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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser av vaken-vila. Kvalitativa 
intervjuer med tio förskollärare har genomförts och resultatet har analyserats med IPA. Två 
huvudteman har framtolkats. Konceptet vaken-vila visar hur förskollärarna uttrycker att vaken-vila 
ska vara en stund för lugn och återhämtning samtidigt som deras upplevelser skiftar, den upplevs både 
som bra och trevlig men också som svår och stressframkallande. Organisation av vaken-vila handlar 
om förskollärarnas upplevelser av möjligheter och begränsningar för aktiviteten i relation till 
barngruppsstorlek, personaltäthet, lokal och material. Studiens slutsatser är att vaken-vilan upplevs 
som en aktivitet med många dimensioner. Strukturella svårigheter såsom brist på personal i relation 
till antal barn i förskolan skapar organisatoriska begränsningar för vad aktiviteten vaken-vila kan 
innehålla. Detta leder till att några av förskollärarna upplever stress i samband med aktiviteten. Vi kan 
genom tolkning av vårt resultat se att vaken-vilan verkligen är det vår rubrik påstår: en svår nöt att 
knäcka.  

Nyckelord: 
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A hard nut to crack 

Preschool teachers’ experiences about awake-rest 

Therese Ericsson 
Rebecca Wallberg 

Abstract  
The purpose of this study is to examine preschool teachers experiences of awake-rest. Qualitative 
interviews with ten preschool teachers have been conducted and the results have been analyzed with 
IPA. Two main themes have been interpreted: The concept of awake-rest and The organization of 
awake-rest. Our interviews revealed that the concept of awake-rest is a moment where preschool 
teachers wants there to be calm while allowing for mental recovery. But their experiences of awake-
rest is of different character. Feeling the activity as both good and enjoyable but also as difficult and 
stress related. The organization of awake-rest regards preschool teachers experiences about the 
restrains and opportunities of the activity in relation to child group size, number of staff, environment 
and materials. The study concludes that the awake-rest is experienced as an activity with many 
dimensions. Structural difficulties such as lack of staff in relation to the number of children creates 
organizational limitations on what the activity awake-rest may contain. This leads to some of the 
preschool teachers experiencing stress in connection with the activity. We can, by interpreting our 
results, see that the awake-rest is really what our headline claims: a hard nut to crack. 
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1. Förord 
Vi som utfört denna studie studerar sista terminen på förskollärarprogrammet. Under vår utbildning 
har vi haft fem praktikperioder där vi har kommit i kontakt med vår studies ämne. Utöver 
utbildningens praktikperioder har vi även arbetat inom förskolan innan och under vår utbildning. Våra 
erfarenheter är att förskolor och förskollärare strukturerar sin vaken-vila olika. Dessa skillnader i 
arbetssätt gjorde oss nyfikna och intresserade av att genomföra denna studie. Med denna studie avser 
vi att presentera förskollärares upplevelser av vaken-vilan.  

Under arbetets gång har textproduktionen delats upp mellan skribenterna, vissa avsnitt har skrivits av 
Rebecca och andra av Therese, för att avslutas med en gemensam bearbetning för att säkerställa att 
det finns en röd tråd genom hela arbetet. Avsnitten Tidigare forskning, Resultat och analys samt  
Diskussion har skrivits gemensamt. Båda skribenterna har utfört ett likvärdigt arbete med 
transkriberingar och analys av intervjuer. Vidare har vi korrekturläst var för sig och sedan jämfört 
våra noteringar samt genomfört behövliga korrigeringar.   

Vi vill tacka vår handledare Anna Åhlund för en suverän handledning och stöd i vårt skrivande. Vi 
vill även tacka våra partners Benjamin och David som har, genom att läsa vår uppsats, bidragit med 
användbara synpunkter och kommentarer. Vi vill också passa på att tacka alla våra informanter. Tack 
för att ni tog er tid, tack för alla förträffliga svar och tack för att ni välkomnade oss till era förskolor. 
Utan er skulle den här studien inte ha blivit av. Den här uppsatsen är till er. 
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2. Inledning 
En stor och viktig del av förskolans vardag är att hitta just balansen mellan aktiva aktiviteter och lugn 
och ro-aktiviteter (Orre 2014). Enligt Nevelius (2013, s. 11) är vaken-vilan ett varande av lugn, 
kreativitet och kraft. Han menar att vi inte kan skapa vaken-vila, men att vi kan skapa förutsättningar 
för att uppleva vaken-vila. Nevelius menar (2013, s. 15) att “all prestation behöver balanseras med 
återhämtning och vila”.   

 
I den varande vakna vilan presterar eller kommunicerar vi inte med omvärlden, ändå sover vi inte. Vi 
är inte bortkopplade från vad som händer runt omkring oss likt zombier. […] När vi är vakna i 
varandet är vi medvetna om allt som sker och låter allting bara vara (ibid. ss. 11-12).  

 

Vi tolkar Nevelius tankar som att återhämtning inte är direkt kopplat till sömn, utan återhämtning går 
att uppnå genom lugna vakna aktiviteter. Således kan förskollärarna presentera lugna och kreativa 
aktiviteter baserat på barnens ålder och mognad med syfte att barnen ska få möjligheten att uppleva 
vila och återhämtning.  

Förskolan och dess föregångare har under 1800- och 1900-talet genomgått en rad förändringar. De 
allra första barnkrubborna och barnträdgårdarna utvecklades vidare till daghem och förskola (Lärarnas 
historia 2014). År 1972 presenterade staten Barnstugeutredningen som utredde riktlinjer kring 
barngrupper, personalens utbildning och dagsprogrammet. Utredningen skrev fram rekommendationer 
att dagsrutinerna bör vara baserade på barnens ålder samt att de skulle bestå av lekstunder och 
matsituationer men även vilostunder där barnen får koppla av i lugna utrymmen om de inte sover. År 
1987 kom ytterligare riktlinjer från Socialstyrelsen: Det pedagogiska programmet. Där låg fokus 
främst på ramarna för den pedagogiska verksamheten, att omsorgen är grundstenen i verksamheten 
samt på förskollärarnas ökade ansvar. I slutet på 1990-talet kom ytterligare ett nytt dokument med 
riktlinjer för förskolan. Förskolan fick sin alldeles egna läroplan 1998. Den innefattade en värdegrund 
och riktlinjer som bistod förskollärarna i strukturerandet av en verksamhet anpassad efter barngruppen 
(Läroplanen för förskolan Lpfö 1998). En gemensam nämnare för dessa styrdokument är att det skrivs 
om både omsorg och lärande i dem. Barnstugeutredningen (1972) skrev fram att verksamheten skulle 
sträva mot att förena omsorg och pedagogik. Det står även att finna i det Pedagogiska programmet 
(1987, s. 24): barns inlärning existerar i korrelation till den trygga omsorg de får, utan god omsorg 
uteblir inlärningen. Barnstugeutredningen, Pedagogiska programmet och Läroplanen för förskolan 
Lpfö 98 följde på varandra och innefattade främst riktlinjer för hur barnomsorgen skulle planeras, 
inräknat vilostunden mitt på dagen. 
En vanlig dag i förskolan består av rutiner: mat-, utevistelse-, samlings- och vilorutiner. 
Förskollärarna strukturerar dagen med barnens behov som grund. I de ovan tre nämnda 
styrdokumenten framhävs vila som en del i den dagliga rutinen för förskolans omsorger och 
pedagogik. I Barnkonventionen (2009, s. 28) står det fastslaget i artikel 31 att alla barn har rätt till lek, 
vila och fritid. Under våra år i förskola har vi sett att vilan för de barn som inte sover har varierat stort. 
Organiseringen har skiftat beroende på förskola och förskollärare. Den har bestått av allt från 
vilostund på madrasser och högläsning till bordsaktiviteter och samlingar. Gemensamt för alla 
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aktiviteter som genomförs under stunden efter lunch bör grunda sig i Läroplan för förskolan Lpfö 98 
2016. Där står att läsa: 

 
Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och 
miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat 
sätt (ibid. s. 7). 

 

Läroplanstexten ovan säger en sak, men är det möjligt att åstadkomma det i praktiken? Många 
förskollärare vi har mött innan studien i förskolans verksamhet har beskrivit vaken-vilan som en 
jobbig och svår del av den dagliga rutinen. De har berättat att de känner sig stressade och att de 
upplever sig otillräckliga under vaken-vilan eftersom de oftast är ensamma med många barn. Stora 
barngrupper och få pedagoger är organisatoriska svårigheter som de diskuterat kring. Vi har under vår 
tid inom förskolan fått intrycket att stora barngrupper och få personal är något som präglar 
upplevelsen av vaken-vilan. Vi vill med den här studien få syn på hur vaken-vilan upplevs av 
förskollärare.  

 

2.1 Begreppet vaken-vila 

Vaken-vila är ett begrepp som kan ha olika betydelse beroende på vilka förskollärare som pratar om 
det. Om orden “vaken” och “vila” slås upp i Nationalencyklopedin står som följer:  

• Vila - ett tillstånd av overksamhet och avslappning i syfte att återvinna krafter e.d. 

• Vaken - någon som inte sover  

Vi kommer i uppsatsen att diskutera vaken-vilan i betydelsen av stunden efter lunch då vissa barn 
sover medan andra är vakna.  
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3. Tidigare forskning  
I det här avsnittet presenterar vi ett urval av tidigare forskning som på olika sätt kan kopplas till vila. 
För att hitta relevant forskning har vi använt oss av sökmotorerna Google Scholar1, Taylor & Francis 
Online2 och Stockholms universitetsbibliotek3. De sökord vi använde oss av, enskilt eller i olika 
kombinationer, var: 

 

• Rest time 

• Rest 

• Preschool 

• Children 

• Sleep 

• Vila 

• Vaken vila 

• Förskola 

• Läsvila 

 
3.1 Omsorg i relation till vila  
”Omsorg är ju nästan allt!”, så sammanfattar Josefson (2018, s. 165) förskollärarstudenters tankar 
om omsorgsbegreppet. Enligt Josefson (2018, s. 38) handlar omsorg om hur vi i vår vardag, både 
privat och professionellt, visar omtanke för varandra. Hon vill med sin studie ge ett kunskapsbidrag 
kring omsorgens omfattning i förskolan där omsorg är ett utvidgat begrepp som bland annat integreras 
med lärande (ibid. 152). Hon försöker analysera hur omsorg förstås och hur den införs i förskolans 
vardag (ibid. s. 182). Att vara en del av förskolans personal innebär nämligen att man har barn och 
föräldrar som är beroende av ens hjälp och stöttning (ibid. s. 184). Josefson vill visa på att omsorg i 
förskolan i det långa loppet kan förstås som att man visar och har ansvar om individer. Omsorg 
innebär således att det ställs krav på pedagoger att utföra handlingar som tar hänsyn till barns 
individuella behov (ibid. s. 40). Ur en förskollärares perspektiv skulle omsorg kunna vara att ordna 
vila för barnen i förskolan med omtanke om deras välbefinnande och behov. Grunditz (2013 s. 103) 
har även hon genomfört en studie där vilan beskrivs vara en omsorgsaktivitet som innehåller mycket 
mer än enbart sömn. Det är en “rutiniserad” aktivitet som består av flera delar som är förutsägbara 
(ibid. s. 105), vilans olika delar följer naturligt på varandra. Genom sin studie bidrar Grunditz (2013, 
s. 108) med kunskaper om hur barn gör vilan där hon diskuterar de metoder som barnen använder för 
att skapa ordning under den omsorgsaktivitet som vilan är. För att kunna skapa omsorg behövs det 
rutiner, om det finns rutiner i omsorgssituationerna skapar det en trygghet hos barnet (Nyberg, 

                                                        
1 https://scholar.google.se 
2 https://www-tandfonline-com  
3 https://www.su.se/biblioteket/ 
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Lennernäs, Sepp och Sollerhed 2010, s. 66). Under nästa rubrik lyfter vi forskning som berör rutiner i 
relation till vila.  

 

3.2 Vila som rutin  
 Som ovan nämnt är rutiner en viktig del av omsorgsaktiviteten vilan. I en rapport från 2010 om 
förskolebarns hälsa och välbefinnande argumenterar Nyberg et al (2010, ss. 1–84) för att barn behöver 
rutiner för att kunna koppla av och varva ner. Vidare framhåller Grunditz (2013, s. 109) att barnen 
och pedagogerna behöver samarbeta under vilan för att rutinerna ska kunna upprätthållas. Ett utbyte 
av förståelse mellan barnen och pedagogerna krävs för att omsorgsaktiviteten vilan ska kunna ske på 
det sätt som pedagogerna har planerat den. Den omsorg som sker under vilan är således beroende av 
rutiner. Rutinerna skapar en trygghet hos barnen, vilket framkommer i den rapport som publicerats av 
Nyberg et al. Rapporten bidrar med kunskaper om rutiners betydelse för barns välbefinnande och den 
uppmärksammar även föräldrars tankar och funderingar kring rutiner och dygnsrytm:   
  

Mycket talar för att barn behöver fasta rutiner, en välbekant omgivning och förutsägbarhet för att 
känna trygghet och inte stressas. Stress utlöser stresshormoner som stör sömnen och hindrar barnet 
från att varva ned och sova lugnt (Nyberg et al s. 66).   
  

Författarna samtalade tillsammans med föräldrar om rutiner och dess påverkan på barnen. Föräldrarna 
diskuterade om rutiner som något positivt där en förälder uttryckte ”…alltid samma tid ger trygghet”, 
men att rutiner också medför en svårighet i försöken att upprätthålla dem i vardagen (Nyberg et al 
2010, s. 64). Det är inte enbart föräldrar som upplever svårigheter kring att få till de dagliga rutinerna 
utan även förskollärare upplever rutiner som svåra att få till. Staton, Irvine, Pattinson, Smith och 
Thorpe (2015, ss. 77–78) har genomfört en studie om utförandet av sov- och vilostunden i förskolan. 
Denna studies kunskapsbidrag handlar om förskollärares beskrivningar av svårigheter kring rutinerna 
sömn och vila. De beskriver den som besvärlig då det är svårt att hitta en balans mellan barnens behov 
och förskollärarnas förehavanden (ibid. s. 83). Studien beskriver även australienska föräldrars 
tankar om att sömn och vila inte bör vara en schemalagd rutin på dagen (ibid. s. 83). Detta tar Thorpe, 
Irvine, Pattinson och Staton (2018, ss. 1-16) med sig i en nyligen publicerad artikel om sömn och vila 
som rutin i förskolan. Denna artikel berör förskollärares beskrivningar om vilan som en svår situation 
eftersom de behöver tillgodose både föräldrarnas förväntningar och barnets behov av sömn och vila 
(ibid. s. 2). Förutom detta behöver förskollärarna hitta en balans mellan de barn som sover och de 
barn som inte sover, men som fortfarande är i behov av alternativa sätt att vila på. Thorpe et al (2018, 
s. 3) har sett att schemalagda sovstunder förekommer oavsett om barnen har ett behov av att sova eller 
inte. Samtidigt som barn behöver vila är även de vuxna i förskolan i behov av en stunds återhämtning. 
Vilan används då som en praktisk lösning för att förskollärarna ska hinna städa, planera och 
dokumentera, samt få tid till egen återhämtning (ibid. ss. 7–9).  

