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Abstrakt 
Vilan är en vardaglig aktivitet på många förskolor men som det inte forskats så 

mycket omkring. Däremot så finns det en hel del forskning om barns 

delaktighet och inflytande i förskolans samlingar. Studiens syfte är att 

undersöka hur barn kunde vara delaktiga i vilan och dess innehåll samt 

pedagogers och barns egen upplevelse var av att vila och varför man vilade i 

förskolan. Undersökningen gick till så att jag observerade barns vila under tre 

tillfällen, intervjuade fyra pedagoger och hade samtal med åtta barn. Detta 

gjordes på två olika förskolor i två olika kommuner. Det barn kunde vara 

delaktiga i var att göra olika val som t.ex. val av bok, var i rummet barnet ville 

ligga eller sitta och bredvid vem. Barnen kunde också ha olika önskemål t.ex. 

att få se en film, hur lång tid vilan skulle vara eller vilken bok de skulle läsa. 

Men det var inte alltid barnen fick igenom sina önskemål om vilan och barnen 

visste inte heller vad de kunde vara delaktiga i. Barnen blev också delaktiga i 

vilan genom att pedagogerna såg barnens intressen och behov, på så sätt 

kunde barnen påverka vilan på ett indirekt sätt. På en av förskolorna så 

röstade barnen om böcker som de skulle läsa vid vilan. Barnen upplevde vilan 

på olika sätt en del barn tyckte om vilan medan andra barn tyckte den var 

tråkig, något som pedagogerna också var medvetna om. Pedagogerna menade 

att vilan har en viktig funktion för att barnen ska få en paus under dagen som 

är lugnare och tystare. Både kroppen och hjärnan behöver en stunds 

avkoppling för att barnen ska kunna ladda sina batterier menade 

pedagogerna. Men vilan kunde också ses som ett tillfälle för lärandet som t.ex. 

vid högläsning så utökas barnens ordförråd och utvecklar barnens språk. 

Barnen själva uttryckte att vila är bra för kroppen. 

Nyckelord: avkoppling, delaktighet, demokrati, förskola, inflytande, stress, 

sömn, vila   
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1 Inledning 
Jag har valt att i den här studien fokusera på förskolebarns delaktighet i vilan. 

Vilan i förskolan är en gemensam aktivitet där ett möte uppstår mellan barn 

och pedagoger. I det samspelet finns det möjligheter till delaktighet som 

innebär att barn ska få stöd i att uttrycka sina åsikter och att bli lyssnade på. 

Tillsammans kan barn och pedagoger verka för att skapa ett demokratiskt 

vardagsliv på förskolan. Mitt intresse för vilan i förskolan väcktes när en 

pedagog gjorde mig uppmärksam på att alla vi människor vilar på olika sätt. 

Men min upplevelse är att i förskolan så vilar alla barn på ett och samma sätt 

genom att pedagogen läser en bok eller att lyssna på sagoband. Vilan sker 

rutinmässigt varje dag på ett bestämt klockslag, oftast efter lunch då 

pedagogerna tar sin rast. Min upplevelse av vilan är att en del barn finner ro i 

att lyssna på en saga, medan andra barn har svårare att finna lugnet och 

undrar istället hur länge det är kvar av vilan. Sen finns det barn som upplever 

att de aldrig får vila utan måste leka jämt.  

Den beskrivning jag har gjort av vilan ovan kan jämföras med vad som 

uttrycks om vilan i litteraturen. Tiempo Von Essen (2012) säger att vilan i 

förskolan är en aktivitet som förekommer dagligen tillsammans med andra 

barn. Halldén & Simonsson (2000) säger att vilan sker i samband med lunchen 

och att pedagogen oftast läser böcker för barn mellan 3-5 år. Syftet kan vara att 

lära sig något eller vila en stund efter maten. Men Åberg & Lenz Taguchi 

(2012) upplevde att vilans sagostunder för alla barn är en svårighet då sagan 

kanske inte engagerar alla utan stunden fylls med ord om att sitta still och vara 

tyst. Det innebär att det förstör stunden för de barn som gärna vill höra sagan. 

Nordin- Hultman (2011) uppmärksammade att i förskolan så finns ett fastställt 

schema med t.ex. samlingar, lunch, vila, utevistelse, mellanmål men också en 

osynlig planering för när barnen ska t.ex. gå på toaletten, klä av och på sig, 

tvätta händer, osv. så barnen regleras i tid under sin dag i förskolan t.ex. 

Fram till 9.00 lek och undan plockning 
9.00 – 9.25 samling 

9.25 -9.35 toalettbesök 

9.35 – 9.50 påklädning i tamburen 

9.50 – 10.50 oftast utevistelse eller temaarbete 

10.50 - 10.55 avklädning i tamburen  
10.55 – 11.00 handtvätt i tvättrummet 

11.00 – 11.10 lek eller lunchsamling  

11.10 – 11.40 lunch 

11.40 – 11.50 toalettbesök 

11.50 – 12.00 förberedelser för vilan 

12.00 – 13.15 vila eller lugna aktiviteter 

13.15 – 14.15 lek eller temaarbete, ev. utevistelse 

14.15 – 14.35 mellanmål 

14.35 – hämtning, lek (Nordin-Hultman, 2011, s.97) 
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Och Nordin-Hultman menar att det är schemat och den osynliga planeringen 

som gör att barnen regleras i tid men också var barnen kan vara i vilket eller 

vilka rum. Det innebär en begränsning av barns inflytande. Nordin-Hultman 

menar att det ställs ganska stora krav på barnet som måste kunna anpassa och 

inordna sig till hur dagen planeras och regleras i tid och rum. Öhman (2003) 

menar att det är viktigt att barn kan dra sig undan från det sociala samspelet 

för att vara för sig själv en stund, för att komma tillbaka till leken och sina 

kompisar. Öhman anser att det är viktigt att vuxna lyssnar på barnet om de vill 

delta i en aktivitet eller inte så att barnet får känna efter och bestämma själv. 

Det har en betydelse för barnets självkännedom om sin egen lust, sina egna 

känslor och sitt eget behov. Och Tiempo Von Essen (2012) säger att barn har 

olika behov av att vila men alla barn har rätt till sin egen vila. Och säger vidare 

att barnkonventionen ser bara till det enskilda barnets behov av vila och att det 

är barnets bästa som ska komma i främsta rummet, inte vad som är bäst för 

alla barn i ett kollektiv. Det menar Tiempo Von Essen kan innebära att det 

enskilda barnets behov av icke vila kan krocka med barngruppens behov av 

vila. Men även föräldrar kan utöva sitt inflytande av hur barnets vila ska vara. 

I förskolans läroplan så uttrycks det att barnen ska erbjudas en anpassad 

dagsrytm med både aktiviteter och omsorg som vila i förhållande till barnens 

ålder och närvarotid. Och att barn ska få utveckla en förståelse för sitt 

välbefinnande och sin hälsa (Utbildningsdepartementet, 2011). Ellneby (2008) 

ställer frågan hur lär vi barnen i förskolan att hämta ny energi? Eller kan barn 

själva hitta platser och aktiviteter som ger lugn och ro, men barn kanske inte 

vet vad det kan vara. Ellneby menar att det är vi vuxna som måste visa barnen 

vägen till att skapa balansen mellan utmaningar och avkoppling, lära barnen 

att slappna av. Ellneby låter oss förstå att barn kan lära sig koppla av på 

många olika sätt genom många olika stimulerande aktiviteter som t.ex. 

massagevila, taktila lekar, yogaövningar, olika avslappningsövningar med 

lugn musik eller vandra i skogen. Ellneby menar att det som är den 

bidragande orsaken till stress hos människor är tidsbristen och hur 

möjligheterna ser ut att kunna utöva inflytande på sin egen situation. Öhman 

(2003) menar att få vara delaktig i sin egen aktivitet är betydelsefullt för alla 

människor och om barns synpunkter tas tillvara i verksamheten så kan barns 

undran, sätt att tänka på och inlevelseförmågan utvecklas. 

Forskning om vilan i förskolan inser jag är ett område som det inte forskats så 

mycket om, varken om innehåll, vilans syfte eller hur barns delaktighet 

kommer till uttryck.  Desto mer finns det forskat om förskolans samlingar, om 

dess innehåll, syfte och om barns delaktighet och inflytande (se. t.ex. 

Rubinstein, 1996; Emilson, 2007; Johannesen & Sandvik, 2009; Olofsson, 2010). 

Det jag vill är att undersöka vilka möjligheter till delaktighet barn mellan 

4-5 år kan ha i vilan. Delaktighet kan ses som ett ömsesidigt samspel mellan 

barn och pedagoger där allas åsikter ska lyftas fram och respekteras men det 

innebär inte att det enskilda barnets önskan måste uppfyllas. Som Åberg & 

Lenz Tauguchi (2012) uttrycker att delaktighet handlar om att samarbeta, ta 

gemensamma beslut och gemensamt ansvar för vardagslivet i förskolan.  
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Nästa steg är att se på vad det är som har undersökts tidigare kring vila, 

delaktighet och inflytande. 

2 Bakgrund 
I bakgrunden börjar jag med att redogöra för begreppet vila och hur 

delaktighet och inflytande kan ses, både som synonymt men också som 

enskilda begrepp. Därefter så lyfter jag fram vad den tidigare forskningen har 

att säga om barns vila i förskolan och vad som enligt litteraturen kan vara 

förutsättningar för att barn ska kunna komma i vila. Därefter går jag vidare till 

tidigare forskning om delaktighet och inflytande.  

Vila för trötthet i kropp och hjärna och för att motverka stress 

Ellneby (2008) säger att barn befinner sig på förskolan under långa dagar med 

många aktiviteter och samspelar med många olika människor i en miljö där 

ljudnivån är hög med många barn som kan vara stressande för en del barn. 

Och Söderström (2009) ger oss ett exempel om ett barn befinner sig mitt i ett 

kalas med många andra barn som är glada, pratar och skrattar med varandra, 

bruset av röster från alla barn runt omkring gör att tröttheten infinner sig hos 

barnet. Men bara genom en liten paus och barnet gör en annan aktivitet som 

t.ex. sätter sig ner med en bok, antingen ensam eller tillsammans med någon 

för att få energi. Därefter återvänder barnet till kalaset som innebär att 

tröttheten minskar när aktiviteterna växlar. Söderström menar att när barn och 

vuxna känner sig trötta så är det ett tecken på att det finns ett behov av vila i 

form av en paus eller att byta sysselsättning, så passerar tröttheten och ny 

energi har fyllts på. Ellneby (2008) säger för att motverka stress så handlar det 

om att finna en jämvikt i tillvaron. Den som är vuxen har lärt sig via erfarenhet 

på vilket sätt eller vilken aktivitet som gör att man mår bra av t.ex. vara ute i 

skogen, utöva någon sport eller har något annat fritidsintresse. Men Ellneby 

säger också att barnen behöver de vuxnes hjälp att hitta balansen i sitt liv, barn 

har behov av kompisar, att få utmaningar och att det händer roliga saker men 

också ha tid för att finna harmoni och lugn. Söderström (2009) säger att det kan 

uppstå en kroppslig trötthet som kommit genom en fysisk ansträngning t.ex. 

av att sprungit mycket då behöver benen vila sig och kroppen behöver ladda 

batterierna för att orka springa igen. Men det är inte bara kroppen som 

behöver vila, det behöver även hjärnan som bearbetar många olika intryck som 

gör hjärnan trött men det kan vara svårare att märka att den behöver vila. 

Söderström menar att hjärnan behöver återhämta sig för att kunna fungera på 

bästa möjliga sätt. Vila för hjärnan kan vara genom att vara närvarande i nuet 

och släppa alla tankar på igår, i framtiden utan bara fokusera i nuet så kan det 

bli en sorts mental vila. Ellneby (2008) menar att det som kan motverka stress 

hos barn, är att barngrupperna inte är för stora, att barnen får leka långa 

stunder ostört och vara utomhus. Ellneby låter oss förstå att det finns olika 

aktiviteter som kan motverka stress som t.ex. massage som utlöser ett lugn och 

ro hormon, klassisk musik som gör att barn blir både lugnare och mår bättre. 
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En slutsats som kan dras av ovanstående är att det råder en samsyn i 

litteraturen kring att alla människor har ett behov av att vila när man är trött i 

benen och/eller i huvudet. Det är viktigt att som individ hitta balansen mellan 

utmaningar och aktiviteter som får en att må bra och för att motverka stress. 

Det är pedagogen som måste visa den vägen för barnen, låta barnen ta del av 

olika sätt att vila på och erbjuda olika aktiviteter för vila. Så att barnen får göra 

sina egna erfarenheter och upptäcka själv vad barnet mår bra av och tycker om 

att göra. Att låta barnen förstå vikten av att vila kroppen och hjärnan för att 

återhämta sig som förskolans läroplan uttrycker att varje barn ska få utveckla 

en förståelse för sitt välbefinnande och sin hälsa (Utbildningsdepartementet, 

2011).  

Delaktighet 

Arnér (2009) ger sin definition av delaktighet som innebär att barn är med i 

något som någon annan redan beslutat om. Men som Åberg & Lenz Tauguchi 

(2012) ser på delaktighet är att pedagogen måste kunna ta tillvara och stödja 

barns olikheter, olika förmågor och intressen. Barn behöver inte göra exakt 

samma sak utan kan vara delaktiga på sitt sätt utifrån barnets eget intresse. 

Åberg & Lenz Tauguchi menar att delaktighet handlar om att samarbeta 

genom att ta ansvar och beslut tillsammans för det gemensamma vardagslivet i 

förskolan.  

Inflytande 

Arnér (2009) ger sin definition av inflytande som innebär att barn i förskolan 

kan på ett märkbart sätt påverka sin egen situation. Där lärarens planerade 

aktivitet få stå tillbaka för det initiativ barnet tar.  Inflytande kan ses utifrån 

hur den vuxne i förskolan väljer att respektera och höra barnets röst eller inte.  

Delaktighet och inflytande som synonyma begrepp 

Efter genomgången läsning så uppfattar jag det som att delaktighet och 

inflytande ofta används synonymt som t.ex. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) säger att delaktighet och inflytande handlar om att barnen ska 

mötas med respekt av de vuxna som måste kunna ta tillvara barnens intressen 

och se vad barnet har för avsikter med sitt agerande. Att barnens ord och 

handlingar ger avtryck i verksamheten, på så sätt kan de vuxna uppnå att 

barnen själva upplever att de är delaktiga och har inflytande.  Johannesen och 

Sandvik (2009) menar att när det gäller barns inflytande och delaktighet så är 

det inte att barnen ska bestämma utan det handlar om att vara tillsammans i en 

gemenskap där alla, vuxen som barn visar respekt mot varandra, lyssnar på 

varandra och att alla ingår i en gemenskap trots varandras olikheter. Ansvaret 

för barnens väl och ve har de vuxna men barns deltagande ska kunna ge en 

påverkan på det som sker i verksamheten på något sätt. 

Jag har i min studie valt att utgå från att se begreppen delaktighet och 

inflytande som synonymt för när vilan äger rum så finns det ett sorts samspel 

mellan pedagoger och barn. Vilan är en stund på dagen som handlar om att 
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vara tillsammans och att ingå i en gemenskap. Ett möte som uppstår i vilan 

mellan barn och pedagoger och deltagarna visar respekt för varandra, lyssnar 

på varandras uppfattningar, ger uttryck för sina åsikter eller visar genom 

handling. Att barns deltagande kan påverka det som händer i vilan. Jag 

kommer att använda mig av begreppet delaktighet i min studie men det 

innefattar även inflytande. 

Tidigare forskning om vila 

Söderströms (2013) forskning visade på att det är få barn över 3 år som vilade i 

förskolan. Barnens liv i förskolan består av många aktiviteter, barnen möter 

och samspelar med många människor, det kan vara högljutt och barn är ute i 

alla väder, det kan påverka att barnet blir trött. Söderström menar att för att 

barnen ska få en bättre och längre sammanhållen nattsömn hemma så skulle 

det kanske införas en obligatorisk vila för de äldre barnen på förskolan, för att 

barnen ska vara utvilade och inte falla i sömn när föräldrarna hämtade dem.  

Det som Broberg & Hagström & Broberg (2012) menar är viktigt för att barn 

ska kunna slappna av och somna under vilan i förskolan är att barnen känner 

sig trygga och har tillit till att pedagogen är närvarande under vilan. Det är 

också viktigt med rutiner, att det är samma pedagog som är ansvarig för vilan 

under en sammanhängande tid t.ex. en femdagars period. En del barn finner 

sig väl till ro och somnar själv bredvid sina kompisar och andra barn har 

svårigheter att vila i förskolan. Asp (2002) menar i sin avhandling att om en 

aktivitet ska kunna innebära vila så måste den ske frivilligt och utan krav. Asp 

menar att vilan uppfylls om det stämmer överrens med att det finns en känsla 

av sin egen vilja, handling, glädje och lust. Men det centrala i att vila är att vara 

omtyckt, känna trygghet och att människan i sig själv har ett eget värde som 

inte går att kränka. Asp säger vidare att lära sig vila handlar om att bli 

medveten om sitt eget behov av vila och icke vila. Det kan ta en tid att lära sig, 

vad som är ens eget behov av vila och icke vila, människor lär sig det genom 

egna erfarenheter om vad som är ens egna behov och önskan. Att vara i vila 

kan ske i ensamhet eller tillsammans med andra människor t.ex. genom att 

dela ett intresse vilket kan innebära att individen hittar en gemenskap och 

individen får en känsla av att kunna vara sig själv i den gemenskapen. Vilans 

sammanhang kan upplevas i naturen eller i miljöer som är smakfulla och 

konstnärliga och fyllda av kultur som litteratur, teater, musik och konst. 

