagogernas åsikter och mål. 
      Markström (2005) anser att förskolans aktörer (föräldrar, barn och pedago-
gers) handlande skapar instruktionen samt att det kopplas samman med in-
stitutionella ramarna, eftersom det pedagogiska arbetet utförs av alla aktörer 
(föräldrar, barn och pedagoger). Markström menar att alla är med att följa och 
skapa rutiner, men de lär av varandra genom att överskrida och ifrågasätta. 
Den sociala ordningen upprätthålls via rutiner och scheman. 
      Men vad menas med makt? Tullgren (2004) anser att maktbegreppet är 
spretigt. Det handlar om olika uppfattningar och olika samhälleliga nivåer 
samt vem som har makten och när. För det mesta handlar makt om påverkan 
och att kontrollera andra individer enligt Tullgren, där några har makt och 
andra inte. Enligt Åberg och Lentz Taguchi (2005) är barnen aldrig fria från 
påverkan av pedagogerna. Det handlar om utformningen av miljön på försko-
lan, och om barnen har möjlighet att välja när de vill t.ex. rita eller vila. I grun-
den är det pedagogerna som har makten över barnens påverkan av sin dag 
eftersom pedagogerna bestämmer hur en dag på förskolan ser ut. Juul och Jen-
sen (2003) ser det på ett annat sätt och de menar att barn inte kan ansvara för 
kvaliteten i relationen till pedagogen. Barnet kan ha önskemål, förslag och 
åsikter om förändringar men barnet kan inte bära ansvaret. Varje gång ett barn 
indirekt eller direkt får ansvaret för relationerna till en vuxen blir resultatet 
sämre relationskvalitet och det blir dålig trivsel. Juul och Jensen jämför det 
med en familj där den vuxne inte tar sitt ledarskap och den vuxne befinner sig 
i konflikt med barnet. Barn har en svag punkt och den är att barnet försöker 
samarbeta och vill fylla tomrummet som den vuxne lämnar. Juul och Jensen 
menar också att barnen inte har tagit makten utan att det beror på att den 
vuxne inte har tagit på sig sitt ansvar. Men Johannesen (2012) menar att peda-
gogerna måste släppa taget, inte att släppa ansvaret som pedagog utan se varje 
möte och se det som unikt. Det handlar om hur pedagogerna förvaltar sitt an-
svar. Pedagogerna måste våga stå tillsammans med barnen i processen som de 
inte kan eller vet utfallet av. Foucault (1994) menar att den egentliga huvud-
frågan rörande makten inte är en uppdelning mellan de som har makt och de 
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som inte har det. Enligt honom är det istället fråga om vad som styr, vägleder 
administrerar och reglerar vårt uppförande. Det innebär att avsikten med mak-
ten är att värna om vår välfärd, att se våra behov och att tillgodose dem. Vi 
talar alltså om en produktiv makt som vill komma åt nyttan ur oss och skapa 
människor som upplever sig som aktiva, självstyrande och fria (Hultqvist, 
2000).  
      Huvudfrågan blir då inte vem som har makten utan vad vi gör med den.  
Foucault (1994) menar också att kopplingen mellan makt och kunskap är bety-
dande för att styrningen (eller makten) skall bli effektiv och rationell. Makt och 
kunskap går, enligt honom, hand i hand och förutsätter varandra. Exempelvis 
kan nämnas att många ”sanningar” framkommit från forskning och annat 
kunskapsinhämtande. Med Foucaults tankar som grund skulle alltså, tolkar vi, 
makten inom förskolan till stor del lyftas över på pedagogerna som (förhopp-
ningsvis) har en annan pedagogisk kunskap än barnens föräldrar. Crozier 
(1998) poängterar att föräldrars potentiella makt kan vara ett hot mot lärares 
professionalism. Den alltmer intensifierade skolningen i hemmet kan leda till 
en snedvridning i maktbalansen. Det är därför viktigt att definiera vem som är 
ansvarig för vad. Samtidigt är en del av pedagogers roll att uppmuntra föräld-
rar att engagera sig. Detta, menar Forsberg (2007) kan i sin tur på sikt sudda ut 
ansvarsfördelningen mellan förälder och pedagoger och skapa problem. 
 
  
  

Olika tekniker för styrning i förskolan 
  
Det finns olika styrningar i förskolan. Enligt Tullgren (2004) menar Foucault att 
den första styrningen handlar om kontroll som redan finns i systemet, att den 
övervakande inte vet att den blir övervakad. På förskolorna finns det fönster i 
dörrar till de olika rummen. Pedagogerna kan då kika in i rummen när barnen 
har stängt dörren för att få vara ifred. Genom att övervaka barnen skapar pe-
dagogerna kunskap om barnens beteende. På detta sätt utövas makt över bar-
nen men pedagogerna skapar kunskap om barnens sätt att vara och tänka, det 
bidrar till en generell kunskap om barngruppen. Tullgren menar att kunskap 
och makt förstärker varandra, som en spiral. 
     Den andra tekniken Tullgren skriver om är normaliseringar, som handlar 
om att förena barngruppen och få den homogen. Genom att få barngruppen 
homogen straffar eller berömmer pedagogerna barnet som gör något dåligt 
eller bra. Barnet som avviker från det som är önskvärt och normalt bestraffas. 
Det blir synligt för det andra barnen för att pedagogerna pekar ut ett enskilt 
barn. Positiv uppmärksamhet får samma önskvärda effekt på barngruppen. 
     Den tredje tekniken Tullgren tar upp handlar om normaliserade bedöm-
ningar. Det menas att barnen ska agera som ”förskolebarn”, hur barn i den 
åldern anses behöva och hur det ska vara. Barnen ska vara på ett sätt som pe-
dagogerna betraktar som normalt, att barnen ska vara uthålliga, överaktiva 
och fantasifulla, inte torftiga, pjoskiga, okänsliga eller slöa. Genom att barnen 
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lever upp till pedagogernas förväntningar blir det homogenisering i barn-
gruppen. 
      Eriksson Bergström (2013) ser styrningen på samma sätt som Tullgren 
d.v.s. att styrningen i förskolan är till för att hantera den kollektiva barngrup-
pen. Det handlar om glasdörrar och fönster mellan varje rum. Pedagogerna 
kan se vad barnen gör, även när dörrarna är stängda. Det finns även skiljeväg-
gar för att göra små vrår men skiljeväggarna är så pass höga att pedagogerna 
kan se in men barnen ser inte ut. Eriksson Bergström pratar även om ordning 
och reda på leksakerna på avdelningen. Städningen blir till en rutin och leksa-
kerna har sin bestämda plats och barnen får inte flytta runt leksakerna till de 
olika rummen, då störs ordningen. 
 