 

3.3 Barns inlärning och självbestämmande 
Kurdziel, Duclos och Spencer (2013, ss. 17267–17272) har genomfört en studie som berör vilan som 
omsorgspraktik. I studien framhåller författarna att sömn har en påverkan på barns 
kunskapsinhämtning. Deras forskning visar på att sömn har en påverkan på barns inlärning och 
minnesförmåga. Författarna vill med resultatet i sin studie visa att minnesförmågan ökar hos barn när 
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de får sova och genom sömnen utvidgas således barnens inlärningsförmåga (ibid. s. 17267). Ökningen 
i minnesförmågan blir mest fördelaktig hos de barn som sover regelbundet, oavsett ålder (ibid. s. 
17267). Författarna poängterar dock att tillfällena för sömn i förskolan försvinner i och med 
läroplanens ökade krav (ibid. s. 17267). En annan aspekt på vila och inlärning diskuterar Nothard, 
Irvine, Theobald, Staton, Pattinson och Thorpe (2015, ss. 423–442) i en studie som även den tar 
avstamp i förskolans omsorgspraktik. Författarna resonerar kring att sov- och vilostunden är en 
avbrytande del av dagen (ibid. s. 440). De vill med sin studie förmedla ett kunskapsbidrag som 
innebär att undervisnings- och inlärningstillfällen riskerar att försvinna om förskolor inte lyssnar på 
barnens tankar utan låter de sova och vila oberoende av deras individuella behov (ibid. s. 440). 
Josefson (2018, s. 41) poängterar däremot att omsorg och lärande går hand i hand, de kan inte existera 
utan varandra. Vila som omsorg blir då en arena för lärande. Ett exempel på det är att barnen som 
deltar i vilan visar genom sina handlingar att de har lärt sig hur vilan är utformad, att de kan dess 
rutiner och den ordning som genomförs (Grunditz 2013, s. 108). Deras handlingar visar således på 
den inlärning som har skett.  

Nothard et al (ibid. ss. 431–432) diskuterade att man måste lyssna på barnens tankar om vilostunden. I 
sin studie intervjuar författarna australienska förskolebarn i 3,5 – 5,5 års ålder om deras tankar och 
känslor om sitt självbestämmande under sov- och vilostunden. Författarna anser att förskolor genom 
att ta del av barnens tankar kan utveckla en omsorgspraktik, kring sina sov- och vilostunder, där 
barnen får vila eftersom de behöver det och inte för att det är en del av verksamheten (ibid. s. 
438). Thorpe et al (2018, ss. 1–15) gjorde en fortsatt studie riktad mot förskolor och 
deras sovrutiner samt hur sömn och vila påverkar barns inlärning. Deras (ibid. s. 2) kunskapsbidrag 
innefattar en tanke om att självkännedom om sina egna behov av sömn och vila är en lärdom för livet, 
där lärdomen handlar om att barnen själva ska lära sig att identifiera om de behöver sova eller vila 
genom en annan lugn aktivitet:  
  

Affording children opportunity to make choice, guided by an educator and supported by 
environmental provisions, permits development of these skills, and is a philosophy embedded in 
contemporary ECEC policy (ibid. s. 2). 
 

Alltså, om barn ges utrymme till självbestämmande under vilostunden möjliggör förskollärarna för 
barn att utveckla lärdomen om sina egna behov av sömn och vila. Om förskolor utvecklar sina 
vilostunder och barnens självbestämmande får vara en likvärdig del blir vilostunden ett tillfälle för 
inlärning (Thorpe et al 2018, s. 2). Individens självkännedom om vilobehovet är något som även Asp 
(2002, s. 191) belyser genom att poängtera att individen behöver lära sig att vila anpassat efter sitt 
eget behov. Hon menar på att alla individer behöver få återhämtning från dagens tidigare 
aktiviteter samt få ny energi för att orka med resten av dagen (ibid. s. 23). Hennes kunskapsbidrag 
handlar om att ge individen metoder som möjliggör detta, exempelvis genom att lära sig att rikta 
uppmärksamheten mot sig själv och på så sätt medvetandegöra och tillgodose sina egna behov (ibid. 
ss. 124–125).   

 

3.4 Sammanfattning   
Omsorg är ett vidgat begrepp som innefattar många delar, exempelvis vila. Enligt Josefson (2018, s. 
40) innebär omsorg att man tar hänsyn till barns individuella behov av vila. Att vara en del av ett 
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arbetslag i förskolan innebär således att du har ansvar och omsorg om precis det, barns individuella 
behov av vila (Josefson 2018, s. 184). Grunditz (2013, ss. 109-110) framhåller att alla som medverkar 
i vilan är deltagare i en otroligt komplex aktivitet. Individerns handlingar visar de kunskaper som de 
har om vilans rutiner (ibid. ss. 109-110). För att vilan ska kunna genomföras som planerat har både 
barn och pedagoger ett ansvar att upprätthålla de rutiner som finns kring vilan (ibid. s. 109). 
Rutiner är viktiga för barns trygghet och både föräldrar och förskollärare upplever en svårighet kring 
att upprätthålla dagsrutinerna (Nyberg et al 2010, s. 66; Staton et al 2015, ss. 83). Förskollärare 
uttrycker att det kan vara besvärligt att få till förskolans vardagliga rutiner, inklusive vilan. För att få 
dagen att gå ihop behöver förskollärarna hitta en balans mellan föräldrars förväntningar och barnens 
egentliga behov av vila i relation till övriga arbetsuppgifter (Staton et al 2015, s. 83). En annan aspekt 
av vila är Nothard et al (2015, s. 440) som anser att vilostunden i förskolan kan göra att 
undervisnings- och inlärningstillfällen går förlorade. Josefson (2018, s. 41) är däremot av en annan 
åsikt då hon menar att omsorg och lärande går hand i hand. Den aspekt av inlärning som visas i den 
forskning vi kan läsa här innebär att inlärning i relation till omsorg handlar om barns 
självbestämmande och möjlighet att lära sig om sina egna behov av vila. Detta möjliggörs i samråd 
med en förskollärare som skapar gynnsamma lärmiljöer där barns självbestämmande får ta plats.  
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4. Syfte och frågeställningar  
Vi vill med denna studie ge ett bidrag	till en kunskapsbank om förskollärares professionsvardag i 
relation till aktiviteten vaken-vila. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser 
av aktiviteten vaken-vila. Vi kommer även beröra deras upplevelse av vaken-vilan i förhållande till 
organisationen i förskolan. Vi kommer att undersöka detta med utgångspunkt i följande 
frågeställningar: 

• Hur upplever förskollärare vaken-vilan generellt? 

• Hur upplever förskollärare vaken-vilan i relation till förskolans organisation? 
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5. Teoretiskt perspektiv 
I det här asvnittet presenterar vi det teoretiska perspektiv som vi har valt att använda för att analysera 
den empiri som vi samlat in. I avsnittet Val av analysmetod och databearbetning kan ni läsa om den 
analysmetod som vi har valt för vår studie, Interpretative Phenomenological Analysis, förkortad IPA. 
Översatt till svenska heter teorin Interpretativ fenomenologisk analys. Som teoretiskt fokus har vi då 
valt att använda de fyra teorier som IPA som analysmetod grundar sig på.  

 

5.1 Interpretativ fenomenologisk analys 
Den Interpretativa fenomenologiska analysen, IPA, har sitt ursprung i hälsopsykologin. Traditionens 
grundare Jonathan Smith, professor i psykologi utvecklade IPA på 1990-talet (Back & Berterö 2015, 
s. 149). IPA vilar i huvudsak på tre centrala teoretiska utgångspunkter: fenomenologi, hermeneutik 
och idiografi (Smith, Flowers & Larkin 2009, ss. 32–38). Nedan presenteras de tre olika 
utgångspunkterna och de influenser som de har på IPA som analysmetod. I ett kort stycke i slutet av 
det här avsnittet kommer vi att rikta uppmärksamheten mot en fjärde aspekt, den symboliska 
interaktionismen, som Back och Berterö poängterar ligger till grund för IPA (2015, s. 149).  
 

5.1.1 Fenomenologi 

Fenomenologin är ämnad att användas om en forskare har ett kunskapsintresse för ett visst fenomen 
(Szklarski 2015, s. 135). Edmund Husserl är utformare av den filosofiska teorin om intentionalt 
medvetande som utgör fenomenologin (ibid. s. 132). Intentionalt medvetande betyder att något är 
riktat och meningsskapande, alltså att medvetandet är riktat i den avsikten att det alltid finns något 
objekt som medvetandet betraktar (ibid. s. 132). Husserl menade på att fenomenologi involverar en 
noggrann undersökning av individers upplevelser (Smith, Flowers & Larkin 2009, s. 12). För att vi 
ska kunna delta i fenomenologin måste vi dock kliva ur händelsen för att verkligen se våra egna 
upplevelser (ibid. s. 13). Med grund i Husserls tankar finns det en föreställning inom IPA som 
innefattar att en forskare vill lyckas fånga speciella händelser och hur de händelserna upplevs av 
specifika individer (ibid. s. 16).  

Heidegger utvecklade Husserls tankar om fenomenologin genom att understryka att människan är 
inkastad i en värld av objekt och relationer (Smith, Flowers & Larkin 2009, s. 18). Vi existerar i 
relation till andra individer och materia. Sartre tar funderingarna kring människa och den levda 
kroppen ytterliga ett snäpp genom att mena på att varje individ är becoming, vi existerar som kropp 
först och efteråt skapar oss själva (ibid. s. 19). Sartre menade även på att saker som vi upplever saknas 
är viktiga för att vi ska kunna skapa oss själva (ibid. ss. 19–20). Exempelvis om en specifik individ i 
ett sammanhang är närvarande, då faller hela omgivningen på plats. Men om individen är borta blir 
omgivningen poänglös och vi har svårt att uppstå som individer.  

Fenomenologi passar som teori när syftet med studien är att få fram det undersökta fenomenets essens 
(Szklarski 2015, s. 131), alltså det som är kärnan inom fenomenet. Essensen är ett centralt begrepp 
inom fenomenologin. Det är essens som gör fenomenet till vad det är, utan essensen skulle fenomenet 
upphöra (ibid. s. 132). Vi kommer under avsnitt Resultat och analys använda oss av begreppet essens 
för att beskriva vårt valda fenomens kärna.  
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5.1.2 Hermeneutik 

Inom IPA försöker man förstå individers relationer till världen samt deras uppfattningar av det som 
händer dem (Smith, Flowers & Larkin 2009, s. 21). Det sker genom en tolkande process vilket är 
hermeneutikens fundament. I korta drag innebär hermeneutiken att forskarna tolkar, förstår och 
förmedlar informanternas beskrivningar av sina upplevelser inom ett specifikt fenomen (Westlund 
2015, s. 71). Forskarens tolkning av informanternas upplevelse kan förmedlas vidare som en 
beskrivning av ett visst fenomen.  

En viktig person inom hermeneutik är Heidegger, som betonade kopplingen mellan hermeneutik och 
fenomenologi. Han uttryckte att fenomenologin är en tydligt tolkande aktivitet (Smith, Flowers & 
Larkin 2009, s. 25). Alla upplevelser och erfarenheter som studeras kommer att tolkas. Det här är av 
yttersta vikt för IPA som teori: Smith, Flowers och Larkin (2009, s. 25) framhäver nämligen att IPA 
är tolkande fenomenologisk. Ytterligare en viktig aspekt inom hermeneutiken som används inom IPA 
är den hermeneutiska cirkeln. Den möjliggör för IPA-forskare att gå fram och tillbaka inom sitt 
material istället för att ta det en punkt i taget (ibid. s. 28). Det här kan bidra till att forskarens relation 
med sitt material skiftar och således kan det uppstå nya perspektiv (ibid. s. 28). Heideggers tankar 
ligger till grund för IPA:s intresse att undersöka hur ett fenomen uppstår samt analysen som möjliggör 
en meningsfull tolkning av det uppstådda fenomenet (ibid. s. 28). Alla analyser som görs genom IPA 
involverar alltid någon form av tolkning, IPA är starkt influerad av hermeneutiken i relation till 
fenomenologi (ibid. s. 35). Vi kommer att använda begreppet tolkning när vi analyserar under 
avsnittet 7. Resultat och analys.  

 
5.1.3 Idiografi 

Här fokuserar man på det specifika hos en informant (Smith, Flowers & Larkin 2009, s. 29), deras 
personliga perspektiv, upplevelser och erfarenheter. Forskare inom idiografi skriver fram en 
beskrivning av deras upplevelse (Back & Berterö 2015, s. 150). Idiografi handlar således om att 
beskriva individers upplevelser. För IPA som teori ligger fokus vid ovanstående beskrivningar på två 
nivåer (Smith, Flowers & Larkin 2009, s. 29):  

1. Detaljnivå: Här lägger man stor vikt vid djupet av analysen. Det här ger som konsekvens att 
analyserna blir grundliga och systematiska. 

2. Förståelse: Här finns en vilja att förstå hur specifika fenomen har blivit förstådda av specifika 
individer i ett speciellt sammanhang.  

