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En kvalitativ intervjustudie av pedagoger i förskolan 

Kristina Björkman 

Sammanfattning 

Den här studien tar upp fenomenet vila i förskolan. Det är vila ur ett omsorgsperspektiv och vilans 

betydelse för hälsa och lärande i förskolan. Studien belyser hur vilan är en viktig del av omsorgen men 

även av lärandet, faktorer som enligt Läroplanen i förskolan (98, rev 10) ska bilda en helhet. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger på förskolan uppfattar fenomenet vila, men även 

synliggöra hur de uppfattar förutsättningarna och uttrycken för vila på förskolan.  De tre 

frågeställningarna är ”Hur uppfattar pedagoger i förskolan fenomenet vila?”, ”Hur uppfattar pedagoger 

i förskolan förutsättningarna för att barn ska kunna vila?” och ”Hur vilar barnen på förskolan?”. 

Datainsamlingsmetoden var kvalitativa intervjuer, där sex pedagoger på två förskolor intervjuades 

utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Resultatet från intervjuerna är indelade i fem teman: 

fenomenet vila, hur barn vilar på förskolan, förutsättningar för att barn ska kunna vila, hur det ges 

utrymme för barnen att vila och barn som inte vilar. Det som diskuteras är pedagogens roll och den 

pedagogiska miljöns roll för barnens vila. Balansen mellan vila och icke-vila tas upp som en 

avgörande faktor för hälsa och inlärning. Till sist är fokus på det specialpedagogiska perspektivet. 

Brist på vila kan visa sig genom okoncentration, trötthet och olust, vilket gör att vila bör tas i beaktan 

då t ex utredningar görs. 
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Förord 

Som förskollärare med längre erfarenhet av att arbete med barn från 1 till 9 år på förskola och 

fritidshem och med ett stort personligt engagemang i barns dagliga lärande och utveckling, har jag haft 

ett stort utbyte av att studera fenomenet vila. Som verksam specialpedagog är min önskan att kunna 

hjälpa och stödja de barn som har behov av stöd. Vilan finns med mig som en variabel för att barn ska 

få bästa tänkbara utvecklingsmöjligheter i sin vardagliga miljö. 

Jag vill tacka förskolechefen som spontant och nyfiket hjälpte mig att hitta informanter till studien och 

som dessutom informerade dem om intervjuerna. Det hade inte gått så smidigt utan hennes hjälp. 

Även pedagogerna ska ha ett stort tack för tid och engagemang under intervjutillfällena. 

Handledningsgruppen som bestått av fyra andra specialpedagogstuderande har varit ett gott stöd och 

en inspirationskälla vid de tillfällen vi har träffats. 

Vill också tacka min handledare Kristina Hellberg som på ett tydligt och konkret sätt gett mig en del 

att fundera på under skrivandets gång, vilket gjort att jag fått tänka till några extra gånger, det har gjort 

mig mer insatt i ämnet och mer reflekterande. 

Slutligen vill jag tacka nära och kära som ställt upp för mig med sin tid och sin hjälp under de dagar 

skrivandet har varit extra koncentrerat.  

Inledning 

Barns lärande och utveckling står i fokus på förskolorna. Verksamheternas dagar präglas av planerade 

aktiviteter och omsorgsrutiner. Den pedagogiska miljön på förskolorna ska präglas av en kunskap 

kring barns utvecklingsbehov (Nordin-Hultman, 2010). Det är då betydelsefullt att förskolans 

pedagogiska miljö är så pass genomtänkt att barnen kan utvecklas både individuellt och i grupp. I det 

här uppsatsarbetet ska jag undersöka hur barn på förskolan vilar då vilan ses som en förutsättning för 

att utvecklas och lära sig som människa. Ingvar och Eldh (2014) skriver om hur hjärnan faktiskt är en 

del av vår kropp och hur den påverkas av vår miljö. För att vår hjärna ska kunna utvecklas behövs en 

balans mellan de fem miljöfaktorerna stress, mat, motion, sömn/återhämtning och rutiner. Om det inte 

skapas en god balans minskar barns möjligheter att lyckas och utvecklas.  

Den pedagogiska miljön kan ses ur ett miljöpsykologiskt perspektiv, som utgår från en syn kring 

interaktionen mellan miljön och individen och hur man sedan kan skapa goda miljövillkor. Den 

pedagogiska miljön kan också ses ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv där det är individens 

utveckling som indirekt påverkas utifrån olika aspekter i miljön. Ser man på miljön utifrån ett 

kulturellt perspektiv är det lekar och aktiviteter som får betydelse och huruvida de är 

utvecklingsstimulerande eller pedagogiska. Alla perspektiven har en utgångspunkt i fenomenen tid, 

rum, föremål och material (Nordin-Hultman, 2010). Nordin-Hultman skriver om problematiken med 

att tiden används på ett väldigt förutbestämt sätt på många förskolor. Barnen har sina dagsaktiviteter 

och rutiner som är pedagogiskt och inlärningsmässigt genomtänkta. Hon menar att det är viktigt att 

ifrågasätta vikten av olika rutiner och aktiviteter så att inte både pedagoger och barn blir underordnade 
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ett givet mönster. Barnens delaktighet och inflytande kring tid, rum och aktiviteter kan då lätt 

försvinna, även om pedagoger i största välmening vill barnens bästa. Risken finns att tiden för vila 

antingen försvinner eller får en alltför given tidsram. 

Förskolan är en verksamhet som bygger på samvaro och interaktion med andra människor. För barnen 

innebär det att de, den största delen av sin vakna tid ska samspela med andra, både vuxna och barn. 

Uppdraget som förskolan också har är att erbjuda en trygg, rolig och lärorik verksamhet. Den ska 

stimulera barns lärande och utveckling. En trygg omsorg ligger i uppdraget (Lpfö 98, rev 10). I 

omsorgsbegreppet finner vi även möjligheten till vila. Att vila på förskolan blir då en del av den 

sociala och interaktiva kontexten, då barnen är i ett sammanhang, tillsammans och i ett samspel i 

förskoleverksamheten. I Läroplanen för förskolan Lpfö98, rev 10, står det att: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 

utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (s. 5) 

Lärande har fått en betydande och framträdande roll i förskolan i och med den reviderade läroplanen. 

Det har gjort att omsorgsbegreppet kommit lite i skymundan (Lindgren, 2001). Omsorg och lärande 

har en tradition inom svensk förskola att vara sammanflätad och ske parallellt. Det har skett en 

förändring på senare tid då lärandet fått en specifik roll (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001). 

Johansson och Pramling Samuelsson skriver i artikeln kring omsorgens betydelse i den pedagogiska 

verksamheten. 

 

För att pedagogiska möten skall komma till stånd krävs ett engagemang i och en omsorg om den 

lärandes livsvärld. I en pedagogisk kontext, vilar ansvaret för dessa möten på pedagogens strävan 

att försöka närma sig barnets livsvärld. Om pedagogisk verksamhet saknar dimensionen av 

omsorg, kommer pedagoger inte att möta och involvera barnet i sin helhet med dess tänkande, 

sinnlighet och kroppslighet. Man kan som pedagog välja att bortse från den andres livsvärld, vilket 

då innebär att det pedagogiska mötet med den andres livsvärld uteblir. (s 83) 

Omsorgen i den pedagogiska verksamheten blir väsentligt för att ge pedagogerna möjligheter att sätta 

sig in i barnens livsvärld. 

Om en väl avvägd dagsrytm står följande i förskolans läroplan (Lpfö98, rev 10). Såväl omvårdnad och 

omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. (s. 7). Barnen på 

förskolan ska erbjudas god omsorg. Vad är då omsorg? Lindgren (2001) menar att det ligger mer på 

det själsliga planet än det kroppsliga, precis som Johansson och Pramling Samuelsson uttrycker i sin 

text. Lindgren menar på att barns intellekt har fått en överordnad roll i förskolan medan kroppens 

behov och vilken vård den behöver har kommit i skymundan. Det kompetenta barnet som fått en 

framträdande roll ses i större omfattning som ett intellektuellt barn. 

På förskolan finns rutinen ”vilan” och är en väl inarbetat aktivitet. Grunditz (2013) skriver i rapporten 

som behandlar barns sociala liv på vilan om Siren-Tiusanen och Robinson tankegångar, att förskolans 

organisation av olika pedagogiska aktiviteter väger tyngre än barns biologiska behov av sömn (s 13).  

De menar att ”vilan” är mer en inarbetad rutin än en medvetet pedagogisk aktivitet kring barns 

sömnbehov och olika hälsoaspekter. I min studien tas fenomenet vila i förskolan upp, men är inte 

automatiskt kopplat till rutinen ”vilan”. Eventuellt upplevs vila under ”vilan”, vilket då är av betydelse 

för det här uppsatsarbetet. 
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Ett av kroppens behov är vila. Precis som läroplanen uttrycker det ska dagsrytmen vara väl avvägd 

mellan bl a vila och icke-vila. Vila kan ses som en bit av omsorgsbegreppet. Halldén och Simonsson 

(2001) ger exempel på det i bokläsning och högläsning, där de beskriver lyssnandet som ett kroppsligt 

tillstånd, där närheten till pedagogen eller till andra barn är viktig (s 53). Samtidigt som barnen 

lyssnar har pedagogerna vilan i fokus. Halldén och Simonsson menar att exemplet är en 

omsorgssituation då det krävs både koncentration och vila, vilket de anser är kopplat till kropp och 

hälsa.  

Vila och återhämtning är begrepp som finns som en naturlig del inom idrotten. Elitidrottare lär sig 

strategier och planer hur de ska vila och komma i balans efter träningar och tävlingar, för att de inte 

ska slita ut sig och i slutändan hamna i negativ stress (Ekstedt och Kenttä, 2011) Vila och funktionell 

återhämtning karakteriseras enligt Ekstedt och Kenttä av en balans mellan belastning och krav. Den 

fysiska återhämtningen har en bas i sömn, medan vila finns i aktiviteter där personen känner harmoni 

mellan vilja, känsla och handling. I forskning om vila framkommer att det som avgör om en aktivitet 

upplevs återhämtande är att den sker frivilligt och utan press (a.a. s 1686). 

Trygghet och tillit är viktiga förutsättningar för att vila hos en person ska kunna uppstå. Känslan av att 

duga som man är och att vara älskad är också komponenter som är viktiga för att vilans tillstånd ska 

infinna sig (Asp, 2002). Även Broberg, Hagström och Broberg (2012) lägger stor vikt vid 

trygghetsaspekten. De menar att tryggheten hos barn i förskoleåldern kommer först då barnen känner 

tillit och har knutit an till en av pedagogerna. Den pedagogen ger utrymme för att ett samspel 

pedagog-barn emellan kan utvecklas. Om barnets tillit till pedagogen finns, har det en större möjlighet 

att lära sig och glädjas i sin vardag.  

Finns ett naturligt utrymme att vila i den pedagogiska verksamheten? När sker vila i verksamheten? 

Hur mycket reflekterar pedagogerna på förskolorna kring ”att vila” och dess betydelse?  

Det här uppsatsarbetet kommer att fokusera på vilan som fenomen och hur pedagoger ser på ”att vila” 

och förekomsten av vila i förskolans verksamhet. 

Bakgrund 

År 1943 beslutade riksdagen att verksamheter för barn i förskoleåldern skulle delas upp i daghem, som 

var heltid och i lekskola, som var deltid. Daghemmens fokus låg på omsorgen, medan lekskolan hade 

lek och lärande som huvuduppgifter. Det var Socialdepartementet och socialnämnden som hade 

ansvaret för förskolan fram till år 1998. Daghemmen var kopplade till socialtjänstlagen vilket gjorde 

det viktigt att den verksamheten fanns för barn som var mer utsatta och för barn som hade behov av 

särskilt stöd. De barnen kunde erbjudas förtur på daghemmen (Broberg et. al, 2012). I det pedagogiska 

programmet från år 1987 ges omsorgen en underordnad betydelse, men anses betydelsefull vid 

kommunikationstillfällen och vid samspel. Omsorg blir en blandning av tillfredsställelse för både det 

kroppsliga och det sinnliga. Det här tankesättet följde sedan med ända in på nittiotalet. Då ges 

omsorgstankarna kring det kroppsliga ett större utrymme. Under nittiotalet bildas en koppling mellan 

omsorg och lärande som sker med både kropp och själ. Däremot suddas gränslinjen mellan kropp och 

själ ut mer och mer (Lindgren A-L, 2001).  