Söderström (2009) menar att vara i vila är mer en aktiv handling och inte en 

overksam handling, att vila innebär något som vi tycker om att göra och som 

gör att vi kan hämta energi. Aktivitet och vila är tätt sammankopplande och 

skapar balans och välmående. Att känna glädje, harmoni, lugn, att vara i nuet 

är behagliga känslor som kan upplevas i vila. Vilan är en aktivitet som är 

individuell för varje människa det kan t.ex. vara med kompisar, pyssla, vara 

ute i naturen, att vara i stillhet och inte göra någonting men också rutiner och 

aktiviteter som vi känner igen, kan vara vila. Det som Halldén & Simonsson 

(2000) fann i sin undersökning var att en av pedagogerna menade att när barn 

får fantisera kring det som barnen hör och ser i böckerna så kommer barnet in i 

en kroppslig vila och in i en inre mental stämning. Det som Åberg & Lenz 
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Taguchi (2012) upptäckte var att sagostunden efter lunchen blev intressant och 

vilsam för barnen när pedagogerna ändrade sitt synsätt från att alla barn skulle 

vara med, till att överlåta ansvaret till barnen att bestämma själva om de ville 

delta eller inte i sagostunden.  

En slutsats som kan dras av litteraturen är att om barn ska kunna komma in i 

vila så kan faktorer som trygghet, glädje och lust vara av betydelse, det som 

också kan ha en betydelse är att den sker av egen fri vilja om barn ska kunna 

tillgodogöra sig vilan. Asp (2002) och Söderström (2009) säger att vilan är en 

aktivitet som är individuell för varje människa och att individens behov av vila 

ser olika ut. Asp (2002) säger att genom att få göra erfarenheter så blir 

människan medveten om vad som är ens eget behov och önskan av att vara i 

vila. Men rutiner och återkommande aktiviteter som känns igen kan vara vila 

menar Söderström (2009).  

Vila som ett begrepp för förebyggande mot stress. Vila som ett begrepp när 

man är trött i kroppen eller hjärnan så kan ett behov uppstå av att byta 

aktivitet för att återhämta sig, få ny energi.  

Tidigare forskning kring barns delaktighet och inflytande 

Almqvist och Almqvist (2015) såg i sin studie att barnen i den fria leken eller 

andra aktiviteter som inte var styrda eller planerade av pedagogerna, så var 

det barnen själva som satte upp regler för hur, vad och med vem man lekte 

med. Men i de aktiviteterna som var planerade av pedagogerna som samling 

så var formen ganska styrande och det var pedagogen som bestämde, men 

barnen uttryckte att de gärna skulle bli hörda mer i de vuxenstyrda 

aktiviteterna. Men, menar Almqvist och Almqvist för att barn ska kunna få ett 

reellt inflytande i förskolan så beror det på hur villiga pedagogerna är att 

ändra på maktobalansen som råder mellan barn och vuxna, för barn finner sig 

i de regler och normer som de vuxna bestämmer när det gäller samspel och 

beteende. Barnen ser att de vuxna är någon som har makten och tar viktiga 

beslut. Almqvist och Almqvist menar att barns inflytande är komplicerat då 

det är många vuxna och barn som ska samsas på en och samma plats under 

många timmar varje dag, så är det nog så att det behövs en viss mängd 

styrning och struktur från de vuxna. Det är dock viktigt att pedagogerna 

stimulerar barn att reflektera över deras egna möjligheter att ha inflytande 

över deras vardagsliv i förskolan. Men Qvarsell (2011) frågar sig: är det mest 

huvudsakliga för barn i förskolan, att få vara med och bestämma och utöva 

inflytande. Barn tillfrågas om de får vara med och bestämma, det visar sig att 

barn får bestämma om enklare och inte så viktiga saker för ålder och mognad 

har en betydelse. Qvarsell säger vidare att det som kan vara mer angeläget än 

att barnen ska få vara med och ta beslut, kan vara att barnen ska mötas med 

respekt, ömsesidighet, förståelse och att barn får uttrycka sig. Qvarsell menar 

att i de situationer som engagerar alla, när vuxna och barn är tillsammans kan 

öppna upp för demokratiska möjligheter, om hänsyn visas för allas 

erfarenheter och olikheter, för huvudsaken i en demokrati är att visa respekt 



7 
 

för varandra barn och vuxna. Arnér och Tellgren (2006) säger att utifrån deras 

samtal med 6-åringa barn, så var barnens känsla att det är alltid är de vuxna 

som bestämmer om vilka regler som gäller och vad som är tillåtet att göra, 

vilket gör att barn har svårare att utöva inflytande över sin egen situation. 

Arnér och Tellgren säger vidare att de vuxna har makten och att barnen alltid 

är i ett underläge till de vuxna som talar om att barnen ska bli självständiga i 

sitt tänkande men då måste de vuxna vara beredda på att låta barnen få 

inflytande i vardagen genom att lyssna och respektera det barnen säger. Arnér 

och Tellgren menar att det som kan hindra de vuxnas samspel med barnen är 

om de vuxna bara tänker på vad barnet ska bli i framtiden och inte tar tillfället 

att se i ett här och nu perspektiv tillsammans med barnen. Det som Emilson 

(2007) menar är att en stark kontroll från pedagogen inte behöver betyda att 

det begränsar barns inflytande i t.ex. samling där det är pedagogen som oftast 

bestämmer över kommunikationens hur och vad. I förskolans samlingar så gör 

barn för det mesta val utifrån några alternativ men barn kan ibland ta egna 

initiativ till att uttrycka sina önskemål om vad barnet skulle vilja göra under 

samlingen. Emilson säger vidare att det som främjar barns inflytande i 

samlingen är om pedagogen inte har full kontroll över kommunikationens vad 

och hur det sägs, utan båda parter kan bidra till kommunikationen på lika 

villkor. Pedagogen kan behålla kontrollen genom att vara tillåtande och ha ett 

lekfullt sätt som kräver känslomässig lyhördhet för att komma nära barnets 

livsvärld och perspektiv. Emilson menar att det som gynnar barns inflytande 

är om barn och pedagoger visar varandra ömsesidig respekt. Det som Emilson 

och Folkesson (2006) menar är att det viktigaste för att barn ska kunna bli 

delaktiga beror på pedagogerna, om de kan skapa meningsfulla sammanhang 

och ta tillvara barns initiativ och har en tro på barnets egen kapacitet. Det 

krävs att pedagogen kan kommunicera, ge respons, är lyhörd, stödjande och 

känslomässigt närvarande.  Emilson och Folkesson säger vidare att om barns 

initiativ avvisas och möts med tystnad och ointresse av pedagogen så kan det 

leda till att barnet i framtiden undviker att ställa frågor, barnet tror inte på sig 

själv och sina idéer. Olofsson (2010) menar att inflytande och demokrati är att 

se barnen som sina medmänniskor och lyssna på deras åsikter och göra det 

möjligt för barnen att få styra över sin dag på förskolan så långt det är möjligt 

utan att pedagogerna ska gå med på allt som barnen vill. 

Med bakgrunden av det som har framkommit i mina undersökningar av 

tidigare studier om barns delaktighet och inflytande så blir min samman-

fattning av forskningen, att det som kan möjliggöra barns delaktighet är att 

pedagogerna lyssnar på barnen, tar tillvara och respektera barns tankar och 

åsikter men också deras handlingar. Barn och pedagoger har ett gemensamt 

ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett demokratiskt vardagsliv 

i förskolan genom att allas åsikter, olikheter och förmågor ska visas hänsyn till 

och lyssnas på.  
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Det leder oss in på nästa del om syftet och mina frågeställningar som jag vill 

svara på i min undersökning som handlar om hur vilan utformas vilan för 

barn mellan 4-5 år med avseende på deras möjligheter till delaktighet.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur barn kan vara delaktiga i 

vilan och dess innehåll samt pedagogers och barns egen upplevelse av att vila 

och varför man vilar i förskolan. 

 Frågeställningar  

 Hur utformas vilan för barn mellan 4-5 år?  

 Hur ser barns möjligheter ut till delaktighet i vilan i förskolan? 

 Hur upplever pedagoger och barn själva möjligheterna till delaktighet i 

vilan? 

 För vad har vilan betydelse för barnen, enligt pedagoger och barn? 

För att undersöka dessa frågeställningar så kommer vi fram till metodvalet.  
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4 Metod 
Jag kommer att börja med att redogöra och motivera varför jag valt att utforma 

studien som en fallstudie som har en kvalitativ ansats med intervjuer, samtal 

och observationer. De följande avsnitten är vilket urval som gjorts, genom-

förande av studien, vilka etiska övervägande som tagits och en genomgång av 

Shiers delaktighetsmodell som använts som analysmetod. Det sista avsnittet 

ägnas åt metoddiskussionen. 

4.1 Metodval  

Jag har valt att undersöka hur barn kan vara delaktiga i vilan och dess innehåll 

samt pedagogers och barns egen upplevelse av att vila och varför man vilar i 

förskolan. Studien är gjord på två olika förskolor i två olika kommuner. De 

båda förskolorna har blivit mina fall. Jag kommer att behandla dem var för sig 

i varsitt resultatkapitel. Avslutningsvis diskuteras de i ett gemensamt 

diskussionskapitel. Yin (2007) menar att valet av metod styrs av vilka frågor 

som ställs. Min studie består av hur och varför frågor som besvaras av 

pedagoger och barn som förklarar hur de tänker. Yin menar att för sådana 

frågor så är en fallstudie en bra metod att använda sig av för att hur och varför 

frågor är av en beskrivande sort. Merriam (1994) menar att definitionen av en 

fallstudie är när en undersökning görs av ett specifikt avgränsat betydelsefullt 

fenomen. I min studie har jag valt att fokusera mig på fenomenet vilan i 

förskolan. Och Stukát (2011) menar att fallstudien passar när en situation inte 

går att särskilja från sammanhanget. Valet av fallstudier passar min forskning 

eftersom den har som mål att upptäcka, ge insikt och att tolka det som 

framkommer men även att få en förståelse och kunskap om hur människor 

upplever sin värld (Merriam, 1994).  Den här studien är inte för att dra 

allmänna slutsatser utan ska kunna ge en komplett beskrivning och analys i 

ord av ett enda fenomen som undersöks (Merriam, 1994). I min fallstudie har 

jag använt mig av kvalitativa metoder som intervjuer, samtal och 

observationer som innebär att ta tillvara människors tankar, erfarenheter, 

deras upplevelser och handlingar (Ahrne & Svensson, 2015 och Merriam, 

1994). Genom att använda mig av olika metoder i fallstudien för att studera 

fenomenet djupgående så kan man få en djupare förståelse, bättre insikt och få 

fram kunskap (Merriam, 1994 och Stukát, 2011).  Det finns fördelar att använda 

sig av olika metoder för att undersöka ett och samma fenomen genom att vissa 

metoder visar sig ha vissa svaga sidor och kan då vägas upp mot en annan 

metods starka sidor (Merriam, 1994). 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer med pedagoger och haft 

samtal med barn. Intervjuguidens frågor (bilaga 1 och 2) är inspirerade från en 

artikel ”Barns delaktighet i vilan”, publicerad 20 april, 2015 i forskoleforum.se. 

Frågorna som jag använde mig av i samtal med barnen var grundfrågor att ha 

med i bakhuvudet och försöka följa deras tankegångar kring vilan. Frågorna 
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till pedagogerna utformades för att kunna undersöka hur pedagogen upplever 

barnens vila och deras möjligheter till delaktighet. Men också vilket innehåll 

som erbjuds barnen under vilan och vad har vilan för betydelse för barnen. 

Valet att göra semistrukturerade intervjuer innebär att utgå från 

intervjuguidens frågor och dessa frågor kan ställas i valfri ordning samt att 

den intervjuade kan få följdfrågor på det som den intervjuade säger.  Bryman 

(2011) menar att när en semistrukturerad intervju används så är det ett bra sätt 

att ta reda på hur människor upplever världen och människor kan formulera 

sig på sitt sätt. Jag har deltagit i vilan för att observera hur vilan utformas och 

för att undersöka barns delaktighet i vilan. Jag utformade ett strukturerat 

observationsschema med ett antal fastställda kategorier med ett visst utrymme 

för det oförutsedda (bilaga 3). Observationsschemat utformades för att göra 

det möjligt för mig att undersöka hur jag kan se att barn har möjligheter till 

delaktighet i vilan t.ex. vilka samtal sker, vilka val och/ eller initiativ barn kan 

göra samt vilket innehåll erbjuds i vilan t.ex. högläsning, massage, musik mm. 

De personer som observerades under vilan var pedagogen och barnen. Stúkat 

(2011) menar att man måste välja fokus för sin observation för att kunna 

studera detta och Bryman (2011) säger att ett observationsschema är 

nödvändigt för att veta vad och vem det är som ska observeras.  

4.1.1 Urval 

Jag genomförde en pilotstudie på en förskola i syfte att pröva mina 

intervjufrågor men också en övning i att intervjua pedagoger och samtala med 

barn utifrån ett givet tema. Den förskolan som var med i pilotstudien ville 

fortsätta vara med i studien. Jag valde sedan att skicka ut mail till tio förskolor 

för att fråga om de ville delta i min studie, varav en svarade och tackade nej. 

Det återstod nu nio förskolor, för att säkerställa att någon av dessa förskolor 

ville vara med i min studie så jag ringde upp en av dem. Det första samtalet jag 

ringde till en av förskolorna så fick jag ett positivt besked på en gång att jag 

var välkommen att göra min studie hos dem. Då tiden för arbetet är under en 

begränsad tid beslöt jag mig för att två förskolor får räcka som underlag för 

min studie. Förskolorna var inte kända för mig så jag var okänd för personal 

och barn på förskolan som presenteras nedan. 

Förskolorna som är med i studien har fingerade namn och finns i två olika 

kommuner. Förskolan Solen består av tre avdelningar och varje avdelning har 

mellan 12-18 barn. Barnen är indelade i åldersgrupper 1-2 år, 3-4 år och 4-5 år 

och på varje avdelning arbetar tre pedagoger. Det finns en avdelning som har 

barn mellan 4-5 år och består av 18 barn och av dessa barn så fick sex barn i 4-5 

årsåldern vara med i studien efter vårdnadshavarnas godkännande. På 

förskolan Regnbågen finns det fem avdelningar och varje avdelning har mellan 

17–22 barn. Barnen är indelade i åldersgrupper 1-3 år och 3-5 år och på varje 

avdelning arbetar tre pedagoger. Det finns 61 barn som är mellan 3-5 år 

uppdelade på tre avdelningar som består av 22 barn på två av avdelningarna 
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och 17 barn på den tredje.  På den avdelningen med 17 barn så fick fyra barn i 

åldern 4-5 år vara med i studien efter vårdnadshavarnas godkännande. 

Pedagoger som är med i studien har fingerade namn och är i åldern mellan 21 

– 36 år och har arbetat i förskolan mellan 11 månader till 16 år. Det är en 

pedagog med förskollärarutbildning, en pedagog med barnskötarutbildning 

och två pedagoger med annan utbildning. 

4.1.2 Genomförande 

Jag var välkommen till förskolan Solen och deras avdelning med 18 barn i 4-5 

årsåldern. Jag deltog i vilan tre gånger under tre olika dagar under en och 

samma vecka. Jag var på förskolan från ca.10.45 – 13.30, vilket innebar att jag 

var med i verksamheten en stund före lunch och en stund efter vilan. Vilan 

varade i ungefär 20-30 minuter och det var samma pedagog som hade vilan 

under de tre dagarna jag var där. Deltagarobservation innebär att man deltar i 

en situation som intresserar observatören utan att blanda sig i men det kan 

innebära att den som observerar påverkar de inblandades beteende. Fördelen 

med observationer är att både kroppsspråk och det talade språket blir synligt 

men det har sina begränsningar då man vid observationstillfällena bara får syn 

på vad de gör men det går inte att få fatt i individens tankar och känslor varför 

man gör på ett visst sätt eller säger (Stúkat, 2011).  Jag upplevde att varken 

pedagog eller barn stördes av min närvaro eller att de förändrade sitt 

beteende. På förskolan Solen så är hela barngruppen samlad vid vilan men det 

är sex barn som har fått godkännande av vårdnadshavarna och det är de barn 

som har observerats och beskrivits. Jag valde att föra anteckningar efter 

observationerna.  

Jag hade två enskilda intervjuer med pedagogerna på olika dagar och olika 

tider i deras konferensrum bestående av ett avlångt bord och sex stolar, i snitt 

var varje intervju ca.15 minuter och vi satt ostört. Bryman (2011) menar att det 

är en fördel att komplettera observationer med t.ex. intervjuer så kan det ge 

mer information om motiven och avsikten bakom en människas handlande.  

Efter pedagogernas tillåtelse så spelade jag in dessa samtal på min mobil-

telefon som sedan transkriberats. Att spela in intervjuerna underlättade och jag 

kunde koncentrera mig på samtalen och ställa följdfrågor på det som kom upp 

under intervjuns gång. Bryman (2011) säger att fördelen med att transkribera 

är att människors egna uttryck kan tas tillvara, vad är det personen säger och 

hur? Vilket man går miste om när bara anteckningar används.  

Barnen tillfrågades innan samtalet om de ville prata med mig, ett av barnen 

tackade nej på ett tydligt sätt. Ett annat barn befann sig i lek med andra barn så 

jag bestämde mig för att inte störa i barnens lek. Det blev fyra stycken enskilda 

samtal med olika barn, dessa samtal ägde rum i matrummet som också 

används som rit- och pysselrum. I matrummet så fanns det även andra barn 

närvarande som var nyfikna på vad vi gjorde. Eftersom samtalen pågick i ett 
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rum tillsammans med andra barn så avgjorde det mitt beslut att anteckna 

istället för att spela in samtalen. Försökte att avgränsa mig med barnet jag 

samtalade med så mycket som det gick i rummet med de andra barnen, genom 

att sätta oss bredvid varandra vid ett ledigt bord. Samtalen med barnen 

varierade i tid men jag uppskattar att inget samtal var längre än tio minuter. 