Forskare inom IPA skriver fram informanternas berättelser, deras erfarenheter och upplevelser på ett 
djupare plan med stor vikt på att de ska förstå vad det är som gör att individen upplevde det specifika 
fenomenet på ett visst sätt. IPA vill skildra upplevelsen med egna ord och beskrivningar istället för 
genom fördefinierade kategorier (Smith, Flowers och Larkin 2009, s. 32). Sammanfattningsvis kan 
man säga att IPA bryr sig om att undersöka personliga erfarenheter och upplevelser i relation till 
någonting (ibid. s. 33).  

 

5.1.4 Symbolisk interaktionism 

Som en sista detalj vill vi lite kort beskriva en fjärde utgångspunkt som Back och Berterö skriver fram 
som en del inom IPA, den symboliska interaktionismen. Det är en forskningsgren som tar avstamp i 
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att informanternas erfarenheter sker i samspel med andra människor (Back & Berterö 2015, s. 149) 
utifrån tre premisser. Blumer (1969, s. 2) skriver nedanstående om dessa premisser: 

1. Individer hanterar situationer olika beroende på vad de har för betydelse för dem. 

2. Betydelsen av situationerna uppstår i de sociala konstellationer som vi deltar i. 

3. Individen hanterar och förändrar denna betydelse genom en tolkningsprocess. 

Det här får innebörden att alla individer kommer att beskriva sina upplevelser olika beroende på 
vilken betydelse en specifik händelse har för dem. De här olika upplevelserna kan man med hjälp av 
IPA tolka och beskriva på ett bra sätt. Smith, Flowers och Larkin (2009, s. 32) framhäver att IPA är 
bra för just beskrivningar eftersom forskare inom IPA intresserar sig för att utreda detaljerna kring 
människors upplevelser och erfarenheter. 
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6. Metod 

I det här avsnittet presenterar vi den metod som vi valde för att samla in vår empiri. Vi presenterar 
även de urval och avgränsningar som genomförts kring våra intervjupersoner och en kort presentation 
av intervjupersonerna finns sammanställd. Studiens genomförande, etiska ställningstaganden, vald 
analysmetod samt vår databearbetning är framskrivna nedan. Reflektioner och argument för studiens 
kvalitet avslutar det här avsnittet.   

 

6.1 Val av metod 
Vårt syfte med studien var att undersöka förskollärares upplevelser av vaken-vilan. Med det här som 
bakgrund valde vi att använda kvalitativa intervjuer för att samla in vår empiri. Syftet med kvalitativa 
intervjuer är att genom öppna frågor få tag i informanternas egna uppfattningar (Holme & Solvang 
1997, ss. 100–101). När forskare använder kvalitativa intervjuer som metod är det av yttersta vikt att 
intervjuarens roll är att få informanterna att själva berätta utan att ställa ledande frågor (Fägerborg 
2011, s. 93). Vi valde således en semistrukturerad intervjuguide med ett fåtal frågor som var indelade 
i teman baserat på det fenomen som vi undersökte (Back & Berterö 2015, s. 151). Frågorna var 
skrivna för att generera öppna svar där informanterna fick möjlighet att uttrycka sina egna tankar. En 
fördel med öppna frågor är att vi får ärliga svar om deras upplevelser uttryckt med egna ord. 
Ytterligare en aspekt med intervjuer är att vi som forskare och intervjuare eventuellt påverkar 
informanternas svar genom vårt sätt att gensvara samt hur vi formulerar frågor och följdfrågor, en 
forskare strävar efter att vara objektivt i sitt eget deltagande i intervjusituationen (Svensson & Ahrne 
2015, s. 19). Vi var även medvetna om att vi riskerade att få långa intervjuer som kanske inte skulle 
ge svar på våra frågor.  

 

6.2 Urval och avgränsning  
Inför denna studie har vi gjort ett strategiskt urval, vilket innebär att vi som forskare valde ut vilka 
som skulle delta (Johannessen & Tufte 2003, ss. 84–86). Våra urvalskriterier var att förskollärarna i 
vår studie skulle ha erhållit examen från förskollärarutbildningen samt vara verksamma på en 
förskola. Vi använde oss av snöbollsmetoden i vårt strategiska urval (ibid. ss. 85-86). Den innebär att 
vi hade skickat ut förfrågningar för att få tips om personer med erfarenheter om vårt fenomen och som 
vi föreslogs kontakta. Vi frågade två förskolechefer i Stockholmsområdet om kontaktuppgifter till 
förskollärare inom deras enheter. Utöver dem har vi även frågat egna kontakter som arbetar i 
förskolan om kontaktuppgifter till intresserade kollegor. Vi kontaktade 17 förskollärare som vi fick 
kontaktuppgifter till för att se om det fanns intresse för att delta i vår studie.  

 

6.2.1 Kort presentation av intervjupersonerna 

Personernas antal arbetade år i förskolan är riktigt men namnen är fiktiva.  

Amanda:  Har arbetat trettio år i förskolan, varav tjugo år som förskollärare. Har arbetat tio år på 
nuvarande arbetsplats. Arbetar för närvarande med 2–6 år gamla barn. 
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Camilla:  Har arbetat 31 år i förskolan, varav cirka åtta år som förskollärare. Har arbetat 4,5 år på 
nuvarande arbetsplats. Arbetar för närvarande med 4–6 år gamla barn.  

Ebba:  Har arbetat 38 år i förskola, alla år som förskollärare. Har arbetat fyra år på nuvarande 
arbetsplats. Arbetar för närvarande med 4-6 år gamla barn.  

Helena:  Har arbetat till och från under tio års tid i förskola, varav två år som förskollärare. Har 
arbetat två år på nuvarande arbetsplats. Arbetar för närvarande med 2,5–6 år gamla 
barn. 

Jenna:  Har arbetat tio år i förskolan, varav fyra år som förskollärare. Har arbetat tio år på 
nuvarande arbetsplats. Arbetar för närvarande med 1–3 år gamla barn.  

Malin:  Har arbetat cirka två år i förskolan, varav åtta månader som förskollärare. Har arbetat 
åtta månader på nuvarande arbetsplats. Arbetar för närvarande med 2,5–5 år gamla 
barn.  

Monika:  Har arbetat tio år i förskolan, varav fyra år som förskollärare. Har arbetat sex månader 
på nuvarande arbetsplats. Arbetar för närvarande med 2,5–4,5 år gamla barn.  

Rickard:  Har arbetat i förskolan i cirka fyrtio, varav tjugo år som förskollärare. Har arbetat 2,5 år 
på nuvarande arbetsplats. Arbetar för närvarande med 3-6 år gamla barn.  

Rosa:  Har arbetat nio år i förskolan, alla som förskollärare. Har arbetat fyra år på nuvarande 
arbetsplats. Arbetar för närvarande med 3–5 år gamla barn.  

Ulla:  Har arbetat i förskola som förskollärare i tjugo år. Har arbetat sex månader på 
nuvarande arbetsplats. Arbetar för närvarande med 1-3 år gamla barn.  

 
 

6.3 Genomförande  
För att samla in vår empiri kontaktade vi 17 förskollärare via mejl med ett missivbrev, se bilaga 1. 
Där informerade vi förskollärarna om att vi ville intervjua dem kring deras upplevelser om vaken-vila. 
Tillsammans med informanterna kom vi sedan överens om en tid och en plats för en intervju där alla 
intervjuer utom en ägde rum på respektive förskollärares arbetsplats. Under den tionde intervjun 
befann vi oss hemma hos informanten. Vi genomförde våra intervjuer mellan veckorna 15-17. Alla 
våra informanter blev erbjudna en möjlighet att se intervjufrågorna i förväg, åtta av tio informanter 
accepterade vårt erbjudande. Vi bad även alla våra informanter om tillstånd för ljudupptagning under 
intervjuerna, detta för att kunna säkerställa att vi förstått dem rätt. Ljudinspelningarna gav också oss 
en möjlighet att tolka hur en informant sa något. Eftersom syftet med den här studien var att 
undersöka förskollärares upplevelser gav ljudinspelningarna oss en möjlighet att göra en bredare 
tolkning av våra intervjuer. Inspelningarna gav således en dimension av tolkning som inte skulle ha 
varit möjlig enbart med anteckningar. Utöver ljudinspelningen är det också lämpligt att anteckna det 
som framkommer, om tekniken skulle fallera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 50). För att 
säkerställa att vi ställt alla frågor och funderingar till informanten skrevs anteckningar under 
intervjuns gång av den som inte förde samtalet. Vi hade en tanke om att intervjuerna skulle hålla på i 
cirka 45 minuter. I efterhand kan vi se att vår uppskattning överlag var bra då åtta intervjuer låg 
mellan 25 och 45 minuter och resterande två landade på över 45 minuter. I förväg hade vi tänkt att 
åtta intervjuer skulle vara ett lämpligt antal, men vi genomförde tio intervjuer som vi, med hjälp av 
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ljudinspelningarna, transkriberade en kort stund efter genomförandet. Vi upplevde samtalen som 
lättsamma och trevliga och med hjälp av intervjuguiden, se bilaga 3, var det lätt att hålla en röd tråd.  

 

6.4 Etiska ställningstaganden 
Det finns riktlinjer som alla som genomför en studie måste ta ställning till och följa: 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Nyttjandekravet och Konfidentialitetskravet. Både innan och 
under vår studie har vi resonerat kring olika etiska dilemman som kan uppstå i samband med vår 
studie. Eftersom vi har genomfört kvalitativa intervjuer har våra funderingar varit inriktade på etiska 
ställningstaganden som skulle kunnat uppstå när intervju används som metod. Vetenskapsrådet (2017) 
har tagit fram en bok som bland annat tar upp hur man som forskare ska förhålla sig till informanter 
på ett professionellt sätt och även förklarar vikten av samtycke och konfidentialitet. Utan samtycke 
från informanten får man inte använda den insamlade empirin i sin forskning och konfidentialitet är 
viktig eftersom det innebär en trygghet för informanterna där deras anonymitet behålls och obehöriga 
ej får tillgång till uppgifter om dem.  

Informations- och samtyckeskraven bör, enligt Löfdahl (2014, s. 36) ses som de viktigaste riktlinjerna 
inom forskning. Det första kravet innebär att vi som forskare har en skyldighet att upplysa våra 
informanter om studiens innehåll och hur undersökningen ska gå till, se bilaga 1. Via denna 
information ska informanterna kunna ge ett så kallat ”informerat samtycke” som innebär att de har 
fattat ett beslut om att delta i studien utifrån att vi har informerat om studiens syfte, hur vi hanterar 
deras personuppgifter samt om möjligheten för dem att när som helst avsluta sitt deltagande i studien. 
Alla informanter blev innan intervjuerna ombedda att skriva under en samtyckesblankett, se bilaga 2. 
Vi ville genom samtyckesblanketten säkerställa att informanternas medverkan i studien var frivillig 
och att de förstod villkoren för studien. 

Nyttjande- och konfidentialitetskravet berör hur den insamlade empirin får används och hur 
informanternas uppgifter sparas (Johannessen & Tufte 2003, ss. 62–63). Alla som deltagit i vår studie 
blev upplysta innan sitt deltagande om att deras identiteter skulle avkodas och att deras svar inte 
skulle vara möjliga att spåra tillbaka till dem. Vidare fick de veta att alla svar enbart skulle sparas 
under studiens genomförande och raderas omgående efter studiens slut. De fick likaså motta uppgifter 
kring att deras svar enbart skulle brukas för vår studie om vaken-vilan.  

 

6.5 Val av analysmetod och databearbetning 
Vi har genomfört en Interpretative Phenomenological Analysis, vanligen förkortad IPA, vid 
bearbetningen av vår insamlade empiri. IPA är en kvalificerad analysmetod för vår forskning eftersom 
fokus inom metoden ligger i att förstå hur människor upplever ett bestämt fenomen (Back & Berterö 
2015, s. 150). Det är informanternas upplevelser av sin sociala värld samt deras känslor och tankar av 
specifika situationer som forskaren är nyfiken på (ibid. s. 150). Om man analyserar sin empiri med 
hjälp av IPA genomför man som forskare en idiografisk beskrivning, vilket innebär att man skildrar 
informanternas egna erfarenheter ovidkommande av huruvida det som berättas faktiskt är sant eller 
falsk (ibid. s. 150). Alla informanter som intervjuas i en forskning med IPA-analys ska ha minst en 
gemensam nämnare (ibid. s. 151), i vårt fall var alla informanter förskollärare som arbetar i förskolan 
med icke sovande barn. Vi genomförde ljudupptagningar av våra intervjuer, vilket inom IPA innebär 
att transkriberingarna ska innefatta alla ord som är uttalade i ljudupptagningarna (Smith, Flowers & 
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Larkin 2009, s. 74). Vi transkriberade alla intervjuer själva med hjälp av dator och 
texthanteringsprogram. Åtta av våra intervjuer var under 45 minuter långa, vilket vi ansåg var 
överkomligt att transkribera med hjälp av IPA, medan de andra två som var längre krävde lite mer 
energi av oss eftersom det var mer detaljer att transkribera.  

En analys via IPA är indelad i fyra steg: analys av transkribering, identifikation av teman, kluster av 
teman och en översiktstabell (Back & Berterö 2015, ss. 153–156).  

1. Det första steget innebär att bekanta sig med materialet, vilket vi gjorde genom att 
transkribera våra intervjuer och läsa igenom dem åtskilliga gånger. Vi skrev ord, tankar och 
teman i marginalen på transkriberingarna samt markerade relevanta ord och 
meningsbyggnader i själva texten. Alla analyser som genomförs via IPA medför att vi som 
forskare utför någon form av tolkning av de budskap som vi mottar (Back & Berterö 2015, s. 
153), vilket kan leda till nya tankar och idéer varje gång transkriberingarna läses igenom. Vi 
upptäckte att för varje ny transkribering vi läste uppstod nya funderingar som vi behövde 
kolla upp i de redan genomlästa transkriberingarna. Då gick vi tillbaka till transkriberingarna 
och studerade om dem. 

2. I steg två identifierade vi teman, det vi ansåg var väsentligt i varje intervju, genom att studera 
våra marginalanteckningar och markeringar. Vad var det som var kärnan i varje 
transkribering?  

3. Steg tre innefattar att finna ett samband mellan de identifierade temana och dela in dem i 
grupperingar, så kallade kluster (Back & Berterö 2015, s. 154). Vad fanns det för likheter? 
Vilka hörde ihop? Vad skiljde de olika temana åt? Vi studerade våra teman, sorterade dem 
och landade i två kluster.  