År 1998 fick förskolan Skolverket som ny tillsynsmyndighet och en läroplan för förskolan, i vilken det 

står att utbildningen i förskolan ska vara likvärdig oavsett var den anordnas (Broberg et. al. 2012). 
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Skolinspektionens rapport från år 2011 visar på att många av de undersökta förskolorna prioriterar 

omsorg före lärande. Skolinspektionen ser en tendens att dela upp omsorg och lärande i två delar i 

stället för att se det som en helhet, men de menar att flera av förskolorna dock strävar mot en helhet 

kring omsorg, fostran och lärande. Omsorgen beskrivs som social fostran och färdighetsträning men 

de nämner ingenting om kopplingen mellan kropp och själ. Skolinspektionens mål med rapporten var 

att synliggöra hur förskolor arbetar med de förtydligade målen i den reviderade läroplanen mot lärande 

inom matematik, naturvetenskap, teknik, språk och kommunikation. Lundström (2011) ser att det finns 

ett val utifrån den reviderade läroplanen om att se omsorg och lärande som en helhet eller som två 

delar. Det gör att förskolor kvalitetsmässigt kommer att se väldigt olika ut. 

Tidigare forskning 

Omsorgen i förskolan 

Lindgren (2001) menar i en rapport som tar upp omsorgsbegreppet att omsorgen i förskolan kan 

kopplas antingen till att vårda sina kroppar eller till ett sätt att tänka. Hon påpekar att i Läroplanen för 

förskolan 98 finns ingen förklaring till begreppet omsorg, men det kopplas mer ihop med vård av de 

själsliga behoven. Johansson & Pramling Samuelsson (2001) skriver att omsorg i förskolans 

verksamhet handlar om olika moment som utförs som t ex ankomst/hemgång, måltider och vilan. 

Lärande och omsorg kan inte separeras från varandra. Pedagoger på förskolan bör se lärandet och 

omsorgen som en helhet och möta barnet där det är, utifrån sina förutsättningar. Omsorgen måste ske i 

ett samspel med barnet och vara en sammansättning av lärande och omsorg (Johansson och Pramling 

Samuelsson, 2001; Sheridan och Pramling Samuelsson, 2009 och Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson E., 2009).  

ECERS (The Early Childhood Environment Rating Scale) är observationsmetoder som forskare 

använder sig av för att bedöma kvaliteten i förskolor gällande barn i åldern 3-6 år. Metoden används 

av länder världen över som Sverige, USA, Kanada, Ryssland, Tyskland m fl. Bedömningsinstrumentet 

tar hänsyn till 30 olika kvalitetsaspekter som innefattas i sju delområden. Områdena är omsorgsrutiner, 

inventarier, språkutveckling, motoriska aktiviteter, skapande aktivitet, social utveckling och 

personalens arbetsvillkor. Ett av delområdena är omsorgsrutiner. (Sheridan et. al, 2009 och 

Waldenström, 2014). Vid analys av omsorgsområdet är det barnets individuella utveckling, omsorg 

och behov som är i fokus (Sheridan et. al, 2009, s 114). Till lärare och föräldrar ställs frågor som 

behandlar omsorgsområdet. Frågor till lärare handlar om trygghet, glädje, allsidighet, individuellt 

bemötande och variationen i verksamheterna. Föräldrarna får svara på frågor om bl a trygghet, glädje, 

kost, lärarnas utbildning, bemötandet från lärare och förberedelse för skolan (Sheridan et. al, 2009). 

Vila  

Asp (2002) intervjuade 19 personer om vila och identifierade innebörden av vila utifrån 

datainsamlingsmaterialet enligt följande. Vilans nio essenser utifrån studien blev:  

 vilorytm i livet  

 stämningar av skönhet och trevnad  

 bejakad utan bedömning 

 samvaro med gemensamt intresse 

 frihet från bekymmer och tvång 

 att dröja 

 lustfylld stimulans 

 lustfylld utmaning  

 trygg i sitt värde  
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Slår man upp synonymer till ordet ”vila” via datorns granskningshjälp får man upp orden: avkoppling, 

vederkvickelse, kraftsamling, återhämtning, rekreation, avslappning, overksamhet, andrum, rast och 

paus. Asp tar upp engelska ord som ”relaxation” -avslappning/ro efter en ansträngning, ”comfort” – 

jmf ”ease”, ett tillstånd av ro, ”leisure”- ett sinnestillstånd kopplat till frihetskänsla och ”recreation” – 

kan ses framförallt ur två perspektiv, som aktivitet och som upplevelse.  

Asp skriver i sin avhandling tre sätt att beskriva vilan. (1) Vila är som ett tillstånd då människan 

integrerar de intellektuella och de känslomässiga kvaliteterna. Det är under vilan och i det inre sociala 

nätet som djupa emotionella relationer till andra skapas och det är då som människan utvecklas 

känslomässigt (s. 26). (2) Ensamhet är av betydelse för att kunna vila. (3) Vila är en integration där 

kropp och själ bildar en enhet.  

Vila och hälsa 

Vila och återhämtning kopplas många gånger ihop med idrottens värld. Kenttä och Svensson (2008) 

menar att inom idrotten finns det en stor betydelse av återhämtning i kombination med fysisk aktivitet. 

Deras definition på återhämtning avseende idrott är: 

Återhämtning är en psyko-socio-fysiologisk process vars form och hastighet medvetet kan 

påverkas med syfte att återställa samtliga funktionsförmågor genom att eliminera alla former av 

trötthet i samband med en normalt fungerande och pågående träningsprocess. (a. a. s 15) 

De delar in återhämtning i olika kategorier, sömn och vila (reparations- och återuppbyggnadsarbete), 

kost och dryck (återställa energi-, kolhydrat- och vätskebalansen), relaxa sinnet (ur ett psykosocialt 

perspektiv) och aktiv återhämtning (lätt fysisk aktivitet där aktivitet och miljö upplevs kravlös och 

rogivande). Ekstedt och Kenttä (2011) menar att idrottsvetenskapen kan ge kunskap kring 

återhämtning och vila för högpresterande människor. För att kroppen inte ska hamna i obalans behövs 

det att kroppens basala funktioner får komma ner till basnivå igen. Om kroppen inte får vila och 

återhämta sig efter hög fysisk aktivitet kan man få överträningssymdrom, som det kallas inom idrotten. 

Askungehypotesen som Lundberg (2003) skriver om i sin artikel handlar om arbetsbelastning. 

Askungehypotesen liknas vid sagan där Askungen arbetar hela dagen för att sedan sent på kvällen gå 

och lägga sig. Då musklerna inte får vila ökar risken för utmattning, skador, inflammation och smärta. 

Det krävs inte bara muskelavslappning för att musklerna ska vila utan även mental avslappning, enligt 

Lundberg. Han menar vidare att bristen på vila och återhämtning många gånger kan vara ett större 

hälsoproblem än arbetets fysiska och psykiska belastning. 

Anaby (2009) hänvisar till Adolph Meyer, psykiatriker, angående balansen för att må bra vid 

sysselsättning. Han skriver om de ”big four” där arbete kontra vila och lek kontra sömn, behöver vara i 

balans. Anaby hänvisar även till dr Kielhofner som belyser vikten av en god balans mellan 

aktiviteterna ”self-maintenance”, arbete, lek/spel och vila. Vila och sömn är enligt dem en 

förutsättning för att arbete, lek och spel ska komma till stånd eller kunna genomföras. I 

undersökningen som Eisen och Silverman (1993) gjorde med extra oroliga och ängsliga barn i ålder 6-

15 år fick barnen bl a ”relaxing” terapi i kombination med kognitiv terapi. Här förekom en balans 

mellan vila och aktivitet i undersökningen. Det visade sig att ”relaxing” terapi hade en effekt, men då i 

kombination med kognitiv terapi. Men när ”relaxing” terapi gavs som enskild terapi gav den inte så 

stor effekt. Framför allt de somatiska symptomen ansåg forskarna var hjälpta av ”relaxing” terapi. 
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Vila och lärande 

Kopplingen mellan vila och lära kan vara både ett lärande genom att vila och ett lärande i stunden av 

vila. Genom att vila lär man sig att handla hälsofrämjande. Vilan ökar självkännedomen och förmågan 

till problemlösning främjas. Det blir lättare att se sitt eget liv ur fler perspektiv i vilandets stund. Ett 

lärande i vila innebär att den som vilar blir mer medveten om sig själv och sin livsvärld. Man kan 

också lära sig i vila genom ”peak” upplevelser, som är ögonblick där hela människan omfattas och kan 

förknippas med förundran och vördnad. Tillsammans med andra kan upplevelsen bli en ”vi-känsla” 

(Asp, 2002). 

Kunskap och lärande har sin grund i den sociala och kulturella praktik i vilken barn ingår, i de 

relationer och de erfarenheter som varje barn möter. Barns lärande sker med hela kroppen och är 

såväl socialt som kulturellt till sin karaktär. Barns kognitiva, sociala och emotionella lärande och 

utveckling kan inte särskiljas från varandra utan utgör en interagerande helhet i deras erfarande, 

kommunicerande och agerande i omvärlden. (Sheridan et. al, s. 22) 

Lärandet sker med hela kroppen. Att vila är del av människans dagsrytm och förbises vilans roll och 

funktion uppkommer trötthet. Trötthet kan yttra sig på många sätt genom t ex svårt att somna, 

olustkänslor, glömska, koncentrationssvårigheter och irritation. Infinner sig tröttheten bottnad i 

avsaknad av vila blir inlärningsförmågan påverkad (Ekstedt & Kenttä, 2011). Ingvar och Eldh (2014) 

menar också att en hjärna som är trött och stressad har mycket svårare att koncentrera sig. De talar 

även om att barn med koncentrationssvårigheter behöver en strukturerad miljö, där motverkan av 

stress och sänkta krav är viktigt. Balansen mellan fysisk aktivitet och ”lugn och ro” (där de ger 

kompismassage som exempel) är betydelsefull för ett ökat inlärningsklimat. 

Förutsättningarna för att kreativitet, flexibilitet, självkontroll och självdisciplin (de exekutiva 

funktionerna) ska kunna uppnås skriver Diamond och Lee (2011) om i sin artikel. De menar att det 

inte är viktigast att bara arbeta aktivt med de exekutiva funktionerna för att uppnå mål och möjligheter 

till inlärning för barn i åldrarna 4 till 12 år. Bra för de exekutiva funktionernas utveckling är också lek, 

spel, mindfulnessövningar och fysisk aktiviteter. Den emotionella, sociala och psykiska utvecklingen 

ska tas lika mycket hänsyn till som de exekutiva funktionerna. 

Mindfulnessövningarna menar de är uppdelade i tre bitar. Det är sittande meditationer, aktiviteter som 

stimulerar den sensoriska vakenheten och kroppsscanning. De ser ”relaxation” som en bit av 

mindfulnessövningarna. ”Relaxation” har stora likheter med att vila (Asp, 2002). 

Barn och vila utifrån ett omsorgsperspektiv 

Halldén & Simonsson (2001) menar att omsorg handlar mycket om kroppen. Omsorgen handlar om 

aktiviteter på förskolan där den fysiska kroppen sätts i fokus. Det är aktiviteter som måltider, 

kroppsvård, vilan och utevistelse. I förskolan tillfredsställs den fysiska kroppens olika behov genom 

att äta, vila/sova, utvecklas och lära.  

Ett centralt begrepp för förskolan har i ett historiskt perspektiv varit att omsorg och lärande har knutits 

samman och att den pedagogiska verksamheten ska innefatta båda aspekterna. Educare är något som 

finns inom förskolan, vilket innefattar både lärande (edu) och omsorg (care), en verksamhet som 

erbjuder omsorg, fostran och lärande (Lundström, 2011). 