 
 

Åldern – en norm 
 
Institutioner och samhällen är indelade efter ålderskategorier. Det finns nor-
mer för hur pedagoger och förskolebarn bör bete sig och vara som kan påverka 
vad som blir begripligt, önskvärt och möjligt i förskolan. Åldern styr i högsta 
grad vem som kan göra vad. Det finns en skillnad på synen mellan äldre och 
barn. Äldre människor utsätts för diskriminering pga. hög ålder, men barns 
underordning är mer legitim och självklar. Det handlar även om att vuxnas 
erfarenheter och kunskapsgrundande auktoritet samt deras makt och den 
vuxnes fysiska storlek gör att barns underordning oftast blir självklar. Barns liv 
är beroende av vuxna, men barn bör ha egna rättigheter och ses som aktörer. 
Vuxna och barn är del av samhället, där utmanar, upprepar och omskapas de 
dominerande normerna, vilket blir likheter vuxna och barn i mellan. Vuxna 
och barn är inte homogena grupper och det kan variera i olika situationer i 
betydelsen att vara barn eller vuxen (Dolk, 2013).  
     Barnets ålder och den språkliga förutsättningen, har en stor betydelse för 
barnet. Det handlar om hur barnet blir bemött och förhåller sig i det sociala 
samspelet i förskolan. Barn 3-5 år har ett genomsnitt bättre språklig förutsätt-
ning än barn 1-2 år, men alla ska ha lika mycket inflytande och delaktighet 
oavsett ålder. Sheridan och Pramling (2001) anser också att oavsett ålder ska 
alla barn ha lika stor delaktighet och inflytande under hela sin dag på försko-
lan. 
     Dagens förskola spelar en stor roll för alla barn. Granberg (1998) menar att 
förskolans verksamhet finns där för barnen. Inflytandet i förskolan ska anpas-
sas till ålder och mognad på barnet (Öhman, 2003), detta nämner även Lpfö 98 
i sina riktlinjer. Barn ska ha respekt för de vuxna är en oskriven lag som länge 
har funnits, men det var aldrig tal om att vuxna skulle ha respekt för barnen 
(Pape, 2001). Pedagoger har svårigheter att se från ett barnperspektiv och 
därav svårt att närma sig barns kultur. Pedagogerna planerar vad som ska 
hända i verksamheten och gör det över huvudet på barngruppen. Detta knyts 
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inte samman med barnens tidigare erfarenheter (Arnér, 2006). Vi förutsätter att 
dagens barn är kompetenta och aktiva och medkonstruktör av sin egen kun-
skap (se Lpfö 98; Lenz Taguchi & Dahlberg, 1994; Sommer, 1997). I förskolans 
värld innebär det att barnet förväntas vara aktiv och ägare av en egen vilja. 
Barnet ges både frihet och ansvar att reglera sina handlingar så länge barnet 
gör vad som förväntas av det. Pedagogens roll blir då att leda och rätta till ev. 
felaktigheter som uppstår. Den typen av frihet kan sägas vara en ”frihet som 
håller makten i handen” (Permer & Permer, 2002, s 61). 
     Med sådant tankesätt kan barnen åtnjuta makt i många situationer så länge 
agerandet ligger inom det tillåtnas ramar. Barnets frihet skall alltså underkasta 
sig den rådande ordningen, en makt utan egentlig makt. 
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      Syfte 
 
 
Studiens syfte är att undersöka och beskriva vilka uppfattningar som försko-
lans pedagoger uttrycker rörande förskolans val av vila och vad eller vem som 
reglerar detta. 
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Metod 
 
Utifrån vårt syfte att studera vad och vem det är som reglerar den dagliga vi-
lan i förskolan valde vi för att öka validiteten, att utföra studierna på 6 olika 
förskolor på 3 olika orter i Mellansverige. 
  
 

Urval 
 
För att ge studien ett så representativt urval som möjligt har studiens inter-
vjuer genomförts på 6 olika förskolor på 3 olika orter i Mellansverige. (två 
mindre ort på ca 2,500 invånare, och en något större ort innehållande ca 10,000 
invånare). Detta för att ge ett så heterogent urval som möjligt eftersom storlek 
på förskolor, och storlek på orter (landsbygd resp. mindre stad) varierar. 
      För att få pedagogernas uppfattning om vilan på förskolan ville vi använda 
oss av intervjuer. Genom att intervjua pedagogerna gavs de utrymme att ut-
veckla sina tankar och vi som intervjuare gavs möjlighet att ställa följdfrågor. 
Dessa intervjuer kompletterades sedan med två intervjuer med förskolechefer 
knutna till någon/några av de aktuella förskolorna, samt en intervju med en 
kommunal dagbarnvårdare som arbetar på samma ort som flera av de aktuella 
förskolorna. 
      Vi valde att göra en kompletterande enkätundersökning med förskolebar-
nens föräldrar som målgrupp. Detta för att kunna komma åt föräldrars syn på 
deras möjlighet att påverka vilan i förskola. Anser föräldrar att de har makten 
över sitt barns vilosituation? Denna enkätundersökning är inte i egentlig me-
ning en del av vår undersökning utan har bara använts som ett stöd i våra dis-
kussioner. 
  
 
 

Intervjuer  
 
För att studera vad det, enligt pedagogerna, är som egentligen reglerar hur 
vilan på förskolan eller vem som har makten över vilan valde vi att genomföra 
studien i form av intervjuer. Intervjuer gav oss möjlighet att ta del av vad de 
som jobbar inom förskolan, pedagogerna, menar styr valet av miljö, tidpunkt, 
längd mm på vilan. För att ge studien en högre validitet valde vi att även in-
tervjua ytterligare två kategorier, nämligen förskolechefer och en kommunal 
dagbarnvårdare (eftersom kommunala dagbarnvårdare har samma uppdrag 
och arbetar i samma organisation som de kommunala förskolorna) Detta för 
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att undersöka om deras syn på vilan och vad som reglerar den skiljer sig från 
förskolepedagogernas syn. I de regioner vi undersökt har de kommunala dag-
barnvårdarna minskat i antal kraftigt under de senaste åren vilket medförde 
att vi endast hade möjlighet att intervjua en dagbarnvårdare. Vi hade gärna 
intervjuat fler dagbarnvårdare för att få en större variation men studiens be-
gränsade tid och logistiska svårigheter gjorde detta omöjligt. Detta medför att 
dagbarnvårdaren Lisas svar inte kan ses som representativa för dagbarnvår-
dare men ändå ge en fingervisning på olika synsätt hos olika yrkesgrupper. 
Detta gav oss möjlighet att se om uppfattningarna skiljer sig om vi jämför den 
mer reglerade förskolans pedagoger, som i stor utsträckning är utbildade förs-
kollärare, med dagbarnvårdare som bedriver sin verksamhet i hemmet och 
ofta inte har samma utbildningsgrad. Dessutom får vi en bild av om förskolans 
pedagogers uppfattningar överensstämmer med de ansvariga, d.v.s. förskole-
chefernas uppfattningar om vad som reglerar vilan. 
     Varje intervjutillfälle inleddes med en neutral fråga för att sedan avslutas 
med att ge respondenten utrymme för tillägg. Intervjuerna genomfördes som 
så kallade semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2001), där vi hade ett fåtal 
frågor (se bilaga 1) som vi diskuterade runt och kompletterade med ett antal 
följdfrågor. Det gav en möjlighet att låta respondenterna utveckla sina tankar 
samtidigt som vi kunde fördjupa de diskussioner/frågor som vi anser borde 
fördjupas och ställa ytterligare sonderingsfrågor och uppföljningsfrågor. 
(Bryman, 2001). Nackdelen med intervjuer kan vara att vi som intervjuare kan 
utveckla och ställa frågor på olika sätt och därför kan få svårt att analysera 
våra svar. Intervjuer är också tidskrävande då allt material skall transkriberas. 