4. När alla teman hade sorterats in under ett kluster övergick analysen i steg fyra, en 
översiktstabell. I en IPA-analys illustreras varje kluster med citat från transkriberingarna och 
skrivs in i en översiktstabell (Back & Berterö 2015, s. 155). Ur våra kluster framtolkade vi två 
överordnade teman: Konceptet vaken-vila och Organisation kring vaken-vila, vilket är möjligt 
att granska närmare under avsnitt Resultat och analys. I vår översiktstabell ingår tre citat som 
illustrerar varje tema inom ett kluster. Citaten man använder ska illustrera olika aspekter för 
det som tolkats fram (ibid. s. 156).  

 

6.6 Studiens kvalitet 
I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vår empiri. Styrkorna med 
intervjuer är att man kan få ett brett material och att det går relativt snabbt att genomföra dem 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 54). Under Val av metod diskuterade vi att vi som forskare 
riskerar att påverka empirin med ledande frågor. Efter att ha granskat våra transkriberingar kan vi 
konstatera att vi höll oss till intervjuguiden, således har vi inte påverkat informanternas svar. Vi kan 
inte med säkerhet säga att våra intervjuer ger en representativ bild på hur alla förskollärare upplever 
vaken-vilan, eftersom svagheten med intervjuer är att det ger en begränsad bild av fenomenet (ibid. s. 
53). En generalisering av fenomenet blir då omöjlig att göra. Våra informanter tenderade att resonera 
kring sina tolkningar av barnens upplevelser av vaken-vilan istället för att berätta om sina egna 
upplevelser. Därför upplevde vi att vår empiri hade blivit mer utförlig om intervjuerna hade 
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kompletterats med observationer (ibid. s. 53), eftersom observationer eventuellt hade möjliggjort för 
oss att få syn på helheten av hur fenomenet upplevs.  

Av våra tio informanter delade fyra av dem arbetsplatser. Ebba och Camilla arbetade på en förskola 
och Helena och Malin på en annan. Det resulterade i att vi innan vår studie funderade kring om det 
skulle påverka vårt resultat. Men trots att de arbetade på samma förskolor kan vi i efterhand se att de 
ändå hade olika erfarenheter och upplevelser av fenomenet vaken-vila. Således anser vi att det inte har 
haft en påverkan på vår studie att fyra av våra informanter har delat arbetsplatser. 

Inom vetenskapen ställs det höga krav på att en studie ska ha hög validitet och reliabilitet, alla 
argument, påståenden och slutsatser ska vara väl underbyggda. Som ovan nämnt har vi under vår 
studie samlat in empiri i form av kvalitativa intervjuer. Ejvegård (2009, s. 80) diskuterar att validitet 
innebär att forskare studerar det som är ämnat att studeras. Holme och Solvang (1997, s. 167) 
framhäver att ett empiriskt material, de argument som används, måste kunna svara på en studies 
frågeställningar för att studien ska kunna klassificeras som valid, att den är giltig. Reliabilitet innebär 
den insamlade empirins, således en studies, tillförlitlighet och användbarhet (Ejvegård 2009, s. 77). Vi 
anser att vår studie är valid eftersom vi har undersökt det fenomen som vi hade för avsikt att studera. 
Den har även validitet eftersom den insamlade empirin grundar sig i en intervjuguide som bygger på 
vårt syfte och våra frågeställningar. Ett möjligt scenario för att testa en studies realiabilitet är att flera 
forskare undersöker samma fenomen, får de samma resultat har studien hög reliabilitet (Johannessen 
& Tufte 2003, s. 29). Den här studien har relabilitet, men eftersom vår studie bygger på kvalitativa 
intervjuer med anonyma informanter som har individuella upplevelser är det dock osannolikt att man 
skulle komma fram till samma resultat. Alla våra intervjuer är transkriberade ordagrant och det 
resultat som framträdde har blivit jämfört med tidigare forskning och detta säkerställer ytterligare en 
tillförlitlighet hos vår empiri.  
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7. Resultat och analys 

Under det här avsnittet redovisar och analyserar vi det resultat som vi har framtolkat i vår studie 
utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Alla våra informanter som har deltagit i våra intervjuer bär 
på olika erfarenheter och upplevelser från livet. De har arbetat olika länge i förskolan, men har ändå 
gett snarlika svar. Utifrån de transkriberingar som vi har genomfört efter intervjuerna har vi med vår 
valda analysmetod, IPA, identifierat teman som sammanställts till två kluster i översiktstabellerna 
nedan (Back & Berterö 2015. ss. 158–159). I en översiktstabell ingår citat som illustrerar de teman 
som finns inom varje kluster (ibid. s. 155). Citaten ska spegla tre olika synvinklar av det som 
framtolkats. Utifrån varje kluster har vi tolkat fram två överordnade teman som beskriver de båda 
klustrena. De överordnade temana är Konceptet vaken-vila och Organisation kring vaken-vila. Vi 
kommer nedan att diskutera informanternas upplevelser i förhållande till dessa två överordnade 
teman. Under varje överordnat tema har vi även tolkat fram underrubriker som grundar sig i de 
identifierade teman som finns i översiktstabellerna nedan.  

 

Kluster 1: Konceptet vaken-vila  

Upplevelse av vaken-vilan “Det är ingen fördel att vara själv i en stor barngrupp 

[…] det är därför jag tycker att det här är den svåraste 

stunden.” 

“Men just den biten har jag alltid tyckt är lite klurig.” 

“[…] jag tycker att det är roligt, det är ett tillfälle när 

jag och barnen jobbar lite tillsammans […]” 

Rosa, s. 7 

 

 
Helena, s. 2 

 

Rickard, s. 4 

Vaken-vilans innehåll “Syftet är att barnen ska komma ner i varv och vila sina 

hjärnor för det är sånt högt tempo här på förskolan hela 

tiden.” 

“[…] det är språkutvecklande arbete att de kan välja en 
bok och sen diskuterar vi självklart vad som händer i 
böckerna.”  

“För vi vill ju också ha våra raster. Det är samma syfte 
där. Man vill kunna koppla av en stund och det måste 
man ge barnen också.” 

Monika, s. 2 

 

 
Amanda, s. 4 

 

 

 

Rosa, s. 2 

Begreppssignalering “Vaken-vila för mig, då tänker jag lugn och ro.” 

“Man kanske ska ta bort ordet vila helt, vila kanske 
man ska ha för dom barn som behöver sova och sen 
kanske man kan utelämna ordet vila för dom äldre.” 

“Vi kallar det för sagostund och då är det en aktiv 
aktivitet. En aktivitet som är planerad med syfte och ett 
mål.” 

Malin, s. 1 

Ulla, s. 6 

 
 
Camilla, s. 1 
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Synsätt kring vaken-vila “[…]’det är tryggare, såhär har vi gjort och vi gör 
såhär’, ’det där låter lite läbbigt att vi ska ändra och det 
där är inte jag riktigt trygg i’” 

“[…] det är en självklarhet att erbjuda dem det. Det står 
även i Barnkonventionen att barn har rätt till att vila.” 

“Men det finns traditioner i förskolan som sitter i 
väggarna som det är jättesvårt att tänka om kring. Det 
kan jag hålla med om.” 

Rickard, s. 4 

 
 
Malin, s. 13 

 
 
Camilla, s. 5 

 

Kluster 2: Organisation kring vaken-vila  

Upplevelser kring organisationen “[…] det är stressigt liksom, med alla dom här rasterna 
och disken och torka borden.” 

“Jag kan uppleva att det är väldigt trevligt. Jag kan 
tycka att det är mysigt att ha en mindre grupp.” 

“Den är lite klurig på nått sätt, den bör vara enkel, men 
ah, jag tycker inte att den är så klockren liksom.” 

Ulla, s. 6 

 
Jenna, s. 4 
 

Helena, s. 8 

Organisatoriska aspekter “Och det är väl även den största utmaningen nu, i de 
flesta förskolor, när man har blandade grupper, att man 
inte har en enhetlig homogen grupp.” 

“[…] men har man fler än 10-12 då är det ju väldigt 
svårt att få alla barnen nöjda […]. Då får man försöka 
planera det annorlunda” 

”[…] en struktur, vi har ju ändå 19 barn och här är dom 
från tre år […]. Det är en stor spridning och släpper 
man dem fria är det ju ungefär som man släpper kalvar 
på våren och hoppar och skuttar, det är ju samma här.” 

Rosa, s. 6 

 
 
Jenna, s. 4 

 
 
Rickard, s. 6 

Pedagogers utmaningar “Och så ska man innan dess ha hunnit ta rast och 
hunnit städat och torkat av borden och så. Så det är ju 
vuxnas behov och intressen som ligger till största del 
till planeringen av vilan.” 

“Efter en dag så har inte alla pedagoger tålamodet till 
att fortsätta, även om det skulle behövas liksom att man 
provar det här i en månad eller två eller nånting […] 
vissa idéer behöver gro lite har jag märkt.” 

“[…] då måste du tänka till innan och förbereda, för du 
kan ju inte börja förbereda dig efter maten […]. Vissa 
dagar hinner jag förbereda mig, vissa dagar inte […]. 
Ibland ska man bara trolla med knäna.” 

Ulla, s. 3 

 

 

Monika, s. 4 

 

 

 

Rosa, s. 7 

Vaken-vilans utmaningar “Men mycket är ju utifrån hur många barn vi har på 
läsvilan, vad man kan göra.” 

Jenna, s. 3 
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“Och så försöker man vänta och så ska man hålla 
barnen på den här lilla platsen […]. Det är väldigt 
svårt. Så absolut, man måste verkligen se över vart man 
väljer att ha sin vila nånstans.” 

“[…] om jag väljer fel material kan jag inte fånga 
barnen.” 

 
Monika, s. 5 

 

 

Ebba, s. 4 

 

IPA som analysmetod slutar efter översiktstabellen eftersom en analys inom IPA är att man tolkar 
fram teman som illustreras med citat (Back & Berterö 2015, s. 156). Vi anser att översiktstabellen inte 
är tillräckligt omfattande för att presenteras under resultat och analys och har därför valt att förmedla 
ett bredare resultat under de överordnade temana (Weslund 2015, s. 71). Anledningen till att vi har 
valt att göra en fortsatt tolkning av översiktstabellen är att IPA överlag är fenomenologiskt tolkande 
(Smith, Flowers & Larkin 2009, s. 25). Den fortsatta analysen gör således att vi kan förmedla och 
framtsälla informanternas upplevelser på ett mer utförligt sätt. När vi i nedanstående resultat skriver 
fram att vi tolkar innehållet menar vi att vi har genomfört en analys av informanternas svar. 

Under tolknings- och analysarbetet av empirin har vi genom den hermeneutiska cirkeln fått möjlighet 
att gå fram och tillbaka i materialet (Smith, Flowers & Larkin 2009, s. 28). Det har lett till upptäckten 
av nya aspekter inom materialet och således kan vissa svar vara framtolkade i de båda överordnade 
temana i resultatet. En av grundstenarna inom IPA är fenomenologi där det poängteras att vi existerar 
i relation till andra individer och vi tolkar det här som att våra informanters svar har formats med 
grund i att de befinner sig i en social kontext; förskolan. Inom fenomenologi genomför man 
noggranna undersökningar av individers upplevelser (ibid. s. 12). Ytterligare en grundsten inom IPA 
är ideografi som menar på att vår uppgift som forskare är att beskriva informanternas upplevelser 
oavsett om de är sanna eller falska (Back & Berterö 2015, s. 150). Citaten i ovanstående 
översiktstabell är framskrivna så som de berättades för oss under intervjuerna. Genom citaten 
beskriver vi olika aspekter av informanternas upplevelser. Vi har genom våra informanters berättelser 
av sina upplevelser framtolkat resultat.  

 

7.1 Konceptet vaken-vila 
“Det har ju alla barn rätt till”. Detta kom fram under intervjun med Malin, att barnen har rätt till vila, 
men också att barnen är i behov av vila eftersom det är mycket rörelse i förskolan. Detta sa även 
Monika som berättade att hon ansåg att det är jätteviktigt för barnen att vila då det hela tiden är högt 
tempo i verksamheten. Vi tolkar och analyserar, utifrån våra informanters svar, att det finns tankar om 
att det är viktigt att vila eftersom det händer mycket under dagen. Både Monika och Malin var 
överens om att det ingår i en förskollärares uppdrag att erbjuda barnen möjlighet till vila i förskolan. 
Ulla poängterade att det även är en rättighet som inte är i relaterat till barnens ålder, är barnet fem år 
ska hen få sova om hen är i behov av det: det är inte åldern som styr behovet av vila. I intervjun med 
Rosa beskrev hon att syftet för vaken-vilan på hennes avdelning är att barnen ska få varva ner och få 
ny energi och då måste man som Ulla, Malin och Monika berättade erbjuda barnen tid för vila.  

Förutom det övergripande klustret har vi tolkat fram två underrubriker: Begreppet vaken-vila och 
Tradition och kultur? där vi redovisar och tolkar informanternas tankar och funderingar kring vaken-
vila samt tradition och kultur om den. 
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7.1.1 Begreppet vaken-vila 

En av våra frågor handlade om vad vaken-vila var för informanterna. Ofta landade svaren i vad 
begreppet egentligen signalerar, vad den är och vad den kan vara. Det är främst en lugn och stillsam 
stund som förknippas med att man ska få komma ner i varv och vila både kropp och hjärna utan att 
behöva sova. Våra informanter upplevde den här stunden väldigt olika. Överlag upplevdes stunden 
som bra, trevlig och mysig, men att den samtidigt kunde vara svår, klurig och lite jobbig i relation till 
olika aspekter så som barnantal och pedagognärvaro. I alla våra intervjuer kom det fram fler begrepp 
på vad stunden kan kallas: uppe-vila, lugna stunden, sagostund och läsvila, där även de signalerade 
olika saker. Uppe-vila signalerar att det är en lugn aktivitet där syftet är att man ska sitta, vara tyst och 
lugn. Lugna stunden signalerar lugn lek inomhus där man ritar, pärlar, pysslar och gör 
samlingsaktivitet på mattan. Sagostund och läsvila signalerar att det är en aktiv och pedagogstyrd 
aktivitet med ett tydligt syfte. Vi tolkar och analyserar att våra informanter upplever att syftet med 
stunden och de aktiviteter som genomförs skiftar beroende på vad stunden är döpt till. Några av våra 
informanter hade en fundering kring att man kanske inte ska ha ordet vila med som benämning av 
stunden utan istället kalla det för vad man gör, exempelvis sagostund eller lugn aktivitet och inte kalla 
det för vila om det inte är det man är ute efter.  