Två av samtalen med barnen, tolkade jag som att de hade pratat färdigt med 

mig genom att inte säga så mycket eller tala om något helt annat istället, de 

samtalen avslutade jag då. Jag ser i efterhand att ett av samtalen med barnen 

kunde ha förlängts genom att ställa följdfrågor till barnets svar och jag 

upplevde att barnet gärna hade fortsatt samtalet lite till. Det som gör det svårt 

att samtala med barn kan vara att barnen säger sådant som barnen tror att de 

vuxna vill höra. Det som också är en svårighet är att tolka det barnet säger på 

ett rättvist sätt, då tolkningen blir utifrån min förståelse. Så menar även Ahrne 

& Svensson (2015) att barnens värld kan de vuxna aldrig se, utan vuxna ser 

den genom sin egen kunskap. 

På förskolan Regnbågen gjorde jag min pilotstudie som bestod av en intervju 

med en pedagog och ett gruppsamtal med fyra barn i 4-5 årsåldern, detta 

antecknades ner med block och penna. När jag återvände dit igen så 

intervjuade jag samma pedagog men denna gång för att stämma av föregående 

intervju. Att jag hade uppfattat rätt och för att komplettera nya funderingar 

som dykt upp sedan sist, även pedagogen kunde ge sina kompletteringar. 

Detta spelades in på min mobiltelefon efter pedagogens tillåtelse som sedan 

har transkriberats. Intervjun varade i ca.30 minuter första gången och andra 

gången ca.20 minuter. Den andra intervjun med en annan pedagog tog ca.25 

minuter, spelades in på min mobiltelefon efter pedagogens tillåtelse som sedan 

har transkriberats. Båda dessa intervjuer begav sig i förskolans samtalsrum 

som bestod av ett litet runt bord och tre fåtöljer och vi satt ostört. Jag gjorde ett 

gruppsamtal i pilotstudien med fyra stycken barn i 4-5 årsåldern, i lekrummet 

på förskolan tillsammans med deras pedagog utan andra barn närvarande. Jag 

frågade barnen om de ville prata med mig och ingen av barnen tackade nej 

men däremot så uppmärksammade deras pedagog under samtalet när det var 

dags att avsluta det. På förskolan Regnbågen fick jag inte tillåtelse att närvara 

vid vilan.  

Total tid i intervjuer är 110 minuter med fyra pedagoger och uppskattar samtal 

med åtta barn total tid ca.30 minuter, transkriberingen som har genererat en 

textmassa på 19 sidor. Har gjort tre stycken observationer, total tid ca.75 

minuter. 

4.1.3 Etiska överväganden 

Studien har utformats enligt vetenskapsrådets etiska principer  

(Vetenskapsrådet) när det avser forskning som är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det innebär att allas deltagande (både 

pedagoger och barn) sker av egen fri vilja och kan avbrytas när som helst. Det 
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ligger även på mitt ansvar att avbryta ett samtal med barn eller om min 

närvaro stör barnen på något sätt. Det material som kommer fram under 

studien, behandlas konfidentiellt så namn, förskola och ort kommer att ha 

fingerade namn. När sedan mitt examensarbete har blivit godkänt så kommer 

materialet att förstöras. Jag kommer inte att använda materialet till något annat 

än det här. 

Informationen om vetenskapsrådets etiska principer vid forskning skickades 

som mail till förskolan, ett missiv (bilaga 4) och ett föräldrabrev med 

svarstalong (bilaga 5) med särskilt vikt på att det krävs föräldrars tillstånd för 

att få göra en undersökning där barn under 15 år deltar, momenten 

redogjordes som samtal och närvaro vid vilan och att anteckningar skulle 

göras efter vilan och samtalen med barnen skulle kunna spelas in. Det har varit 

av stor betydelse när jag varit ute på förskolan att även barnen själva har blivit 

tillfrågade om de vill delta eller inte i t.ex. samtal men har även lyssnat in 

barnen för att förstå när det är dags att avsluta ett samtal eller observation, då 

barn oftast barn intar de vuxnas parti. Till pilotstudien utformades missivet 

och föräldrabrevet på ett annat sätt som förskolan Regnbågen fick (se bilaga 6 

och 7). 

4.1.4 Shiers delaktighetsmodell som analysmetod för barns 

delaktighet 

Analysmetoden som jag har använt mig av är Harry Shiers delaktighetsmodell 

som kan användas för att arbeta med barns delaktighet t.ex. i förskolan. Den 

här modellen behöver du inte läsa just nu, utan du kan återvända till den efter 

att du har läst resultatdelen. Detta för att du ska få en bättre förståelse för hur 

modellen har använts och hur resultatet har växt fram. Detta kan innebära att 

du behöver återkomma till modellen under läsningens gång. 

Jag gör en presentation av de fem stegen nedan och varje steg i sig är indelade 

i: Öppningar, innebär om pedagogen kan tänka sig att arbeta med barns 

delaktighet. Möjligheter, innebär att pedagogen ser det som en möjlighet att 

kunna arbeta med barns delaktighet, kan vara nya arbetssätt eller om det ses 

som ett Åtagande, innebär att det i verksamheten finns ett uttalat krav på att 

pedagoger måste arbeta med barns delaktighet t.ex. finns uttalade riktlinjer för 

detta (Shier, 2001). 

1. Barn tar eget initiativ till att uttrycka sig och blir lyssnade till Öppningar: 

Pedagogen lyssnar på barnet, när barnet tar initiativ till att uttrycka sina 

åsikter och tankar. Möjligheter: Pedagogen arbetar med att göra det möjligt för 

barn att bli lyssnade till t.ex. finner en plats för samtal med barn. Åtagande: 

När det i verksamheten finns ett uttalat krav att pedagoger ska lyssna på barn. 

 

2. Pedagogen tar reda barns tankar och åsikter, stödjer barnet Öppningar: När 

barnet formulerar sina tankar i ord så ska barnet få stöd i att kunna göra det. 

Möjligheter: Pedagogen har utarbetat olika sätt eller aktiviteter som gör det 
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möjligt för barnen att kunna uttrycka sina tankar och åsikter. Åtagande: Det 

har arbetats fram strategier i verksamheten för att nå barnets tankar och 

åsikter, det finns ett krav att dessa strategier används för att säkerställa barns 

möjligheter till att uttrycka sina tankar. 

 

3. Pedagogen tar hänsyn till barns tankar och önskemål vid beslut Öppningar: 

Sker om pedagogen är beredd att ta hänsyn till barns åsikter och önskemål vid 

beslut. Möjligheter: När pedagogen är beredd att ta med barns önskemål och 

åsikter i beslut men det innebär inte att de vuxna måste göra allt det barn säger 

utan ålder, mognad och andra faktorer vägs in i beslutet. Åtagande: När 

verksamheten implementerar barnkonventionen artikel 12 som uttrycker att 

vid beslut som rör barnet så ska barnets åsikter tas hänsyn till men att ålder 

och mognad har en betydelse. 

 

4. Barn och pedagogen tar beslut tillsammans Öppningar: Pedagogen ska vara 

beredd på att låta barn delta när beslut fattas. Möjligheter: Pedagogen har 

inrättat ett sätt som gör det möjligt för barn att vara med aktivt i beslut. Kan 

var när en grupp barn och pedagoger sätter sig tillsammans och planerar en 

aktivitet av något slag. Åtagande: När det i verksamheten finns inskrivet ett 

krav på att barn måste tas med vid beslut. 

 

5. Ansvar och beslut delas mellan barn och pedagogen Öppningar: Pedagogen 

är redo att dela med sig av sin makt och sitt ansvar över beslut till barn. 

Möjligheter: Det finns ett tillvägagångssätt som gör det möjligt för barn och 

pedagog att dela ansvar och ta beslut men barnen ska inte behöva ta mer 

ansvar än vad barnet klarar av, utan anpassas utifrån barnets utveckling och 

förståelse. Åtagande: När verksamheten har arbetat fram vissa områden där 

ansvar och makt delas mellan barn och pedagog (Shier, 2001). 

Shiers delaktighetsmodell har använts för att analysera och tolka de data som 

samlats in för undersökningen av: Hur ser barns möjligheter ut till delaktighet 

i vilan i förskolan? Hur upplever pedagoger barns möjligheter till delaktighet i 

vilan och hur barnen själva upplever att de kan vara delaktiga i vilan? En 

beskrivning av delaktighetsmodellen presenteras nedan för att visa hur den är 

uppbyggd och hur jag har använt mig av den. Exemplen som jag visar i varje 

steg är från mitt analysarbete och min tolkning av hur modellen kan användas 

för att tolka barns delaktighet i vilan.  

Steg 1: Barn tar eget initiativ till att uttrycka sig och blir lyssnade till  

Öppningar Möjligheter Åtagande  

Barn blir lyssnade till när de tar 

eget initiativ till att uttrycka sig 

och pedagogen lyssnar till det 

barn säger med intresse. 

Pedagogen arbetar med att göra 

det möjligt för att barnen ska 

kunna bli lyssnade till t.ex. finner 

en plats för samtal med barn.  

När det i verksamheten finns ett 

uttalat krav att pedagoger ska 

lyssna på barn. 

 

Exempel:  Exempel:  

Barn uttrycker på eget initiativ 

olika önskemål om t.ex. bok, film 

och barn kan göra olika val som 

t.ex. sitta/ligga, band-/kapitelvila.  

Pedagogen har skapat tillfällen 

för samtal med barn t.ex. under 

lunchen kan barn ta eget initiativ 

och uttrycka sina önskemål om 

vilan.  
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Steg 2: Pedagogen stödjer/ tar reda barnens tankar och åsikter (innebär barnkonventionen artikel 12, 

barnets rätt att uttala sig i frågor som handlar om barnet själv). 

Öppningar Möjligheter Åtagande  

Pedagogen: stödjer och hjälper 

barnet att uttrycka sina åsikter, 

tar reda på barnets åsikter och 

tankar 

Pedagogen har utarbetat olika 

sätt/ aktiviteter som gör det 

möjligt för barn att uttrycka sina 

tankar och åsikter, kan behövas 

olika metoder för att locka fram 

barnens tankar 

Det finns strategier i verk-

samheten för att nå barnets 

tankar och åsikter, det finns ett 

krav att dessa ska använda för att 

säker-ställa barns möjligheter till 

att uttrycka sina tankar. 

Exempel: Exempel:  

Pedagogen: ser barns behov och 

intresse och stödjer barnen att 

uttrycka sina åsikter, tar reda på 

vad barnen vill göra på vilan. 

Pedagogen har skapat tillfälle för 

samtal t.ex. vid lunchen för att ta 

reda på vad barnet vill göra på 

vilan/ har skapat en aktivitet t.ex. 

barn får uttrycka sig genom att 

rita för att ta reda på barns åsikter 

t.ex. för att välja mer rätt böcker 

som barnen är intresserade av. 

 

 

Steg 3: Pedagogen tar hänsyn till barns tankar och önskemål vid beslut (innebär fortsättningen på 

barnkonventionen artikel 12, barnets åsikt ska tas hänsyn till i förhållande till barnets mognad och ålder). 

Öppningar Möjligheter Åtagande  

Pedagogen är beredd att ta 

hänsyn till barns åsikter och 

önskemål vid beslut. Men det 

innebär inte att de vuxna måste 

göra allt det barn säger utan 

ålder, mognad och andra 

faktorer ska vägas in i beslutet. 

När verksamheten har en besluts-

process som gör det möjligt att 

beakta barns önskemål och 

åsikter. Men det innebär inte att 

de vuxna måste göra allt det barn 

säger utan ålder, mognad och 

andra faktorer ska vägas in i 

beslutet. 

Verksamheten har implementerat 

barnkonventionen artikel 12, 

beslut som rör barnet så ska 

barnets åsikter tas hänsyn till men 

att mognad och ålder hos barnet 

har en betydelse. 

Exempel: Exempel:  

Barnet uttrycker att barnet inte 

kan vila, pedagogen är beredd 

att ta hänsyn till barnets åsikt vid 

beslut och väger in ålder, 

mognad och andra faktorer. 

Det finns en process i verk-

samheten t.ex. att pedagogen 

frågar/ undersöker i förväg t.ex. 

vad barnen vill göra under en 

vila. Pedagogen beaktar barns 

förslag och tar beslut. 

 

 

Steg 4: Barn och pedagog tar beslut tillsammans. (det här steget är när barn deltar aktivt i att fatta beslut 

och tidigare stegen är konsultation) 

Öppningar Möjligheter Åtagande 

Pedagogen är beredd på att låta 

barn delta när beslut fattas. 

När verksamheten har en inrättat 

ett sätt som gör det möjligt för 

barn att vara med aktivt i beslut, 

att barn innefattas på ett genuint 

och märkbart sätt men barn har 

ingen verklig makt över besluten 

som tas.  

När det i verksamheten finns ett 

inskrivet krav på att barn måste 

tas med aktivt vid beslut. 

Exempel: Exempel:  Exempel: 

Pedagogen tar med barnen till 

biblioteket och är beredd att låta 

barnen bestämma vilka böcker de 

ska läsa på vilan. 

När barnen och pedagogen sätter 

sig tillsammans och planerar vilan 

vilka aktiviteter ska finnas. 

Barnen tar aktivt beslut och röstar 

fram vilken bok de vill ha på 

vilan.  

 

 

Steg 5: Ansvar och beslut delas mellan barn och pedagog  

Öppningar Möjligheter Åtagande  

Pedagogen är redo att dela 

med sig av sin makt och sitt 

ansvar över beslut till 

barnen. 

Det finns ett tillvägagångssätt hur barn 

och pedagog kan göra för att barn ska 

få en del av makten och ansvar över 

beslut. Pedagogen undersöker vilka 

När verksamheten har arbetat 

fram vissa områden som är 

lämpliga för barn att dela ansvar 

och makt mellan barn och 
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områden som gör det möjligt för barn 

och pedagog att dela ansvar och beslut 

om, vilket innebär att barn får inte ta 

beslut i allt. Barnet ska inte behöva ta 

mer ansvar än vad barnet klarar av 

utan anpassas utifrån barnets 

utveckling och förståelse. 

pedagog.  

4.1.5 Metoddiskussion 

I den här delen diskuterar jag valet av design för studien, vilket urval som 

gjorts, de metoder som jag använt mig av och om analysmetoden, för att se 

vad de kan ha för inverkan på resultatet och vad det har för betydelse för 

studiens validitet och reliabilitet men också generaliserbarhet.  

Det som har varit min mening med studien var att undersöka och få en inblick 

i barns möjligheter till delaktighet i vilan och dess innehåll, en vardaglig 

aktivitet som är intressant och betydelsefull. Med hjälp av de olika metoderna 

och verktygen har jag samlat in data som sedan har analyserats genom min 

tolkning och min erfarenhet. Bryman (2011) menar att det är viktigt för att en 

studie ska vara pålitlig är att det ska finnas en komplett beskrivning av alla 

momenten i en forskningsprocess. Det som gör min studie pålitlig är att alla 

delar finns med som vilken litteratur som jag gått igenom gällande vilan och 

barns delaktighet, mitt syfte med undersökningen, vilket urval jag har gjort, 

vilka metoder jag använt mig av. Jag har också delgett delar av mina 

fältanteckningar som delar av citat från intervjuerna och de samtal jag haft 

med barn. Bilagor med observationsschema och intervju frågor till pedagoger 

och barn finns med. Jag har även redovisat vilken analysmetod som använts 

för att analysera delaktighet och angett egna exempel på hur jag tänkt när jag 

har analyserat delaktighet.  

Valet av fallstudie passade min undersökning då jag ville undersöka ett 

speciellt fenomen i förskolan nämligen vilan för barn mellan 4-5 år. Studiens 

intresse låg i att undersöka fenomenet vilan närmare och få en djupare insikt 

snarare än att få en bredd på hur vilan ser ut på många olika förskolor. 

Merriam (1994) menar att när en forskare använder sig av en fallstudiemetod 

så är det för att forskaren vill se närmare och djupare på en viss bestämd 

företeelse och inte för att undersöka och se vad som gäller generellt för alla. 

Den här studien är inte för att dra allmänna slutsatser utan är en beskrivning 

och en analys av mina fall som har undersökts. Bryman (2011) menar att en 

kvalitativ forskning fokuserar sig på djupet på en mindre grupp människor, på 

det som är unikt i en social verklighet och att forskaren måste ge så täta och 

fylliga beskrivningar som möjligt av resultatet. Stúkat (2011) menar att om den 

grupp man undersöker är liten så kan det inverka på generaliserbarheten.  

Min studie är gjord på ett litet underlag som enbart består av två förskolor, 

fyra pedagoger och åtta barn som innebär att det inte går att dra några 

generella slutsatser. Men det är ett exempel på hur de äldre barnens vila kan ta 

sig i uttryck och hur barn kan ges möjligheter till delaktighet i vilan och dess 
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innehåll. Möjligheten finns att andra som läser den här studien kan känna igen 

och kanske kan relatera studien till viss del till sin egen verksamhet. Skulle jag 

ha gjort undersökningen på fler förskolor, med fler pedagoger och barn så 

kunde resultatet ha sett annorlunda ut. Pedagoger och barn upplever sin värld 

på sitt sätt och det är viktigt att skildra verkligheten utifrån hur verkligheten 

ter sig för de pedagoger och barn som finns där och att kunna beskriva det på 

ett rättvist sätt utifrån deras syn än att det i själva verket är riktigt (Merriam, 

1994). 