Den riktning som pedagogiken måste ta är att skapa ett möte med barns livsvärld. Då blir barns 

tänkande, sinnlighet, kroppslighet, känslor och sätt att förhålla sig till andra och till världen en 

helhet. Det vi vill lära barn måste bygga på barnets alla erfarenheter och upplevelser. 

Ömsesidighet, emotionell närvaro och helhet blir väsentligt. Mötet kräver engagemang, närvaro 

och riktadhet mot barnet och helheten i sammanhanget, där också den vuxna är en del. Ansvaret 
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för pedagogen, som den som omsorgsfullt visar vägen till lärandet, kan inte fråntas henne, men 

svaret från barnet blir centralt för det fortsatta samspelet. (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2001 s 87) 

Barns vila ur ett kroppsligt och fysiskt perspektiv är en del av omsorgen. Eftersom pedagogerna har 

som uppgift att möta barnens behov av vila utifrån deras livsvärld blir det väsentligt med engagemang 

och närvaro riktad mot barnen. Pedagogerna måste möta och samspela kring barnens individuella 

behov. 

”Vilan” är en rutin på förskolan där mycket av det som inbegriper fenomenet vila finns med. Ju yngre 

barnen är desto mer är ”vilan” en rutin där barnen sover, något som förändras när barnen blir äldre.  

Grunditz (2013) skriver i sin avhandling om Siren-Tiusanen och Robinsons (2001) finska studie om de 

faktorer som spelar in för sömnkvalitén vid rutinen ”vilan” för de barn som sover. De tre faktorerna är 

att barnen får sovtid anpassad till sin egen ålder och sömnbehov, att nära dialog förs med föräldrarna 

om barnets sömn och att det finns en medvetenhet om lämplig sovmiljö (s 12). Samma faktorer borde 

då gälla även vid tillfällen då barn inte sover utan vilar. Att de får vilotid anpassad till sin egen ålder 

och sitt behov av vila, att nära dialog förs med föräldrarna om barns vila och att det finns en 

medvetenhet om lämplig vilomiljö. Almqvist., Lillvist och Granlund (2011) understryker hur viktigt 

det är med en skyddande miljö för barnens psykiska hälsa. De menar att den till och med kan vara 

avgörande för barn som riskerar psykisk ohälsa. Den skyddande miljön skapas genom ett tydligt 

organiserat samarbete med barnen och en väl organiserad verksamhet, något som Almqvist et. al 

(2011) kallar förskolans processkvalitet. 

 Teoretiska utgångspunkter 

Fenomenologi 

Fenomenologin försöker utgå från människors erfarenheter och är en erfarenhetsfilosofi. Husserl, som 

anses som fenomenologins fader, hade en teori om medvetenhetens intentionalitet, där han gjorde 

försök att få grepp om den naturliga erfarenheten. Han menar att medvetandet alltid är riktat mot något 

annat än sig själv, transcendens. Det man riktar sin medvetenhet mot har alltid en mening för en själv, 

skulle det inte ha det skulle man inte ha möjlighet att erfara det, enligt Husserl. Inom fenomenologin 

är det viktigt att göra rättvisa åt de sammanflätningar och förgreningar som finns mellan de olika 

subjekten (människorna med sina livsvärldar) och objekten (den yttre världen) (Bengtsson, 2001). 

Utgångspunkten för uppsatsen ligger inom fenomenologin då den inte undersöker något 

naturvetenskapligt utan ett fenomen med den subjektiva upplevelsen som tyngdpunkt. Det är vila som 

är fenomenet och informanternas upplevelser och föreställningar om att vila som blir den teoretiska 

utgångspunkten. Även att se på hur informanterna uppfattar erfarenheterna av att vila ger en 

fenomenologisk aspekt. Fenomenologin ser på kommunikationen med omvärlden genom att vara i 

upplevelsen med både kropp och själ (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Här kommer det fenomenologiska tänkandet in med kroppen inbegripen, som ligger inom filosofen 

Merleaus-Pontys filosofi. Vi lär med sinnet och kroppen. Kroppen rör sig i tiden, rummet och omger 

sig med olika material. Merleuas-Ponty ser på samexistensen av kroppen i tid och rum. Genom 

kroppens rörelser upplever vi och tar in vår omvärld. Den kan förhålla sig till det sociala och kulturella 

runt omkring sig och skapa ny mening (Hautaniemi, 2004). 
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Livsvärlden 

I den samspelande och interaktiva miljön som förskolan är vistas människor, både barn och vuxna som 

alla lever, upplever och utgår från sina egna perspektiv och sina egna tidigare erfarenheter. Varje 

människa upplever med andra ord sin egen livsvärld, där känslan för det man upplever är helt 

personlig och är den värld som människan tar för given. Vi kan dela vissa bitar av varandras 

livsvärldar, vilket sker genom förmedling både socialt och historiskt. Livsvärlden är den värld vi till 

vardags lever i och innefattar människor vi har i vår omvärld. Husserl var först med att använda 

begreppet livsvärld som kan jämföras med filosofen Gadamers uttryck tillhörighet. Gadamer 

benämner människor som andra ”jag” till vilka vi kan ”känna oss in i” och ha en intentional hållning 

till. Vi kan besjäla andra och känna empati gentemot varandra. (Alvesson och Sköldberg, 2008; Asp, 

2002 och Hautaniemi, 2004).  

Fenomenet vila är något som upplevs av människor och ingår i allas livsvärldar. Då förskolans 

verksamhet bedrivs med barngrupper är vila för barnen något de gör under dagen tillsammans eller i 

närheten av andra barn och vuxna. Varje barns livsvärld möter då en annan individs livsvärld. I 

livsvärldsperspektivet studeras fenomenet vila utifrån varje individs upplevelse och erfarenhet av 

fenomenet (Asp, 2002). 

Kroppen i livsvärlden 

Merleau-Ponty har influerats av Husserls fenomenologiska synsätt kring livsvärlden. Merleau-Ponty 

beskriver en koppling mellan existens, handling och kropp. Han menar att vi är våra kroppar och i vår 

levda kropp har vi alltid ett interaktivt förhållande till det vi möter. Så genom kroppens erfarenheter 

upplever vi vår livsvärld. Det är genom kommunikation och interaktion med andra människor och 

genom dessa möten som vi har tillgång till varandras livsvärldar. Själen finns också med i Merleau-

Pontys livsvärlds perspektiv. Däremot är inte kroppen och själen kopplade från varandra utan hör ihop. 

(Asp, 2002; Bengtsson, 2005 och Hautaniemi, 2004). I förskolan och omsorgen och då med fokus på 

vilan finns handlingen, kroppen, själen och existensen med som variabler i ett barns livsvärld. 

Däremot har vi alla våra begränsningar i att förstå andra, enligt Merleau-Ponty. Vi kan inte helt och 

fullt förstå andras varande och handlingar då vi inte kan vara i den andres kropp. Så enligt honom är 

det viktigt att vara medveten om att vi aldrig fullt ut kan få tillgång till någon annans kropp och själ 

(Johansson, 2005). Merleau-Ponty (1997) menar att kroppen kommuniserar med sin omvärld. Det jag 

gör med min kropp i rörelse och de beslut jag tar med min kropp påverkar hur jag uppfattar världen. 

I den mån som jag besitter en kropp och agerar i världen genom den är rummet och tiden inte 

någon summa av sidoordnade punkter och inte heller en oändlighet av relationer som mitt 

medvetande utför syntesen av där det involverar min kropp; jag är inte i rummet och i tiden, jag 

tänker inte rummet och tiden; jag är till (suis à) rummet och till tiden, min kropp tar dem åt sig och 

omfattar dem. (Merleau-Ponty, 1997, s 103) 

Tiden, rummet och materialet blir av stor betydelse då kroppen i rörelse har inverkan på utveckling 

och lärande. Merleau-Ponty (1997) skriver om den rumsliga förnimmelsen. Då inte ur ett 

positionsperspektiv utan ur ett situationsperspektiv. Situationsrumsligheten beskriver han som att 

kroppen är beroende av rummet vilket gör att kroppen förverkligas. Utan rummet ger kroppen en 

mängd levda upplevelser som i sin tur ger perceptuella och motoriska erfarenheter. Asp (2002) skriver 

att enligt Merleau-Ponty finns det tre aspekter av rummet. Handlingsutrymmet är den första aspekten 

där rummet ger möjlighet till handling antingen via fysisk aktivitet eller via inaktivitet. Den andra 

aspekten är där rummet som erfars och upplevs genom de olika sinnena. Och den tredje är där de 
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rumsliga upplevelserna ger sken av sig genom sinnesstämningar som t ex att känslan av kärlek och 

sorg kan ge olika syn på ett rums storlek.  

Vila på förskolan sker i verksamhetens lokaler eller möjligtvis utomhus, vilket gör att de pedagogiska 

rummen som finns inomhus eller utomhus blir betydelsefullt för vilan. Den rumsliga förnimmelsen det 

ger, ger olika rumsliga förnimmelser för olika individer och de olika rumsliga aspekterna har en 

betydelse beroende på hur vilorummet upplevs och erfars av sinnena. De personer som vistas i 

förskolan, både vuxna och barn, har sin kropp i sin livsvärld vilket gör att många kroppars livsvärldar 

ska mötas och samspela. Livsvärldarna består av egna föreställningsvärldar med dimensioner både i 

dåtid, nutid och framtid (Alvesson & Sköldberg, 2008). Sakerna i rummet slutar att vara enbart saker 

då dem får en relation till kroppen. Om ett barn leker med en leksak blir det inte bara en sak för barnet 

utan något som kan utvidga och omgestalta barnets och kanske även andra barns livsvärldar. Leksaken 

kan bli som en förlängning av barnets kropp och ett instrument för att utvidga livsvärlden. På 

förskolan blir de som befinner sig där interagerade i rummet och i materialen (Bengtsson, 2001). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger på förskolan uppfattar fenomenet vila, men även 

synliggöra hur de uppfattar förutsättningarna och uttrycken för vila på förskolan.  

Frågeställningar 

1. Hur uppfattar pedagoger i förskolan fenomenet vila? 

2. Hur uppfattar pedagoger i förskolan förutsättningarna för att barn ska kunna vila? 

3. Hur vilar barnen på förskolan? 

Metod 

Utifrån syftet att undersöka hur pedagoger på förskolan uppfattar fenomenet vila, men även synliggöra 

hur de uppfattar förutsättningarna och uttrycken för vila på förskolan blev metoden en kvalitativ 

intervjustudie. Den var kvalitativ på det sättet att det var deltagarnas egna formuleringar och egna 

uppfattningar som låg som bas för hur studien utformades. Det var informanternas livsvärldar och 

deras syn på den som var av stort intresse. För att sedan under intervjuerna skapa ett möte och få 

kunskap om deras livsvärldar. Genom att ställa flertalet följdfrågor och ha ett nyfiket förhållningssätt 

försökte jag skapa ett nyanserat och beskrivande klimat under intervjuerna. Frågor fanns som stöd vid 

intervjuerna men det var de intervjuades berättelser och tankegångar som styrde intervjun framåt 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2009). För att kunna uppfatta pedagogernas uppfattningar och syn 

på fenomenet vila utgick jag från en hermeneutisk fenomenologisk metodansats. Pedagogernas syn på 

vila ur både ett helhetsperspektiv och från delarna av helheten. Delarna kan endast förstås i samband 

med helheten. Det utgör det hermeneutiska synsättet. Där det utifrån intervjuerna blir en fördjupning 

och ett förtydligande av temat och fenomenet vila. Intresset har legat i att ta reda på vilken betydelse 

och vilken uppfattning deltagarna har haft av vila och av att vila på förskolan. Pedagogernas egna 

reflektioner och upplevelser har legat till grund för textanalysen och tolkningen av intervjumaterialet. 
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Det är den subjektiva upplevelsen som ligger som grund för tolkning, en intentionalitet enligt 

fenomenologin (Alvesson & Sköldberg, 2008; Fejes & Thornberg, 2009). Öhlén (2005) skriver att det 

handlar mer om att låta sig utsättas för den andres livsvärld så att forskaren kan visa vad den betyder 

för den andre. Det kräver att forskaren strävar efter öppenhet […] Om personliga möten kommer till 

stånd, kommer både forskare och deltagare att förändras av samtalen. (a.a. s 168). 