Alla våra informanter benämnde sina stunder med olika begrepp och de genomförde även olika typer 
av aktiviteter. Vi har sorterat in dem i tre grupper baserat på vad de säger att de gör för att se om det 
är möjligt att hitta en koppling mellan vad stunden kallas och vad de säger att de gör.  

1. Av våra informanter var det fyra som benämnde sin stund som sagostund, sagovila eller 
läsvila. Under den här stunden ägnade de sig åt bokläsning, samtal kring boken och 
berättande av både barns och pedagogers erfarenheter som gör sig påminda genom bokens 
innehåll. Den här typen av vila upplevdes som trevlig, mysig, bra, spännande, utmanade och 
positiv. Amanda beskrev sin upplevelse som glad eftersom deras vila är baserad på barnens 
behov, vilket gör att det känns meningsfullt att läsa för barnen. Hon poängterade att deras 
läsvila, där de sitter i en soffa, möjliggör för barnen att välja själva hur de vill placera sig i 
vilan för att få ut sitt behov av vila. Ebba beskrev det som en kul stund som man kan utforma 
som man vill inom ramarna för sagotemat. Vi tolkar att dessa två informanter har en vila där 
de upplever en frihet inom ramarna för vaken-vilan på sina förskolor.  

2. Tre informanter beskrev sin stund som lugn stund, uppe-vila och lugna vilan. Här genomförs 
aktiviteter som lyssna på en saga eller lugn musik, gemensam samlingsaktivitet, pyssla, rita, 
pärla, lego, plusplus och titta på både utbildnings- och nöjesfilmer. Rosa berättade att 
filmstunden går att utnyttja som undervisningstillfälle. Våra informanter upplevde att känslan 
kring den här typen av vila varierar från dag till dag och beroende på om barnen lyssnar. Vi 
fick intrycket under vår intervju med Helena att hon upplevde en stress under vilan på grund 
av att den varierar varje dag. Två av informanterna upplevde att vilan var lugnare i den yngre 
gruppen till skillnad från den äldre gruppen som upplevdes som jobbig, krävande och svår. 
Detta tyckte även Rosa som ansåg att vilan var den tuffaste, jobbigaste, tråkigaste och 
svåraste stunden på dagen. Den symboliska interaktionismen framhäver att individer 
beskriver sin upplevelse olika beroende på händelsens betydelse för dem. Rosa beskrev sin 
upplevelse av vaken-vilan som tråkig och jobbig och vi tolkar vaken-vilans betydelse som 
svår för henne.   

3. Resterande tre informanter benämnde stunden som vila och vaken-vila. Här genomförs 
läsning, boksamtal och lugna aktiviteter där man kan pyssla, pärla och leka lugna lekar. Precis 
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som Helena nämnde ovan berättade även Monika att upplevelsen av vilan varierar från dag 
till dag, vissa dagar upplevdes som svårare än andra. Monika upplevde även att deras tidigare 
vilo-miljö var svårare på grund av distraherande material i samma rum och att det blev 
enklare och lugnare i den nya miljön. Rickard upplevde stunden som utmanande och inte helt 
lätt, men ändå som en rolig och kul stund som han går in i med en positiv känsla.  

Vi tolkar att grupp 1, som benämner sin stund som läsning, har ett tydligt fokus där läsning och språk 
är syftet. Däremot i grupp 2 och i grupp 3 görs snarlika aktiviteter, men de benämner sina stunder med 
olika begrepp. Vi tolkar det som att när vaken-vilan innefattar många aktiviteter kan benämningen bli 
vad som helst, men när stunden har fokus på en aktivitet blir det namngett baserat på den aktiviteten. 

 

7.1.2 Tradition och kultur 

Under den här rubriken vill vi belysa att det finns och har funnits traditioner kring hur vaken-vilan är 
utformad och varför. I vår intervju med Ulla beskrev hon att traditionen kring vila varierar från 
förskola till förskola. Varje förskola är då som en liten ö där man har skapat ett samhälle med egna 
kulturer och traditioner. Camilla berättade att det ligger en tradition i botten på vaken-vilan som 
hänger kvar från tiden då barnen var små och sov. Behovet av sömn försvann, men traditionen kring 
att man vilar under den här tiden på dagen blev kvar. Vi tolkar att våra informanter upplever att vilan 
är en tradition som alltid har funnits och kommer att fortsätta finnas. Camilla fortsatte med att berätta 
att vaken-vilan härstammar från barns tidigare behov av sömn, men också pedagogers behov att ta 
rast. De andra informanterna höll med Camilla om att rasterna äger rum under vaken-vilan. Amanda 
och Helena berättade båda om erfarenheter där pedagogerna hade strukturerat sin vaken-vila för att de 
i första hand skulle få ut sina raster och Helena berättade att pedagogerna inte hade någon barnsyn då 
alla barn var tvungna att vila på madrasser oavsett behov. 

Monika uttryckte att pedagoger som arbetat längre än henne har en bild av hur vaken-vilan ska vara 
och upplevde en stress över sina kollegors synsätt. Även Rickard resonerade kring att personal som 
har varit länge på samma arbetsplats har ett cementerat synsätt där man inte gärna går ifrån det trygga 
arbetssätt som alltid har varit. Han upplevde att personal känner oro och rädsla vid förändring. 
Monika berättade att hon upplevde en stress när hon och hennes kollegor väl genomför hennes nya 
idéer då hon vet att idéerna inte mottas positivt hos alla pedagoger. Stressen grundar sig även i hur 
kollegornas tankar går om en vila inte fungerar som tänkt och att situationen kan resultera i en ovilja 
hos kollegorna att testa en idé under en längre period, då tålamodet ibland saknas. Camilla underströk 
Monikas upplevelse om personals ovilja till förändring genom att kommentera att det sitter saker i 
väggarna som försvårar förändring. Helena, som är relativt nyexaminerad men ändå är den som har 
arbetat längst på sin arbetsplats, berättade däremot att många av de som arbetat länge på den förskolan 
tog med sig sina gamla synsätt när de slutade. Vi tolkar att Helena upplevde en frihet i att ha varit den 
som arbetat längst på förskolan eftersom hon inte ansåg att det fanns några fasta synsätt som 
påverkade hennes arbete. Helena kommenterade även att förut var det ett gammalt tänk som de 
försöker förnya. I intervjun med Ulla beskrev hon att förskolans kultur är sammanvävt med den kultur 
som personalen bär mig sig sen innan med egna erfarenheter av vilan. Baserat på vad Ulla berättade, 
tolkar vi att det på Helenas förskola tillslut kommer att uppstå en kultur, om den inte redan finns, 
eftersom alla som arbetar där har erfarenheter med sig som påverkar kulturen.  

Flertalet av våra informanter diskuterade kring att de har benämnt vaken-vila som läsvila, med fokus 
på sagoläsning. Rosa skildrade att läsvilan är en tradition som har suttit i alla förskolor över tid. Hon 
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funderade kring att det är allmänt känt att en vaken-vila som benämns som läsvila innebär att det 
enbart är läsning som avses. Den här reflektionen förstärks av Jenna som berättade att deras vila 
kallades för läsvila, att den således också signalerade att det är läsning som avses och inte någon 
annan form av avslappnande aktivitet. Rosa poängterade dock att hon tror att personalen nu har börjat 
benämna stunden som något annat och då också börjat genomföra mycket annat på den korta stund 
som är vaken-vilan. Rosa hade 14 barn på sin vaken-vila och använder sig inte av läsvila i stor 
utsträckning, men Ebba som hade fem barn på sin vaken-vila gjorde det. Ebba var inne på samma 
tanke som Rosa när hon resonerade kring att många pedagoger tror att man måste läsa en saga på 
vaken-vilan när folk går på rast. Hon påpekar dock att det nästan är döfött att läsa för alldeles för stora 
barngrupper eftersom barnen inte får ut något av stunden. Här gör vi tolkningen att Rosa, Ebba och 
Jenna hade tankar kring att läsvila är det som varit den vedertagna aktiviteten under vaken-vilan. Vi 
tolkar att våra informanter upplever att pedagoger tror att man måste läsa på vaken-vilan och vi gör 
även tolkningen att våra informanter har ett utvecklat arbetssätt med ett syfte att barnen ska få något 
med sig från den stunden. Rosa fortsatte sina funderingar genom att diskutera kring vad orsaken är till 
att man faktiskt har stunden, vilket är syftet med vaken-vilan. Syftet med vaken-vilan var något som 
Camilla argumenterade energiskt för. Hon resonerade kring att pedagogerna behöver planera upp 
vaken-vilan för att den ska få ett tydligt syfte, i hennes fall ett språkutvecklande arbete genom deras 
sagostund. Ebba, som också hade läsning som aktivitet på sin vaken-vila, betonade att det kändes 
skönt att hinna med en stund av läsning varje dag.  

Vi gör tolkningen att informanterna upplever att vaken-vilan är en tradition där alla förskolor gör 
olika aktiviteter beroende på vilka synsätt som sitter i väggarna och de erfarenheter som pedagoger 
bär med sig. Camilla får avsluta det här klustret om Konceptet vaken-vila genom att betona att själva 
traditionen av vaken-vila finns kvar, men att det är upp till varje pedagog att försöka utveckla och 
göra den till den bästa aktiviteten som man har möjlighet till.   

 

7.2 Organisation kring vaken-vila 
Under våra intervjuer återkom informanterna till ämnen som berör förskolans- och vaken-vilans 
organisation. De här strukturella områdena är högst relevanta för hur informanterna upplever vaken-
vilan. Vi frågade även våra informanter om hur deras perfekta vaken-vila skulle se ut och de 
resultaten redovisas i slutet av avsnittet. Ur vårt övergripande kluster har vi framtolkat fyra 
underrubriker: Barngrupp, Personal, Miljö och material och Drömscenario och tips.  
 

[…] det är den svåraste nöten att knäcka i förskolan, vad gör man gör man den tiden då alla ska ha ut 
sina raster? (Rosa) 
 

I citatet tolkar vi att Rosa sätter fingret på en svår del i förskolans verksamhet. Under vårt samtal 
diskuterade Rosa att syftet med deras vila är att barnen ska få ny energi för att orka leka igen. Hon 
poängterade också att samma syfte gäller för pedagogerna som även de behöver kunna koppla av en 
stund på sina schemalagda raster. Malin hade samma funderingar om raster, men berörde även att de 
vuxna behöver få en lugn stund tillsammans med barnen. De flesta av våra informanter talade om 
vikten av rast för personalen, men också de kringuppgifter som ska hinna hända under den tiden, så 
som att torka bord och ta hand om disken. Under våra samtal med informanterna tolkade vi att de 
upplever en stress kring att få till rasterna under vaken-vilan. Rosa förklarade att det är en sårbar tid 
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på dagen eftersom det på hennes förskola fungerar som så att en pedagog måste gå på rast under 
vaken-vilan för att alla pedagoger ska hinna få ut sina raster. Går någon på rast för sent förskjuts hela 
dagen. Amanda, å andra sidan, diskuterade möjligheten att låta rasterna vänta. Hon menade att det ger 
en lugnare och mindre stressande vaken-vila då fler pedagoger närvarar. Ulla hade en liknande 
tankegång då hon föreslog att det kan bli lugnare om en pedagog skulle ta rast på förmiddagen. Vi gör 
tolkningen att informanterna är i behov av vila och återhämtning, men att de upplever en svårighet i 
att hinna få ut allas raster under vaken-vilan. 
 

För man har så mycket annat man vill ska klaffa under dagen och så kommer vilan lite som en chock 
varje gång. […], jag försöker göra den genomtänkt, men man märker när jag inte gör det, då blir den 
inte så bra. […] Den är lite klurig på nått sätt, den bör vara enkel, men ah, jag tycker inte att den är så 
klockren liksom. (Helena) 
 

Vi tolkar att Helena menar att allt som händer under en förskoledag försvårar planeringen och 
förberedelsen för en genomtänkt vila. Några av våra informanter menade att om barnen vet vad som 
ska hända blir aktiviteten lugnare, men för att kunna berätta för barnen vad som ska hända måste 
pedagogen vara förberedd. Jenna beskrev att hon upplevde att vaken-vilan kan bli svår och lite 
stressig om man inte har hunnit planera något material. Några informanter talar om att man ibland 
måste hitta på något om man inte hinner förbereda sig. Här hjälper det om man har en ryggsäck av 
material att luta sig tillbaka på, material som man känner väl. Alla våra informanter eftersträvar att 
vara förberedda, men i dagens förskola upplever de att det är något som är svårt att uppnå. Det här blir 
väldigt motsägelsefullt eftersom vaken-vilan är en stund som är menad att förmedla lugn samt bidra 
till återhämtning. Vi tolkar och analyserar att stunden istället skapar en stress och oro hos våra 
informanter på grund av otillräcklig planerings- och förberedelsetid. Ebba sa: om vilan inte är 
planerad är det inte säkert att den blir av.  