I undersökningen har jag använt mig av olika metoder som intervjuer med 

pedagoger, samtal med barn och observationer. Jag utformade olika verktyg 

för att kunna undersöka mina frågor, som intervjuguider och 

observationsschema. Och Bryman (2011) menar att trovärdigheten ökar när 

man använder sig av triangulering d.v.s. använder sig av olika metoder för att 

försäkra sig om att forskaren har tolkat verkligheten på ett korrekt sätt. Jag 

anser att de pedagoger och barn jag intervjuade gav mig ärliga och riktiga svar 

på hur de själva upplever vilan vilket också kan bekräftas med de 

observationer som gjordes, dock gäller det bara en förskola då jag inte fick 

närvara vid vilan på den andra förskolan. Jag lyckades skapa en trygg 

atmosfär med både barn och pedagoger för att de skulle känna att det inte 

finns några rätt eller fel svar utan det som jag var intresserad av var hur de 

själva upplever vilan. Stúkat (2011) menar att forskaren måste tänka på om 

människor är ärliga när de ger sina svar, ger människor ett sådant svar som de 

tror den som intervjuar vill höra eller kan det vara så att människor inte vill 

erkänna sina tillkortakommanden. Hur forskaren ställer sina frågor kan 

missförstås av den intervjuade och svaren kan feltolkas av forskaren menar 

Stukat (2011). I min pilotstudie så spelade jag inte in intervjun vilket 

försvårade att tolka och förstå svaren. Men det åtgärdades när jag och 

pedagogen träffades igen genom att stämma av svaren från föregående 

intervju. Jag insåg vikten av att spela in intervjuerna som jag sedan gjorde i 

min undersökning. Det underlättade för mig att få höra svaren om och om igen 

för att tolka och förstå det den intervjuade menade. Upptäckte vid 

transkriberingen att följdfrågor kunde ha ställts vid vissa tillfällen men när 

osäkerhet rådde om svaret på frågan så ställde jag motfrågor för att se att jag 

förstått rätt.  

De svårigheter som fanns att observera vilan var till viss del se vad det är barn 

kan ha för delaktighet i vilan. Fördelen med observationerna är att det som 

pedagogen sa i intervjun stämmer överens med verkligheten. Jag upptäckte att 

intervjuerna med pedagogerna gav mer information än observationerna. Vissa 

saker blev synliga i intervjun men som hade gått mig förbi i observationerna 

som t.ex. att pedagogen i början av vilan placerade ut barnen men jag 

påbörjade min observation av vilan först när alla barn var på plats. Samtal med 

barn var en svårighet, kanske för att jag inte kände dom och dom kände inte 

mig eller kanske för att frågorna inte kändes intressanta eller svåra för barnen. 

Det som gjorde det intressant att ha samtal med barn i en kombination av 
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observationer så kunde jag relatera det barnen sa till mig med vad deras 

kroppsliga handlingar uttryckte på vilan. Merriam (1994) menar för att 

säkerställa validiteten i en fallstudie så är det bra om forskaren kan observera 

företeelsen under en längre tid för att kunna hämta in mer data för att öka 

validiteten i resultaten. Men för det här examensarbetet så är tiden för kort för 

att göra en längre studie med att observera fler vilostunder på förskolan.  

Stúkat (2011) menar att om forskaren har ett bra instrument att mäta med så 

ökar det reliabiliteten men det beror på hur forskaren också använder sitt 

instrument för att mäta. I min studie har jag använt mig av Shiers 

delaktighetsmodell som har inneburit att jag har haft ett instrument för att 

kunna kategorisera hur barn kan bli delaktiga i vilan men det är använt utifrån 

min erfarenhet, förståelse och mitt sätt att tolka den på. Svårigheterna har varit 

att sätta in de olika mönster som framträtt i rätt fack som har blivit omflyttade 

tills jag hittade där jag ansåg det passa mest hemma. För att redogöra hur mitt 

resultat har växt fram med hjälp av Shiers delaktighetsmodell så har jag för 

varje steg i Shiers modell återgett egna exempel på verkliga situationer som 

använts för att klargöra hur min analys har gått till och för att sedan komma 

fram till resultatet och för att kunna spegla verkligheten så nära som möjligt. 

Det är inte min mening att den här studien gäller för alla utan är ett exempel 

på hur barns delaktighet i vilan och dess innehåll kan ta sig i uttryck. Och 

Stúkat (2011) påtalar vikten om att i studien tala om vem resultaten gäller för 

om det bara gäller för den gruppen som undersöks eller går det att 

generalisera för en större grupp. Om andra ska kunna se och jämföra med sin 

egen verksamhet så är det viktigt att fallet beskrivs så bra som möjligt.  

Merriam (1994) säger att reliabilitet handlar om samma resultat kan upprepas 

men det kan vara en svårighet då beteende hos människor förändras, så även 

de pedagogiska situationerna. Den kvalitativa undersökningen vill förklara 

och beskriva hur människor uppfattar världen som de lever i. Och det har varit 

min eftersträvan att skildra hur människorna själva upplever sin värld och 

kunna beskriva det på ett rättvist sätt. 

5  Resultat 
Detta leder oss vidare till resultatavsnitten och en beskrivning hur resultatet 

kommer att presenteras för de båda förskolorna Solen och Regnbågen. De båda 

fallen Solen och Regnbågen kommer att analyseras och redovisas var för sig i 

två olika resultatavsnitt och avslutas med ett gemensamt diskussionsavsnitt. 

De båda resultaten knyts ihop till tidigare forskning och litteratur i 

diskussionsavsnittet och kommer att innehålla följande rubriker:  

 Hur vilan utformas för barn mellan 4-5 år, en beskrivning av när, var 

och hur vilan sker, vilket innehåll finns.  

 Hur ser barns möjligheter ut till delaktighet i vilan, en beskrivning av 

vad jag såg när jag deltog i vilan på förskolan Solen.  
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 Hur upplever pedagoger barns möjligheter till delaktighet i vilan, en 

beskrivning om hur barn kan vara delaktiga i vilan och dess innehåll. 

 Hur upplever barnen själva vad de kan vara delaktiga i vilan, en 

beskrivning av vad barnen själva upplever att de kan vara delaktiga i.  

 Vilans betydelse för barnen enligt pedagoger och barn, vilka 

uppfattningar finns hos barn och pedagoger om varför man vilar i 

förskolan.  

 Pedagogers och barns upplevelse av vilan, en beskrivning hur 

pedagoger uppleveler barns vila och hur barnen själva upplever sin 

vila. 

5.1 Det första fallet: förskolan Solen  

Hur vilan utformas för barn mellan 4-5 år   

Vilan sker efter lunchen och varar mellan 20–30 minuter men barngruppen kan 

vila på andra tider t.ex. när de har varit på utflykt från förskolan. Det är en och 

samma pedagog som själv planerar och alltid leder vilan varje dag för alla 18 

barn. Under tiden vilan är så tar de två andra pedagogerna rast. Vilan har ett 

varierat innehåll t.ex. högläsning, se film eller höra sagoband men det som är 

ett återkommande inslag varje dag i vilan är avslappning till lugn musik. Vilan 

sker i det största rummet på avdelningen som används som lekrum. Rummet 

består av en stor rund röd matta som används vid samling och en lite mindre 

blå matta där bygghörnan är, en myshörna som består av två trappsteg med en 

mjukmadrass och kuddar, en lägenhet (en liten vrå som är uppbyggt med 

bokhyllor, består av ett leksakskök, bord och stolar). Dessa platser som jag har 

beskrivit används också vid vilan. Pedagogerna Vera och Birgitta tar upp att 

det nyligen skett en förändring i vilans innehåll. 

-….vi har ju alltid haft en vilostund men förut var det bara att läsa en bok en 

kort snutt eller titta på ett klipp eller så här eller prata om något speciellt, bara 

sitta i en samling men nu testar vi det där med den lugna musiken så att dom 

verkligen får ligga ner och blunda ett tag.…(intervju med Vera, 151103) 
 

-…. i våras då hade vi ju oftast vissa dagar som vi hade vilan, då hade inte Vera 

vilan, då gick hon utanför. Så då hade vi rullande och alla vi tre tyckte väldigt 

mycke om att läsa böcker å såna saker så vi hade ju oftast en lässtund och sen 

en liten vilostund beroende på hur det såg ut…. (intervju med Birgitta, 

151104) 

Vilan på förskolan har förändrats från att läsa mycket böcker till att barnen får 

pröva ligga ner och vila till lugn musik. Vilan leds idag av en och samma 

pedagog som alltid har vilan. Tidigare så turades pedagoger om att ta hand 

om vilan enligt ett rullande schema. Birgitta berättar för mig att efter vilan så 

får barnen välja själva vad de vill göra men att aktiviteten ska vara lugn eller 

en lugn lek. 
-hålla lite lugnare aktiviteter under den stunden på dagen. Sitta med pärlor, 

rita, måla, mindre bygglekar inte tänker ett stort bygge utan med lego. Rollekar 
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brukar oftast vara mindre lugn blir mer fysisk framförallt bland pojkarna 

ganska hårda lekar till slut men ja det är väl lite lugnare aktiviteter, spela spel, 

bygga pussel, håller lite dämpat under någon timme under dagen i alla fall. 

(intervju med Birgitta, 151104) 

Sammanfattningsvis av ovanstående så sker vilan efter lunch och varar i ca.20-

30 minuter, innehållet varierar från dag till dag men musikavslappningen är 

ett dagligt inslag. Barngruppen vilar gemensamt och alla barn gör samma sak 

som leds av en och samma pedagog hela tiden alla dagar i veckan. Vilan sker i 

ett rum som används som lekrum men under en stund på dagen får vara ett 

vilorum. Som jag uppfattar kan vilan ses både som en kollektiv vila i form av 

en gemensam aktivitet som t.ex. musikavslappning, se film eller högläsning. 

Därefter övergår vilan till en lugnare stund som är en mer individuell vila och 

barnen själva får välja vad de vill sysselsätta sig med. Det som är huvudsaken 

är att det är en lugn aktivitet som t.ex. rita, måla, spela spel, pussel eller lego.  

Hur ser barns möjligheter ut till delaktighet i vilan  

När jag har analyserat min observation med hjälp av Shiers delaktighets 

modell så är det bara det första steget i modellen som blev synlig vid 

observationen, vilket innebär att barn blir lyssnade till när de tar eget initiativ 

till att uttrycka sig. Ingen av de andra stegen i Shiers modell kommer fram i 

observationen. Det som jag uppfattade i mina observationer under vilan var att 

barnen kunde vara delaktiga genom att göra olika val som t.ex. ligga eller sitta 

och bestämma själv sin plats på den röda mattan. Efter barnens gemensamma 

vila så tillfrågas barnen var och en vad de vill göra för lugn aktivitet, då råder 

en större valfrihet för barnen. Nu följer en beskrivning av observationerna jag 

har gjort dag för dag. 

Dag 1: Barn och pedagoger har ätit lunch och det är dags att vila i det stora 

lekrummet, ljuset är dämpat. Lugn musik sprids i rummet, barnen ligger på de 

olika utrymmena som röda mattan, blåa mattan, myshörnan och lägenheten i 

lekrummet, det är lugnt och stillsamt. Pedagogen avslutar musik-

avslappningen med att säga på ett lugnt sätt att barnen ska sträcka ut sig. 

Barnen samlas sedan i en ring på den stora runda röda mattan för högläsning. 

Barnen får välja vilken plats på mattan de vill sitta eller ligga på. Pedagogen 

gör en resumé av boken innan högläsningen tar vid. Det dyker upp svåra ord i 

boken som pedagogen förklarar. Efter en stund börjar ett barn ta av sig sina 

strumpor, rullar dem till små bollar och börjar bolla med dem och får en vänlig 

tillsägelse om att sluta bolla med strumporna. Ett annat barn sitter och rullar 

upp sin tröja. Vilan avslutas med att pedagogen frågar barnen en och en om 

vad de vill göra.  

Dag 2: Vilan börjar med en 13 minuter lång film ”Dieselråttor och 

sjömansmöss” som visas på en stor duk men två barn sitter och ritar i det 

angränsade utrymmet. Barnen är koncentrerade på filmaktiviteten. Barnen 

som ritar blir emellanåt nyfikna på filmen och tittar fram. Efter filmen så blir 



22 
 

det avslappning för alla barn med lugn musik. Pedagogen placerar barnen på 

de olika utrymmena i rummet, barnen lägger sig ner och blundar. Lugn och ro 

infinner sig i rummet, ett barn lägger sig ner direkt och blundar, ett barn står 

på knä och rör sig på stället, ett annat barn blir kissnödig och går iväg. 

Pedagogen talar om för barnen att hon kommer att gå runt för att se om de är 

avslappnade genom att lyfta armar och ben. Vilan avslutas med att pedagogen 

frågar barnen en och en om vad de vill göra. 

Dag 3: Pedagogen ber ett barn välja en bok, under lässtunden kryper ett barn 

omkring bland barnen på mattan och når till slut fram till pedagogen, som då 

säger på ett lugnt sätt att man ska sitta kvar där man satt. Vilan avslutas med 

musikavslappning, barnen ligger ner och blundar på de olika platserna i 

rummet, rofylld stämning infinner sig, ett barn ser ut att somna varje gång 

barnet har vila. Vilan avslutas med att pedagogen frågar barnen en och en om 

vad de vill göra. Ett barn väljer att förlänga sin vila själv genom att uttrycka sin 

önskan om att få sätta sig själv och läsa en bok i myshörnan. 

Barnen blir lyssnade till genom att de kan ta eget initiativ till att uttrycka sig 

både genom kroppsliga handlingar och verbalt. Barnen kunde bestämma 

själva om de ville ligga eller sitta vid vilan förutom vid musikvilan som var ett 

dagligt inslag, då skulle alla barn ligga ner och försöka blunda. Det som jag 

uppfattade under vilan var att barnen till viss del kunde välja själva sin plats 

på den röda mattan som fanns i rummet. Men att vissa platser i rummet som 

myshörnan, lägenheten och den blåa mattan så var det pedagogen som 

placerade ut barnen p.g.a. begränsat utrymme med plats för ett eller två barn. 

Barnen kunde bli delaktiga i vilan genom att få välja vilken bok de skulle läsa, 

ett annat val var att se film eller rita under vilan. Efter den gemensamma vilan 

sker en individuell vila genom att barnen själva får välja en lugn aktivitet som 

t.ex. rita måla eller att få sitta själv och läsa en stund.  

Hur upplever pedagoger barns möjligheter till delaktighet i vilan 

När jag har analyserat materialet hur pedagoger upplever barns delaktighet i 

vilan med hjälp av Shiers delaktighets modell så är det första steget i modellen 

att barn blir lyssnade till. Barn på förskolan Solen kan uttrycka sina önskemål 

om vad de vill göra under vilan t.ex. vilken bok de ska läsa. Barnen kan själva 

välja sin plats på den röda mattan. Andra steget i Shiers modell är att barn ska 

få stöd i att uttrycka sina tankar och åsikter. Barnen på förskolan Solen kan på 

ett indirekt sätt påverka vilan genom att pedagogen tar reda på vad barnens 

behov av vila är och intresse. Med hjälp av modellen så har det vuxit fram två 

stycken innehåll om barns delaktighet som har blivit underrubrikerna: ”Barn 

tar eget initiativ till att uttrycka sig och blir lyssnade till” och ”Pedagogen 

stödjer barnens tankar och åsikter”. 

Barn tar eget initiativ till att uttrycka sig och blir lyssnade till  

Pedagogen har skapat möjligheten för samtal med barn under lunchen där 

både barn och pedagog kan ta initiativ till samtal och bli lyssnade på om bl.a. 
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vad som de ska göra under vilan t.ex. vilken bok som de ska läsa, hur lång 

vilan ska vara, se film m.m. Vera menar att hon är intresserad av vad barnen 

vill göra men att barnen ibland inte bryr sig om vad som kommer att hända 

under vilan utan bara följer med. Och Birgitta menar att barn kan få vara med 

och bestämma ibland, de kan få påverka lite grann men inte för mycket utan 

det ska vara en jämnbalans. Vissa dagar så fungerar det att tillgodose barnens 

önskemål andra dagar så går det inte menar Birgitta.  

-De säger vad de vill göra på lunchen brukar vi prata om det….Kan vi inte läsa 

den här boken….ibland så kan vi inte ha en kortare vila idag eller kan vi inte ha 

en längre vila idag….Det är så klart jag lyssnar på dem vad de är sugna 

på….Det kan ju vara ibland så bryr sig inte, lägger sig inte i, okej utan följer 

med strömmen, ibland kan det vara någon som säger kan vi inte ha en till låt 

idag, längre vila idag och så har vi det eller kan vi inte kolla på ett till avsnitt 

istället, ja men det kan vi göra, den här julkalendern….en till bok eller… jag 

har ju inte riktigt hunnit tänka, spinna vidare på det där riktigt det finns nog 

jättemycket mer man kan göra att dem mer delaktiga. (intervju med Vera, 

151103) 

- Ibland brukar de säga vad de vill göra men då oftast titta på program på 

Ipaden….och en del barn kan ju komma efter sen att säga kan du läsa en bok 

mera och ta det lugnt….men ibland kan de själva kan få bestämma 

själva….Lassie kan vi inte se det idag, -ja, idag fungerar det faktiskt att göra 

det….eller så kan man säga att idag fungerar det inte men vi kanske kan göra 

det imorgon så de får ju också påverka lite grann så det inte blir för mycket av 

någonting utan att det blir en jämnbalans. (intervju med Birgitta, 

151104) 

Barn kan också bli delaktiga i att få välja själva sin plats i rummet. Men oftast 

är det pedagogen som placerar ut barnen för annars så kan inte barnen vila för 

att de har sin bästa kompis bredvid sig menar Vera. 

-Oftast brukar jag placera ut dom,  ibland gör jag inte det. Låter lägga sig 

själva men då är det alltid samma personer som hamnar bredvid 

varandra….Dom kommer ju typ en och en, eller två och två, eller för bord för 

bord från lunchen då brukar jag du kan ligga där och du kan ligga där. För att 

verkligen....för annars har dom ju sin best friend bredvid sig och då går det inte 

att ta det lugnt. Men ibland testar jag okej nu får ni lägga er ner själva om vi 

har läst bok då sitter ju alla så här då får ni lägga er ner där de satt sig själva så 

där gör jag jätteolika för att få välja själv. (intervju med Vera, 151103) 

Ovanstående situationer visar hur barn kan vara delaktiga i vilan genom att 

barnen själva tar initiativ till att uttrycka sina önskemål under lunchen om vad 

de vill göra under vilan och de blir lyssnade till. Men det är inte alltid som 

barnen får igenom sina önskemål utan Birgitta menar att det måste finnas en 

jämnbalans att barn får bestämma ibland och inte jämt. Barnen kan själva välja 

sin plats på den röda mattan men ibland placeras barnen ut av pedagogen för 
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annars kan barnen inte ta det lugnt, om de har sin bästa kompis bredvid sig. 