Urval 

Mina funderingar kring urvalet handlade om jag helt slumpmässigt skulle välja förskolor eller om jag 

skulle hitta förskolor som arbetar mer aktivt med något som kan förknippas med omsorg och vila. Det 

kom att bli det senare. Att det troligtvis var informanter som kunde uttala sig om fenomenet vila på ett 

reflekterande sätt var viktigt för mig, då studien inte är så stor men ändå ska vara av en kvalitativ art. 

(Tjora, 2012) I en stor kommun i Mellansverige sökte jag på nätet efter förskolor som i sin profil 

nämnde något som hade med omsorg, trygghet, vila eller annat som kunde kopplas till barnens behov 

av vila.  

Jag kom i kontakt med en förskolechef vars enheter hade barns välmående som ett av sina utmärkande 

kännetecken. I deras verksamhetsplan kan man läsa att förskolorna arbetar aktivt med att barnen ska 

leka, lära och må bra i verksamheterna. Att de hade att må bra som ett av sina ledord, gjorde att jag 

kontaktade förskolechefen. Hon ordnade så att jag kunde intervjua fem pedagoger och henne själv. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) som användes har teman vilka är ”att vila” och ”förekomsten och 

uttrycken av vila på förskolan”. De har sin grund i det syfte som uppsatsstudien har. Den tidigare 

forskning som använts för att vidga kunskaperna kring fenomenet vila har framförallt varit Asps 

(2002) avhandling om vila, Kenttäs och Svenssons bok och Ekstedts och Kenttäs artikel om 

återhämtning inom idrotten (2008; 2011). 

Genomförande 

Provintervju 

För att själv känna mig mer säker på den semistrukturerade formen av intervju och för att kontrollera 

om de teman och frågor jag förberett för intervjuerna skulle fungera, gjorde jag en provintervju innan. 

Jag intervjuade en före detta kollega som har arbetat inom förskolan i ca 9 år. Hon arbetar på en 

förskola som inte har något att göra med de förskolor som jag senare var på för intervjuer till den här 

studien. Trost (2010) menar att vid en provintervju kan det vara till fördel att personen är någon man 

känner för att kunna känna sig mer bekväm i sin roll som intervjuare. 

Jag spelade in intervjun med inspelningsverktyget Dropvox som är en app i en mobiltelefon. Närheten 

till telefonen blev bra och ljudet blev tydligt. Jag kunde höra väl vad pedagogen sa. Vi satt i 

matrummet och vi var ensamma, förutom då matleveransen kom och jag stängde av inspelningen. 

Några av de frågor jag hade skrivit ner var otydliga, vilket jag kunde förstå då informanten frågade hur 

jag menade. Jag skrev om dem något. Några av följdfrågorna som kom vid den här intervjun kom att 

bli frågor i min intervjuguide. 

Jag hade varit lite osäker på hur lång tid intervjun skulle ta. Av den här provintervjun fick jag en 

ungefärlig känsla av hur lång tid intervjuerna skulle ta. 
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Intervjuer av pedagoger 

Efter kontakten med förskolechefen skickade jag ut ett missivbrev (se bilaga 2). I brevet förklara jag 

syftet med studien och intervjun. Tar även upp att intervjun sker efter de forskningsetiska principerna. 

Förskolechefen delade sedan ut missivbrevet till de berörda pedagogerna.  

De sex intervjuade pedagogerna är både barnskötare och förskollärare. Även förskolechefen är 

intervjuad, då hon ersatte en förskollärare som inte hade möjlighet att delta. Hon har en lång erfarenhet 

som både barnskötare och förskollärare inom enheten. När hon ger ett svar som är ett mer 

övergripande svar som handlar om organisationsfrågor är hon nämnd som chef, annars har hon ett 

fiktivt namn precis som de andra pedagogerna. Jag benämner alla med fiktiva namn och särskiljer inte 

förskollärare och barnskötare i den här studien.  

Ett av målen med intervjusituationen var att informanten skulle känna sig trygga i situationen och 

känna sig lyssnad på. Som intervjuare ville jag visa stort intresse, förståelse men även respekt för deras 

åsikter och arbetssituation (Kvale & Brinkman, 2009).  

Tabellen nedan visar vilken ålder barnen har som pedagogen jobbar med, hur länge pedagogen har 

varit på förskolan, hur länge pedagogen arbetat inom förskola överhuvudtaget och vad pedagogen är 

anställd som. 

Pedagog – anställd  

som 

Antal år på aktuell 

förskola 

Antal år i förskola 

överhuvudtaget 

Ålder på barn i 

aktuell barngrupp 

    

Anna - förskollärare 1/2 6 

17 

1-3 

Birgitta - barnskötare 17 1-3 

Cilla - barnskötare 1 7 1-3 

Daniella - förskolechef, 

                     förskollärare 

Eva - förskollärare 

Fanny - förskollärare 

30 

 

1/2 

2 månader 

Inga uppgifter 

 

9 

17 (många av åren 

inom enheten) 

- 

 

3-5 

3-5 

Tabell 1 Intervjuade pedagoger på två förskolor inom samma enhet 

Inspelningsverktyg jag använde var som i provintervjun Dropvox (en app i mobiltelefonen), verktyget 

gör det möjligt att lyssna på intervjuerna på valfri enhet. De förenklade då jag använde datorn vid 

transkriberingen av intervjuerna. Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter. Intervjuerna inledde jag 

med en kort presentation av mig själv följt av syftet med uppsatsarbetet och ett läroplanscitat som 

visar på att vila finns med i uppdraget. De avslutades med om pedagogerna själva hade något de ville 

tillägga till intervjun. Miljön vi satt i var i pedagogernas personalrum och vid ett tillfälle fick jag byta 

rum då det skulle hållas ett möte med fler deltagare i personalrummet. Jag fick då låna ett mindre 

mötesrum. Vid en av intervjuerna blev vi avbrutna av att en kaffebryggare gick igång utan kannan, 

kaffet rann ner på bänk och golv.  Intervjun fortsatte efter att vi torkat upp. Här fick jag under 

intervjun ta hänsyn till ett störande moment som kunde påverka kontinuiteten i intervjun. Några 

minuter fick tas till att komma in i intervjun igen och känslan av vad vi pratade kring (Bell, 2006). 

Intervjuguiden (se bilaga 1)som låg till grund för intervjuerna var halvstrukturerad. Frågorna är 

skrivna i en viss ordning, men vid intervjutillfällena kom frågorna i den ordning som det kändes mest 

naturligt. De kunde komma som en följdfråga kring det som intervjupersonen talat om tidigare. I några 
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fall tillkom frågor som i sammanhanget gav ytterligare vidd och perspektiv på det som den intervjuade 

hade talat om. En del frågor var mer betydelsefulla att få med då de var frågor som specificerade hur 

de såg på fenomenet vila t ex ”vad är vila för dig?”. (Bryman, 2011)  

Alla intervjuerna transkriberades ordagrant och till en början hade jag med ord från dialekt eller slang, 

även ljud och tankeord skrev jag ned. När sedan citat togs till resultatet skrev jag om en del ord till 

skrivspråk och tog bort eventuella ljud eller tankeord. 

Validiteten och reliabiliteten 

Slutsatserna som har dragits har varit utifrån den här gruppen pedagoger på två förskolor. Det gör att 

det inte går att generalisera hur pedagoger i stort ser på fenomenet vila, men det kan ge en indikation 

på hur fenomenet vila förekommer och finner sitt uttryck på förskolor. Den interna validiteten i den 

här studien kan sägas vara god, då jag utgår från de sex intervjuade pedagogernas utsagor. (Bryman, 

2011) 

Då intervjuerna var semistrukturerade fanns inte målet att de skulle se liknande ut i förhållande till 

varandra. Ett hänsynstagande gentemot person och sammanhang gjorde att intervjufrågorna inte kom 

att se helt lika ut. De gör att reliabiliteten; tillförlitligheten inte är exakt och det har inte uppstått 

statiska förhållanden. Däremot kan reliabiliteten ses i att frågorna har haft som utgångspunkt att ta 

hänsyn till fenomenet vila och vila på förskolan. Vid transkriberingen sökte jag efter teman som 

sammanförde de olika intervjuerna. Att försöka vara så objektiv som möjligt inför varje 

intervjutillfälle var min intention. Det har varit viktigt att inte heller se om svar och reflektioner är 

något som tilltalar mig utan istället se hur det kan tillföra undersökningen något eller kan ge uppsatsen 

nya infallsvinklar. Att undersöka ett fenomen som vila är ganska svårt ur ett tillförlitlighetsperspektiv. 

Därför har det varit viktigt att vid intervjufrågorna ge så pass många följdfrågor så att det har gett mig 

en så klar bild som möjligt av informantens uppfattning av fenomenet. (Trost, 2012) 

Forskningsetiska aspekter 

I Studien har jag utgått från de fyra huvudprinciperna i de Forskningsetiska principerna (2002). 

1. Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. (a.a s 7) 

Jag meddelade och informerade pedagogerna om uppsatsens syfte via ett missivbrev som 

mailades till förskolechefen som sedan gavs ut till de berörda pedagogerna.  

2. Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har att rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. (a.a s 9) 

I missivbrevet står det att medverkan är helt frivillig. Skulle pedagogerna även vilja avbryta 

intervjun hade det varit möjligt. 

3. Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. (a.a s 12) 

Pedagogerna blev informerade om hur deras intervjumaterial skulle användas och att inga namn 

eller precisa platser skulle nämnas i arbetet. Informationen gavs både i missivbrevet och vid 

intervjutillfället. 
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I missivbrevet står det också tydligt att deras medverkan är helt anonym och att svaren inte 

kommer att kunna kopplas ihop med person eller arbetsplats.  

4. Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. (a.a s 14) 

Jag tydliggjorde för de intervjuade personerna i missivbrevet att intervjumaterialet endast 

kommer att användas för min studie och inget mer därefter. 

Resultat 

Utifrån de sex semistrukturerade intervjuerna är resultatdelen indelad i olika teman som identifierades 

under textanalysen. Temana är relaterade till de frågeställningar som uppsatsarbetet hade som syfte att 

försöka besvara, vilka var: ”Hur uppfattar pedagoger i förskolan fenomenet vila?”, ”Hur uppfattar 

pedagoger i förskolan förutsättningarna för att barn ska kunna vila?” och ”Hur vilar barnen på 

förskolan?”. Temana i resultatdelen är fenomenet vila, hur barn vilar på förskolan, förutsättningar för 

att barn ska kunna vila, hur det ges utrymme för barnen att vila och barn som inte vilar. 

Fenomenet vila 

Inom temat uppkom det tre underteman som de intervjuade pedagogerna ofta återkom till i sina 

analyser och reflektioner. Flera av pedagogerna satte också vilan i motsats till att inte vila. De 

reflekterade och analyserade runt att inte vila, icke-vila, vilket gör att det får en egen rubrik i det här 

temat. 

 

 Vila och behovet av vila 

 Uttrycken för vila 

 Icke-vila 

 

Vila och behovet av vila 

Alla pedagogerna tycker att de behöver vila på något sätt. Däremot nämner Birgitta och Cilla aldrig 

vad vila är för dem, de beskriver däremot hur deras vila uttrycker sig, vilket tas upp senare i arbetet. 

De andra pedagogerna ramar in svaren för vad vila är för dem genom att se till det som händer i 

kroppen och med kroppen. Anna pratar ganska många gånger om ordet närvaro och att vara här och nu 

som en förutsättning för att kunna vila.  

 

… alltså för mig är vila väldigt mycket min inre känsla med vart du är i skallen. Både närvaro och 

avslappning. Menar du kroppslig avslappning? Både kroppslig och mental. Men framför allt att 

liksom dra ihop hela fokus. (Anna) 

Pedagogerna, som resonerar kring frågan vad vila är för dem pratar om närvaro, här och nu, 

avslappning, avkoppling, stänga av och att göra annat. De ser alla en koppling mellan kroppen, sinne 

även miljön runt omkring.  