 

7.2.1 Barngrupp  

Efter några intervjuer insåg vi att det ämne som förskollärarna lade mycket vikt vid är barngruppernas 
storlek, både med hela barngruppen och de mindre indelningarna som kunde vara under vaken-vilan. 
Jenna poängterade att mängden barn kan påverka mer än man tror. Efter sammanställningen av vår 
empiri har vi sett att de flesta av våra informanter har någon tanke om barnantalets påverkan kopplat 
till deras personliga upplevelse av vaken-vilan. Vi kunde se att trots att barnantalet både varierade och 
var lika i deras respektive barngrupper hade antalet barn olika påverkan på deras upplevelse. Helena 
och Jenna hade båda cirka tio barn på sina vaken-vilor, men de har olika uppfattning av hur antalet 
barn påverkar deras upplevelser av vaken-vilan. Jenna beskrev att hon vill att alla barn ska vara nöjda 
och upplever att det är svårare med många barn, då det lätt kan bli rörigt, till skillnad från när hon har 
en mindre grupp där hon upplever det som mysigt och trevligt. Helena däremot berättade att hon 
upplevde att det skulle bli svårare om en till pedagog skulle närvara på vaken-vilan då hon inte 
upplever några bekymmer med att hantera tio barn själv, däremot skulle hon inte rekommendera att ha 
fler än tio barn själv. Rickard och Rosa hade båda cirka 15 barn på sina vaken-vilor och båda upplever 
att om grupperna hade varit mindre skulle de ha större möjlighet att se alla barn. Rosa beskrev att hon 
upplevde det som jobbigt att vara själv med så många barn. Rickard i sin tur uttryckte varken positiva 
eller negativa känslor om barnantalet, han hade vant sig vid gruppens storlek. Amanda och Camilla 
hade cirka sex barn på sina vaken-vilor och trots sina små grupper uttryckte de ändå en önskan om 
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mindre grupper för att lättare kunna föra ett samtal med alla barn. Amanda sammanfattade alla 
informanternas tankar väldigt bra genom att säga: 
  

Få barn innebär mindre stress, man hinner se och prata med alla barn, det blir stressigare och inte 
lika lugnt för barnen om det är en större grupp. 
  

Vi tolkar att våra informanter har funnit sig i den verklighet som finns på just deras förskola och gjort 
det bästa av situationen, men vi uppfattar att det ändå finns en frustration kring barngruppens storlek.  

I våra intervjuer kom det även fram att vilka barn som deltar på vaken-vilan har en påverkan på 
förskollärarnas upplevelser. Malin exemplifierade att upplevelsen kan variera åt båda hållen. Hon 
berättade att hon kan ha uppsyn över åtta barn och uppleva ett lugn, men att hon också kan ha uppsyn 
över fyra barn och uppleva ett kaos. Hon poängterade att hon i sin roll som förskollärare kan påverka 
sin upplevelse genom att erbjuda aktiviteter som är baserade på de barn som deltar för att skapa ett 
lugn. Ebba och Rosa talade om begreppet ”vilka barn” i förhållande till barnens språkliga nivå där det 
kan bli en oro i gruppen om barnen inte hänger med eller förstår innehållet i vaken-vilan. Båda 
uttryckte att det är utmanande och svårt att få med alla på tåget om barnen inte ligger på samma 
språkliga nivå. Ebba hade vid tidpunkten för intervjun en liten grupp med fem barn på sin vaken-vila 
med snarlik språklig nivå. Hon belyste att det inte skulle gå att läsa för hela avdelningens barn på 
grund av deras olika nivåer och att man då skulle vara tvungen att göra en annan aktivitet istället. 
Rosa, som hade 15 barn, kom till samma slutsats, att det inte går att läsa för hela gruppen då de ligger 
på olika språklig nivå. Hon förespråkade en homogen grupp där alla kan språket och har en läsvana 
hemifrån, det gör gruppen mindre spretig. Monika och Jenna talade om ”vilka barn” i förhållande till 
barnens intresse där vi tolkade att de upplevde en frustration med att det inte alltid finns en möjlighet 
att välja barn till sin grupp baserat på deras intresse. Jenna beskrev även att om det är en grupp där 
alla barn är intresserade av samma sak blir det enklare. Vi tolkar och analyserar att informanterna 
upplever att vilka barn som deltar på vaken-vilan spelar roll, eftersom barnen ligger på olika nivå, har 
olika intressen och individuella behov.  

Under våra intervjuer ställde vi en fråga om huruvida barnens intresse fick vara med under vaken-
vilan. Vi fick intrycket av att barnens intresse ibland tolkades som barnens delaktighet, vilket 
resulterade i olika svar. Jenna och Amanda beskrev barnens intresse som delaktighet och berättade att 
intresset var när barnen själva fick välja böckerna som skulle läsas, eller fick vara med och välja från 
ett urval böcker. Vi tolkar att våra informanter har den här möjligheten tack vare att de har små 
grupper under vaken-vilan. För resterande innebar barnens intresse att förskolläraren baserade vaken-
vilans innehåll kring projektet i verksamheten som också det är baserat på barnens intresse, eller att 
förskolläraren har fångat upp ett intresse som väckts under dagen. Rosa berättade att den här stunden 
är vuxenstyrd eftersom det är svårt att anpassa innehållet efter alla barns intresse då de är så många. 
Även Amanda framhöll att om det är många barn med på vaken-vilan skulle den bli mer vuxenstyrd 
eftersom barnen enbart skulle få lyssna och inte ges samma möjlighet till diskussion. Monika 
klargjorde: att vaken-vilan oftast blir vuxenstyrd eftersom man måste ta hänsyn till antal barn och 
pedagogtätheten, vilket hon upplever som tråkigt. Vi tolkar att större barngrupper under vaken-vilan 
genererar mer vuxenstyrda aktiviteter. Samtidigt belyste Rickard, Camilla och Amanda att man i 
dagens förskola har det barnantal och den pedagognärvaro man har och det är bara att anpassa sig 
efter det och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt. Rickard och Amanda har arbetat i 
förskola sedan början av 80-talet och båda vittnar om att man under årens gång lärt sig att hantera de 
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förutsättningar som finns inom förskolan efter sin bästa förmåga. Vi tolkar att barngruppens storlek 
påverkar hur mycket plats barnens intresse får ta under vaken-vilan.  

 

7.2.2 Personal  

Alla våra informanter berättade att det befinner sig en vuxen på vaken-vilan med varierat antal barn. 
Monika beskrev att antalet pedagoger påverkar hur hon upplever vaken-vilan och att hon skulle 
uppleva stunden som lättare om de varit två vuxna. Helena däremot ansåg att om de hade varit två 
pedagoger skulle det bli rörigare för henne då hon har koll på den grupp som hon har på vaken-vilan, 
men hon var tydlig med att hon förmodligen var ensam om denna upplevelse. Hennes fundering kring 
att hon var ensam om denna upplevelse styrks med det Rosa uttryckte när hon berättade att det inte är 
en fördel att vara själv i en stor grupp. Hon menar istället att om det skulle närvara fler pedagoger 
under vilan skulle man kunna göra fler aktiviteter. Jenna hade en liknande uppfattning att det hade 
varit skillnad om man varit två pedagoger eftersom det möjliggör en annan struktur av vilan. Vi tolkar 
att informanternas upplevelse av hur de klarar sig med många barn under vaken-vilan som individuell, 
trots att de alla arbetar inom samma sociala kontext; förskola. 

Organisationen av strukturen kring vaken-vilan är baserad kring hur många vuxna som finns i 
arbetslaget och vilket barnantal de har. Därför blir det oftast en vuxen per vaken-vila. Amanda, Ebba 
och Camilla hade delat upp sina barngrupper i tre vaken-vilor där det finns en vuxen närvarande i 
varje grupp. Camilla framhäver att det är bra att redan från början ha tänkt igenom vad för struktur 
man ska ha på avdelningen och hon upplever att det är skönt att veta hur strukturen ser ut. Rickard är 
inne på samma spår när han betonar att strukturen på vaken-vilan är viktig och att även om en ur 
arbetslaget är borta ska man hålla fast vid sin struktur, för oftast jagar personalen upp sig vid brist av 
personal och då kan barnen känna av oron. Rickard underströk att med hjälp av sin struktur kan man 
hålla samman hela verksamheten. Ebba berättade att de hade två vaken-vilor och om någon skulle 
vara borta skulle en pedagog vara tvungen att läsa för hela barngruppen. Hon menade att strukturen 
med två vilor fungerar då de är personaltäta, annars skulle det inte gå. Amanda berättade att om någon 
i arbetslaget är borta kan det bli problematiskt eftersom de antingen får in en vikarie och en ordinarie 
personal måste ta fler barn på sin vila, alternativt att de inte får någon vikarie alls och ordinarie 
personal ensam måste ta hela barngruppen. Vid sådana händelser berättade Amanda att hon upplever 
vaken-vilan som stressig och inte lika trevlig. Vi tolkar att strukturen är otroligt viktig för att få en 
fungerande vaken-vila och att det är viktigt att alla pedagoger håller fast vid strukturen om något 
oväntat händer. 

Många av våra informanter betonade att för att få en fungerande struktur kring vaken-vilan krävs bra 
kommunikation i arbetslaget. Ebba betonade i sin intervju att det tar tid att få ihop ett arbetslag samt 
arbeta upp en gemensam, fungerande struktur. För att kunna göra en förändring krävs det att 
arbetslaget är öppen för förslag samt har en villighet att genomgå den processen. Monika berättade att 
hon upplevde det som svårt att komma in med många nya idéer som ny och yngre på sin arbetsplats, 
idéer som inte togs emot av alla hennes kollegor. Hon fick igenom ett nytt arbetssätt på deras vaken-
vila, men det fanns en ovilja hos kollegorna att testa arbetssättet under en längre period då tålamodet 
inte fanns. Monika fortsatte med att berätta att det hade tagit ytterligare ett halvår för hennes arbetssätt 
att återinföras. Hon förklarade att vissa idéer behöver få gro innan en förändringsprocess kan 
påbörjas. När strukturen på Rickards förskola skulle förändras berättade han att han upplevde att en 
del av pedagogerna kände att förändring är något läskigt och obekvämt som de inte ville genomgå, de 
ville vara kvar i sitt trygga arbetssätt. Ulla, som har arbetat tjugo år och Monika, som har arbetat fyra 
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år, talade båda om svårigheten kring att förändra synsättet hos den personal som har arbetat länge på 
arbetsplatsen. De upplevde ett motstånd för sina nya idéer. Det gäller att man som arbetslag vid en 
förändrad struktur är överens om att hålla fast vid den och pröva den en längre tid, någonting som 
Monika betonade är viktigt för att kunna se om en struktur är hållbar. Vi tolkar att det krävs tid och 
engagemang för att få ett fungerande arbetslag. Vi uppfattar att våra informanter upplever att alla 
måste jobba med sin förändringsbenägenhet och inte skyggas av förändring samt ha tålamodet att 
arbeta sig igenom den krävande process som förändring är. För att knyta ihop den här rubriken vill vi 
avsluta med en tanke från Helena: “Förändringen är inte svårt, det svåra är att hålla fast vid 
förändringen”. 

 
7.2.3 Miljö och material 

Vid våra intervjuer frågade vi informanterna om deras tankar kring miljö och material och om det 
hade en påverkan på deras egen upplevelse. Många gånger fick vi svar som grundade sig i hur barnen 
påverkades eller upplevde materialet och miljön, men genom transkriberingarna och våra egna 
tolkningar av dem tror vi att vi har fått syn på deras egna upplevelser.  

När vi samtalade kring lokalens utformning och innehållet på vaken-vilan var det några av våra 
informanter som belyste vikten av rummets utformning. Rickard poängterade att det är hans uppdrag 
som förskollärare att vara drivande i utvecklingen av miljöer och på så sätt utföra det som står både i 
läroplanen för förskolan och i enhetsmålen som finns i styrdokumenten på hans förskola. Ulla gav 
exemplet att man måste visa med rummet vad man vill. Om man vill visa med rummet att man ska äta 
så dukar man fram för mat och om man vill visa på vila plockar man fram filtar och kuddar. Camilla 
samtalade kring att placeringen i rummet är viktigt då hon upplevde att det blir skillnad om man sitter 
i mitten av rummet eller i ett hörn och hon upplevde att det är lättare att sitta i ett hörn då man 
kommer närmre barnen. Amanda, Ebba och Helena berättade att de hade intrycket av att om man 
kunde stänga dörren till rummet upplevdes vaken-vilan mycket lugnare och mindre rörig. Monika och 
Helena belyste vikten av att hålla rummet fritt från distraktioner då de båda upplevde att vaken-vilan 
blir rörig om det finns för mycket material runt barnen som lockar till annat än vila. Vi tolkar att 
rummets utformning och innehåll är viktigt för hur vaken-vilan blir. Det är upp till förskollärarna att 
skapa en pedagogisk miljö där avsikten är att erbjuda en lugn vilomiljö.  

Informanterna talade även om materialets påverkan på sina egna upplevelser. Malin berättade att hon 
upplever ro när materialet hon valt blir meningsskapande hos barnen och när materialet skapar lugnet 
som det ska göra. Ebba tryckte på vikten av att välja rätt material och förklarade att om hon valde fel 
material skulle hon tappa barnens intresse och det skulle kännas som en misslyckad stund. Amanda 
förklarade att hon upplevde att vaken-vilan fungerade bäst när hon ofta varierade materialet. Jenna 
och Ulla beskrev att de upplevde en svårighet kring att läsa för många barn eftersom oftast vill alla 
barn se på bilderna i boken. Jenna ansåg att konkreta material, exempelvis flanosaga, var enklare att 
arbeta med i en stor barngrupp då fler av barnen får möjlighet att se materialet. Även Rickard var en 
stark förespråkare för det konkreta materialet då han upplevde att det blir mer levande när man kan 
spela upp ett scenario ur en känd bok och att det även blir roligt om man byter ut vissa klassiska 
figurer mot någonting annat. Rickard och Rosa talade båda två om vikten av att känna sitt material 
och att upplevelsen blir enklare om man är trygg med materialet man erbjuder barnen. Helena var inne 
på samma spår som Rickard när han talade om att dramatisera sagor. Hon benämnde sig själv som 
material, vad hon kan göra för att dramatisera och läsa en bok. Gemensamt för många av de vi 
intervjuade var att de tryckte på förberedelsen, förbereda sitt material och ha det framplockat innan 
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vaken-vilan. Vi tolkar att informanternas val och variation av det material som används på vaken-
vilan är helt individuellt. Det handlar om att du som förskollärare ska välja det material som du 
känner dig trygg med. Vi gör tolkningen att om man väljer ett material man känner väl upplevs vaken-
vilan som enklare. Rosa framhöll att förberedelsen gör att hon upplever vaken-vilan som lugnare och 
bättre när hon hinner iordningställa den. Vi förstår det som att informanterna menade att de inte skulle 
uppleva vaken-vilan som lika stressig om de hann med att förbereda den.  

 

7.2.4 Drömscenario och tips 

Som avslutande fråga i våra intervjuer frågade vi informanterna om de hade önskemål och drömmar 
om vaken-vilans struktur med allt vad det är och innebär. Här fick vi många svar, tankar och 
funderingar som vi har sammanställt nedan.  