I de fall det godkändes av respondenterna spelades intervjuerna in för att 
sedan kunna transkriberas och analyseras. Vi menar, precis som Bell (2006) att 
ljudinspelning är en effektiv metod, då den ger intervjuaren en möjlighet att 
notera vissa kommentarer i efterhand, som annars kanske inte hade reflekte-
rats över om intervjun enbart hade antecknats. Vid intervjuer är det av vikt att 
den som blir intervjuad är medveten om att han/hon blir inspelad; något som 
vi har varit tydliga med. Befring (1994) lyfter också vikten av att den som in-
tervjuar bör ha vetskap och förståelse om att för att intervjun ska få vetenskap-
ligt värde är det av stor vikt att intervjuarens personlighet inte påverkar den 
intervjuades svar utan att svaren blir kompletta och ärliga.     
  
  
  

Forskningsetiska övervägande  
 
När människor involveras i forskning skall de informeras om sin medverkan 
och om forskningen som genomförs. Därefter ska de som medverkar kunna 
välja om de vill medverka eller inte.  

För att uppfylla kraven på etik i samband med vår studie har vi följt 
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Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer avseende etiskt förhållningssätt. 
De krav som nämns där är följande: informationskravet, samtyckeskravet, kon-
fidentialitetskaravet och nyttjandekravet. Dessa krav innebär följande: 
  
Informationskravet betyder att alla som deltar ska få information att delta-
gandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Våra respon-
denter har blivit informerade genom muntlig information. De som medverkar i 
undersökningen har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 
ska delta i. Det ska inte medföra några negativa följder om de medverkande 
avbryter sin medverkan. 
  
Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta godkännande från för-
älder/ vårdnadshavare om de undersökta är under 15 år. 
  
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter rörande de personer som 
deltar i undersökningen skall ges konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. 
  
Nyttjandekravet betyder att enskilda uppgifter på personer enbart får använ-
das för forskningsändamål. Våra respondenter har fått information att de in-
spelade intervjuerna kommer att sparas till opponeringen är genomförd. 
Materialet förvaras där inga obehöriga kan ta del av materialet. Respondenter-
na har även upplysts om att inga resultat kommer att delges respektive avdel-
ningar, pedagoger eller chef. 

  
Före studiens påbörjan har kontakt tagits med resp. förskolechef. Förskoleche-
ferna har godkänt att intervjuer får genomföras med pedagogerna på försko-
lan. De har i samband med detta också upplysts om Vetenskapsrådets rekom-
mendationer som ligger till grund för vårt etiska tänkande. Respondenterna 
har också blivit informerade om studiens syfte och innehåll samt att, enligt 
informationskravet, deltagandet i intervjuerna är frivilligt. Respondenterna 
kan vilken stund som helst under intervjun avbryta sin medverkan. 
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      Metoddiskussion 
 
Vi valde att genomföra vår studie i form av intervjuer. Detta för att på ett dju-
pare plan kunna analysera hur pedagoger uppfattar hur de arbetar med vilan 
och deras syn på varför det är så.  

Vi har även kompletterat undersökningen med en separat enkätundersök-
ning riktad till barnens föräldrar. Att blanda kvantitativa (enkäter) metoder 
med kvalitativa (intervjuer) kan enligt Bryman (2001) skapa vissa problem bl.a. 
att olika metoder kan stå för olika paradigm. Vi har därför valt att enbart an-
vända oss av de intervjusvar vi fick, medan enkätundersökningen funnits som 
ett arbetsunderlag under vårt arbete. 

 
 
Genomförande 
 
Totalt utfördes nio stycken intervjuer (sammanlagt 10 personer intervjuades 
därav två pedagoger intervjuades samtidigt) under studiens gång. Dessa in-
tervjuer utfördes som s.k. semistrukturerade intervjuer med ett fåtal förvalda 
frågor som i sin tur innehöll fler underfrågor. Varje intervjutillfälle inleddes 
med en neutral fråga för att sedan avslutas med att ge respondenten utrymme 
för tillägg. I de fall det godkändes av respondenten (samtliga fall utom en) 
spelades intervjuerna in och transkriberades sedan. Samtliga intervjuer skedde 
under dagtid på resp. förskola utan störande ljud eller rörelse och låg tids-
mässigt på mellan 20-45 minuter. Den insamlade empirin har sedan gåtts ige-
nom och analyserats för att sedan redovisas under resultatdelen. 
      Bryman (2001) menar att en analysmetod är att söka efter teman i materi-
alet. För att hitta dessa teman valde vi att skriva ut våra transkriberade inter-
vjuer. Därefter läste vi igenom dem noga varefter vi satte oss ner och 
klippte isär dem och lade dem i olika högar med olika tematik. Sedan satte vi 
oss ner med våra intervjusvar för att se om vi kunde hitta likheter och olikheter 
som är en viktig del av bearbetningen av materialet (Denscombe, 2000). Vi 
kunde då se olika mönster i de svar vi fått.  Då växte olika teman fram ur vårt 
material. Sedan gick vi igenom varje tema för att få en helhetsbild. Detta inne-
bar vid några tillfällen att de urklippta intervjusekvenserna ibland flyttades 
om. Slutligen framträdde ett antal olika teman. Ahrne och Svensson (2015) 
beskriver denna process och poängterar att bearbetningen är ett tidskrävande 
arbete som ska leda fram till svar rörande den problemställning vi hade från 
början.  Ahrne och Svensson (2015)  benämner arbetet som tre grundläggande 
arbetssätt; sortering, d.v.s. att sortera upp materialet utifrån teman, reducering, 
d.v.s. att man reducerar bort det material som är inte är relevant och slutligen 
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argumentering, d.v.s. att man ställer det resultat man får mot tidigare forsk-
ning. 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes i nära anslutning till intervjuerna. 
Vi upplevde att kvalitén på intervjuerna sjönk vid de tillfällen fler intervjuer 
gjordes samma dag. Trötthet och påverkan av tidigare intervjuer påverkade 
vårt fokus. Därför övergick vi till att göra endast en intervju per dag. Intervju-
erna gjordes på ett flertal förskolor i våra hemkommuner. Utfallet kunde blivit 
annorlunda om vi i stället valt att medvetet uppsöka förskolor i t.ex. socioeko-
nomiskt utsatta områden som Keefe-Coop och Brandt-Amoon (2014) tar upp. 
Antalet intervjuer (9 st.) och valet av respondenter (Förskolelärare, förskole-
chefer och dagbarnvårdare) gör att undersökningens empiri blir trovärdig. 
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      Resultat 
 
 
Presentation av informanter: 
  
Vi har i denna studie genomfört nio intervjuer på ett flertal olika förskolor. Av 
de intervjuer vi genomfört har sex stycken gjorts med pedagoger inom försko-
lan (samtliga förskollärare) två förskolechefer samt en kommunal dagbarnvår-
dare (i dagligt tal kallad dagmamma). I studien är deras namn fingerade men 
deras roll samt antal år i yrket är faktiska. 
  