Fanny ser också på vilan som något som är kopplat till kropp och det mentala. Hon tycker det beror på 

vad man vill och vad man behöver vila. Hon svarar när jag undrar om hon tror att det går att vila om 

man är igång med kroppen.  
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Alltså det beror på. Vad är mitt syfte med vila, är det att vila huvudet eller vila kroppen? Vila 

huvudet - kan jag göra något med kroppen. Jag skulle kunna promenera och vila huvudet och 

varva ner och sådär, men är jag trött i kroppen, nä, då är det säng eller soffa.(Fanny) 

Hon menar också att vila för henne är att  

varva ner en stund, komma ifrån det jag gör nu och göra annat. (Fanny) 

Även Daniella talar om att hitta sig själv och att stänga av och att det kan ske i olika forum.  

Däremot säger Eva att hon inte behöver några vilostunder. Vilket lätt förväxlas med att inte behöva 

vila. Hon förklarar att hon har två små barn hemma och inte direkt vilar hemma. Hon säger: 

Sen kan man ju vara lite trött och man kan känna att man behöver varva ner, och det blir ju som en 

slags vila också men… (Eva) 

Vilan som hon syftar på verkar mer vara en mental vila, medan hon inte har tid att lägga sig ned eller 

sätta sig ned en stund hemma, vilket då kan vara vilostunden. Hon nämner i intervjun att hon ser vilan 

som något avkopplande och lugnande. 

Referensanalys 

Utifrån de essenser som Asp (2002) skriver finns det likheter hos pedagogerna i några av essenserna. 

En essens är frihet från bekymmer och tvång vilken man kan se i pedagogernas svar då de menar att 

stänga av och att göra något annat ger vila, så precis som Asp (2002) skriver ger frihet från bekymmer 

vila. Även essensen att dröja märks i pedagogernas svar. Att få avskärma sig från intryck och att få 

koppla av, känna avslappning och bara vara.  

Kenntä och Svensson (2008) skriver om återhämtningsprocessen som de delar upp i tre domäner. Den 

fysiologiska domänen som omfattar all fysisk återhämtning, den psykologiska som omfattar all 

psykologisk återhämtning och den sociala domänen som omfattar återhämtning av social karaktär. De 

menar att det behövs en balans mellan dessa domäner när det gäller återhämtningsprocessen, vilket 

några av de intervjuade pedagogerna också påpekar. Att vila kroppen, huvudet och att det kan ske i 

olika forum. (Den sociala domänen tas upp mer i stycket om uttrycken för vila). Däremot behöver inte 

de olika domänerna vilas samtidigt om man ser på hur pedagogerna har svarat. De skiljer många 

gånger på om de vilar kroppen eller sinnet.  

 

Uttrycken för vila 

 

Alla pedagogerna nämner flera olika sätt som deras egen vila uttrycker sig på. Uttrycken har jag delat 

in i vila som är sittande eller liggande, vila och aktivitet, förutsättningar för vila och om man helst är 

tillsammans eller ensam när man vilar. 

 

Pedagogerna menar att deras vila kan betyda att de sitter eller ligger en stund. Även sova en stund 

under dagen nämns av pedagogerna Cilla säger:  

Ibland behöver man bara lägga sig ner och blunda en stund och ibland kanske man behöver sova 

lite (skrattar till) och hämta krafterna. (Cilla) 

Tiden för hur länge de behöver vila benämner de som ”en liten stund”, ”få varva ner”, ”några minuter 

under dagen” eller ”10 minuter”. Så någon längre tid verkar pedagogerna inte vila under dagen. 

 



15 

 

Pedagogerna nämner olika aktiviteter som de kopplar till att vila. Aktiviteter som nämns är både 

stillasittande men även med viss aktivitet. Det kan vara att lyssna på ljudbok eller musik. Någon 

tycker korsord är rogivande eller att läsa en bok. Bland de mer aktiva viloaktiviteterna är det att 

ut och gå, vilket flera av pedagogerna nämner. 

 

Cilla är en av dem som menar att det är viktigt att lyssna på kroppen. 

Ibland kan det vara skönt om … säg att man har en stressfylld dag, då kanske det är skönt att gå ut 

och ta en promenad och få den sortens vila, liksom så, men så ibland säger nog kroppen ifrån och 

”nu behöver jag sova” man får lyssna på vad kroppen säger, för det är den som vet vad man 

behöver. (Cilla) 

 

De förutsättningar som pedagogerna talar om är att det ska gärna vara stilla (Anna), ganska tyst och att 

man ska kunna slappna av (Fanny). Anna och Birgitta har varsitt exempel på när de vilar. 

Jag tyckte bl a när jag t ex jobbade i S att det var så himla skönt (ett tag) att pendla, därför att det 

betydde att dom 30 minuter som det tog, om det flöt[… ]det var min mellanperiod mellan jobb och 

hem… Då kunde jag liksom koppla om och koppla bort. (Anna) 

 

Tycker du att du behöver vila, under dagen? Ja, våran rast är väldigt betydelsefull. Dels för att 

koppla bort ljudmässigt litegrann och sen att sätta sig ned och koppla av. (Birgitta) 

På frågan om man behöver vara själv eller om man kan vara tillsammans när man vilar svarar 

pedagogerna att de kan vara med andra, men att det behöver vara relativt tyst så att man kan gå in i sin 

egen vila utan att störas. Cilla säger 

Det kan bara vara skönt att ta en lugn stund och någon masserar axlarna eller ryggen, liksom så 

där. Men jag har absolut inga problem att man är fler som vilar. Man kan göra det på olika sätt 

samtidigt också. Det beror nog på hur kapabel man är till att slappna av. (Cilla) 

Fanny pratar om att hon vill att det ska vara ganska tyst och att hon vill vara för sig själv. 

Vila för mig är att det ska vara ganska tyst. Inte samtala med någon, utan va för mig själv en stund. 

Det kan vara folk runt omkring mig, så länge jag inte samtalar med dem så gör det inte mig 

någonting och det ska inte vara högljutt, det ska vara hyfsat tyst. (Fanny) 

Referensanalys 

Det är flera av Asps (2002) essenser som gör sig synliga utifrån pedagogernas uttalanden. Asp skriver 

om vilorytm i livet där dagen växlar mellan vila och icke vila. Pedagogerna upplever det positivt att det 

finns vilomoment under dagen. De känner av skillnaden mellan vila och icke vila. Aktiv medveten 

adekvat återhämtning och inaktiv medveten adekvat återhämtning skriver Kenttä och Svensson (2008) 

om. Med det menar de aktiv medveten återhämtning görs med låg till måttlig fysisk aktivitet, vilket 

pedagoger talar om t ex genom att gå ut och ta en promenad. Den inaktiva medvetna återhämtningen 

är att läsa och lyssna på musik, som också pedagogerna ger som exempel. Kenttä och Svensson (2008) 

skriver också att det är en förutsättning för att kunna göra en bra prestation vid nästkommande 

träningstillfälle och att få en snabb återhämtning. Det kan jämföras med de kortare vilopauserna som 

pedagogerna nämner, att de har en god effekt på deras välmående och fortsatta aktivitet under dagen. 

Asps essens stämningar av skönhet och trevnad märks när pedagogerna talar om beröring och lägre 

ljudnivå. För pedagogerna är det av betydelse hur sinnesintrycken blir påverkade. Samvaron med 

andra ger också en aspekt av trevnad. Pedagogerna trivs med att ha människor runt omkring sig om de 

även kan vila själva. Bejakad utan bedömning och trygg i sitt värde är två essenser och de stämmer väl 
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in i pedagogernas känsla av samvaro och tillåtande stämning av att vara sig själv utan att bli bedömd 

tillsammans med andra. Eller som Kenttä och Svensson (2008) menar med den sociala domänen, där 

social samvaro och sociala sammanhang ger kraft till återhämtning. 

Icke-vila 

Fem av pedagogerna uttalar sig om motsatsen till vila, om icke-vila. Birgitta och Fanny ser på 

motsatsen till vila som något som kan vara både naturligt och bra. Birgitta talar om att springa i 

skogen eller när barnen leker på gården och Fanny delar upp det i det hon kallar positivt och negativt. 

Positivt för henne är att träna eller göra något. Negativt tycker hon motsatsen blir när det blir högljutt, 

rörig och stressigt. Pedagogerna ser på motsatsen till vila som något som kan vara mindre bra. De 

nämner att det ger ofokus, övertrötthet eller att kroppen går på högvarv hela tiden. 

Icke-vila delas av pedagogerna in i en positiv känsla med lust och aktivitet men även som en motsats 

fylld av olustkänslor med yttre negativa faktorer som påverkar. 

Referensanalys 

Asp (2002) skriver om icke-vila som att man bl a vill men inte kan. Det kan jämföras med när de yttre 

faktorerna, med höga ljud och röriga miljöer, inte gör det möjligt till vila även om önskan att vila 

finns. Även bristen på fokus och känslan av övertrötthet kan gälla i kategorin vilja men inte kunna. 

Här försvåras koncentrationsförmåga, vilket gör att kroppen inte har så lätt att komma ner i vila. 

Den positiva känslan av motsatsen till vila, där lust och aktivitet styr kanske ändå är en slags vila i 

enlighet med det som Kenttä och Svensson (2008) skriver, en aktiv medveten adekvat återhämtning.  

 

Hur barn vilar på förskolan 

Något som flera av pedagogerna tar upp flera gånger är att barnen vilar på olika sätt och att de är olika. 

De poängterar de flera gånger. Däremot ser det vila som en nödvändighet för barnet. Som Daniella 

säger att det ingår i naturens cykel av alla slag. Alla vilar, djur, alla. […] Det påverkar ju människan. 

I aktivitet 

De aktiviteter som barnen gör i kombination med vila och som flest pedagoger har nämnt är 

framförallt rutinen ”vilan”, att lyssna på lugn musik, massage och att titta i bok. Sedan nämner olika 

pedagoger varierade pyssel och skapande aktiviteter som att spela spel, rita och lägga pärlplatta. 

Rutinen ”vilan” säger Anna är en lugn stund efter maten och Fanny anser att barnen ofta är trötta runt 

lunchen och behöver ”vilan”. Fanny ser också vilan som något som är lugnt och stillsamt. Hon 

poängterar dock att barn är olika och behöver vila på olika sätt. Pedagogen menar att på ”vilan” 

kanske någon behöver hålla ett tåg, ligga under soffan eller sitta upp och göra annat. Däremot anser 

hon att det är viktigt att erbjuda ”vilan” efter lunch till alla barnen. Cilla pratar också om att det är 

viktigt med ”vilan”, och att barn vilar på olika sätt, men att skapa förutsättningar för ”vilan” efter 

lunch ser hon som viktigt. Hon säger så här om hur de gör för de barn som inte ligger ner på 

madrassen och vilar i vilorummet. 

Vi brukar smyga ut i rummet intill med våra som är vakna ibland eller den gruppen så, man har lite 

så här mörkt nedsläckt i rummet men ändå lite belysning, så kanske de får välja en lugn aktivitet. 

Sitta och göra lite pussel, bygga eller så tar vi fram deg och lera och för det liksom tydligt att det är 

en lugn stund. (Cilla) 

Att lyssna på musik nämner fyra pedagoger som en aktivitet för vila. Birgitta säger att hon inte tycker 

det behöver vara knäpptyst vid vila, det kan gärna vara någon pausmusik, som hon kallar det. Att 
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barnen känner igen sin vilomusik (som används på ”vilan”) tror Cilla är en fördel. Då vet de vad som 

väntar och att de kan vara delaktiga i vilostunden.  

Förskolechefen säger att hon försöker ge förslag till pedagogerna till att få in vila lite här och där. T ex 

som att sitta med lugn musik vid vila eller kanske lyssna på lugn musik då man äter.  

Massage är det tre pedagoger som nämner som aktivitet som främjar vila. Birgitta tror på att koppla av 

och att hitta en balans mellan det fysiska och vilan. Att erbjuda en lugn och tyst stund med massage 

och beröring ser pedagogen som ett bra tillfälle att hjälpa de trötta och kanske övertrötta barnen.  