Något som kom upp hos alla var barngruppens storlek. Vi fick önskemål om att de ville dela in barnen 
i smågrupper om cirka sex barn per vaken-vila. Smågrupper möjliggör djupare diskussioner om 
böcker med barnen, vilket förskollärarna skulle uppskatta. För att smågrupper ska bli genomförbart 
har de även önskat fler pedagoger som närvarar under vaken-vilan. Fler pedagoger gör att man kan 
göra arbetsgrupper och aktiviteter på vaken-vilan baserat på barnens intresse. De önskade även att 
kunna vara två pedagoger per vila för att en ska kunna hålla koll på de barn som tappar intresset och 
antingen styra tillbaka till vilans aktivitet eller starta en ny aktivitet. Fler rum där de kan skapa en 
mysig atmosfär som utstrålar vila, där man kan erbjuda bokläsning eller avslappning med lugn musik, 
fanns högt upp på önskelistan. Förskollärarna önskade även mer tid att förbereda vaken-vilans 
innehåll samt mer tid för den praktiska förberedelsen av aktiviteten. En av förskollärarna önskade en 
längre vila med möjlighet till både avslappning och lugna aktiviteter.  

I våra intervjuer ställde vi en fråga om våra informanter hade något tips för en lyckad vaken-vila, vi 
blev inte förvånade när vi fick många fantastiska tips. De diskuterade kring att det är viktigt att 
anpassa vilan efter barnens behov, att se till varje barn. Det handlar om att vara lyhörd inför vad 
barnen vill. Vidare framhöll de vidden av förberedelse, att veta vad du ska göra under vaken-vilan och 
känna det material som du ska använda. Här poängterade de även vikten av att tydliga instruktioner 
till barnen om vad som ska ske ger en lugnare barngrupp. För att lyckas med en vaken-vila som har en 
känsla av lugn och ro bör du själv se över ditt förhållningssätt, är du lugn och känner ro kommer 
barnen att känna detsamma. Som sista tips understryka de möjligheter som finns för vaken-vilans 
organisering om vi som pedagoger väntar med våra raster.  

I ovanstående avsnitt om resultat och analys har vi gjort tolkningar av våra informanters upplevelser 
vilket möjliggör för oss att ge en beskrivning om fenomenet vaken-vila. Vi tolkar och analyserar att 
dessa önskemål synliggör de svårigheter som finns i förskolan och att ovanstående informanter har 
tankar och idéer om vad de vill ha och behöver för att kunna göra sitt uppdrag som förskollärare på 
bästa sätt. Det  behövs en förändring i förskolan för att vi ska kunna se deras drömmar bli verklighet.   

 

7.3 Sammanfattande analys 
Här kommer vi presentera en sammanfattande analys av det resultat vi har framställt ovan med 
utgångspunkt i vårt valda teoretiska perspektiv, IPA. I avsnittet 5. Teoretiskt perspektiv belyser vi 
grundstenarna inom IPA: Fenomenologi, Hermeneutik, Idiografi och Symbolisk interaktionism. Den 
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här sammanfattningen är framskriven för att tydliggöra hur vi kopplar vårt teoretiska perspektiv till 
vårt resultat med utgångspunkt i dessa fyra grundstenar.  

Under Fenomenologi valde vi begreppet essens för att beskriva vårt valda fenomens kärna. I vårt 
resultat kan vi se att essensen i våra informanters upplevelser av vaken-vila är en komplex aktivitet. 
Komplexiteten innefattar många olika aspekter såsom barngruppsstorlek, personaltäthet och material. 
Essensen hos våra informanter om barngruppstorlek och personaltätheten var att det överlag var för 
stora barngrupper och för få personal under aktivitetens tid. Essensen inom material var att 
informanterna valde material anpassat efter barnens behov och sin egen bekvämlighet. Materialet 
varierade beroende på vad de hade tillgång till och det i sin tur påverkade vaken-vilans innehåll och 
utformning. 

Med utgångspunkt i Hermeneutik avsåg vi att använda begreppet tolkning när vi analyserade vårt 
resultat. Den information som presenterats för oss i empirin har vi genomfört en tolkande analys av i 
resultatet ovan. Vi har med ord beskrivit vad vi tror att informanterna har avsett med sina svar.  

Utifrån Idiografi ligger fokus vid att beskriva informanternas upplevelser och erfarenheter. Vikten 
läggs vid att förstå de underliggande orsakerna till informantens upplevelse av fenomenet. Vi har 
under både intervjuerna och berarbetning av empirin lagt stor vikt vid att förstå varför våra 
informanter upplevde fenomenet vaken-vila som de gjorde. I vårt resultat har vi således beskrivit våra 
informanters upplevelser och erfarenheter så som vi har förstått dem. Vi kom fram till att de 
underliggande anledningarna till varför de upplevde vaken-vilan som de gjorde var på grund av 
barngruppen, personalen, material och miljö.  

Symbolisk interaktionism innefattar fenomenets betydelse för individen. Vi efterfrågade inte vad 
vaken-vilan hade för betydelse för våra informanter, men vi har i vårt resultat ovan genomfört 
tolkningar på vad vaken-vilan har för betydelse. Vi kunde se att betydelsen var olika och således 
beskrevs uppleveslen olika.  
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8. Diskussion 
I det här avsnittet knyter vi ihop säcken. Vi diskuterar kring vilken betydelse vår studie har för 
professionen. Här kommer vi även framhålla de slutsatser som vi anser oss kunna göra med grund i 
vår resultat- och analysdel. Avslutningsvis avrundar vi hela studien med att delge våra funderingar 
kring hur ämnet vaken-vila kan belysas i ytterligare undersökningar. Syftet med den här studien var 
att undersöka förskollärares upplevelser av aktiviteten vaken-vila, med utgångspunkt i två 
frågeställningar: Hur upplever förskollärare vaken-vilan generellt? och Hur upplever förskollärare 
vaken-vilan i relation till förskolans organisation? Utifrån våra resultat kan vi genom tolkning se att 
vaken-vilan inte är så enkel som den kanske verkar vid första anblick. Det är ett problem med många 
dimensioner där det är många bitar som ska pusslas ihop för att verksamheten ska fungera. Vi anser 
att vi med vårt resultat har svarat på våra frågeställningar och således har vi undersökt det vi ämnade 
att undersöka.  

I avsnitt Tidigare forskning uppvisade vi forskning som pekar på att omsorg i förskolan handlar om 
att visa omtanke för varandra (Josefson 2018, s. 38), vilket i förskolans vardag kan innebära att 
pedagogerna erbjuder barnen vila eftersom även pedagogerna är i behov av återhämtning i form av 
rast. Det finns krav på personalen att erbjuda barn vila och återhämtning samt anpassa vilan efter 
deras behov (Josefson 2018, s. 40; Nothard et al 2015, s. 438). Att erbjuda barn vila och anpassa den 
efter deras behov och inte deras ålder är något många av våra informanter talade om. Utöver omsorg 
som ett krav framgick det även att den går hand i hand med lärande (Josefson 2018, s. 41). Kurdziel, 
Duclos och Spencer (2013, s. 17267) poängterade att tillfällen för sömn, i vårt fall vila, försvinner på 
grund av läroplanens ökade krav och vi tolkar således att omsorg och lärande enligt författarna därför 
inte kan gå hand i hand. Våra informanter gav förslag på olika lugna aktiviteter där lärande i form av 
läsning och lugna bordsaktiviteter genomfördes, samtidigt som vila och återhämtning erbjöds. Här 
kan vi se att informanterna både lyckats med att uppfylla läroplanens ökade krav och samtidigt 
erbjuda barnen tid för vila och återhämtning. Omsorg och lärande kan vi därför se går hand i hand.  

I vårt resultat kan vi se att det finns tankar om att man ska läsa på den här stunden. Några av våra 
informanter förklarade att de hade valt att arbeta med läsning och språk under just den här tiden och 
samtidigt erbjuda återhämtning för barnen. Vi anser att det här språkfrämjande arbetssättet är ett 
inlärningstillfälle för barnen där man även erbjuder omsorg. Det kom även fram att andra saker 
skedde under den här tiden där man erbjöd barnen olika aktiviteter, så som exempelvis pyssla, rita och 
pärla. Allt det här erbjuder barnen en stund av lärande i olika former samtidigt som det utförs under en 
lugn stund. Vi anser att vaken-vilan möjliggör att man under en stund kommer närmare barnen. Vi 
tolkade att en av våra informanter, i likhet med Asp (2002, s. 191), ansåg att barn själva ska få 
bestämma om de är i behov av att vila. Som förskollärare kan vi absolut skapa förutsättningar för att 
barn själva ska kunna bestämma om de är i behov av vila, men det gäller att hitta en balans mellan 
barnens självbestämmande, deras faktiska behov och föräldrars önskemål (Thorpe et al 2018, s. 2). Vi 
tror att självbestämmande barn kan skapa svårigheter eftersom barnet kan säga nej till erbjuden vila, 
trots att pedagogerna kan se att barnet är i behov av det. Barn är ändå barn och det är vårt uppdrag 
som vuxna och som pedagoger att se till alla barns behov, det inräknat om de själva inte kan se det. 
Självbestämmandet måste vara i samråd med en pedagog för att det ska kunna bli lärande (ibid. s. 2). 
Svårigheten blir således vart gränsen för barns självbestämmande dras. Vidare kan vi se att det skulle 
kunna skapa svårigheter då föräldrarna förmedlar att barnet ska vila men pedagogerna ser att barnet 
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inte har ett behov av att vila. Det är en svår balansgång som förskollärare måste brottas med varje dag 
där många viljor ska ta plats.  

Genom vår studie kan vi se att vissa förskollärare ansåg att undervisning i samband med vaken-vilan 
är en möjlighet, medan andra ansåg att det är en svårighet att erbjuda barnen det på grund av de 
slutsatser vi kommit fram till om barngrupperna och pedagognärvaron. I avsnitt Tidigare forskning 
presenterades även forskning som visar på att barn behöver fasta rutiner för att känna sig trygga i 
verksamheten:  
 

Mycket talar för att barn behöver fasta rutiner, en välbekant omgivning och förutsägbarhet för att 
känna trygghet och inte stressas. Stress utlöser stresshormoner som stör sömnen och hindrar barnet 
från att varva ned och sova lugnt (Nyberg et al 2010, s. 66).  

 

Vi anser att vaken-vila kan gå in under ”att varva ner” i ovanstående citat. För att barnen då ska kunna 
delta i vaken-vilan behövs rutiner som skapar en trygg och stressfri miljö. Följaktligen, finns det inga 
rutiner kommer barnen känna sig stressade och ha svårigheter att varva ner och delta i vaken-vilan. 
Rutiner som sker varje dag ger barnen trygghet (Nyberg et al 2010, s. 64). Detta var något som många 
av våra informanter påpekade i våra intervjuer: att en tydlig struktur, med fasta rutiner där alla vet vad 
som ska hända skapar en trygg miljö för både barnen och pedagogerna.  Staton et al (2015, ss. 77–78) 
har genomfört en studie om svårigheterna kring att hålla de rutiner som finns i förskolan. Våra 
informanter uttryckte en svårighet kring att hålla sin struktur på grund av exempelvis bortfall av 
personal. Har man inte fasta rutiner där barnen och pedagogerna vet vad som ska ske blir 
verksamheten istället en stressande miljö. Grunditz (2013, s. 105) framhöll att vilan är en "rutiniserad" 
aktivitet som innehåller många små rutiner som följer på varandra, exempelvis tvätta sig och hitta sin 
plats. I en av våra intervjuer uttryckte informanten en upplevelse av att stunden blev lugnare och 
mindre stressig om hon förberedde barnen på vad som skulle komma. Vi kan se, att eftersom 
informanten förberedde barnen, följer rutinerna kring vilan en naturlig gång fram till aktiviteten.  

För att kunna skapa en stressfri stund behövs utrymme för planering och förberedelse. Alla våra 
informanter tryckte på den här punkten. Vi håller med våra informanter om förberedelsetid och 
planering. I förskolan är det ofta högt tempo och man måste planera allt i hast, vilket resulterar i att 
man inte har möjlighet att hela tiden vara ordentligt förberedd. Informanterna sa att om de fick 
möjlighet att planera vaken-vilan mer skulle den upplevas som lugnare och mindre stressig. Detta 
visade sig vara svårt på grund av större organisatoriska problem som exempelvis stora barngrupper i 
förhållande till personal. Informanternas svar visar på organisatoriska svårigheter där deras behov av 
planering, förberedelse och sina egna raster ska gå ihop med barnens behov av vila och 
verksamhetens praktiska kringuppgifter, där båda parterna är lika viktiga (Thorpe et al 2018, ss. 7–9). 

Under våra intervjuer diskuterade våra informanter att vaken-vilan är en föråldrad aktivitet som finns 
för att barnen sover när de är små, men även på grund av det faktum att pedagogerna behöver ha rast. 
Vi delar deras uppfattning om att vaken-vilan är en förlegad aktivitet. Vi tror att en del pedagoger har 
en gammalmodig syn kring barns behov av vila och när den behöver äga rum. Forskning visar på att 
barn behöver vila, men att de själva behöver lära sig avgöra när de är i behov av det (Nothard et al 
2015, s. 438; Thorpe et al 2018, s. 2). Den här forskningen krockar med den förlegade syn som vi tror 
att pedagoger har kring när vila bör ske. Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter kan vi se att 
vaken-vilan oftast innebär att man läser för barnen alternativt att barnen ligger på madrasser. Som 
våra informanter sa behöver man anpassa aktiviteten efter barnens behov och intresse. Om behovet av 
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vila inte finns anser vi att man behöver arbeta om stunden så att den grundar sig i vad barnen behöver 
och är intresserade av. Vi är kritiska till att man enbart har en vilostund på grund av att vi som 
pedagoger anser att barn är i behov av vila. Vi anser att vaken-vilan bör ha ett pedagogiskt syfte som 
grundar sig i barnens behov och intresse. Av erfarenhet och med utgångspunkt i våra intervjuer vet vi 
att vaken-vilan oftast sker efter lunch. Vi är tveksamma till om stunden efter lunch är den bästa tiden 
på dagen att ha vaken-vila. Våra erfarenheter är att de äldre barnen oftast har mer energi efter lunch 
och att lugna aktiviteter då nödvändigtvis inte är den mest lämpade aktiviteten.  