De intervjuade pedagogerna är: 
  
• Stina, arbetat 25år inom förskolan 
• Ylva, arbetat på samma arbetsplats i 36år 
• Tyra, arbetat 13år inom förskolan 
• Carola, arbetat 2år inom förskolan 
• Mia, arbetat 25år inom förskolan 
• Svea, arbetat 18år inom förskolan 
• Madde, arbetat 11år inom förskolan 
• Förskolechefen Ulla, arbetat som förskolechef 3år, utbildad förskollärare 

som tidigare arbetat inom förskolan i 20år 
• Förskolechefen Emma, arbetat som förskolechef i 9år 
• Dagbarnvårdaren Lisa arbetat som kommunal dagbarnvårdare i 14år, där 

innan på förskola och fritidshem (utbildad barnskötare) 
  
En av intervjuerna innefattade två pedagoger, Svea och Madde, alltså gjordes 
nio intervjuer med sammanlagt tio pedagoger/chefer/dagbarnvårdare. 

Pedagogernas svar, tankar och synpunkter har sammanställts utifrån några 
huvudteman. Dessa teman har sedan behandlats utförligare och i sin tur inde-
lats i olika aspekter såsom föräldrars inverkan, pedagogens roll, ledning och 
styrmedel, befintlig forskning och gammal vana. Reflektioner, likheter och 
olikheter mellan de olika svaren varvas med direkta utdrag/citat. 

De pedagoger mm som vi intervjuat har tillsammans arbetat ca 176 år inom 
den svenska förskolan (i snitt ca 19,5 år) och har således en mycket god erfa-
renhet av att jobba inom förskolan. Flertalet av dem har arbetat på flera försko-
lor och har tagit med sina erfarenheter även från tidigare arbetsplatser. 
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Nya tider– nya behov? 
  
För att kunna undersöka vad pedagogerna uppfattar vad det är som reglerar 
vilan i förskolan måste vi börja med att ställa oss frågan varför barnen vilar.  
Alla pedagoger i undersökningen betonar att barnen idag har långa dagar, de 
kommer ofta tidigt och är kvar på förskolan till sena eftermiddagen. Det med-
för att barnen har ett behov av vila under dagen. Förskolechefen Ulla menar att 
barnens vistelsetider blivit längre genom åren, och att barnens tid på förskolan 
idag är betydligt längre är för 10-15 år sedan. Detta, menar hon, har medfört att 
behovet av vila har ökat. Under våra intervjuer återkommer flera av de inter-
vjuade förskollärarna ofta till just barnens långa dagar på förskolan. Många av 
de intervjuade har ju också en lång erfarenhet av arbetet på förskolan. Tyra 
menar att barnens tid på förskolan har ökat kraftigt under de 13 år hon jobbat 
inom förskolan. Förskolechefen Ulla utvecklar sina tankar: 
  

Nu är det vanligare för oss föräldrar att vara uppe sent, att spela 
spel och så där och barnen får då vara uppe längre. Det här får ju 
ett genomslag i förskolan där barnen är tröttare eftersom dom va-
rit uppe längre. Vi lever ju också i en materialistisk tid för nu job-
bar ju småbarnsföräldrar heltid och därför är det ett större tryck 
på förskolan och därigenom ett större behov, tror jag, av att 
kunna vila eller dela barngrupperna i mindre grupper för att få 
ner ljudnivån. 

  
Att vilan är viktig verkar vara en genomgående syn hos alla de pedagoger i 
studien. Däremot går meningarna isär om hur det fungerar idag. Många in-
formanter menar att vilan är en väl inarbetat rutin, men inte alla. Pedagogen 
Ylva, som är den av våra informanter som jobbat längst inom förskolan har en 
något annorlunda syn på vilan i förskolan. Hon menar att förskolan idag inte 
har något som kan kallar för vila, att man helt enkelt inte prioriterar den biten 
inom förskolan idag, absolut inte på samma sätt som vi gjorts tidigare. Hon 
har lite svårt att definiera det vi i vardagslag kallar vila inom förskolan: 
  

  
Vila? Det uttrycket eller begreppet tycker jag /.../ det florerar inte 
här hos oss. Ordet vila, eftersom vi gör ju inte det, alla vilar inte 
här. Dom som sover naturligtvis och sen har ju vi uppe vila, vi 
kallar det inte ens för vila utan vi har läsning. 

  
Organisation och utförandet av vilan är något som skapas på många av Sveri-
ges förskolor varje dag, med samma styrmedel som grund, vilket borde med-
föra att liknande grundsyn på vilan finns på olika förskolor. Men Ylvas tankar 
om vilan, och hur den fungerar, delas inte alls av Förskolechefen Emma som 
framhåller att vi, förutom barnets fysiska behov, har styrmedel (i form av Lä-
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roplanen Lpfö-98) som reglerar att förskolan ska erbjuda barnen möjlighet till 
vila och återhämtning under dagen. Hon hänvisar alltså till de styrmedel som 
gäller för alla förskolor i landet.  
          

För det första så står det i våra styrdokument det här att det ska 
vara väl avvägd dag mellan aktiviteter och vila. Och små barn 
behöver rent fysiskt hämta krafter alltså de har ett större sömn-
behov. 

  
  
Tidigare forskning var också ett argument som kom fram. Flera av responden-
terna talade om olika forskningsresultat utan att vidare specificera vilka rap-
porter man talade om. Svea menade t.ex. att hjärnforskningen visar att sömnen 
är viktig för små barn. Även de bägge förskolecheferna nämnde forskning utan 
att gå djupare in på vad. Vår tolkning är att respondenterna känner att det för-
väntas att forskning ligger till grund för arbetet men att det kanske inte alltid 
är fallet. 
  

Vem bestämmer varför sover vissa barn ute och andra 
inne?   
  
En annan förutsättning för att undersöka vad som reglerar vilan är att ta reda 
på hur vilan är organiserad. Här visade det sig att svaren skiljde sig från peda-
gog till pedagog och från förskola till förskola. På samtliga förskolor utom en 
sover barnen inomhus, oftast på madrass, en del förskolor har speciella sov-
rum medan andra använder lokalytor som under resten av dagen används för 
andra ändamål. Förskolechefen Ulla och pedagogen Tyra, som arbetar på 
samma förskola (som är den förskola som sticker ut från de andra eftersom 
den sovande vilan sker utomhus) har båda synpunkter på hur organisationen 
fungerar. Ulla, som varit med om att utforma vilan säger följande: 
  

När jag började jobba här sov vi inne på madrasser men så blev 
det att en del barn var ju inte riktigt trygga med det så ett barn 
fick ju sova i docksäng, för det kändes bra för det barnet... Sen 
blev det att de flesta barn är vana att åka vagn och att det är en 
trygghet med vagn och därför blev det att vi började diskutera så 
här – om barnen är så trygga med vagn och inte riktigt trygga att 
sova på madrass så blev det så att kanske barnen ska sova i vagn 
i stället och att man sover ute, ja frisk luft och så där men främst i 
det här var syftet att de skulle känna sig trygga. 