Det som jag observerade var att barnen kunde välja om de ville ligga eller sitta 

under vilan men inte under musikvilan. Ingen av pedagogerna nämner att 

barn kan vara delaktiga genom att barnen väljer själva om de vill sitta eller 

ligga på vilan.  

Pedagogen stödjer barnens tankar och åsikter  

Barnen blir delaktiga i vilans planering på ett indirekt sätt genom att Vera ser 

barnens behov av vila dag för dag t.ex. om barnen är pigga och glada så kan 

det bli en kortare vila. Vera stödjer barnen genom att ge barnen den vila de 

behöver. Vera säger att hon märker på barnen om en bok inte intresserar dem 

så kan de göra något annat istället och på så sätt kan barnen påverka vilan. 

-jag brukar inte planera så mycket, utan bestämma på morgonen som jag tror 

passar och ibland ändrar jag utifrån hur barnen är den dagen. Pigga och glada 

så kör vi en kortare vilostund den dagen men märker jag att vi har varit på 

utflykt t.ex. så har vi den lite senare, vi är på utflykt varje torsdag så vi brukar 

åka ganska långt…när vi kommer tillbaka så är vi tillbaka strax innan mellis, 

så då har vi vilan då istället för då är de jättetrötta när de gått så långt o så här. 

Så det är inte bestämt att den måste vara efter lunch. Jag brukar bara köra lite 

efter varje dag….ibland märker man det går bara inte att lyssna på bok, det är 

ingen intressant bok kanske som den igår, den var inte superintressant och lite 

svår. Ibland så, om jag märker att en bok inte funkar så nä…så gör vi något 

annat istället men dom är delaktiga i får nämna själva vad de tror. Jag har inte 

kommit så långt. (intervju med Vera, 151103) 

Barnen kan på ett indirekt sätt påverka vilan genom att pedagogen tar reda på 

vad barnens behov av vila är, om de är trötta eller pigga avgör vad det blir för 

storts vila dag för dag. Pedagogen ser på barnen när en bok inte intresserar 

dem och de kan göra annat istället och på så sätt kan barnen påverka vilan. 

Pedagogen Vera stödjer barnens behov av vila och barnens intresse genom att 

agera på ett positivt och stödjande sätt genom att ge barnen den vila de 

behöver eller avbryter högläsning när den inte fungerar.  

Hur upplever barnen själva vad de kan vara delaktiga i vilan 

När jag har analyserat barnintervjuerna enligt Shiers delaktighetsmodell, så 

framkommer det att barnen inte upplever att de kan vara delaktiga i vilan på 

något sätt alls, vilket innebär att inget av de steg i Shiers modell uppnås. De 

barnen inte svarade på i så stor utsträckning var frågor om deras upplevelse av 

att få bestämma på vilan. Barnen visste inte om de fick vara med och 

bestämma eller om de skulle vilja vara med och bestämma, ett barn sa att 

barnet inte fick bestämma.  

Jag  -Får du vara med och bestämma på vilan? 

Barn -Nej 

 -Vet inte  

Jag  -Skulle du vilja vara med och bestämma om vilan? 
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Barn -Vet inte 

Jag  -Om du fick vad skulle du bestämma då? 

Barn  -Jag skulle vilja vara fröken och bestämma över barnen, att 

barnen ska ligga stilla och säga till barnen att gå och kissa 

innan vilan (enskilda intervjuer med barn, 151103) 

Barns upplevelse av att få vara med och bestämma var svåra frågor för barn att 

svara på. Men ett barn svarade om barnet fick bestämma då vill barnet vara 

fröken och bestämma över de andra barnen. 

Vilans betydelse för barnen enligt pedagoger och barn  

Vilan är viktig och har stor betydelse för att barnen ska få en paus, det behövs 

en lugn stund någon gång under dagen då barnen har långa dagar i förskolan 

menar pedagogerna Vera och Birgitta. Vera menar att det är viktigt att stanna 

upp och pausa, innan det är försent att inte bara köra på i samma tempo hela 

tiden utan det är viktigt att barnen får en tystare och lugnare stund på dagen. 

 -barnen behöver en rast från allt ljud och liv under hela dagen.... vi vuxna 

också jobbar stressar så märker man, oj nu gick jag för långt utan att man själv 

märker det man skulle behövt släppa vissa grejer och så, så tänker jag att 

barnen också kan ha det fast på lite mindre nivå då (intervju med Vera, 

151103) 

Birgitta säger att vilan är betydelsefull för barnets humör, ork, energi, för 

barnets utveckling men hjärnan behöver också avkoppling. Lässtunden för 

barnen innebär förutom vila också att det utvecklar deras språk och de får 

använda sin fantasi.  

 -Jag tror att den har en ganska stor betydelse för hur de orkar med en hel dag 

för det är ganska tufft. Tänker att jag är ganska trött när jag går hem många av 

de här barnen är här längre dagar än vad jag är. Jag jobbar oftast nio – tre. Det 

är många barn som är här från åtta till fyra så jag behöver min rast på 30 

minuter så jag tror definitivt har en stor betydelse för humöret, för ork, energi 

även om de har mer energi än man har som vuxen, så tror jag det har väldigt 

stor betydelse för utveckling, även hjärnan behöver koppla av en stund under 

dagen för att orka ta in mer information så jag tror absolut det är en viktig del 

av dagen….syftet med bokläsning även dels för att det ska bli en lugnare stund, 

det behöver alla under dan det är väldigt lite bokläsning vilket är det som 

utvecklar språket mest 50 000– 56 000 ord som vuxen får man alla utom 5-10 

000 genom bokläsning (intervju med Birgitta, 151104) 

När jag ställde frågan om barn förstår varför de har vila och varför det är bra 

för dem så tror Birgitta att barnen inte vet men tycker det är en bra idé att ta 

upp med barnen och Vera säger det hela tiden till barnen att det är bra och vila 

öronen en stund och att verkligen få ta det lugnt en stund: -….jag har ju förklarat 

varför, för oss för er, öron å att verkligen få ta det lite lugnt…. (intervju med Vera, 

151103) Några av barnen svarade att vila är bra för kroppen. 
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Jag  -Varför är det bra att vila? 

Barn -För kroppen 

 -För kroppen (enskilda intervjuer med barn, 151103) 

Vilan är betydelsefull för att barnen ska orka med sina långa dagar i förskolan, 

så behövs en paus från allt ljud och liv för att få ny energi. Barnens syn på 

varför det är bra att vila är för kroppen, ingen av pedagogerna nämner 

kroppen som en orsak till vila men däremot säger Birgitta att hjärnan behöver 

vila för att orka ta in mer information. Men vilan kan också innebära att lära 

sig saker som t.ex. vid högläsning så utvecklas språket. 

Pedagogers och barns upplevelse av vilan  

Barnens vila upplevs av pedagogerna som positiv och en del barn t.o.m. 

somnar väldigt fort men då måste pedagogen gå in och avbryta vilan så barnen 

inte somnar på riktigt för då blir inte föräldrarna glada, tror Vera. Både Birgitta 

och Vera upplever att en del barn tycker vilan är skön och att barnet känner 

själv att de behöver den men vissa barn tycker att vila är tråkig. 

-Jag tror faktiskt att de tycker att det är jätteskönt….även fast de ibland inte 

vill erkänna för det låter ju tråkigt, ligga vila….många tycker det är jättekul, -

kan vi inte ha vila idag igen?,- kan vi inte vila nu på morgonen?, -vi kan inte 

vila hela tiden… Jag upplever det dom känner själva att det behövs …. ibland 

är det jätte bra å vissa somnar på fem minuter….det är jätte olika ibland går 

det jättebra dom verkligen kommer ner i varv och vill fortsätta ha vila men då 

måste jag avbryta för annars somnar de på riktigt….då blir föräldrarna inte 

glada….(intervju med Vera, 151103) 

Vad har barnen för tankar om vilan, vad är barnens upplevelse av att vila. Vad 

är det barn tycker om att göra under vilan och inte tycker om. Barnen har lite 

olika uppfattningar om vad man gör när man vilar t.ex. att vila är detsamma 

som att sova eller att när man vilar så är man stilla och ligger ner. Ett barn 

tycker att det bästa med vilan är att få sova och ett annat barn tycker det är 

roligare att rita än att vila. Att se film är något som flera av barnen gillar men 

ett barn uttrycker att barnet inte om böcker och ett annat barn gillar inte att 

kissa under vilan. 

Jag  -Vad gör du när du vilar? 

Barn -Ligger ner och ska vara stilla 

 -Sover 

 -Tittar på tv hemma hos mig ”Moa; Lasse och Harry. 

 -Jag gillar inte att sova, jag gillar att vara vaken  

Jag -Vad tycker du bäst om att göra på vilan?  

Barn -Se film…att ligga stilla….det kommer fler låtar om man rör 

sig 

 -Film är bäst…det bästa är att sova på vilan 

 -Rita är roligare än att vila 

 -Måla blommor. Allt 

Jag  -Vad tycker du inte om att göra på vilan? 
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Barn -Kissa 

 -Inte böcker (enskilda intervjuer med barn, 151103) 

Pedagogerna upplever själva att vissa barn tycker om och behöver vilan en del 

barn t.o.m. nästan somnar medan andra barn tycker att vila är tråkigt. När jag 

samtalade med barnen om vilan efter att ha deltagit i den, så upptäcker jag att 

barnet som somnade varje gång under vilan, berättar för mig att det bästa 

barnet vet är att sova under vilan. Barnet som fick välja att rita under vilan 

istället för att se film, säger till mig att: -Rita är roligare än att vila och ser barnet 

fullt koncentrerad med att rita. Och barnet säger också till mig: – Jag gillar inte att 

sova, jag gillar att vara vaken och under lässtunderna som musikavslappning så var 

det mer rörelser i kroppen. Barnet som bollar med sina strumpor vid 

högläsningen och som jag upplever har svårare för att lägga sig ner vid 

musikavslappningen blir plötsligt kissnödig och lämnar rummet en kort stund. 

I samtal med barnet så kommer det fram: -Att det bästa med vilan är att se på 

film….att ligga stilla för annars kommer det fler låtar när man rör sig och säger: -Tycker inte 

om att kissa på vilan(enskilda intervjuer med barn, 151103) 

5.1.1 Sammanfattning av det första fallet: Solen 

Hur vilan utformas för barn mellan 4-5 år  

Vilan leds alltid av en och samma pedagog med hela barngruppen 

tillsammans på 18 barn. Vilan sker efter lunch i ca.20-30 minuter och kan ha 

olika innehåll från dag till dag t.ex. se film, läsa böcker men avslappning till 

musik är ett dagligt inslag. Vilan sker i ett rum som används som lekrum men 

under en stund på dagen får vara ett vilorum. Som jag uppfattar vilan så sker 

vilan i två steg först en kollektiv vila i form av en gemensam aktivitet som t.ex. 

musikavslappning, se film eller högläsning. Det andra steget i vilan är en mer 

individuell vila som innebär en aktivitet som är lugn som barnen får välja 

själva vad de vill sysselsätta sig med t.ex. rita, måla, spela spel, bygga pussel 

eller lego.  

Hur ser barns möjligheter ut till delaktighet i vilan 

Enligt Shiers modell så var det bara det första steget, barn blir lyssnade till när 

de tar eget initiativ att uttrycka sig som jag kom fram till i min analys efter jag 

gjort observationerna. Barnen ges olika valmöjligheter som att välja bok, plats 

på den röda mattan, om barnen vill ligga eller sitta under vilan men det valet 

fanns inte under musikvilan, då alla barn skulle ligga ner.  

 

Hur upplever pedagoger barns möjligheter till delaktighet i vilan  

Genom att använda mig av Shiers delaktighetsmodell så växte det fram två 

stycken innehåll hur pedagoger upplever att barn har möjligheter att bli 

delaktiga i vilan. Det första steget i Shiers modell innebär att barn blir lyssnade 

till när barn tar eget initiativ till att uttrycka sig om olika önskemål om vilan 

t.ex. vilken bok som de ska läsa, hur lång vilan ska vara eller se film. Det är inte 

alltid som barnen får igenom sina önskemål och ibland så placerar pedagogen 
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ut barnen på den röda mattan för att barnen inte klarar av att vila bredvid sin 

bästa kompis. Det andra innehållet och andra steget i Shiers modell är att 

pedagogen stödjer barnens tankar och åsikter, som när barn visar vilket behov 

av vila de behöver beroende på om barnen är trötta eller pigga så avgör det 

hur vilan blir dag för dag. Barnen får stöd i det de uttrycker kroppsligt och 

pedagogen är lyhörd för vilken sorts vila barnen behöver. Pedagogen ser på 

barnen när en bok inte intresserar dem och de kan göra annat istället, på så sätt 

kan barnen påverka vilan och få stöd i vad de försöker uttrycka.  

Hur upplever barnen själva vad de kan vara delaktiga i  vilan 

Efter att ha analyserat barnintervjuerna enligt Shiers modell så framkommer 

det att barnen inte upplever att de kan vara delaktiga i någonting alls, vilket 

innebär att ingen av Shiers steg i modellen uppnås. När barnen fick frågor om 

de fick vara med och bestämma på vilan, så var det frågor som barnen inte 

svarade på i så stor utsträckning.  Men ett barn uttryckte sin önskan om att få 

vara fröken och bestämma över de andra barnen. 

Vilans betydelse för barnen enligt pedagoger och barn 

Vilan är betydelsefull och viktig för att barnen ska orka med sina långa dagar i 

förskolan anser pedagogerna. Barnen behöver få en paus från allt ljud och liv 

för att få ny energi. Barnens syn på varför det är bra att vila är för kroppen och 

pedagogen Birgitta nämner att hjärnan behöver vila. Vilan kan också vara 

betydelsefull för barns lärande t.ex. vid högläsning så utvecklas språket.  

Pedagogers och barns upplevelse av vilan 

Upplevelsen av vilan är att pedagogerna upplever att vissa barn tycker om 

vilan och känner själva att den behövs, andra barn inte tycker om att vila. 

Samtalen med barnen bekräftar de kroppsliga uttrycken jag har sett under 

vilan. Ett av barnen säger till mig att det bästa med vilan är att få sova och jag 

såg att under vilan så somnar barnet varje gång. Barnet som får rita under den 

gemensamma vilan uttrycker att det bästa är att rita och gillar inte att sova. 

Observerade också att det barnet har svårare att vara still på vilan. Barnet som 

säger att det bästa med vilan är att se film och att ligga still för annars kommer 

det fler låtar om man rör sig, så upplevde jag att barnet hade svårare för att 

komma till ro under vilan, t.ex. så bollar barnet med strumporna. 

5.1.2 Det andra fallet: förskolan Regnbågen 

Hur vilan utformas för barn mellan 4-5 år  

Det finns två vilostunder på förskolan Regnbågen som de 17 barnen kan välja 

mellan, antingen kapitel-/läsvila eller band-/sovvila som sker efter lunch och är 

ungefär 20–30 minuter. Men alla barn kan inte välja vila för det kan vara 

barnets behov som styr istället eller att föräldrar vill att barnet tar det lugnt en 

stund: -Sen är det några barn som gärna vill vara med på kapitelvilan men egentligen behöver 

vara på den andra så där får vi pussla lite, lirka lite (intervju med Anna, 151112). På 

kapitel-/ läsvila så läser pedagogen böcker som kan vara flanosagor, bilder- 
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och kapitelböcker. Den vilan äger rum i ett mindre rum och barnen får välja 

om de vill sitta eller ligga, antingen på soffan eller på mattan. Barnen får välja 

om de vill ta med sig kudde, filt och gosedjur. Den andra vilan är en band-

/sovvila antingen spelas det lugn musik eller så kan det vara en ljudbok som 

barnen röstat fram. Ibland så väljer pedagogen ljudbok utifrån barnens 

intresse.  Vilan äger rum i ett större lekrum som har en mer dämpad belysning 

med utbäddade madrasser med filt och kudde. Barnen får bestämma om de 

vill ligga eller sitta och var i rummet.  

-Vi har två olika vilor, en läsvila och en sovvila ja….ingen sover ju men vi 

kallar den det, bandvila egentligen…..våra barn behöver inte sova som är 3–5 

år, ifall de är trötta så får de sova men inte så att de måste. Dom är äldre, dem 

klarar sig. Oftast så på läsvilan är det de äldre barnen 5-6 år som är på den och 

så är de minsta med på bandvilan men det är inget som vi bestämmer över utan 

de får bestämma själv vilken de vill va på. De minsta är ju mer trötta och vill 

ligga ner och så får de en madrass, kudde och filt medan de äldre får sitta i 

soffan och lyssna på en bok….Vi använder de rummen vi har, det stora rummet 

till bandvilan och lilla rummet med en soffa, böcker….den andra vilan i stora 

rummet lite mer traditionellt vi har ännu inte börjat men vi kanske ska rita av 

band å sånt där, vi har de där klassiska Alfons, Nicke Nyfiken, ….där är det 

mer avslappnande egentligen, det är mindre lärande på det sättet i den vilan. 

Dom barnen som är lite mer trötta har inte energi för det här längre, 

lärandeprocessen heller, vila för att de är trötta, får välja att vara där istället…. 

Vi drar ju ner blir mörkt och mysigt….så när man kommer in så går man till 

en plats. (intervju med Marie, 151112) 

Men ibland måste en del barn ligga ner för att de behöver det och ibland så 

styr pedagogen val av barnets plats för att vissa barn inte ska vara nära 

varandra för att de stör. 

 -Sen finns det dom som ska ligga ner och vila….vi ser att dom behöver det så 

hjälper vi dom….nu ska du få ligga och vila och är det någon som har väldigt 

svårt att ligga still så som verkligen behöver så sätter vi oss bredvid sitter med 

en lugnande hand. (intervju med Anna, 151112) 

-Ja, fast man kanske delar på vissa barn som inte ska ligga bredvid varandra 

men på ett snällt sätt, ligga snällt och vila din kropp, då får du inte ligga precis 

här bredvid som du brukar busa med utan den här kanske bättre…(intervju 

med Marie, 151112).  