 

8.1 Slutsatser  
Vår studie om vaken-vilan visar på ett problem med många dimensioner. Med utgångspunkt i 
idiografi har vi i resultatet skrivit fram beskrivningar av våra informanters upplevelser (Back & 
Berterö 2015, s. 150). Några av våra informanter belyser vaken-vilan som den svåraste och jobbigaste 
stunden på dagen. Informanterna framhåller att situationen på vaken-vilan är sårbar, där strukturen 
enbart balanserar på en tunn lina som är på bristningsgränsen och riskerar att fallera om något oväntat 
händer. Genom vårt resultat- och analysarbete framkom det att essensen i alla informanters uttalanden 
cirkulerade kring problemområden som barngruppernas storlek, personaltätheten, struktursvårigheter i 
form av rast samt lokal och material. Alla de här områdena påverkar hur de upplever vaken-vilan. 
Strukturella svårigheter har även vi mött när vi arbetat och praktiserat i förskolan. Vi har upplevt att 
vaken-vilan som aktivitet har varit en omtvistad tid på dagen, vilket vårt resultat visar att vi inte är 
ensamma om att anse. Många funderingar framkom om att vaken-vilan är lite av en tradition som 
fortfarande existerar som en förlegad aktivitet eftersom den grundar sig i att barnen sover när de är 
små samt att pedagogerna behöver ha rast. 

I vår resultat- och analysdel framkommer det att våra informanter har gjort det bästa av sin situation 
genom att arbeta med de förutsättningar de har istället för emot dem. Överlag är de flesta av våra 
informanter nöjda med den vaken-vila som de har skapat. Med utgångspunkt i symbolisk 
interaktionsim har vi gjort tolkningen att betydelsen av vaken-vilan är olika för informanterna och att 
den därför beskrivs att den upplevs olika. Stunden benämns som trevlig och bra, men de poängterar 
att strukturen kring vaken-vilan är skör. I enlighet med hermeneutiken tolkar och förstår vi 
förskollärarnas berättelser som uttryck för ett visst mått av uppgivenhet inom fenomenet vaken-vila 
(Westlund 2015, s. 71). De arbetar utefter de förutsättningar de har, men de ger uttryck för en 
problematik i förskolan som kräver strukturella förbättringar. För att förbättringar ska kunna ske 
måste arbetslaget vara förändringsbenäget. Det krävs av arbetslaget att de är öppna för förslag samt 
har en villighet att genomgå den process som förändring innebär. Våra informanter diskuterade kring 
att det ofta finns en ovilja att förändra ett arbetssätt. En risk som vi ser med denna ovilja är att om 
man inte är öppen för förändring finns risken att kollegorna inte stannar vilket i sin tur skapar en 
otrygghet i barngruppen. Stämningen och samarbetet i arbetslaget försämras, vilket sedan kan 
återspeglas i barngruppen. Om man är förändringsbenägen och går med att pröva något nytt måste 
man ha tålamod och vara beredd på att förändringsprocessen kan ta lång tid. Som snart  
nyexaminerade förskollärare är det här en bra tanke att ha med sig, både för sig själv och sitt nya 
arbetslag. Vi tror att den här tanken kommer att hjälpa oss att inte stressa upp oss när vi möter 
kollegor som kanske inte är positivt inställda till de förändringar som vi föreslår och att vi själva är 
ständigt medvetna om att processen tar tid.  Vår studie visar att det är många pusselbitar som ska 
passa ihop för en bra verksamhet och det är inte alltid pusselbitarna fungerar med andra bitar. Det är 
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barnen som är utgångspunkten när förskollärare planerar verksamheten, men för att det ska kunna 
göras krävs pedagoger som klarar av och orkar med att utföra sitt uppdrag.  

 

 

8.2 Betydelse för praktiken och professionen  
Med våra slutsatser som grund anser vi att vår studie belyser de strukturella och organisatoriska 
problem som finns i förskolan idag. Förskolans verklighet behöver synliggöras för att professionen 
ska kunna utvecklas till det bättre. Förskollärarna i vår studie berättar om sina upplevelser och 
erfarenheter av vaken-vilan och genom deras berättelser framhävs de övergripande strukturella och 
organisatoriska problem som finns i förskolan på ett tydligt sätt. Informanterna har pratat om arbetet i 
förskolan som en strukturkrävande insats där många saker behöver passa in för att verksamheten ska 
fungera. Utifrån våra informanters svar anser vi att förskolan överlag är en komplex organisation som 
behöver ses över. Det resultat som presenteras i den här studien kan ses som ett bidrag till att 
processen går framåt för mindre barngrupper och mer personaltäthet för att verksamheten ska kunna 
bli så bra som möjligt. Vaken-vilan är ett ämne som många inte tänker på eller lägger märke till. 
Bidraget och betydelsen för praktiken och professionen blir således att studien lyfter ett relevant ämne 
för alla inom förskolans värld. I förskolans värld diskuteras det flitigt kring barngruppsstorlek och 
personaltätheten. Den här studien blir ett bidrag till diskussionen eftersom den synliggör 
organisatoriska svårigheter i förskolan. Ytterligare ett bidrag kan bli att tankegångar och funderingar 
sätts igång hos verksamma personer inom förskolan där de själva utvärderar och kanske utvecklar sin 
egen verksamhet. Även vårdnadshavare och andra personer som rör sig inom förskolans värld kan få 
en inblick i hur komplex en liten del av förskolan kan vara. Tankarna om vaken-vilan som en 
komplex stund där många pusselbitar ska gå ihop är något vi som författare till den här studien 
kommer ta med oss när vi går in i vår nya yrkesroll som förskollärare. Vi upplever att studiens resultat 
kommer vara en hjälp för oss när vi själva i framtiden befinner oss i förändringsprocesser och i 
arbetslag där många olika viljor ska enas till ett fungerande arbetssätt. 

I underrubiken 7.2.4 förde vi fram våra informanters önskemål kring aktiviteten vaken-vila. De 
önskade exempelvis mindre barngrupper, fler pedagoger, bättre miljöer samt tid för förberedelse och 
planering. Vi tror att deras önskemål synliggör de organisatoriska- och strukturella svårigheter som 
finns i förskolan. Deras önskemål belyser även vad de upplever sig behöva för att kunna utföra sin roll 
som förskollärare på bästa sätt. På liknande sätt funderade Anki Jansson tillsammans med sina 
förskollärarkollegor på vad som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete som pedagoger. De tog 
det ytterligare ett steg år 2013 och startade tillsammans Förskoleupproret vars mening var att 
synliggöra den problematik som finns i förskolan (Holmström 2017). Deras mål är bland annat att: se 
mindre barngrupper, få ett max antal barn per pedagog, förskollärares kringuppgifter försvinner och 
planeringstid blir likvärdig för alla förskollärare. Med tanke på Förskoleupproret anser vi att den här 
studien visar på ett högst aktuellt ämne som visualiserar de problem som faktiskt finns. Det resultat 
som framtolkats i den här studien, de önskemål som våra informanter lagt fram samt det 
Förskoleupproret kämpar för handlar egentligen om en och samma sak: att förskolan innefattar många 
organisatoriska utmaningar. Vaken-vilan är en av dessa organisatoriska utmaningar och vi anser att 
det behövs en förändring i förskolan för att våra förskollärares drömmar om vaken-vilan ska kunna bli 
verklighet.  
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8.3 Vidare forskning 
Efter genomförd studie har vi upptäckt att vaken-vilan är ett komplext fenomen. Den innefattar många 
detaljer som alla påverkar förskollärares upplevelser av den. För utökad kunskap om fenomenet skulle 
en studie av vaken-vilan där både observationer och intervjuer används som metod vara intressant att 
utföra. Vi anser att observationerna skulle bidra till en fördjupad kunskap om komplexiteten i 
aktiviteten vaken-vila genom att synliggöra på ett ingående plan hur aktiviteten iscensätts av och med 
deltagarna själva. Här kan vi se att det finns ett behov av ytterligare studier och rapporter som särskilt 
belyser förskolans verksamhet utifrån förskollärarnas egna upplevelser av deras vardagliga praktiker i 
förskolan. Sådana studier skulle behöva handla om förskolans övergripande organisation. Vi har 
under vår studie tangerat många aspekter av vaken-vilan. Däribland barngrupper, pedagognärvaro och 
vaken-vilans struktur. Efter genomförd studie kan vi se att det finns mycket mer att forska om kring 
just fenomenet vaken-vila. Här kan man förslagsvis göra ett djupdyk i barns upplevelser av vaken-
vila, det fysiologiska behovet barn har av att vila i förskoleålder, pedagogers tankar om vaken-vila 
samt vaken-vila som rutin. Frågeställningar som berör de här ämnen skulle kunna vara: 

• Hur upplever barnen vaken-vilan som de får delta i? 

• Hur upplever barn sitt eget behov av vila? 

• Har barn i förskoleålder ett fysiologiskt behov av vila mitt på dagen? 

• Vart kommer vaken-vila från egentligen och varför har man vaken-vila? 

• Vilka funderingar har pedagoger om konceptet vaken-vila? 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Hej,  

Vi är två studenter från Stockholms universitet som läser vår sista termin på Förskollärarprogrammet. 
Just nu är vi i startgroparna för att skriva vårt examensarbete. Syftet med arbetet är att beröra och lyfta 
pedagogers upplevelser och erfarenheter av vaken-vilan.  

  

Nu söker vi förskollärare som arbetar i barngrupper där det finns barn som inte sover. Vi undrar om 
du skulle vara intresserad av att delta i en intervju? På grund av tidsbegränsningen för vårt 
uppsatsarbete behöver intervjuerna ske under veckorna 14, 15 och 16. Intervjuerna är cirka 45 minuter 
långa.  

 

Examensarbetet är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär att deltagares identitet inte får avslöjas 
och att material som samlas in kommer att behandlas helt konfidentiellt enligt personuppgiftslagen 
(1998:204). Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 
personuppgifter kommer att upprättas. 

 

Om du samtycker till att medverka i vår studie så skriver du under bifogad samtyckesblankett. Vi 
ber även om ditt medgivande för en ljudinspelning under intervjun. Det är för att vi ska kunna 
säkerställa att vi kan dokumentera dina svar så utförligt och korrekt som möjligt. Efter studiens 
genomförande kommer vi att radera allt material. Examensarbetet kommer att publiceras digital. 

   

Vi hoppas att du har möjlighet och känner dig intresserad av att bidra med dina tankar kring vaken-
vilan. Allt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

Hör av dig till oss så snart som möjligt! Tveka inte att kontakta oss vid frågor!  

  

  

Vänliga hälsningar 

Therese Ericsson & Rebecca Wallberg 

  

Therese Ericsson 

Therese.ericsson@hotmail.com 

  

Rebecca Wallberg 

mrs@bwallberg.com 
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 Anna Åhlund – handledare 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

anna.ahlund@buv.su.se 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie  
 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi undersöker hur förskollärare 
upplever vaken-vilan. Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva 
under med din namnteckning längst ned.  

 

Medgivande  

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer att gå till och 
den tid den tar i anspråk. 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjades och vet vem 
jag ska vända mig till med frågor.  

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit tillfrågad 
och vad syftet med deltagandet är. 

 • Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande utan att 
jag behöver förklara varför.  

• Jag ger mitt medgivande till Stockholms universitet att lagra och bearbeta den information som 
samlas in under studien.  

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till studien kommer 
att ta del av det insamlade materialet. 

• Jag ger medgivande till att intervjun ljud-inspelas och sparas fram till studiens avslut.  

 

 

 

Stockholm den …. / …. 2018 

 

 

……………………………………  ……………………………………  

Namnteckning /    Namnförtydligande  

 

 

 



 39 

Bilaga 3: Intervjuguide 

Allmänna frågor 

Ø Ålder: 

Ø Examen: 

Ø Antal år i förskolan: 

Ø Antal arbetade år som förskollärare: 

Ø Antal arbetade år på nuvarande förskolan: 

Ø Hur gamla är de barn du arbetar med? 

 

Vaken-vila 

Ø Vad är vaken-vila för aktivitet egentligen? 

- Vad är vaken-vila för dig? Vad signalerar begreppet? 

Ø Varför har ni vila?  

Ø Vad är dina erfarenheter av vaken-vila? 

 

Hur är vaken-vilan strukturerad? 
Ø Kan du steg för steg ta oss igenom vad ni gör på er vaken-vila?  

- Vad gör ni och vart befinner ni er? Utveckla. 

- Hur många barn är med? 

o Hur gamla är dem? 

- Hur ser det ut med pedagognärvaron? 

- Utgår ni från barnens intresse? 

- Vad vill ni att barnen ska ta med sig från vaken-vilan? Syfte? 

 

Ø Du beskrev er struktur av vaken-vila, varför är den organiserad på det sättet? 

- Använder ni något material i samband med vaken-vilan?  

- Har du något allmänt tips för en lyckad vaken-vila? 

 

Ø Förskolans kultur (arbetssätt som alltid funnits, normer, fasta rutiner) 

- Hur ser kulturen ut på din förskola?  
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Hur upplever förskollärare vaken-vilan? 
Ø Beskriv din upplevelse av er vaken-vila.  

- Vad är det som gör att du känner så? 

-  Påverkar antal barn och pedagognärvaro din upplevelse?  

o På vilket sätt? 

- Vad kan du som förskollärare göra för att påverka din upplevelse? 

 

Ø Hur påverkar er struktur av vaken-vilan din upplevese?  

 

Ø Hur upplever du att förskolans kultur påverkar din upplevelse av vaken-vilan? 
 

Ø Hur tror du att dina erfarenheter påverkar din upplevelse av vaken-vilan? 

 
 

Ø Hur upplever du din roll under vaken-vilan? 

o Möjligheter? 

o Svårigheter? 

 
 

Ø Vad har lokalen/miljön för påverkan på din upplevelse? 
 
 

Ø Vad har materialet för påverkan på din upplevelse? 
 
 

Ø Hur upplever du möjligheten att förändra er vaken-vila? 

o Möjligheter? 

o Svårigheter? 

 
 

Ø Om du fick önska, hur skulle du vilja att vaken-vilan såg ut? 
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