Pedagogerna nämner en del pedagogiska aktiviteter som pyssel och skapande där pedagogerna 

erbjuder olika material för att skapa utrymme för vila. Det är rita, bygga, spela spel och dega med lera. 

I intervjuerna ges känslan av att det är i lugn och ganska tyst miljö som aktiviteterna sker, det är inte 

heller så många barn som utför aktiviteten samtidigt.  

[…] nu sitter vi och degar eller nu sitter vi och bygger lego eller nu sitter vi här. Det är ju också en 

form av vila (kort paus), för att du blir liksom tillfreds i aktiviteten. (Anna). 

Flera av pedagogerna pratar om hur viktigt det är att skapa en miljö för barnen som signalerar och 

visar på att aktiviteten är lugn. De talar tystare, de dämpar belysningen och de erbjuder sittande 

aktiviteter och visar på att barnen inte ska springa. 

Att titta i en bok på egen hand nämner tre pedagoger att barnen gör för att få vila en stund. Eva säger 

att barn ibland vill ha närhet och sitta i knät medan de ibland föredrar att gå undan och sitta och 

bläddra i en bok. Det har även Birgitta sett att barnen tar pausen själva och går och sätter sig i sin lilla 

läsvrå. Det ser hon som en vila, vila från aktivitet runt omkring. Cilla har märkt att det kan smitta av 

sig. Om ett barn går och sätter sig och tittar i en bok i soffan så kommer ofta fler efter och gör 

likadant.  

I interaktionen med andra barn säger pedagogerna att barn söker vila i olika lekformer, titta i en bok 

och att gå undan eller så sker vilan i mindre grupper. Leken som pedagoger ser som vila är lugna lekar, 

oftast med färre inblandade. Det är bredvidlek som Anna nämner. 

Jag tror att de ofta är själva, men jag tror att när de är i grupp så handlar det om att de går in i en 

bredvid varandra lek, de leker samma lek men bredvid tillsammas.(Anna) 

I dockvrån tycker Fanny att det kan ske en lek som kan liknas vid vila. 

Att de kan varva ner genom att leka i dockvrån med de barnen de vill leka med och att det inte ska 

va så många barn. Utan det är det är det här med antal barn som också avgör jättemycket. (Fanny) 

Hur barn är i vila i olika aktiviteter kräver vissa förutsättningar, enligt pedagogerna. Pedagogerna 

hjälper till att försöka skapa en lugn, trygg och harmonisk miljö där kroppen inte används för krävande 

fysiska aktiviteter. 

Referensanalys 

Asps (2002) ena essens om vila som är stämningar av skönhet och trevnad beskriver trevnaden.  

Vila i form av trevnad karaktäriseras av vardagliga, lugna aspekter av mänskliga liv som inrymmer 

form av omtanke. Det handlar om små tankar som ingår i de vardagliga sysslorna. Trevnaden visar 

sig i miljön som spår av mänskligt liv, en viss stämning över saker och ting. Trevnaden i miljön 

försvinner när arbetstempot blir för högt, då det kan vara svårt att vara uppmärksam på trevnad. 

(a.a s 97). 

Pedagogerna tycker att titta i en för barnet ny bok eller att skapa något nytt med leran kan för ett barn 

vara vila och skulle kunna ses enligt Asp (2002) som en lustfylld utmaning, vilket hon menar är när en 
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handling inte utförts tidigare. Det kan gärna vara något skapande kreativt. Det upplevs ingen brådska i 

handlandet och det är en koncentration på uppgiften.  

Broberg et. al, (2012) skriver att framförallt yngre och ”sköra” barn har ett stort behov av vuxnas 

närvaro och att kunna känna att de finns tillgängliga, för att kunna tillgodogöra sig det som erbjuds i 

förskolan. De är avgörande enligt författarna att den fysiska miljön är organiserad utifrån barns 

omsorgsbehov. Lundström (2011) menar att en grundläggande tanke inom förskolan bör vara att alla 

barn känner att de duger. För att ett barn ska känna att det duger ska det inte krävas beröm eller 

prestation. Att skapa tillit och en trygg miljö för barnen ger förutsättningar, enligt Lundström, för 

barnet att skapa en god självkänsla. Sheridan et. al (2009) har i en studie av en kvalitetsmätning sett på 

förskolors kvalité och där är ”vilan” en av de faktorer man ser på. Om förskolan anses ha en låg 

kvalité när det gäller ”vilan” för förutsättningarna för lärande och utveckling så skriver de att 

Vilrummet är obekvämt, rörigt och vilan störs av att ljud tränger in. I vissa av dessa förskolor är 

lärarna endast med under en kort stund av vilan och de lämnar vilorummet så snart barnen kommit 

till ro och/eller somnat.(a.a s 83). 

Pedagogerna som intervjuades har arbetat för att flera av ovanstående faktorer inte ska uppstå. De har 

tänkt på att rummet barnen vilar i ska vara behagligt, tyst och rofyllt. Pedagogerna finns i närheten av 

barnen under hela ”vilan” även tiden innan och tiden efter ”vilan”. 

I interaktion med pedagog  

I interaktionen med vuxna nämner pedagogerna att närhet, kommunikation och högläsning är sätt som 

ger vila för barnen. Med närhet menar fyra av pedagogerna kan vara att barnen sitter i knät, kanske 

samtidigt som andra barn är i närheten och gör annat. Som Eva säger 

Senare på eftermiddagen när folk börjar gå hem, då har vi kanske inte möjlighet att gå undan på 

samma sätt, men då brukar vi mer se till att de sitter i knät, när man är med de andra barnen. (Eva) 

Birgitta ser också det som en sorts vila att barnet kommer upp i famnen och sitter hos någon pedagog. 

Framförallt på eftermiddagen då de börjar bli trötta och kanske börjar längta efter mamma och pappa. 

Hon nämner också att om t ex de sitter ute i sandlådan kan ett barn komma upp och sätta sig i knät 

medan de andra barnen leker runt omkring. Cilla menar att om barnet själv kryper upp i pedagogens 

famn och vill sitta och mysa och kramas lite ser hon det som en vila för barnet. 

Kommunikationen ser Anna som en viktig del i barnens vila. Kommunikationen kan ske vid blöjbytet, 

när man sitter i soffan och läser en bok. Hon ser också vikten av att kommunicera med ett barn i taget, 

för vilans skull. Daniella tycker att läsa en bok kan vara en sorts vila men menar på att vila är så olika 

för barn, högläsning passar några medan andra kanske behöver fokusera på någon annan aktivitet. 

Cilla menar också att det är viktigt att se till både barnets och gruppens behov. 

Är det t ex många som känner sig lite trötta, då kanske vi har någon lässtund eller sitter och läser 

eller att man får känna av läget och känna av vad barnen behöver och vad de ber efter. (Cilla) 

Eva ser även hon till barnets och gruppens behov och att högläsningen kan se lite olika ut. Ibland vill 

barnen lyssna när en pedagog läser högt och ibland så vill de lyssna på en skiva med saga. Hon säger 

Är man ute då kanske jag inte kan gå in just då, men ibland försöker vi då plocka ut en bok att vi 

kan sitta och läsa, för då är det oftast fler som vill. (Eva) 

Referensanalys 

Asps (2002) essens samvaro med gemensamt intresse handlar om att göra något tillsammans, som 

deltagarna upplever lustfyllt och harmoniskt. Som Halldén och Simonsson skriver är det många gånger 

samvaron och gemenskapen som ger en känsla av vila. Även Asps essens bejakad utan bedömning 
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finns med i situationer av närhet på förskolorna. Där känslan är tillåtande och accepterande inför varje 

individ. Att pedagogerna ser till varje barn utifrån dess person och dess behov av närhet och vila, det 

ger en möjlighet för barnet att koppla av. Essensen lustfylld stimulans blir i sammanhanget att 

lässtunden är något njutbart och det är handlingen som ger vilan. Det sker utan press och utan direkt 

tidsram. 

Behovet av gemenskap, närhet och fokus på samspelet är faktorer som verkar ge känslan av vila för 

barnen, men även att få bli uppmärksammad av en intresserad vuxen som inte försvinner iväg. Halldén 

och Simonsson (2001) beskriver det här 

Det rör sig om ett kroppsligt tillstånd, där närheten till pedagogen eller till andra barn är viktig. 

Barnen lyssnar på en berättelse, men det är inte alltid innehållet som är fokus för barnen. Läsandet 

blir en samlingsstund där vilan är huvudmålet för pedagogen och där barnen i sin nära kroppsliga 

samvaro understryker de processer som pågår parallellt med att de lyssnar. Det faktum att en 

vuxen sitter ner och med sin kropp utgör en samling och koncentration är viktigt. Samtidigt kan vi 

se att vissa barn själva skapar en lässtund och tillsammans två och två åstadkommer samma 

koncentration och kroppsliga närhet. (a.a s 53) 

De skriver vidare om att omsorg handlar om kroppen och bokläsningen handlar om kroppar i vila. Det 

är en vila med närhet till en annans kropp och röst. De menar att det är en omsorgssituation som både 

är vila och koncentration, vilka är två tillstånd som förutsätter varandra. 

Närhet söker barn ofta och ibland kan närheten vara huvudsyftet för barnet vid bokläsning, eller om 

barnet självmant kryper upp i knät på pedagogen. Halldén & Simonsson (2001) tror att utan den här 

närheten gör att barnen inte får lugn och ro, vilket pedagoger kanske då istället åtgärdar med 

disciplinåtgärder. 

 

Förutsättningarna för att barnen ska kunna vila 

Det som flest pedagoger tar upp som en förutsättning för vila är ljudnivån. Vad som sedan tas upp som 

viktigt är mindre grupper och att ha möjligheten att gå undan. De tre förutsättningarna kan kopplas 

ihop med varandra på det sättet att ljudnivån kan vara beroende av hur stor gruppen är. Är det färre 

barn i en grupp är det också större chans att ljudnivån är lägre. Att kunna gå undan, kan bero på att 

barn vill ha det tystare omkring sig och färre barn runt sig. Det som pedagogerna bl a nämner som 

attribut eller platser för vila är i vagn, på madrass eller med napp och snuttefilt. 

Birgitta säger att det arbetar aktivt för att få ner ljudnivån på avdelningen, hon menar att alla blir trötta 

av för mycket ljud. En lugnare stämning är betydelsefull, så att barnen kan varva ner och inte blir 

störda så lätt, tycker Eva och Fanny. Det är viktigt att kunna erbjuda alla barn lugna stunder, anser 

Fanny. Daniella tycker att så lite störande ljud som möjligt är viktigt för att vila ska kunna uppstå. Hon 

menar också att pedagogernas förhållningssätt är viktigt.  

[…] du hör inte en massa barn som skriker inomhus, utan det är lugnt, pedagogerna går fram till 

barnen, man lägger handen på barnet i stället för att ropa över rummet. Barnet gör likadant, 

bekräfta så ”jag vill prata med dig”. (Daniella) 

Anna och Daniella nämner gruppstorleken. Anna betonar vikten av att planera verksamheten. Bland 

annat genom att den stora gruppen åtminstone delas i två grupper, så att pedagogerna kan fokusera mer 

på en mindre grupp och att barnen har fler möjligheter till interaktioner mellan varandra.  

Man försöker dela upp barnen och det är ju en form av vila. När jag delar upp barnen i gruppen till 

mindre grupper då blir det lite lugnare och det är en form av vila.[…] Är jag lite blyg och sådär så 

försvinner jag i mängden och det är ju samma sak för barnen. (Fanny). 
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Att barnen kan vara själva eller dra sig undan ser några pedagoger som en bra förutsättning för vila. 

Att som lite äldre barn, när du har språket kunna säga att de vill gå åt sidan eller att inte vill delta i en 

gemensam lek visar på att de väljer vila ibland, säger Anna. Hon säger också att barn kan välja att gå 

och gräva i sanden för sig själva för att aktivt välja att vila. Hon tror att barn oftare väljer vila 

ensamma än att de är i grupp och vilar. Att barn kan välja vila tror även Cilla. 