  
Att genomföra förändringar kan vara både kostsamt och arbetsamt för barn 
och personal men även för barnens föräldrar. Därför, upplever vi, finns ofta en 
skepsis rörande liknande förändringar. Tyra menar att deras organisation har 
ifrågasatts av andra förskolor i kommunen under många år men att det nu 
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börjar svänga och fler förskolor talar både om att ha sovvilan utomhus och 
även att ändra tiderna. Hon poängterar även att hon läst att barnen mår bättre 
av att sova utomhus. De får en större dos frisk luft. Dessutom, menar hon, för-
svinner momentet med att bädda madrasser varje dag, något som Ylva menar 
kan vara både tidskrävande och jobbigt.  Stina, som jobbar på en förskola i en 
närliggande ort, bekräftar det Tyra säger, nämligen att fler förskolor börjat tala 
om att barnen ska sova ute. Här framkommer något som återkommer på flera 
andra förskolor, nämligen att det hos personalen på förskolan ibland verkar 
finnas ett inbyggt motstånd till förändringar. Stina utvecklar: 

Vi har pratat om att sova ute men vi vet inte vart vi ska ha barnen 
sova, det finns inget tak och så har vi inga vagnar. Och så blir det 
bökigt med kläder och så på vintern. Det blir mycket bärande och 
tunga lyft för personalen. Och barnen är ju i alla fall ute minst 1,5 
timme om dagen, men vi tycker kanske lite olika. 

Vi tolkar svaret som att det i det här fallet är avsevärt lättare att hitta svårig-
heter än möjligheter. Motiveringar som ” vi gör som vi alltid har gjort, det har 
ju fungerat, varför måste vi ändra något som fungerar?” verkar återkomma i 
olika former under de olika intervjuerna, både i direkt form, dvs. att informan-
terna själva uttrycker det, men även gällande tredje person, dvs. svar som ”vi 
ville ju men en del pedagoger.” Detta blir än tydligare när vi pratar med Ylva, 
som arbetat på samma förskola i 25 år. Hon säger att de vid flera tillfällen tagit 
upp frågan om att sova utomhus eftersom det anses vara ”bättre för barnen” 
och efterfrågats av föräldrar vid flera tillfällen. Så sent som i höstas var det i 
princip bestämt att de minsta skulle börja sova ute, men efter motstånd från en 
del av personalen (med liknande argument som hos Ylva) så är det återigen 
lagt på is. Ylva är, tolkar vi, frustrerad över att en del medarbetares ovilja till 
förändring ska få styra över ”barnets bästa”.  

Om skillnaderna i organisation skiljer sig mellan olika förskolor blir ju vår 
följdfråga: Hur ser organisationen ut hos kommunala dagbarnvårdare, som 
verkar i samma organisation som förskolorna men med ett mindre toppstyrt 
arbetssätt. Är kanske flexibiliteten större hos dagbarnvårdarna? Vi talar med 
Lisa, som arbetar som kommunal dagbarnvårdare. Hon har mycket riktigt en 
annan, mer flexibel, syn på vilan där föräldrars inflytande är större. Hos henne 
sover en del barn inne och en del ute. Detta styrs uteslutande av föräldrarnas 
önskemål. Hon säger att det fungerat så hos de andra dagbarnvårdarna på 
orten, och hon tror att det gäller även andra orter. Hon menar till och med att 
detta i vissa tillfällen varit helt avgörande för föräldrarnas val av barnomsorg. 
På frågan om vad hon själv tycker svarar hon att hon egentligen tycker att det 
är bra om alla kan sova ute, för ju mer frisk luft man får så håller man sig fris-
kare. Men, som tidigare nämnts, det är föräldrarnas önskemål som styr. 
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Redan här, anser vi, framkommer en skillnad som genomsyrar resterande del 
av undersökningen, nämligen skiljelinjen mellan hur mycket förskolan låter 
föräldrar vara delaktiga och hur mycket pedagogerna reglerar. 
  

Varför sover Olle före maten på sin förskola och jag efter 
maten på min? 
  
Som framkommit av våra intervjuer uppger pedagogerna att sovmiljön skiljer 
sig mellan förskolor och dagbarnvårdare men även förskolor emellan. Det-
samma gäller tidpunkten, d.v.s. när barnen har sin vila. På alla förskolor utom 
en väljer man enligt pedagogerna att sova efter lunchen. På förskolan där pe-
dagogen Tyra jobbar är upplägget annorlunda. Där sover barnen före maten. 
Hon menar att berodde på att de äldre barnens aktivitets tid skulle bli större, 
det skulle bli ett större block, utan avbrott. Men sen, menar hon, är det ju en 
fördel därför att barnen hinner sova färdigt innan det är mat, det är jättevanligt 
att de absolut minsta somnar i maten, om man ska försöka få dem att äta innan 
de vilar. Hon menar att det är ett system som fungerar bra. Beslutet är taget 
helt av förskolan men är nu inarbetat och en kraftigt övervägande del av bar-
nens föräldrar är positiva till förskolans rutiner. En av de andra pedagogerna 
är inne på samma linje och uttrycker det på det här sättet: 
 

Hade vi haft egen ”köksa” så hade vi nog sovit halv elva till ett 
och ätit sen. Det känns att det passar barnen bättre när de är små. 

  
Vi tolkar det som att allt fler förskolor vill ändra tider, men att förskolans fy-
siska miljö och förutsättningar sätter stopp (eller i vissa fall pedagogers mot-
vilja till förändring). Vi kan ändå konstatera att pedagogers roll även här är 
styrande. 

  

Hur länge får barnet sova – och vem bestämmer det? 
  
Hur länge barnen bör eller får sova är också en fråga som engagerar pedago-
gerna. Alla pedagoger är överens om att barnen bör sova minst en timme men 
att detta inte sker, oftast på grund av föräldrarnas önskemål. Föräldrarna har 
ofta, enligt våra pedagoger, en oro över att barnen inte somnar på kvällarna. 
Mia menar att föräldrarnas önskemål ofta blir styrande när det gäller sovtiden 
på förskolan trots att barnens hemmarutiner kan vara minst lika inverkande på 
barnens läggtider på kvällarna. Stina menar att föräldrarna idag har en ännu 
större påverkan på sovtidens längd i förskolan. Många föräldrar är rädda att 
barnet inte ska somna på kvällen och vill därför inte att de ska sova så länge på 
dagen och då lyssnar förskolans personal på föräldrars önskemål. Även när det 
gäller vilans längd går tankarna isär mellan de olika pedagogerna. Ylva anser 
att pedagogerna på förskolan måste våga stå upp på ett tydligare sätt och visa 
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professionalitet och se till vad hon anser vara barnets bästa, och att detta alltid 
måste komma i första hand. På förskolan där hon jobbar sover barnen minst en 
timme. Det finns föräldrar som vill att barnen ska sova mindre än en timme, 
men då, säger hon, måste vi visa professionalitet och kurage och våga säga att: 
- Här på förskolan sover vi minst en timme, för barnets skull. 
     Att det här med vilans längd kan vara problematiskt och komplext framträ-
der hos flera pedagoger. Slitningen mellan föräldrars önskemål, vad man själv 
anser bäst för barnen och även styrmedel och tidigare forskning kan ibland 
skapa en oro hos pedagogerna. Detta framgår klart i intervjun med Svea och 
Madde. De lutar sig mot forskningen samtidigt som de vill se varje barns bästa. 
Ändå menar de att vi måste lyssna till föräldrarnas önskemål för att lyckas: 
  