Dag för dag bestäms det vem av pedagogerna som ska ha vilan och Anna 

menar att det är inget problem att bestämma om det. (intervjuanteckningar 

med Anna, 151015). 

Under intervjun med Marie så inser jag att vilan egentligen består av två delar 

först i form av en kollektiv vila med att läsa böcker eller att höra på sago- eller 

musikband. Vilan övergår sedan till en individuell vila i form av en lugn 

aktivitet som kan vara att rita, pussla, bygga lego m.m. 
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-Vilan är efter lunch och efter det tar vi en lugn lek man hoppar inte upp ifrån 

vilan och springa utan…rita eller …. bygga lego kanske, sitt still med ett 

pussel, lite mer som att sitta och inte spring omkring.… ingen aktiv lek, sitter 

vid ett bord och gör något lugnt i en kvart kanske (intervju med Marie, 

151112) 

Sammanfattningsvis så har de flesta av de 17 barnen möjlighet att välja mellan 

två olika vilostunderna som sker efter lunchen i två olika rum. Men det är inte 

alla barn som får välja vilostund utan det kan vara barnets behov som styr eller 

föräldrarna. Innehållet i de olika vilorna skiljer sig lite åt, den ena vilan så 

lyssnar barnen på sago- eller musikband. Den andra vilan så läser pedagogen 

böcker för barnen. Barnen får välja plats i rummet och om de vill ligga eller 

sitta under vilan. Men en del barn placeras av pedagogen för att barnen annars 

stör varandra och inte kan vila. Barnen kan också välja om de vill ta med filt, 

kudde och gosedjur. Efter vilan så blir det en kort stund med lugna aktiviteter 

som t.ex. rita, bygga lego eller pussel. Dessa lugna aktiviteter uppfattar jag 

också som en sorts individuell vila för barnen men med större valfrihet än den 

kollektiva vilan. Den kollektiva vilan för alla barn med samma innehåll i ena 

gruppen högläsning och i den andra gruppen sago- eller musikband. Detta 

innebär också att barngruppen blir två mindre grupper som vilar tillsammans. 

Hur upplever pedagoger barns möjligheter till delaktighet i vilan  

När jag har analyserat mitt material enligt Shiers modell så har det 

framkommit fyra stycken innehåll för barns delaktighet. Det första steget i 

modellen är att barn blir delaktiga genom att bli lyssnade till när de uttrycker 

olika önskemål om vilan t.ex. se film. Barnen får välja plats i rummet och om 

barnet vill ligga eller sitta under vilan. Barnen har också möjlighet till att välja 

mellan två olika vilostunder. I andra steget i modellen är att barn blir delaktiga 

genom att barnen får stöd i sina tankar och åsikter när barnen uttrycker sig, 

genom att pedagogerna ser barnens behov och intresse, t.ex. för Frost. I Shiers 

modell och tredje steget är att ta hänsyn till barns åsikter och önskemål vid 

beslut som rör barnen t.ex. pedagoger ser olika möjligheter för barn som inte 

kan vila. Det fjärde steget i modellen innebär att barn ska tas med vid beslut. 

Pedagogerna tar barnen till biblioteket för att låna böcker som de sedan röstar 

om på vilan. Dessa fyra innehåll om barns delaktighet har vuxit fram ur mitt 

material som har blivit underrubrikerna d.v.s. ”Barn tar eget initiativ till att 

uttrycka sig och blir lyssnade till”, ”Pedagogen stödjer barnens tankar och 

åsikter”, ”Pedagogen tar hänsyn till barns åsikter och önskemål vid beslut som 

rör barnet”, ”Barn och pedagog tar beslut tillsammans”. 

Barn tar eget initiativ till att uttrycka sig och blir lyssnade till 

Barn görs delaktiga i vilan genom att barnen kan göra olika val som att välja 

mellan två olika vilostunder, om barnen vill ha gosedjur eller inte med på 

vilan. Barnen får välja plats i rummet och om de vill ligga eller sitta. Barnen 

kan välja vilken bok som de vill läsa eller vilken skiva de vill höra på och om 

de vill sitta bredvid sin kompis eller fröken. 
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-Vi har två olika vilor, en läsvila och en sovvila…. utan de får bestämma själv 

vilken de vill va på…. dom väljer och går ibland här och där, lite olika beroende 

på dagen, ….valt böcker och skivor, dom får välja vilken vila de ska va på, trötta 

eller lyssna på en bok när man måste använda hjärnan lite mer,….välja om de 

ska kudde eller inte också att var delaktig, om man ska sitta eller ligga….vissa 

vill sitta bredvid fröken eller bredvid kompis…. mitt i kan de säga: -jag mår 

inget bra jag kan inte sitta still här kan jag inte gå till den andra och då släpper 

vi till den andra bara man går tyst och inte stör. Det är ju det om man inte får 

ut någonting då är det inte värt att va där (intervju med Marie, 151112) 

Pedagogen Marie menar att ibland så kan barnen få se en film, men det som är 

viktigt är att det är något meningsfullt med filmen som t.ex. att barnen får höra 

en film på ett annat språk.  

-När de har valt en bok och ser framemot nästa kapitel då är det spännande och 

roligt…. Ibland som om alla är trötta t.ex. på en fredag så ibland så kan bara se 

på film. -åh, vi är så trötta kan vi inte bara se film ser man på 

nåt….pedagogiskt inte vad som helst…. jag vill inte se på sån här 

barnprogramsfilm utan mer någonting med kanske med temat att göra eller 

någonting som är annorlunda….så har jag lite engelska filmer och då ser de 

film på ett annat språk också….det är också lite viktigt att få lite annat språk 

också, lyssna på andra språk. (intervju med Marie, 151112) 

Sammanfattningsvis så görs barnen delaktiga genom att bli lyssnade till när 

barn tar initiativ till att uttrycka sig kroppsligt eller verbalt t.ex. önskemål om 

att se film, ha gosedjur eller inte, barnet väljer själv vilken vila barnet vill delta 

i, väljer själv om barnet vill ligga eller sitta och var i rummet. 

Pedagogen stödjer barnens tankar och åsikter  

Pedagogen Anna berättar hur barn kan få vara delaktiga i vilan genom att 

pedagogerna uppmärksammar barnens intresse för något t.ex. Frost filmen och 

utgår från den för att hitta rätt bok att läsa för barnen.  -….det kan vara böcker som 

vi vet att barnen, har visat sitt intresse för…. t.ex. Frost filmen, så vi ska försöka hitta någon 

Frost bok och sånt utifrån deras populärkultur (intervju med Anna, 151112). 

Pedagogerna upptäckte att barnens vilostund behövde en förändring, dels att 

det fanns olika behov av vila hos barngruppen men också att de märkte på 

barnen att de tyckte att vilan var det tristaste som fanns.  

-Det var olika behov, det jag har märk nämen några av barnen, vilan är det 

tråkigaste som finns, så då var en grupp iväg å till biblioteket och kom tillbaka 

med Marie…. och lånat kapitelböcker, jag tänkte börja läsa kapitelbok. Sen har 

vi jobbat oss fram till så att….Började med att vi märkte att några tyckte det 

var pest och pina (intervju med Anna, 151112) 

Barn kan också bli delaktiga genom att pedagogen vill ta reda på vad barnen 

tycker om böckerna de läser för att välja mer rätt böcker som kan intressera 

barnen.  Barnen erbjuds därför att rita vid olika tillfällen efter vilan 

(intervjuanteckningar med Anna, 151015). Ett annat sätt att arbeta med 
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delaktighet är att göra barnen delaktiga i sagan genom att samtala om boken 

de läser med barnen t.ex. om svåra ord eller stanna mitt i ett kapitel. Barnen får 

fantisera själv om vad som kommer att hända genom att rita en egen bild. 

Detta gör pedagogerna för att barnen ska tycka det är roligt men också för att 

bygga upp spänningen till nästa tillfälle, barnen blir nyfikna på fortsättningen 

och lyssnar bättre. Det skapar en längtan till vilan istället för att det ska ses 

som ett måste att gå till vilan.  

-….ibland har jag stannat mitt i ett kapitel också för att dom får rita eller 

pussla fram vad dom tror det är som kommer att hända. Vi har läst dom här 

mysterieböckerna till exempel….Häxans Ö läste vi….fick de rita 

själva….pussla fram hur de tror att de i boken skulle göra….För att det ska 

vara roligt och den andra för att se barnens tankar sen kanske man ser vad de 

har för intresse….då lyssnar dom lite bättre på boken, då är de lite spänn nu 

ska vi höra hur gick det till på riktigt ser framemot vilan….ibland kan det bli 

lite långtråkigt med vilan utan måste sitta still, har varit ute hela 

förmiddagarna så finns ju leksakerna som man är sugen och leka med, nu måste 

vi äta, nu måste vi tvätta händerna, nu måste vi gå till vilan utan det är mer så 

här: -ja, nu är det vila nu ska vi se vad som händer nu med häxan liksom det 

ska vara mera….man kan se deras tankar….vad de lärde sig från boken, eller 

hur dom upplevde boken, så får vi se. För alla barn ser på olika sätt, lite roligt, 

man får se lite hur barnet är eller….så är det ja lite för deras skull är det också 

roligt de får berätta på något sätt, dom måste sen också berätta vad det är dom 

har ritat i bilden, då skriver jag ner vad det var….(intervju med Marie, 

151112)  

Sammanfattningen är att planeringen av vilan sker på ett indirekt sätt d.v.s. 

pedagogerna ser barnens behov och intresse som när pedagogerna 

uppmärksammade att vilan behövde förändras p.g.a. att barnen upplevde den 

som trist och tråkig. Pedagogerna ser barnens intresse t.ex. för Frostfilmen och 

försöker sedan hitta en bok med Frost tema till vilan. Pedagogerna har 

utformat aktiviteter som att rita efter vilan för att ta reda på vad barnen tyckte 

om böckerna och för att pedagogen ska kunna välja mer rätt böcker som 

intresserar barnen. Pedagogerna stannar medvetet upp mitt i ett kapitel så att 

barnen får fantisera om vad som kommer att hända för att öka intresset, 

spänningen och nyfikenheten för att vilja delta i vilan. På ett indirekt sätt får 

barnen stöd i sina åsikter när pedagogen ser barnets behov och intressen. 

Pedagogerna har på ett medvetet sätt skapat ritaktiviteter för att locka fram 

barnens tankar och åsikter om böckerna de läser. 

Pedagogen tar hänsyn till barns åsikter och önskemål vid beslut 

som rör barnet 

Om barn skulle ha svårt att vila på den gemensamma vilan så löser 

pedagogerna det sinsemellan för barnets bästa. Men Anna säger att idag finns 

inget sådant problem men skulle det vara så att något barn inte kan vila så 

löser pedagogerna det tillsammans för just det barnet som är det bästa möjliga 
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(intervjuanteckningar med Anna, 151015). Men Marie säger så här om barnens 

vila: 

-Barnen kan inte sitta själva i ett rum, vi är inte så många pedagoger tyvärr 

men det brukar inte vara så det är bara 20 minuter så. Sitter tio minuter här 

och tio minuter där så är det färdigt. Så det brukar inte vara några problem. 

(intervju med Marie, 1511112) 

Marie menar att barnet kan gå mellan vilorna och vara en liten stund på varje 

vila så går vilan fort över om barnet känner en dag att det är svårt att vila. 

Anna berättade att den dagen jag var där så fick de planera om vilostunden 

och ha en vila för alla barn. Men två av barnen fick sitta själva och rita under 

tiden som resten av barngruppen var på den gemensamma vilan. 

 -Vi hade ju en stor vila idag och då jag kom så var det två barn som satt och 

ritade istället och frågade vart de andra var för det var ju knäpptyst på 

avdelningen, då var de kvar och hade vilan inne och då var ju dom två som fick 

gå ut och fortfarande hade en lugn stund tillsammans och kopplade av med 

ritstund istället, då satt de där utan pedagogen. Det funkade där för det går 

många pedagoger....de var själva men inte ensamma och det funkade 

jättebra…(intervju med Anna, 151112) 

Pedagogerna menar att barn som inte kan vila, kan lösas på olika sätt t.ex. 

barnet kan byta mellan de två vilorna, sitta och rita själva i ett rum eller så kan 

pedagogerna tillsammans komma på en lösning för barnets bästa. Så om barn 

inte kan vila så tar pedagogen hänsyn till barnets önskemål genom att lyssna 

vad barnet har att säga. I fallen ovan så kunde barnen erbjudas andra 

alternativ för vilan som t.ex. att byta vila eller sitta själva och rita under vilan. 

Barn och pedagog tar beslut tillsammans 

Barnen blir också delaktiga i vilan genom att pedagoger och barn åker till 

biblioteket för att välja böcker som de ska läsa på vilan. När vilan sedan 

kommer så får barnen rösta om vilken bok som ska läsas. På bandvilan 

förekommer också röstning.  

- Så vi läser en bok och när den är slut så röstar vi fram en ny bok vi ska ta som 

nästa får de välja….Skivorna får de rösta fram varje dag två alternativ max tre 

så det inte blir för mycket (intervju med Marie, 151112). 

Pedagogerna är beredda på att låta barnen delta i beslut då barngruppen åker 

till biblioteket för att låna böcker. Pedagogerna är beredda på att låta barnen 

bestämma om vilka böcker som ska läsas på vilan. Barnen får kontinuerligt och 

är aktivt med och tar beslut om vilka böcker som ska läsas under vilan genom 

röstning. 
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Hur upplever barnen själva vad de kan vara delaktiga i  vilan 

När jag har analyserat barnintervjuerna enligt Shiers modell så är barnen 

delaktiga i vilan genom att få bestämma vilka böcker de ska läsa under vilan 

och det skulle kunna innebära steget fyra i Shiers modell, pedagog och barn tar 

beslut tillsammans. Men det var inte en lätt fråga för barnen att svara på, om 

de får vara med att bestämma. Det första barnen kom att tänka på är att de inte 

kan bestämma om någonting men sedan kom de på, att böcker är något de får 

bestämma om. Barnen säger att de gärna skulle vilja ha Ipad under vilan men 

vet att de inte får ha det för fröknarna. Barnen visade mig sina gosedjur de 

hade haft under vilan men barnen uppfattar inte det som att bestämma när de 

får ta med sig sina egna gosedjur in på vilan. 

Jag  -Får ni vara med och bestämma på vilan? 

Barn -Jag skulle vilja ha paddan under vilan men det får man inte 

för fröknarna. 

-Vi får inte bestämma någonting på vilan (men efter en lång 

stund kommer det sedan……) -Vi får bestämma om vilka 

böcker vi ska läsa (intervju med barn, 151015) 

Barns upplevelse av att bestämma på vilan, så var barnens första reaktion att 

de inte kunde bestämma någonting alls. Men sedan kommer de på att de kan 

bestämma om vilka böcker de ska läsa under vilan men de kan inte bestämma 

om att ha Ipaden på vilan. 

Vilans betydelse för barnen enligt pedagoger och barn  

Pedagogerna tycker att vilan är en viktig paus på dagen för barnen att ladda 

batterierna, genom att ta det lugnt och få en tystare stund. Men den 

gemensamma vilan kan också innebära att barn får känna en gemenskap. Vilan 

kan ses som ett lärtillfälle, när barn får höra böcker och sagoband så stimuleras 

fantasin och ordförrådet utökas. Den andra vilan är mer för avslappning och 

barnen vilar för att de är trötta, i den vilan är det mindre lärande. Vilan är för 

att vila kroppen, benen och hjärnan men det kan också ses som ett lärtillfälle 

för att barn ska kunna lära sig att slappna av som kan vara en svår sak att lära 

sig, menar Marie. 

- Den är viktig mest för att barnen behöver vila kroppen, tycker jag, slappna av, 

ta det lugnt så att man orkar sen….man kan ju inte vara igång hela tiden. Att 

det är ju mest det….vila hjärnan, kroppen. Få en chans att ta det lite lugnt. Det 

är tyst också, det är mycket hög ljud på förskolan många olika barn som pratar 

å folk som vill ha, tyst eller lugnare stund eller tystare stund också….Jag är 

mycket mer för att läsa för barnen,….så himla viktigt med ordförråd, man får 

så många idéer, många ord. Jag gillar sådana här kapitelböcker, utan bilder så 

kan barnen fantisera själva….Sen kan vi också göra så att de får rita sen 

bilden….lärde sig från boken, eller hur dom upplevde boken….Det blir en hel 

process, en hel lärningsprocess….Det är liksom hela idén att, vi pratar mycket 

om man ska vila kroppen, nu är det din stund att ta det lugnt, dina ben ska få 

vila, vi har precis ätit mat, matsäcken har fått ta emot mat, inte bara nu ska vi 

och sätta oss för nu är vi trötta….vi har de där klassiska Alfons, Nicke Nyfiken, 
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ja….där är det mer avslappnande egentligen, det är mindre lärande på det 

sättet i den vilan. Dom barnen som är lite mer trötta har inte energi för det här 

längre, lärandeprocessen heller, vila för att de är trötta….vila lite men det är en 

svår sak och lära sig, att kunna slappna av och sitta still inte bara när man ska 

gå och sova, sitta. Ja, vissa är jätteduktiga andra tycker det är jättesvårt. 

(intervju med Marie, 151112) 

Vet barnen om varför man vilar, Marie hoppas att något barn kommer ihåg 

och vet varför då hon upprepar det många gånger för att de ska slappna och 

vila kroppen. 

-Jag vet inte du får fråga dom. Jag vet inte. Om dom ska upprepa mig som jag 

håller på så för att vi ska slappna av, å vila kroppen kanske inte alla… men 

någon borde ju komma på för jag säger ju det jämt men man vet ju aldrig om de 

har fattat jag har aldrig frågat dom om jag ska vara ärlig. (intervju med 

Marie, 151112) 

Sammanfattningen blir att barnen har vila för att det är en viktig paus under 

dagen som är lugnare och tystare, att få vila kroppen och hjärnan för att få ny 

energi. Den gemensamma vilan kan också innebära att barnen får känna en 

gemenskap och som ett tillfälle för barn att lära sig något t.ex. barn får ett 

större ordförråd, barns fantasi stimuleras och barn får lära sig att slappna av. 