[…] det kan ju vara olika i olika barngrupper också, men det är någonting man har sett ganska 

många när de blir trötta, så går de gärna undan lite kanske från leken för då kanske de får all de här 

intrycken som gör att man blir ännu tröttare, så att jag tror att de söker lugn och ro när de behöver 

det. (Cilla) 

Daniella tror också att det är viktigt att skapa förutsättningar för att barn vilar på olika sätt. Någon 

kanske vilar när den äter, någon när den är fokuserad på ett arbete och någon annan kanske behöver 

sitta enskilt. Hon säger   

Jag har ofta relaterat till att ”själva ständigt vara på fest med era tjugo bästa vänner”. Det är så 

barnen har det, om man inte ser till att det blir vila.(Daniella) 

Sedan ger pedagogerna olika exempel på var barnen kan vila, antingen som ett förslag från 

pedagogerna eller att de väljer själva. De två pedagoger som skriver om napp och snuttefilt arbetar 

med de yngsta barnen och ser napp och snuttefilt som viktiga saker för barnen för att komma ner i vila. 

Eva säger att det är när barn vill ligga ner och vila, som hon har erbjudit barnet att ligga på en madrass. 

Vagnen har Cilla som exempel på vila då de är på väg tillbaks från skogsutflykt med de yngsta barnen 

och något barn är trött och behöver vila och kanske sova en stund innan de kommer fram till 

förskolan. 

Referensanalys 

I en skrift från Socialstyrelsen (2010) som heter ”Bullret bort!” tas det upp hur man skapar goda 

ljudmiljöer i förskolan och hur höga ljudnivåer påverkar barn och vuxna. Det står i skriften att buller 

kan göra så att barn har svårt att finna ro och vila. Det står även 

Höga ljudnivåer på förskolor är ett problem både för barn och vuxna. Buller kan ge hörselskador, 

försvåra samtal och göra så att man inte uppfattar viktiga signaler. Det skapar trötthet och stress 

och påverkar koncentrationsförmågan så att arbetsuppgifter blir svårare att genomföra.(a.a s 61) 

Kihlbom (2011) och Niss (2011) menar på att de stora barngrupperna kan ge effekter så att barnen inte 

utvecklas på ett optimalt sätt. Både stora barngrupper och höga ljudnivåer kan leda till att barnens 

utveckling försenas, vilket i slutändan gör att barn far illa i sådana miljöer, enligt Niss. 

Något som pedagogerna är noga med att poängtera är att barn vilar på olika sätt och vilan kan både 

vara stilla och i lugnare aktivitet. Assarson (2009) skriver om olikhetsbegrepp och 

normaliseringsbegrepp och hur begreppen tolkas. Där hon menar att det är viktigt att man ser till 

personens förmågor och i vilken miljö de vistas och lever i, då det har en stor påverkan på individen. 

Även hur man ser på begreppet normal behövs diskuteras och problematiseras för att se våra olikheter 

och behov. Det är också av betydelse att man som pedagog ser möjligheter i utformandet av sin 

verksamhet som i sin tur gynnar barnens delaktighet, gemenskap och lärande. Det betyder att 

pedagogernas förmåga att se och förstå barnens behov av vila och på vilket sätt blir viktiga 

avgöranden för barnens lärande och utveckling i förskolan. 
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Hur det ges utrymme för barnen att vila 

Pedagogerna på de två förskolor där jag intervjuade, har liknande dagsrutiner som många andra 

förskolor har. På förmiddagarna har man ofta någon aktivitet antingen ute eller inne, sedan lunch och 

”vilan”. Lugn stund efter ”vilan” och mellanmål. Därefter kanske det blir någon aktivitet innan barnen 

börjar gå hem. De barn som är kvar vid fyra kan erbjudas någon frukt.  

Förskolechefen ser att det är viktigt att förskolorna arbetar mot att omsorg och lärande går ihop under 

dagen. Birgitta och Fanny säger att på förmiddagarna är barnen som piggast och de blir tröttare och 

tröttare ju närmare lunchen man kommer. Fanny tror också att ens kropp säger till när det är dags att 

vila och att barnen får in det i kroppen när ”vilan” är på gång. Så på förmiddagen, ser pedagogerna att 

behovet av att vila är mindre hos barnen. Senare på eftermiddagen, innan de ska gå hem tycker flera av 

pedagogerna att många barn blir trötta och vill sitta i famnen eller som Fanny säger att hon brukar ha 

en fruktstund då för att samla barnen och ha dem nära.  

De utrymmen som ges för vila under dagen för barnen är i första hand rutinen ”vilan”, sedan finns 

stunder på mornarna och eftermiddagarna då barnen önskar närhet, kommunikation och vila i samband 

med att de lämnas eller hämtas. Det kan i och för sig vara som Birgitta säger att tiden vid lämning mer 

är tid för närhet och tröst i och med att föräldern går, än för vila.  

I övrigt anpassas verksamheten så mycket som möjligt efter barnens behov, när de visar eller säger att 

de vill vila eller göra en vilsam aktivitet. En förutsättning är då att det finns pedagoger som ser och 

kan tolka barnens behov, eftersom pedagogerna också är så tydliga med att barn är olika och vilar på 

olika sätt. Ser inte pedagogerna signalerna att barn behöver vila eller om barnen inte själva signalerar 

en önskan att vila, kanske behovet inte tas i beaktan. Pedagogerna säger att de tycker att de kan se på 

ett barn, som de lärt känna, om det behöver vila. 

Referensanalys 

Broberg et. al (2012) betonar vikten av att framförallt de yngre barnen är i stort behov av en väl 

avvägd dagsrytm. Det skapar trygghet med återkommande rutiner, som genom att det strukturerar upp 

tiden styr barnens lärande.  Eller som Lundberg (2003) menar i sin artikel om psykisk stress och 

muskeloskeletala besvär att bristen på vila och återhämtning många gånger kan vara ett större 

hälsoproblem än arbetets fysiska och psykiska belastning, och det måste även kunna gälla barns 

vardag. Enligt Kenttä och Svensson (2008) behövs det för all typ av återhämtning inom det 

neurologiska och det mentala spektret en nedvarning som sker i en lugn och avstressande miljö, vilket 

är viktigt att vara medveten om.  

Dagsrytmen tas upp i Läroplanen för förskolan 98 (rev 10) där de skriver om att  

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. (s 7) 

Pedagogerna på förskolorna menar att de har en god insyn i att ta hänsyn till barnens olika behov och 

att det finns möjligheter till fysiska aktiviteter, vilopauser och lugnare aktiviteter. 

Asps (2002) essens vilorytm i livet är aktuell här, med rytm och växling mellan icke-vila och vila. 

Förutsättningar för en vilorytm finns i livsvärlden och kan erfaras genom att den egna livsrytmen 

anpassas efter naturens bestämda rytm. (s 94). 
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Barn som inte vilar 

Alla pedagogerna säger att de kan se olika tecken som de tolkar som brist på vila hos barnen. De 

tecken de ser är känsloyttringar och ändrat förhållningssätt gentemot andra. 

Birgitta nämner ganska många tecken som hon tyder som brist på vila. Det är att barnen inte orkar 

samspela med andra barn på samma sätt, de har sämre tålamod och svårare att koncentrera sig. Barnen 

blir många gånger frustrerade, trötta och ledsna om de inte har kunnat vila ordentligt. Hon nämner de 

barn som hon ser som väldigt aktiva. 

Och särskilt de som är superaktiva, att lära dom att man kan koppla av. Man missar… alltså det 

inget om man missar eller man missar inget, man tar ändå inte till sig lärdom och så om man är för 

trött eller man behöver vila. Så jag tror att det är viktigt att alla barn får chans till vila. (Birgitta) 

Daniella pratar också om att hon kan se att barnen blir ofokuserade, extra känsliga vilket gör att de 

ibland gråter. En del barn blir utåtagerande och visar tecken på övertrötthet. Övertrötthet är det fler 

pedagoger som nämner som ett tecken på att barnen behöver vila. 

Att se skillnaden mellan om ett barn är trött eller utvilat, om det behöver vila och återhämtning, om det 

är kroppen eller sinnet som behöver vila kräver stora kunskaper och stor empati från pedagogernas 

sida. De behöver även förstå och själv känna hur det är att inte vara utvilad, för att kunna relatera till 

hur barnen mår i olika situationer och under olika tidpunkter på dagen.  

Referensanalys 

Det är oerhört viktigt att som pedagog vara medveten om sina egna känslor och vara känslomässigt 

näravarande utan att försöka tolka det genom sitt eget personliga liv, att vara professionell (Kinge, 

2000). 

Asp (2002) skriver om lärande om vila. Där belyser hon att det är genom att reflektera över de behov 

vi har och vilka förutsättningar som krävs för vila, att vi lär oss hur vår egen vila ser ut. Den ökade 

självkännedomen kan ge motivation till att försöka tillgodose sina egna behov av vila.  

En del barn kanske inte alltid har så lätt att reflektera över sina egna behov och behöver då stöd och 

hjälp i att hitta vägar för vila. Det är sådant som pedagogerna försöker göra.  

Det är betydelsefullt att det finns tillräckliga förutsättningar på förskolorna att tillgodose barnens 

trygghetsbehov. Att se över gruppstorlekar och hur många pedagoger som finns för barngruppen. 

Även kunskap om barn och hur deras vardag ser ut är viktig för barnens utveckling. Att man synliggör 

hur synsätten på barn är bland pedagogerna (Broberg et. al, 2012).  

Assarson (2009) hänvisar till Danielsson och Liljeroth (1998) gällande deras resonemang om att elever 

(de skriver om skolan) tar olika tid på sig att gå in och ur aktiviteter. En del elever orkar inte vara i en 

aktivitet så länge utan tröttnar. Sedan kan det ta olika lång tid för elever att smälta det de har varit med 

om och lärt sig. De menar att elever som tar längre tid på sig tappar lusten för det de gör och börjar 

känna stress över pressen. Detsamma kan gälla för barn i förskolan, om inte varje barn får den tid den 

behöver till vila och återhämtning så uppstår det tecken på trötthet och olust. 
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Metoddiskussion 

Uppsatsarbetet grundar sig på sex intervjuade pedagoger i förskolan. Tanken var att det skulle vara sex 

stycken informanter. Intervjun med förskolechefen kom sig av att en annan förskollärare inte hade 

möjligheten att bli intervjuad och förskolechefen sa att jag kunde intervjua henne istället. Jag var lite 

tveksam först, då det inte var någon person i ledningsfunktion som var tänkt för intervjustudien, men 

det blev ändå en intervju. Hennes erfarenhet av arbete i förskolan och en överblick över förskolornas 

verksamhet gjorde att intervjun blev en del av undersökningen. Att hitta en idealisk intervjuperson är 

inte möjligt, men att kunna ta tillvara intervjutillfället så mycket som möjligt var något som jag ansåg 

viktigt. Därför beslutade jag, redan innan intervjuerna, att vara en så god och aktiv lyssnare som 

möjligt. Det var nödvändigt för att kunna ställa relevanta följdfrågor och tolka den intervjuades svar 

och verifiera mina tolkningar så mycket som möjligt redan under intervjun (Kvale & Brinkman, 2009). 

Pedagogerna på förskolorna var anställda på en enhet vars grundsyn var att ta extra hänsyn till barns 

välmående. Förhoppningen var att de skulle ha reflekterande och analyserande tankegångar runt 

fenomenet vila. Svaret på om det var så kan jag inte veta. Pedagogerna hade mycket att säga om vila, 

om det beror på förskolans profil är svårt att spekulera kring. Hade en jämförelse gjorts med en annan 

förskola utan välmående som en av sina viktigaste grundprinciper hade det kanske blivit skillnader i 

resultatet. Jag hade också funderingar på att göra en fokusgruppsintervju, där flera av pedagogerna 

samtidigt samtalar och diskuterar fenomenet vila. Det kunde ha gett utmaningar och ifrågasättanden 

som kunde ha utvecklat de intervjuades reflektioner och analyser (Bryman, 2011). 