  
-Svea: Fast man kan ju också om man är stor så märker man ju att 
dom inte kräver sömnen. Det tar för lång tid att somna och då 
kan man faktiskt ha en lugn stund med att så spela spel eller göra 
något annat, att man pausar. Men det är svårt om alla är vakna 
för då hittar man inte den lilla vrå och vara i. Men sen vet vi ju, vi 
var på hjärnforskning och då fick vi minsann hör att man ska 
sova, hjärnan behöver pausa liksom. Då känns det ännu mer rätt, 
så vi har sagt en timme eller inte alls men vi får jämka med vissa 
föräldrar men vi väcker inte efter en halvtimme. Då är det bättre 
att de inte sover alls. 

                         -Madde: Man får jämföra sig lite med sig själv. Hur skulle man 
klara en hel dag på jobbet utan rast, barnen behöver den också. 

                         -Svea: Man får lyssna på föräldrarna också, för vissa barn har ju 
problem på nätterna och det ska funka hemma också. Man ska ju 
inte förstöra ett familjeliv på grund av att man måste sova på för-
skolan. 

  
Här kan vi, konstatera vi, återigen se en “konflikt” mellan föräldrar och för-
skola, där pedagogernas inställning och kunskap sätts på prov. 
  

  

Reglering av vilan – En konflikt mellan pedagoger och 
föräldrar? 
  
När det gäller vad som egentligen reglerar vilan går svaren även här lite isär. 
En del pedagoger menar att föräldrarna har en stor inverkan medan andra 
säger att detta inte får vara en avgörande faktor. Dagbarnvårdaren Lisa menar 
att föräldrarna har en stor påverkan vad avser sovvilan hos henne och många 
andra dagbarnvårdare. Föräldrarna har ofta önskemål om var (inne eller ute) 
barnen skall sova på vilan, hur länge de ska sova, och när vilan ska infalla. 
Hon menar att inflytandet från föräldrarna är större än på de förskolor Lisa 
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arbetat på tidigare. Pedagogen Stina påtalar även hon vilken påverkan föräld-
rarna kan ha och även vad det kan få för konsekvenser: 
  

-Stina: Vi har tom haft ett barn som bara skulle sova en kvart. 
-Intervjuare: Och det var ok? 
-Stina: Ja, stackars liten, föräldrarna gav henne alltid godis när 
dom åkte hem för att barnet skulle få en sockerkick och hålla sig 
vaken en stund till. Hon var så trött stackarn, ibland kunde hon 
gömma sig ute och somna bakom ett träd. 
 -Intervjuare: Men ni tyckte att det var ok att ha det så? 
-Stina: Ok och ok.... Det var bara en kortare tid, men det kändes 
inge vidare. 
  
  

Ett sådant svar skapar tankar rörande hur förskolan arbetar med att se till bar-
nets bästa.  
     Andra pedagoger framhåller i stället pedagogernas roll i reglerandet. Peda-
gogen Ylva menar att det ibland kan uppstå skillnader i synen på barnens vila 
och att det då är viktigt att vi som pedagoger vågar ta beslut och försvara 
dessa. Hon menar att om man är tydlig och har en förklaring, så är det inget 
problem. Den diskussionen behöver inte tas med föräldrarna menar hon. Hon 
uttrycker det så här:   
 

Lite styrd får man vara tycker jag. Vi är alldeles för rädda, vi som 
jobbar inom förskolan, vi står och trampar alltså; visa profession-
alitet, vi e proffs på det här, så här gör vi här för att det ska fun-
gera både för ditt barn och för alla andra. 

 
Hon menar att pedagogernas agerande kan vara både positivt och negativt. 
Hon återkommer till situationen där ”hennes” förskola skulle ändra sovruti-
nerna. Pedagogernas agerande, menar hon, var i det fallet ett stort hinder för 
förändringar. Rädslan för förändring samt inställningen att det som alltid har 
funkat inte behöver ändras, får inte bli avgörande i beslut som rör barnens 
bästa, eller som hon lite uppgivet uttrycker det:   
 

Man hittar ju hinder om man inte är riktigt övertygad och inte 
vill det här. Det blir mycket, mycket jobbigare och alla pust och 
stånk. Jaja vi kommer nog dit här också tror jag. 

 
Att pedagogerna har en stor påverkan och bör också ha det bekräftas av för-
skolechefen Ulla som menar att i förskolan har man ju förskollärare och 
barnskötare anställda och de har en lång gedigen utbildning där man har pra-
tat om sådana här saker, hur man arbetar på förskolan, och då tänker ju hon 
som förskolechef att hon måste ju lita på att dem som är proffs på det här arbe-
tet, att dem utför sitt uppdrag. Sedan, säger hon, att hon har olika strategier för 
hur hon ser hur det fungerar när hon går runt på avd. och läser av och ser hon 
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att det fallerar någonstans får hon gå in och handleda men annars måste ju hon 
förlita dig på att alla gör sitt uppdrag, och där är det ju läroplanen vi har att 
förhålla oss till. 
  
  
  

Rutiner, organisation och gammal (o)vana – på gott eller 
ont? 
 