Pedagogers och barns upplevelse av vilan  

Ena vilan kan upplevas som spännande, intressant och rolig, den andra vilan 

som mysig och lugn, menar Marie. Pedagogerna beskriver att vilan kan 

upplevas av barnen som att den både är bra men också ibland som jobbig och 

tråkig som ett måste. Anna berättar att hon hör barnen säga, -Jag är trött, jag 

vill ha vila och menar att en del barn ser det som ett måste, en del barn kan i 

början ha svårare att vila men som till slut kommer till ro och verkar tycka det 

är skönt (intervjuanteckningar med Anna, 151015) 

-Tycker det är ganska mysig, tar man bandvilan får man slappna av å, ibland 

så somnar man själv nästan, den är väldigt lugn….den andra är spännande och 

intressant å jag gillar när jag ser barnens ögon när man läser, hittar böcker som 

är spännande å, det är en fin stund på dagen. Jag gillar ju å ha vilan. 

(intervju med Marie, 151112) 

Barnen uppfattar att den ena vilan är för de yngre barnen och den andra vilan 

är för äldre barn.  I den ena vilan läser pedagogen böcker och den andra vilan 

så får barnen höra på band. Barnen uttryckte vad de brukar göra strax innan 

vilan medan de väntar på fröken bl.a. att titta i en bok men också att de har 

kuddkrig.  

Jag  -Vad gör ni när ni vilar? 

Barn  -Det finns två vilor, en för de små barnen 

-Den ena är med band och den andra med böcker 

Jag  -Vad gjorde ni på vilan idag? 



36 
 

Barn  -Idag läste vi Häxans ö 

-Vi brukar titta i en bok i väntan på fröken 

-Ibland har vi kuddkrig innan vilan (intervju med barn 

151015) 

Det som kan sammanfattas om vilan är att den ena är lugn och mysig, den 

andra spännande, intressant och rolig. Vilan kan upplevas av barnen som både 

bra och dålig. En del barn känner att de behöver vila och en del barn ser det 

som ett måste att vila. Barnen uppfattar de olika vilorna som att den ena vilan 

är för yngre barn och den andra vilan för äldre barn. Barnen säger också att 

innehållet skiljer sig åt på den ena är det högläsning på den andra får barnen 

höra på band. 

5.1.3 Sammanfattning av det andra fallet: Regnbågen 

Hur vilan utformas för barn mellan 4-5 år 

Vilan sker efter lunch och är uppdelat i två olika vilostunder i olika rum som 

varar i ca.20-30 minuter. De flesta av de 17 barnen kan välja vila men barn som 

inte får välja så beror det på att det är barnens behov som styr eller 

föräldrarnas vilja. Innehållet i de olika vilorna skiljer sig lite åt, den ena vilan 

så lyssnar barnen på sago- eller musikband och den andra vilan så läser 

pedagogen böcker för barnen. Barnen får välja plats i rummet och om de vill 

ligga eller sitta under vilan. En del barn placeras av pedagogen för att barnen 

annars stör varandra och inte kan vila. Barnen kan också välja om de vill ta 

med sig kudde och gosedjur. Efter vilan så blir det lugna aktiviteter en kort 

stund som t.ex. rita, bygga lego eller pussel. Dessa lugna aktiviteter uppfattar 

jag också som en sorts individuell vila för barnen men med större valfrihet än 

den kollektiva vilan. Den kollektiva vilan för alla barn med samma innehåll i 

ena gruppen högläsning och i den andra gruppen sago- eller musikband.  

Hur upplever pedagoger barns möjligheter till delaktighet i vilan  

När jag har analyserat mitt material enligt Shiers modell så har det kommit 

fram fyra stycken innehåll för barns delaktighet. Det första är att barn blir 

delaktiga genom att bli lyssnade till när de uttrycker olika önskemål om vilan 

t.ex. se film, förlänga sin egen vila, läsa sin egen bok på vilan, böcker de skulle 

vilja läsa men också att barnen själva väljer om de vill sitta eller ligga och var i 

rummet. Barnen kan själv välja vilken vila barnet vill delta i men för en del 

barn kan det vara barnets behov som styr istället och då bestämmer pedagogen 

eller föräldern. Det andra är att pedagogen stödjer barnens tankar och åsikter 

d.v.s. barnen blir delaktiga i planeringen av vilan på ett indirekt sätt genom att 

pedagogerna ser barnens behov och intresse.  Pedagogerna ser barnens 

intresse t.ex. Frostfilmen och försöker sedan hitta en bok med Frost tema till 

vilan. Pedagogerna uppmärksammade att vilan behövde förändras p.g.a. att 

barnen upplevde den som trist och tråkig. Pedagogerna har utformat 

aktiviteter som att rita efter vilan för att veta vad barnen tycker om böckerna 

men också för att pedagogerna ska kunna välja mer rätt böcker som intresserar 
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barnen. Genom att pedagogerna stannar upp mitt i ett kapitel så får barnen 

fantisera själva om vad som kommer att hända i boken för att öka spänningen, 

nyfikenheten och intresset för att vilja delta i vilan. Det tredje är att 

pedagogerna tar hänsyn till barns åsikter och önskemål vid beslut som rör 

barnen, ser olika möjligheter för barn som inte kan vila t.ex. barnet kan byta 

mellan vilorna, sitta och rita själva i ett rum eller så kan pedagogerna 

tillsammans komma på en lösning för barnets bästa. Det fjärde som 

framkommit är att barn och pedagoger tar beslut tillsammans, åker till 

biblioteket och lånar böcker som de sedan röstar om på vilan. Barnen får 

kontinuerligt och aktivt vara med och ta beslut om vilka böcker, ljudböcker 

som ska läsas under vilan genom röstning. 

Hur upplever barnen själva vad de kan vara delaktiga i  vilan 

När jag har analyserat barnintervjuerna enligt Shiers modell så är barnen 

delaktiga i vilan genom att få bestämma vilka böcker de ska läsa under vilan 

och det skulle kunna innebära steget fyra i Shiers modell, pedagog och barn tar 

beslut tillsammans. Men barnens första reaktion var att de inte kunde 

bestämma om någonting alls under vilan förrän de kommer på att de visst kan 

bestämma om vilka böcker de ska läsa under vilan men de kan inte bestämma 

om att ha Ipaden på vilan. 

Vilans betydelse för barnen enligt pedagoger och barn 

Vilan är betydelsefull för att det är en viktig paus under dagen för barnen som 

är lugnare och tystare. Barnen får vila kroppen och hjärnan för att få ny energi. 

Den gemensamma vilan kan också innebära att barnen får känna en 

gemenskap och som ett tillfälle för att lära sig något som t.ex. barn får ett större 

ordförråd, barns fantasi stimuleras och barn får lära sig att slappna av.  

Pedagogers och barns upplevelse av vilan 

Upplevelsen av att vila är att den ena vilan lugn och mysig, den andra 

spännande, intressant och rolig. Vilan kan upplevas av barnen som både bra 

och dålig. En del barn känner att de behöver vila och en del barn ser det som 

ett måste att vila. Barnen uppfattar de olika vilorna som att den ena vilan är för 

yngre barn och den andra vilan för äldre barn. Barnen säger också att 

innehållet skiljer sig åt på den ena är det högläsning på den andra får barnen 

höra på band. 

Nu ska dessa resultat för förskolan Solen och Regnbågen förenas i en 

gemensam diskussion som är det följande avsnittet. Vad är det som 

framkommer i diskussionen avseende resultatet i förhållande till vad som 

sagts tidigare i forskning och litteratur. 

6 Diskussion 
Det som var mitt huvudsyfte för den här studien var att undersöka hur barn 

kan vara delaktiga i vilan och dess innehåll men också vad upplevelsen kan 
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vara av vilan hos pedagoger och barn samt varför barn mellan 4-5 år vilar.  

Mina frågeställningar var: Hur utformas vilan för barn mellan 4-5 år, Hur ser 

barns möjligheter ut till delaktighet i vilan? Hur upplever pedagoger och barn 

själva möjligheterna till delaktighet i vilan? För vad har vilan betydelse för 

barnen enligt pedagogerna? Det är utifrån dessa frågeställningar jag kommer 

att skapa diskussionerna kring det som resultatet har visat. 

6.1 Resultatdiskussion – Förskolan Solen och 

Regnbågen 

Hur vilan utformas för barn mellan 4-5 år 

Det som kommer fram i den här undersökningen är att vilan sker efter lunch 

både på förskolan Solen och Regnbågen och innehållet i vilan oftast är 

högläsning eller sagoband. Det är något som litteraturen också bekräftar att 

vilan ofta sker i grupp, i samband med lunchen och att innehållet oftast är 

böcker (Tiempo Von Essen, 2012, Halldén & Simonsson, 2000). Men innehållet i 

vilan både på förskolan Solen och Regnbågen innehåller mer än bara 

högläsning och böcker. Det finns en variation av aktiviteter som barnen får 

erfarenheter av t.ex. avslappning till lugn musik. På båda förskolorna så sker 

det lugna aktiviteter efter barnens gemensamma vila. Jag ser det som att vilan 

sker i två steg, i första skeendet så är vilan en kollektiv handling för att sedan 

övergå till en individuell vila där barnen bestämmer mer själva vad de ska 

göra utifrån några valda lugna aktiviteter som pedagogerna kan uppleva är 

vilsamma för barnen. Det som skiljer sig åt mellan förskolan Solen och 

Regnbågen är att på Solen så har alla barn en gemensam vila och på 

Regnbågen så finns möjligheten för barn att välja mellan två vilostunder.  

Hur ser barns möjligheter ut till delaktighet i vilan 

På förskolan Solens vila så observerade jag att barnen fick olika valmöjligheter 

och det kopplar jag till det första steget i Shiers modell att barn blir lyssnade 

till när barn tar egna initiativ. Inga andra steg i Shiers modell blir synligt vid 

observationstillfällena.  

 
Hur upplever pedagoger barns möjligheter till delaktighet i vilan  

När jag har analyserat mitt material enligt Shiers modell så har det växt fram 

två innehåll för förskolan Solen och fyra innehåll för Regnbågen. De innehåll 

som både Solen och Regnbågen har gemensamt är att barn blir lyssnade till när 

de tar eget initiativ till att uttrycka sig. Det andra är att pedagogen stödjer 

barnens tankar och åsikter. På Regnbågen har det vuxit fram ytterligare två 

stycken innehåll, pedagogen tar hänsyn till barns åsikter och önskemål vid 

beslut som rör barnet. Det sista är att pedagog och barn tar beslut tillsammans. 

Ingen av förskolorna uppnår det femte och sista steget i Shiers modell som 

innebär att pedagogen ska dela med sig av sin makt och sitt ansvar över beslut 

till barnen. Men Qvarsell (2011) menar att det som kan vara viktigare för barn 

än att få vara med att bestämma, är att de möts med respekt, ömsesidighet och 

förståelse. 
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Dessa innehåll som vuxit fram om barns delaktighet är underrubrikerna: ”Barn 

tar eget initiativ till att uttrycka sig och blir lyssnade till”, ”Pedagogen stödjer 

barns tankar och åsikter”, ”Pedagogen tar hänsyn till barns åsikter och 

önskemål vid beslut som rör barnet” och ”Pedagog och barn tar beslut 

tillsammans”.  

Barn tar eget initiativ till att uttrycka sig och blir lyssnade till 

Vid analysarbetet med hjälp av Shiers modell så visar det sig att på båda 

förskolorna så är pedagogerna öppna för barns delaktighet, genom att de är 

intresserade och lyhörda för det som barnen tar eget initiativ, till både 

kroppsligt och verbalt. Emilson och Folkeson (2006) menar att för att barn ska 

kunna bli delaktiga så beror det på hur barnens initiativ tas tillvara. Men det är 

inte alltid barns egna initiativ och önskan kan tas tillvara som t.ex. att få vara 

bredvid sin kompis under vilan för att det kanske inte fungerar för att barnen 

stör de andra barnen eller för att barnet inte kan koncentrera sig på sin egen 

vila, då går pedagogerna in och styr var barnen ska ligga, en sådan styrning 

förekom på båda förskolorna. Detta kan ses som att det begränsar barnens 

delaktighet men andra faktorer som är viktigare kan väga in i beslutet än att 

tillgodose barns önskemål. Det som skiljer sig åt mellan förskolorna är att på 

förskolan Solen så sker samtal med barnen om vilan under lunchen och i 

analysarbetet så kom det inte fram att Regnbågen hade ett sådant tillfälle för 

samtal tillsammans med barnen.  

Pedagogen stödjer barnens tankar och åsikter 

Det gemensamma för förskolorna är att pedagogerna är lyhörda för barnens 

behov och intressen. Barnen är med i vilans planering på ett indirekt sätt 

genom att pedagogerna tar tillvara det barnen visar intresse för eller har behov 

av. Enligt Shiers modell så innebär det här steget att pedagoger försöker ta 

reda på barnets tankar. I analysarbetet kommer det fram att förskolan 

Regnbågen arbetar på ett medvetet och aktivt sätt med att locka fram barnens 

tankar genom olika ritaktiviteter för att vilan ska upplevas som mer 

meningsfull och intressant. Och förskolan Solens samtal under lunchen skulle 

kunna tolkas som att de arbetar på ett medvetet sätt med att ta reda på barns 

tankar om vilan. För Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att 

barnens handlingar och det barn säger ska kunna ge avtryck i verksamheten, 

när pedagogen lyckas ta tillvara detta så kan barnen uppleva att de är 

delaktiga. Och Emilson och Folkesson (2006) menar att det viktigaste för barns 

delaktighet är att pedagogerna kan skapa meningsfulla sammanhang. 

Pedagogen tar hänsyn till barns åsikter och önskemål vid beslut som rör 

barnet 

Pedagogerna på förskolan Regnbågen försöker se olika möjliga lösningar för 

barn som inte kan vila under vilan. Pedagogerna är beredda at ta hänsyn till 

barns åsikter vid beslut som rör barnet. För att nå en nivå till inom det här 

steget enligt Shiers modell så skulle förskolan behöva införa en beslutsprocess i 

verksamheten t.ex. att undersöka i förväg vad barn vill göra på vilan.  Tiempo 
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Von Essen (2012) säger, att barn har olika behov av att vila men alla barn har 

rätt till sin egen vila och det kan innebära att det enskilda barnets behov av 

icke vila kan krocka med barngruppens behov av vila. Jag tänker att det 

enskilda barnets eget behov av vila och egen vilja kan vara svårt att tillgodose, 

då barnen befinner sig i en gemenskap med andra barn och där deras behov 

också måste tillgodoses. Och Almqvist och Almqvist (2015) menar att barns 

inflytande är komplicerat då det är många vuxna och barn som ska samsas på 

och samma plats under många timmar varje dag, så är det nog så att det 

behövs en viss mängd styrning och struktur från de vuxna. Det kan vara svårt 

att allas behov och önskningar uppfylls. Men Johannesen och Sandvik (2009) 

menar att när det gäller barns inflytande så är det inte att barnen ska 

bestämma utan det handlar om att vara tillsammans i en gemenskap där alla, 

vuxen som barn visar respekt mot varandra, lyssnar på varandra och att alla 

ingår i en gemenskap trots varandras olikheter.  

Pedagog och barn tar beslut tillsammans 

Enligt Shiers modell så är detta steg att pedagogerna ska vara beredda på att 

låta barn delta när beslut ska fattas och ge möjlighet för barn att kontinuerligt 

och aktivt vara med i beslut. Detta har de åstadkommit på förskolan 

Regnbågen genom att pedagoger och barn lånar böcker tillsammans på 

biblioteket som de sedan röstar om, vilken bok de ska läsa på vilan. 

Pedagogerna upplever att de har hittat ett sätt vad barnen kan få vara med att 

bestämma om i vilan och Åberg & Lenz Tauguchi (2012) uttrycker att 

delaktighet handlar om att samarbeta, ta gemensamma beslut och gemensamt 

ansvar för vardagslivet i förskolan. 

Hur upplever barnen själva vad de kan vara delaktiga i  vilan 

När analysen gjordes av vad barnen själva upplevde vad de kan vara delaktiga 

i enligt Shiers modell så var det steg fyra som kom fram vilket innebär att 

pedagog och barn tar beslut tillsammans. Barnen på förskolan Regnbågen 

upplever att de kan vara med och bestämma om vilka böcker de ska läsa under 

vilan men annars visste inte barnen om de fick vara med och bestämma om 

något. Kan det vara så att barnen upplever delaktighet genom att de röstar om 

böcker och på det sättet har det synliggjorts för vad barn kan vara med och 

bestämma om. På Solen så upplevde barnen att de inte kunde vara delaktiga i 

något och därför trädde det inte fram något innehåll från Shiers 

delaktighetsmodell. Det som kom fram i Almqvist och Almqvist (2015) studie 

var att barn ville gärna bli hörda mer i de styrda aktiviteterna som är 

planerade av pedagogen men att barn finner sig i de regler och normer som de 

vuxna bestämmer.  

Vilans betydelse för barnen enligt pedagoger och barn  

Pedagogerna på förskolan Solen och Regnbågen tycker att vilan är en viktig 

paus på dagen som är en lugnare och tystare stund för att barnen ska kunna 

ladda sina batterier. Men vilan är också ett tillfälle för lärandet som t.ex. vid 

högläsning så utvecklas barnens språk. Pedagogerna menar att barnen har 
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långa dagar i förskolan och omges med mycket ljud omkring sig så vilan 

behövs, så både kroppen får slappna av och hjärnan får koppla av en stund. 

Och Ellneby (2008) säger att barn kan vistas många timmar i förskolan i en 

miljö som innebär mycket ljud, många barn och mycket aktiviteter, det kan 

upplevas som stressande för en del barn. Söderström (2009) menar att både 

kroppen och hjärnan behöver vila för att få energi, benen som har sprungit 

mycket behöver vila genom att vara stilla och att hjärnan får vila från alla 

intryck och ljud genom att bara vara i nuet och inte tänka på någonting alls. 