Det framkommer också att gammal vana och sådant som möjlighet till raster 
kan inverka. 
    Återigen får vi höra saker som; ” Det har väl alltid varit så. Man ska alltid 
vila efter lunchen. Har det inte alltid varit så?” Vi konstaterar att det kan skilja 
lite beroende på var man jobbar men att gamla vanor har ett stort inflytande på 
förskolans vardag. Det framkommer också att personalens raster (som ju na-
turligtvis måste finnas) ibland kan vara styrande över hur dagen, och där med 
också vilan, organiseras. En pedagog hade upptäckt att alla avbrott på dagen, 
(avklädande, påklädnad, raster mm) gjorde att barnens lek avbröts upp till tio 
gånger varje dag.  Ulla, som arbetat i barnverksamheten i många år men sedan 
tre år är förskolechef menar också att rutiner och ”gammal vana” kan vara en 
orsak till hur vilan organiseras eller styrs. Hon menar att det är mycket upp till 
pedagogerna. Förskolan, menar hon, är väldigt rutinbunden och har alltid va-
rit så. På nåt sätt sitter det här med vilan väldigt inpräntat. Annars har det ju 
också varit en aktivitet för att personal skall ha möjlighet att gå på rast och på 
så sätt krockar det ju lite med att det är barnets behov men samtidigt kan man 
ju se det som att man tillgodoser flera behov, både att barnen hinner vila och 
att personalen hinner ta sin vila, avslutar hon. 
      Hon får medhåll av pedagogen Carola som också hon menar att rutiner och 
“gammal vana” organiserar vilan. Det är mycket rutiner, efter maten ska man 
vila t.ex. På frågan om varför det är så tänker hon efter och svarar sedan att det 
är en bra fråga. Hon tror inte att hon varit på någon förskola som inte har haft 
vilan efter maten. Om det är pga. att man ska få ut sina raster eller någon annat 
låter hon vara osagt. 
      Förskolans organisation kan också skapa olika förutsättningar för olika 
förskolor.  En tanke som också delas av en av förskolecheferna som menar att 
organisationen kan påverka hela upplägget. Hon menar att det finns en del 
yttre omständigheter som påverkar. Mat, schemaläggning o.d. kan påverka. 
Hon erkänner att de säkert har barn som skulle må bättre av att vila tidigare 
men att storleken på förskolan gör anpassningen/ omorganisationen omöjlig 
att hantera. Även den andra förskolechefen framhåller att organisationen 
ibland kan vara ett hinder. Hos de olika pedagoger vi intervjuat går tankarna 
runt detta isär. Flera av pedagogerna väljer att hänvisa till organisationen och 
att allt ändå funkat rätt bra när ändringar kommer på tal medan andra poäng-
terar att pedagogers professionalitet och kurage skall styra över verksamheten. 
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Detta visar hur pedagogernas inställning är en maktfaktor när det gäller verk-
samheten och därigenom vilan i förskolan. 
  
 

 
Riktlinjer och tidigare forskning 
 
När det gäller riktlinjer uppifrån eller tidigare forskning svarar pedagogerna 
ofta lite svävande.  Ylva ger t.ex. detta svar på om forskningen ligger till grund 
för deras arbetssätt: 
  

-Ja vi pratade forskning. Om vi lutar oss mot sådana saker och 
varför vi har den vila som vi har. Både och skulle jag vilja säga. 
Dels kan beprövad erfarenhet vara om man gör saker under en 
mycket lång tid och dessutom utvärderar den, alltså dokumente-
rar den, hur blev det, att ha en utvärdering. Är det faktiskt en be-
prövad erfarenhet? Här och nu. Vi ska inte förkasta den här be-
prövade erfarenheten inom bara det här huset heller.  
-Är beprövad erfarenhet bara det som professorer slagit fast? Det 
finns det ju också olika synpunkter på. 
  

Pedagogerna i förskolan får sina riktlinjer för arbetet dels via de styrmedel som 
finns (lpfö98 m.fl.) och dels från de högst ansvariga på resp. förskola, dvs. för-
skolechef eller i vissa fall rektor. Därför är det intressant att fundera över om 
dessa lutar sig på någon tidigare forskning inom området. När vi ställer frågan 
upplever vi att förskolecheferna, som ju är ytterst ansvariga för verksamheten, 
har svårt att komma på någon forskning som stödjer arbetssättet. En av dem 
nämnde ju redan tidigare att hjärnforskningen är viktig men inte på vilket sätt. 
Den andra förskolechefen i vår undersökning är lika svävande hon. På en di-
rekt fråga om det finns någon forskning att tillgå rörande vilans organisation 
och vem som bör reglera den, och på vilka grunder svarar hon att hon inte kan 
komma på någon forskning som skulle kunna vara användbar för att reglera 
vilan, mer än att ”man vet” att barn mår bra av att sova ute. 
     Det kan tolkas som att forskningen inte har någon inverkan på hur vilan 
organiseras på dessa förskolor och det kan vara så att det resultatet gäller även 
på flera av våra svenska förskolor. 
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Diskussion 
 
Studiens syfte har varit att undersöka och beskriva vilka uppfattningar som 
förskolans pedagoger uttrycker rörande förskolans val av vila och vad eller 
vem som reglerar detta. Vi ville få en inblick i hur stor påverkan föräldrar an-
ser sig ha, pedagogens roll och om andra faktorer såsom tidigare forskning, 
den fysiska miljön eller riktlinjer uppifrån är vad som gör att vilan i förskolan 
sker på det sättet den gör.    
      
  

Det är svårt att lära gamla hundar sitta 
 
Flera av de pedagoger som intervjuades poängterade att man pratat om att 
omorganisera vilan så att barnen fick sova utomhus, men att det av olika an-
ledningar inte blivit så. Här framkom att saker som att det inte fanns någon 
avsatt plats på gården eller att det saknades vagnar. Vi tolkar pedagogernas 
svar som att den enskilt största anledningen till att barnen fortfarande sov inne 
var pedagogernas ovilja, dels till förändring i stort men även känslan av att det 
skulle bli jobbigare för pedagogerna med påklädnad, dragandet av vagnar o.d. 
Vidare kunde vi konstatera att en stor del av bakgrunden till dagens organisat-
ion var gammal vana, d.v.s. vi vet inte riktigt varför vi gör som vi gör, men vi 
har alltid gjort så och det har ju funkat okej. Det handlar också om inställning 
till något nytt och att vilja förändra, förändra från det trygga till något nytt och 
otryggt.  Skolinspektionen konstaterar i sin rapport 2012:7 att det ibland finns 
ett subtilt motstånd mot nya idéer. Det finns enligt rapporten, som vi tidigare 
nämnt, en kluvenhet hos en del personal i att ”ta in” det nuvarande uppdraget. 
Det kan t.ex. gälla de som arbetat länge, de som antingen saknar pedagogisk 
utbildning eller de som utbildat sig med andra pedagogiska utgångspunkter 
än nuvarande läroplan har. I resultatet ser vi att det uppstår en konflikt mellan 
barnets bästa och den egna ”bekvämligheten”. 
 
 

Föräldrars inflytande vs pedagogers kompetens 
 
Föräldrarnas påverkan och pedagogers professionalitet är ofta återkommande 
både i tidigare forskning och i de resultat vi kan se i våra intervjuer. I det stora 
hela handlar det om att skapa en bra vardag för alla på förskolan genom att 
vara med i förhandlingarna som sker på förskolan (Johannesen, 2012), men 
Johannesen menar också att vuxna människor i detta fall pedagogerna är i en 
maktposition i relation till barnen på förskolan. Därför är det samspelet mellan 
föräldrar och pedagoger som är basen för maktstrukturen inom förskolan. 
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Detta kan kopplas till Foucaults (1994) tankar rörande dels att vem som inne-
har makten är underordnat hur den används. Vidare kan hans syn på kopp-
lingen mellan makt och kunskap tolkas som att pedagogernas kunskap bör 
vara en avgörande faktor i maktspelet mellan föräldrar och pedagoger.  Med 
Foucaults tankar som grund skulle alltså, tolkar vi, makten inom förskolan till 
stor del lyftas över på pedagogerna som (förhoppningsvis) har en annan peda-
gogisk kunskap än barnens föräldrar.  
  
Crozier (1998) går ytterligare ett steg och menar att föräldrars potentiella makt 
till och med kan vara ett hot mot lärares professionalism. Informationssam-
hället med en alltmer tilltagande skolning i hemmen kan leda till att makten 
skjuts över till föräldrarna. Detta kan bli en naturlig följd av pedagogers upp-
muntran till föräldrar att engagera sig (som finns upptagen i Lpfö98) och kan, 
som Forsberg (2007) ser förstöra balansen och i förlängningen skapa problem. 
     Det vi också kan se i resultatet är att det som, enligt pedagogerna, egentlig-
en reglerar vilan är till en väldig stor del hur pedagoger klarar av att styra vi-
lan och inte minst hur pedagoger kan visa yrkesskicklighet och i många fall stå 
emot det tryck de kan få från barnens föräldrar, men också följa med i ny 
forskning som rör vilan. Det visas även i forskningen att förskolans pedagoger 
saknar kunskap om barnens sömnbehov. Siren-Tusanen och Robinson (2001) 
menar att förskolans pedagoger saknar kunskap om barnens sömnbehov och 
hur dess förändras över tid. Förskolans uppbyggnad gör att pedagogiska akti-
viteter väger tyngre än barnens behov av anpassad sömn på förskolan, och att 
det skulle finnas ett värde i att pedagoger blev medvetna om sambandet mel-
lan barnens sömnbehov och hälsoaspekter.   
      Vi uppfattar de svar vi fått som att det krävs mindre barngrupper, kompe-
tenta och utbildade pedagoger och en god pedagogisk miljö, både inne och ute. 
Det handlar även om att pedagoger ska vilja göra förändringar, att inte vara 
rädda för nya arbetssätt. Att ibland gå utanför sin bekvämlighets box för att 
göra det bästa för barnen. 
       I Lpfö98 uttrycks det att barnen i förskolan sak i förhållande till deras vis-
telsetid och ålder få en väl avvägd dagsrytm och vistelsemiljö. Där ska det 
vägas samman med omsorg, vila och aktiviteter på ett balanserat sätt (Utbild-
ningsdepartementet, 2011). Men det som pedagogerna själva uttrycker det är 
”så har vi alltid gjort” återkommer när vi intervjuade dem. Om det är pedago-
gerna som styr vilan så borde ansvaret vara mer än det som ”sitter i väggar-
na”. Att känna ett ansvar gentemot barnen och de uppdrag som föreligger för 
pedagogerna. 
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Vilken makt har barnen? 
 
Vad menas då med makt? Tullgren (2004) anser att maktbegreppet är spretigt.  
Det handlar om olika uppfattningar och olika samhälleliga nivåer samt vem 
som har makten och när. 
      För det mesta handlar makt om påverkan och att kontrollera andra indivi-
der enligt Tullgren, där några har makt och andra inte. I det stora hela handlar 
det om att skapa en bra vardag för alla på förskolan genom att vara med i för-
handlingarna som sker på förskolan (Johannesen, 2012), men Johannesen me-
nar också att vuxna människor i detta fall pedagogerna är i en maktposition i 
relation till barnen på förskolan. 
     Vi förutsätter att dagens barn är kompetenta och aktiva och medkonstruktör 
av sin egen kunskap (se Lpfö 98; Lenz Taguchi och Dahlberg, 1994; Sommer, 
1997). Det innebär att vi i förskolans värld förväntar oss aktiva barn med egen 
vilja. Vi ger barnen både frihet och ansvar att reglera sina handlingar så länge 
barnet gör vad vi förväntar oss att barnet gör. Pedagogens roll blir då att leda 
och rätta till ev. felaktigheter som uppstår. Den typen av frihet som då fram-
kommer kan sägas vara en ”frihet som håller makten i handen” (Permer och 
Permer, 2002, s 61) 
Vi tolkar det som att vi kan ge barnen en skenbar makt som förutsätter att bar-
nens agerande faller inom de ramar vi satt upp. 
      Under våra intervjuer framkom aldrig någon indikation på att barnen 
skulle ha någon egentlig makt över sin vilosituation. Visserligen skapas, på 
många håll olika barnkulturer i samband med vilan, likt Grunditz (2013) skri-
ver, de vi kan konstatera utifrån intervjuerna att barnen, som Åberg och Lentz 
Taguchi (2005) skriver, aldrig fria från påverkan från pedagogerna. Detta gäller 
vilan likväl som övriga aktiviteter under dagen 
    Vuxna människor utsätts ofta för diskriminering pga. hög ålder, men barns 
underordning verkar mer legitim och självklar. Det handlar även om att vux-
nas erfarenheter och kunskapsgrundande auktoritet samt deras makt och den 
vuxnes fysiska storlek gör att barns underordning oftast blir självklar. Barns liv 
är beroende av vuxna, fast barn bör ha egna rättigheter och ses som aktörer. 
 
  

Begränsningar – fasta ramar 
 
Vi uppfattar utifrån pedagogernas svar att tidigare forskning inte ligger till 
grund för hur vilan organiseras. Under de intervjuer vi utförde framkom detta 
tydligt, eftersom ingen, vare sig pedagoger, förskolechefer eller dagbarnvår-
dare, svarade att tidigare forskning eller andra riktlinjer ”uppifrån” hade nå-
gon påverkan. Dolda förhållningssätt präglar samspelet och arbetet med bar-
nen. Det skapas ett samspel mellan barn och pedagoger, och de olika möjlig-
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heter och begränsningar som handlar om traditioner, villkor och synsätt. 
Andra yttre förutsättningar, såsom den fysiska miljön, kom fram i de inter-
vjuer vi gjorde. Avsaknad av utrymme, barnvagnar och pengar var, enligt de 
intervjuade pedagogerna, ofta avgörande i förskolans vardag och även vilan i 
förskolan. Tittar vi i Lpfö 98 (utbildningsdepartimentet, 2011) står det att pe-
dagogerna är ansvariga för förskolans verksamhet som fostran till demokrati 
och lärande, men Arnér (2006) menar att barnen ges kanske ingen egen röst 
utan pedagogerna av tradition avgör vad som ska ändras och vad som ska ske 
på förskolan som om det sitter i väggarna. 
 

Slutsats 
 
Vår studie har visat att makten över vilan i förskolan i huvudsak ligger hos 
pedagogerna och att pedagogers professionalism när det gäller kontakten med 
barnens föräldrar är avgörande för möjligheten att lyckas skapa en tillfredsstäl-
lande organisation under vilan på förskolan. Kanske kan vår studie om vad 
som reglerar vilan på förskolan bidra till att pedagogerna och förskolecheferna 
ser över vad som kan ändras eller bidra till att vilan lyfts som en viktig del av 
dagen, och ett värde i att pedagogerna blir medvetna om barnens sömnbehov. 
Och inte att förglömma att vila påverkar barns möjlighet till lära. 
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BILAGA 1  
 
 
Intervjufrågor till pedagoger, förskolechefer och dagbarnvårdare 
 

• Hur länge har du arbetat på förskolan? 
 

• Varför vilar barnen? 
 

- Vad anser du? 
- Hur vilar barnen? 

 
• Vad är det som styr vilan- vad, när, hur och varför 

 
• Hur länge vilar barnen?  

 
-Varför? 

  
• Har du något att tillägga? 

 

 