Barnen på förskolan Solen uppfattar att vila är bra för kroppen. 

Pedagogers och barns upplevelse av vila  

Pedagogerna på förskolan Solen och Regnbågen upplever att en del barn 

tycker om och känner själva att de behöver vila och andra barn tycker inte om 

vilan utan ser vilan som ett måste. Barnen på Solen upplever vilans olika 

aktiviteter på olika sätt som både kan vara positivt och negativt. Och 

Söderström (2009) menar att vara i vila är en aktiv handling som innebär att 

människor gör något som den personen tycker om att göra och kan hämta 

energi ifrån. Söderström säger vidare att människor upplever vilan i olika 

aktiviteter som är individuellt för varje enskild individ. Och Asp (2002) menar 

för att människan ska kunna uppleva vila så måste den ske frivilligt och utan 

krav och innehålla en känsla av glädje och lust. Jag tänker att barn som känner 

lust och glädje som upplever vilan som positiv är de barn som lättare kan 

hämta energi. Men barn som upplever krav under vilan kan de barnen ladda 

sina batterier eller krävs det mer energi av dem för att klara uppgiften. Men 

det kan vara så att det tar tid för barn att lära sig vila och vad är det barn lär 

sig av vilan? 

7 Slutsats 
Syftet med den här studien var att undersöka hur barn kan vara delaktiga i 

vilan och dess innehåll. Men också pedagogers och barns upplevelse av att vila 

och varför man vilar i förskolan.  

Barn blir delaktiga i vilan genom att barn uttrycker egna önskemål och barn 

kan göra olika enklare val. Pedagogerna är lyhörda för det barn visar intresse 

för eller har behov av och pedagogerna tar tillvara detta för att utforma en 

meningsfull vila för barnen. Men det är pedagogerna som ändå till sist 

bestämmer om vilka aktiviteter som är möjligt för barnen att göra på vilan, 

vilka aktiviteter pedagogerna upplever som vilsamma för barnen. Det innebär 

att barnen själva kan uppleva andra aktiviteter som mer lustfyllda och 

vilsamma än pedagogerna. Barn som inte kan vila under den gemensamma 

vilan så försöker pedagogerna hitta olika lösningar för. Det som kan påverka 

barns delaktighet i vilan är att barngruppen har olika behov av vila och icke 

vila. Men också att barnets egen vilja kan krocka med barnets eget behov av 

vila. Barn blir delaktiga i vilan genom att få rösta på böcker och genom samtal 

vid lunchen om vilka aktiviteter de vill göra på vilan. Pedagogerna försöker 
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också ta reda på vad barnen tycker om vilan och de böcker de läser genom att 

barnen får uttrycka sig via bild. Jag upptäckte under studiens gång att vilan 

sker i två steg, i första skeendet så är vilan en kollektiv handling för att sedan 

övergå till en individuell vila där barnen bestämmer mer själva vad de ska 

göra utifrån några valda lugna aktiviteter, som pedagogerna kan uppleva är 

vilsamma för barnen. Jag tänker om pedagogerna diskuterar och planerar vilan 

tillsammans med de äldre barnen i förskolan så kan det öka att barnen känner 

delaktighet och att vilan upplevs som lustfylld och vilsam. Vilan upplevs 

bland barnen på olika sätt som att vilan är det bästa som finns och andra 

tycker att det är det tråkigaste som finns, vilket pedagogerna också är 

medvetna om. Det som utgör svårigheterna i vilan är att hitta ett gemensamt 

intresse för hela barngruppen som gör att alla barn upplever vilan som vilsam 

och lustfylld. Vilan är en betydelsefull stund på dagen anser pedagogerna för 

att barnen ska kunna ladda sina batterier genom att kroppen får vara i stillhet 

och hjärnan får koppla av från allt ljud som de har omkring sig. Vilans 

högläsning är viktig för barns ordförråd och fantasin. Barnen själva uttryckte 

att vila är bra för kroppen. 

Det som den här studien kan bidra till är att få upp ögonen för det vardagliga 

och den rutinmässiga delen av barns vardag i förskolan som vilan är. Att i 

verksamheten diskutera vad är egentligen vila, vad kan vila vara för barnen, 

hur kan vi göra för att uppnå en så bra och vilsam stund för alla barn som 

möjligt? Är det möjligt för barn att vara delaktiga i vilan och i så fall hur kan 

de vara delaktiga i vilan? Lyfta frågor om vilans innehåll, tidpunkten för vilan, 

vad barns upplevelse av vilan kan vara, varför barnen vilar och vilken 

betydelse har den. Prata med barn om vilan dess betydelse, om innehållet i 

vilan, deras upplevelse av att vila och hur skulle barnen vilja att vilans miljö 

utformades. Genom att ta reda på vad barnen tycker och tänker så kan det 

bidra till barns delaktighet. 

8 Vidare forskning 
Skulle vara intressant att undersöka vidare om hur rummet ser ut för vilan, är 

det en vilsam plats för barn att vara på och har rummet någon betydelse för 

hur vilan upplevs? Att undersöka fler förskolor för att se vilket innehåll som 

erbjuds barnen under vilan och finns det ett syfte med val av innehåll? Samt att 

undersöka hur mycket tid som ägnas åt fysiska- respektive lugna aktiviteter. 

Hur tänker föräldrar kring barnets vila i förskolan för barn mellan 4-5 år? 
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10 Bilagor 

Bilaga 1: Frågor till pedagogen 

Bakgrundsfakta: Ålder, antal år i yrket och utbildning 

Kan du beskriva vilan, hur går vilan till, hur utformas vilan, hur lång är vilan, i 

vilket rum? 

Vilka alternativ av aktiviteter finns det under vilan att erbjuda barnen? 

När har ni vilan och varför ligger vilan då? 

Hur planerar ni vilan? 

Hur planerar ni innehållet i vilan? 

Hur är barnen delaktiga? 

Är barnen delaktiga i planeringen av vilan? 

Hur upplever ni barnens vila?  

Hur tror du att vilan upplevs av barnen? 

Vad har vilan för betydelse för barnen?  

Förstår barnen varför de har vila och varför det är bra för dem? 

Hur gör du som pedagog om du märker att ett barn har svårt att vila under 

vilan?  

Kan barnen ha inflytande över vilan? 

Hur kan barnen ges inflytande över vilan? 

 

Bilaga 2: Grundfrågor inför samtal med barn 

 (grundfrågor att ha med i bakhuvudet, får följa barnet i samtalet) 

Hur gamla är ni/du? 

Vad gör ni när du/ni vilar? 

Hur är det att ha vilan på förskolan? 

Vad tycker du bäst om att göra under vilan?  

Vad tycker du inte om att göra under vilan?  

Varför vilar man på förskolan, är det viktigt? 

Finns det andra stunder när du vill vila på förskolan? 

Var skulle du då vilja vila på förskolan? 

(Hur kan man göra för att alla barn ska få vila när de behöver?) 

Får du/ni vara med och bestämma om vilan?  

Skulle du/ni vilja vara med och bestämma mer om vilan?  

Vad vill du/ni bestämma om vilan som kan vara när ska vilan ske, utseendet 

på rummet där vilan sker, vad tycker du man ska få göra under vilan, göra 

bokval eller andra val t.ex. musik, måla, rita, massage, rita/måla till musik? 

  



 
 

Bilaga 3: Observationsprotokoll   

Pedagogens och barnens 

placering, 

 

Barnen sitter nära 

varandra och pedagogen 

sitter på avstånd  

Vissa barn sitter nära 

pedagogen (är det alltid 

samma barn eller varierar 

det?) 

Har barnen fasta 

placeringar eller är det 

valfritt? 

Ligger/Sitter/Valfritt 

Vem äger/styr 

kommunikationen? 

Pedagogen Barnen Båda parter 

Vilka val kan barnen göra?    

Kan barnen ta egna 

initiativ? På vilket sätt? 

Ja Nej Vid vissa tillfällen 

Hur ser pedagogens 

kommunikation ut? 

Monolog från pedagogen Fri Dialog (Både barn och 

pedagog kan ta initiativ till 

samtal)/Riktad dialog 

(läraren ställer frågor) 

Barn får tillsägelser och 

blir avvisande möts av 

ointresse, tystnad/Barn blir 

uppmuntrande och 

pedagogen är lyhörd och 

tillåtande 

Hur ser regler och rutiner 

ut?  

Rutin: När sker vilan är 

det alltid på samma 

tidpunkt, plats, alltid på 

samma sätt t.ex. läsa 

böcker  

Regler: Hur man beter sig 

på vilan, finns det ett 

socialt accepterat sätt inom 

gruppen 

Finns variation av vilan 

t.ex. sker på samma plats 

och tidpunkt men 

innehållet kan variera t.ex. 

läsa böcker, massage  

Vad är det för vila som 

erbjuds? 

Läsa själv/hög-läsning, 

massage, samtal, 

sagoband, rita, musik 

Vilan är den mental/ 

Kroppslig/både kroppslig 

o mental 

 

Pedagogens respektive 

barns ansikts- o kropps-

uttryck, vad kan det säga 

mig? 

Barn som har svårt att 

sitta/ligga stilla. 

Barn som petar på sin 

kompis 

  

Miljön runt vilan som ljud, 

ljus, lukt, rummets 

karaktär, var sker den, hur 

lång tid är den? 

   

Mina reflektioner på det 

som sker och varför är min 

känsla den? 

   

 



 
 

Bilaga 4: Missiv till förskolan 

Hej!    2015-10-07 

Jag heter Anette Lövström som är en glad och positiv blivande förskollärare 

som går min sjunde och sista termin på förskollärarutbildningen vid 

Mittuniversitetet i Härnösand. Jag ska nu skriva mitt examensarbete och jag 

har intresserat mig för vilan i förskolan så mitt syfte för den här studien är att 

undersöka hur vilan utformas i förskolan för barn mellan 4-5 år. Samt att 

undersöka hur barn och pedagoger upplever att barn kan få inflytande och 

vara delaktiga i vilan. 

Jag hoppas att ni vill hjälpa mig med att genomföra den här studien genom att 

få tillåtelse att närvara och observera vilan för barn mellan 4-5 år under några 

tillfällen under vecka 44 eller 45 samt att få samtala med barn och pedagoger 

om vilan under vecka 44 eller 45. Jag kommer att följa Vetenskapsrådets etiska 

principer när det gäller forskning, vilket innebär att delta i studien är frivilligt 

och de som deltar kan när som helst tacka nej till att vara med, det ligger även 

på mitt ansvar att avbryta en observation, om jag ser att situationen kräver det. 

Matrialet kommer att behandlas konfidentiellt så namn, förskola och ort 

kommer inte att ha sitt riktiga namn utan blir fingerade. Materialet kommer 

endast att användas för examensarbetet och när mitt examensarbete är klart 

och godkänt så kommer materialet att förstöras. För att detta ska vara möjligt 

att genomföra så behöver jag pedagogernas godkännande samt 

vårdnadshavares godkännande för att barnen ska få delta i denna studie. Jag 

kommer således att behöva distribuera ut ett brev till samtliga vårdnadshavare 

för deras godkännande.  

Har ni några funderingar kring detta så hör gärna av er till mig via mail eller 

mobiltelefon.   

Med vänlig hälsning 

Anette Lövström 

x.xxxxxxxx1@gmail.com 

xxx-xxxxxxx 



 
 

Bilaga 5: Förfrågan om barns deltagande i examensarbete  

Hej,    Täby 2015-10-16 

      
Jag heter Anette Lövström är 46 år gammal som är en glad och positiv mamma till tre 

barn på 16, 13 och 5 år som studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i 

Härnösand. Detta är min sjunde och sista termin på utbildningen men först ska jag 

skriva ett examensarbete. Det som har kommit att intressera mig är hur barn kan få 

vara med och påverka sin vardag i förskolan och det som handlar om barns vila. 

Förskolans läroplan uttrycker att barnen ska ha möjlighet att påverka sin situation 

genom att få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter samt att barnen 

ska erbjudas en anpassad dygnsrytm med både aktiviteter och omsorg som vila. Det är 

ju viktigt att barn får vila någon stund under dagen i förskolan som är fylld med 

aktiviteter och intryck för att orka lära sig och samspela med andra barn. Vad upplever 

barnen att de kan få vara med att bestämma om vilan? Hur uppfattar barnen vilan? 

Det är det som har kommit att bli mitt examensarbete hur möjligheterna ser ut för barn 

mellan 4-5 år att kunna påverka vilan och vad är barnens egen uppfattning om vad de 

kan få vara med att bestämma om vilan.  

               Jag är välkommen av era barns förskola v.45 men för att detta ska bli möjligt 

att genomföra behöver jag er föräldrar och barnens hjälp. Jag önskar er tillåtelse att få 

ta del av barnens vila rent praktiskt vid några tillfällen och få samtala med barnen om 

vad de själva har att säga om sin vila. Jag hoppas att ni tillåter mig att spela in 

samtalen med barnen. Vid vilan så kommer jag att föra anteckningar efteråt. Jag 

kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer när det gäller forskning som 

innebär att allas deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas, det ligger även 

på mitt ansvar att avbryta ett samtal eller om min närvaro i vilan stör på något sätt. 

Det material som kommer fram under studien, behandlas konfidentiellt så namn, 

förskola och ort kommer att ha fingerade namn. När sedan mitt examensarbete har 

blivit godkänt så kommer materialet att förstöras. Jag kommer inte att använda 

materialet till något annat än det här. Om ni har frågor och funderingar angående mitt 

examensarbete och vad detta innebär så tveka inte att ta kontakt med mig, jag svarar 

gärna på frågor kring detta. Ni kan gå mig antingen via mail: x.xxxxxxxx1@gmail.com 

eller på mobiltelefon: xxx-xxxxxxx.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag är oerhört tacksam och glad om ni vill fylla i den här blanketten och lämna den på 

förskolan senast måndagen den 26 oktober, 2015 

 

Ja, mitt barn får delta i studien  

  

Nej tack, jag vill inte att mitt barn deltar i studien 

 

Barnets namn:  

    

 

Datum:  Vårdandshavare 1 

 

Datum: Vårdandshavare 2 

Tack på förhand! Vänliga hälsningar Anette 

 

 



 
 

Bilaga 6: Missiv till förskolan 

Hej! 

Jag heter Anette Lövström som är en glad och positiv blivande förskollärare 

som går min sjunde och sista termin på förskollärarutbildningen vid 

Mittuniversitetet i Härnösand. Jag ska nu skriva mitt examensarbete och jag 

har intresserat mig för vilan i förskolan så mitt syfte för den här studien är att 

undersöka hur vilan utformas i förskolan för barn mellan 4-5 år. 

Jag hoppas att ni vill hjälpa mig med att genomföra den här studien genom att 

få tillåtelse att närvara och observera vilan för barn mellan 4-5 år och få 

samtala med barn och pedagoger om vilan. Jag kommer att följa 

Vetenskapsrådets etiska principer när det gäller forskning som innebär att 

allas deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas, det ligger även på 

mitt ansvar att avbryta en observation, om jag ser att situationen kräver det. 

Matrialet kommer att behandlas konfidentiellt så namn, förskola och ort 

kommer att avidentifieras och det kommer endast att användas för 

examensarbetet. När mitt examensarbete är slutfört och godkänt så kommer 

materialet att förstöras. För att detta ska vara möjligt att genomföra så behöver 

jag pedagogernas godkännande samt vårdnadshavares godkännande för att 

barnen ska få delta i denna studie. Jag kommer således att behöva distribuera 

ut ett brev till samtliga vårdnadshavare för deras godkännande.  

Har ni några funderingar kring detta så hör gärna av er till mig via mail eller 

mobiltelefon.   

Med vänlig hälsning 

Anette Lövström 

x.xxxxxxxx1@gmail.com 

xxx-xxxxxxx 

  



 
 

Bilaga 7: Förfrågan om barns deltagande i examensarbete 

Täby 2015-09-30 

  

Hej, 

Jag heter Anette Lövström och är en glad och positiv blivande förskollärare som 

studerar vid Mittuniversitetet i Härnösand. Jag ska nu göra mitt examensarbete och är 

intresserad av hur vilan utformas i förskolan för barn mellan 4-5 år. Därför önskar jag 

att få er tillåtelse att få observera barnen under några tillfällen under vilan i förskolan 

och samtala med några barn om vilan. Jag kommer att föra anteckningar vid 

observationstillfällena och spela in samtalen. Jag kommer att följa Vetenskapsrådets 

etiska principer när det gäller forskning som innebär att allas deltagande är frivilligt 

och kan när som helst avbrytas, det ligger även på mitt ansvar att avbryta en 

observation, om jag ser att situationen kräver det. Matrialet kommer att behandlas 

konfidentiellt så namn, förskola och ort kommer inte att ha sitt riktiga namn utan blir 

fingerade. Det material som kommer fram ska endast användas för mitt 

examensarbete.  

Matrialet kommer sedan att förstöras när mitt examensarbete är klart 

och godkänt. Jag kommer inte att observera barn som inte får vara med i studien och 

de kommer då självklart inte vara med i mitt material för examensarbetet. Om ni har 

frågor och funderingar angående mitt examensarbete och vad detta innebär, så tveka 

inte att ta kontakt med mig. Jag svarar gärna på frågor kring detta. Ni kan gå mig 

antingen via mail x.xxxxxxxx1@gmail.com eller på mobiltelefon: xxx-xxxxxxx.  

Jag är oerhört tacksam och glad om ni vill fylla i den här blanketten och lämna den på 

förskolan senast …… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

Mitt barn får delta i observation och samtal 

Mitt barn får enbart delta i observation 

Mitt barn får enbart delta i samtal  

Nej, jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien  

Datum:   Vårdnadshavare 1 

_________________________________________________________________________ 

Datum:  Vårdnadshavare 2 

_________________________________________________________________________ 

Barnets namn:  

_________________________________________________________________________ 

Tack på förhand! Vänliga hälsningar Anette 

mailto:x.xxxxxxxx1@gmail.com