För att vidga perspektiven mer hade intervjuer med barnen kunnat göras. Då hade deras syn på vila 

kunnat komma fram, men det kan vara svårt för barn att resonera om och analysera ett fenomen som är 

abstrakt, vilket kunde ha gjort att reliabiliteten blivit lidande. Att observera förskoleverksamheten 

kunde också varit ett alternativ, även om det ur ett livsvärldsperspektiv inte ger tillräckligt med 

observationsstudier. Det kan enligt Bengtsson (2005) tjäna som en utgångspunkt, men man kan inte 

tränga in i den andres livsvärld genom observationer. Resultattemana hade varit intressanta ur den 

aspekten. Men man kunde synliggjort vilan rent visuellt med observationsmetoder. Att använda flera 

metoder (triangulering) när man studerar ett fenomen ger ett större underlag för resultatet. Istället för 

att eventuellt behöva hasta igenom olika metoder valde jag att göra sex kvalitativa intervjuer (Bell, 

2006). 

Den hermeneutiskt fenomenologiska metodansatsen gav mig möjlighet att utgå från Asps (2002) 

essenser kring vila samtidigt som pedagogernas egna upplevelser och erfarenheter av vila för dem 

själva och i förskolan fått ta mycket utrymme. Meningen med att vila grundar sig mycket på hur 

pedagogerna uppfattar vilan och det är deras förståelse som är av störst betydelse i kombination med 

Asps nio essenser. Hautaniemi (2004) menar att det är upptäckten av det som inte är direkt uppenbart, 

sagt eller framträdande som är målet med studier uppbyggda på hermeneutik och fenomenologi. 

Hermeneutiken gör det möjligt att i studien försöka förstå och tolka ett fenomen utifrån informanters 

utsagor (Westlund, 2009).  
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Diskussion 

Asps viloessenser i förskolan 

I den här studien av fenomenet vila har jag utgått från Asps (2002) nio essenser. De tre första jag 

diskuterar och reflekterar kring är frihet från bekymmer och tvång, bejakad utan bedömning och trygg 

i sitt värde. Pedagogernas egen vila och deras uppfattning av barnens vila innehåller beskrivningar av 

frihet, att ingen bestämmer hur den aktuella vilostunden ska te sig. En känsla av ett varande utan 

måsten och prestation och att återhämtningen sker frivilligt och utan press. Att få bli tagen för den man 

är och som pedagog möta barnet så att det känner sig bekräftat. (Diamond och Lee, 2011; Ekstedt & 

Kenttä, 2011; Johansson & Pramling Samuelsson, 2001; Kinge, 2000; Lundström, 2011). I en 

förskoleverksamhet som grundar sig på läroplanens ord ”ett livslångt lärande” och där vila får vara en 

del av verksamheten, krävs kunskap och lyhördhet från pedagogerna. Pramling Samuelsson (2011)  

menar att ett lärande kan ses av en del som ett visst mått av tvång. Men om man som pedagog ser vilan 

som en del av lärandet, behövs ett medvetet pedagogiskt planerande, där friheten från bekymmer och 

tvång lyfts fram. Det förtydligade pedagogiska uppdraget är något som har aktualiserats i förskolan. 

Det diskuteras kunskapskrav för barnen, men även deras välbefinnande finns med som en ansvarsbit 

för förskollärare. Det kräver kompetenta pedagoger, barngrupper som inte är för stora och en god 

pedagogisk miljö. Men hur ser det ut på förskolorna? Finns dessa goda förutsättningar för att ett 

livslångt lärande ska ha möjlighet att ske?  Pramling Samuelsson (2011) skriver att det många gånger 

finns för lite kunskap ute på förskolorna och att miljön är för stressfylld. Pedagogerna som jag 

intervjuat nämner barngruppens storlek och utformningen av miljön vid något tillfälle som en negativ 

påverkan, men verkar i allmänhet vara nöjda med sina förutsättningar. Det som några nämner är att 

ljudnivån kan vara för hög för att det ska vara vilsamt, men pedagogerna som intervjuats verkar vara 

medvetna om problemet och sänker ljudnivån eller skapar förutsättningar för en lugnare miljö, så att 

det finns fler möjligheter för barnen att vila.  

Kihlbom (2011) menar på att det är inom fyra områden som kvalitetsutvecklingen inom förskolan är 

av betydelse. Det första området är att ta hänsyn till att barn är olika och att pedagoger inom förskolan 

måste ha kunskap om det. Det andra området är stressen i förskolan, med stora barngrupper och 

stökiga och ostrukturerade gruppsituationer, som får barnen att må dåligt. Att många barn kan känna 

en otrygg anknytning till verksamheten och pedagogerna. Kihlbom tar upp ansvarsfrågan som det 

tredje området. Han anser att ansvarsfrågan för verksamheter måste tas på allvar ändå upp på 

myndighetsnivå. Kunskapsbrister är det fjärde kvalitetsområdet där han ser uppföljning och 

utvärdering av förskoleverksamheten, som två stora bristområden inom förskolan. 

Stämningar av skönhet och trevnad är för pedagogerna lägre ljudnivå, samvaro och vilken stämning 

rummet signalerar. Att vila tillsammans med andra och för sig själva ser de som viktigt. De vill kunna 

gå in i sin egen tankevärld vilket också gäller barnen enligt några av de intervjuade. Att barn kan vilja 

gå åt sidan eller sitta för sig själva en stund är vanligt, men om det råder en lugn stämning i rummet 

tycker de att barnen kan vila i ett sammanhang, tillsammans med andra, samtidigt som de går in i sig 

själva. Här fokuserar pedagogerna mer på en sinnlig vila.  

I rutinen ”vilan” arbetar pedagogerna aktivt för att barnen ska få en känsla av nedvarvning och 

avkoppling. Rummets belysning dämpas, man talar tystare, är mer stilla och ibland används lugn 

musik. Passar det för alla barn att ha ”vilan” efter lunch och ska barnen vila samtidigt? Hur mycket 

reflekteras det över ”vilans” syfte? En pedagog menar att hon i alla fall känner att hon erbjudit barnen 

någon typ av vila under dagen och att det är väldigt viktigt att den blir anpassad efter individerna i 
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gruppen. Som Siren-Tiusanen och Robinsons (2001) finska studie i Grunditz (2013) avhandling menar 

att ”vilan” lätt blir något som är tradition att göra men inte alltid diskuteras eller reflekteras över i 

arbetslagen.  

Hur märker barnen om förskolan förmedlar trevnad och skönhet? Är förskolans miljö ett rum för 

trivsel och avkoppling? Antagligen ser det olika ut på förskolor. Pedagogerna som intervjuades sa att 

det är ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra som skapar trivseln. De nämnde inte så 

mycket om hur förskolemiljöerna såg ut rent fysiskt. De syftar möjligtvis mer på den mänskliga miljön 

som Nordin-Hultman (2011) skriver om. Hon menar att det sociala samspelet och samvaron har blivit 

ett eget sätt att se på miljön, men den pedagogiska miljön är även något rent fysiskt och materiellt. 

Förhållningssättet på förskolan kan visas genom vilka leksaker, vilket material eller andra fysiska 

saker som finns. Eventuellt kan våra förskolemiljöer vara ganska abstrakta och skapas mer utifrån 

relationella miljöer, vilket säkert kan verka diffust för vissa barn, än utifrån fler konkreta saker, som 

inbjuder till vila som kan placeras ut i förskolelokalerna. Det skulle kunna vara ett sinnesrum där 

barnen kan vila både kropp och sinne. Det skulle kunna vara rum som är utformade för aktiviteter som 

är mer vilsamma. Ett exempel som pedagogerna nämner som vilohörna är soffan där man läser eller 

tittar i böcker. De tre essenserna lustfylld stimulans, lustfylld utmaning och samvaro med gemensamt 

intresse sker många gånger i kreativa handlingar på förskolan. Det är ofta saker och material på 

förskolan som ger upphov till stimulansen, utmaningarna och samvaron. Stimulansen och utmaningen 

kan vara att hålla på med skapande material som lera, färg, papper och vatten. Samvaron är att göra det 

tillsammans och glädjas åt det man gör. En känsla av gemenskap och tillhörighet. Många gånger ses 

dessa aktiviteter som läroplanens arbetsverktyg för lärande. Men i den här studien finns det i ett 

sammanhang där pedagogerna ser fenomenet vila hos barnen.  

Kan barn vila då de lär? Kan känslan av vila stärka inlärningsförmågan? Om aktiviteterna inte är av 

vilsam karaktär kanske det lustfyllda och det gemensamma intresset inte finns. Det kanske är 

aktiviteter som barnen inte vill göra utan de vill göra något annat eller det saknas gemensamt intresse 

om bara något eller några barn vill göra aktiviteten. Då kanske en stämning av ointresse, 

okoncentration, höga ljud och mycket rörelse uppstår, som försvårar vila. 

Att få en vilorytm där verksamheten pendlar mellan vila och icke vila tycker pedagogerna är viktigt. 

Vilan kan då ske både i stillhet men även med låg fysisk aktivitet (Asp, 2002 och Kenttä & Svensson, 

2008). Utifrån vad pedagogerna säger är det nog den stilla vilan som de anser vara en vila i första hand 

även om pyssel- och skapandeaktiviteter och massage tas upp i samband med vila. Känsla för 

dagsrytmen hos barnen kräver empati, man behöver kunna sätta sig in i barnens situation och hur det 

individuella barnets dagsrytm ser ut. Även om du har stor empati och ser barnens behov är det inte så 

lätt att anpassa verksamheten och rytmen för vila och icke vila så att det passar hela barngruppen. 

Många barn, precis som pedagogerna säger, vet ofta inte själva om de behöver vila eller inte. Det 

krävs hög kompetens från pedagogerna för att kunna känna av barnet och sedan kunna stödja det på 

bästa sätt. De vuxnas personlighet och empatiska förmåga blir avgörande för hur vi bemöter barnet. 

(Kinge, 2000). Med en empatisk förmåga finns det större möjlighet att förstå barns livsvärldar. Kan 

pedagogerna förstå och tolka barnens inre känslor och se kroppens signaler, har de större möjligheter 

att stödja och hjälpa barnet vid behov av vila. Något som nog kan vara av betydelse är hur 

pedagogerna uppfattar sin egen vila. De intervjuade pedagogerna ser på barnens och barngruppens 

behov av vila utifrån sitt eget sätt att se på vila. Om man som pedagog, ser den medvetna närvaron och 

fokusering som viloessenser, märks det i uttalandena om barnens vila att det är närvaron och 

fokuseringen som är viktigt för den pedagogen. Om det däremot är kroppens aktivitetsnivå som avgör 

hur mycket man är i vila, anser pedagogen att det är det som styr hur vilostunderna bör se ut. Om 
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pedagogen själv tycker att sitta stilla eller ligga ner är vilsammast, förespråkar pedagogen den sortens 

vila. 

Den upplevelsevärld, som vi själva har är lätt att föra över på andra, men att försöka att nå barnens 

livsvärldar är av stor betydelse. Som Johansson och Pramling Samuelsson (2001) skriver så krävs ett 

engagemang och ett synsätt som tar hela människan i beaktande för att möten ska uppkomma. 

Att till exempel se när något barn dröjer, som enligt Asp (2002) är att avskärma sig från intryck, att 

koppla av och slappna av. Det som Kenttä och Svensson (2008) beskriver som återhämtning och att 

ladda batterierna. Att se när barn gör detta krävs stor inlevelseförmåga och empati från pedagogernas 

sida. Barnens livsvärldar kan se väldigt olika ut. Frågor som pedagogerna behöver ställa sig kan vara. 

”När verkar det här barnet koppla av?”, ”Hur gör han/hon?” eller ”Vad kan jag göra som vuxen för att 

möta det här barnets behov?”. Kanske det är barn som inte dröjer så ofta, är svårt att upptäcka för en 

del pedagoger.  

Vila – hälsa, omsorg och lärande 

Lundberg (2003) skriver i sin artikel om vad han menar händer när arbetande vuxna inte vilar eller 

återhämtar sig. I det moderna samhället med krav på ständigt högt tempo, effektivitet och konkurrens 

kan bristen på vila och återhämtning kanske vara ett större hälsoproblem än den fysiska och psykiska 

belastning som själva arbetet i sig innebär (a.a. s 1894). Om barn utsätts för ett för högt tempo, 

effektivisering i verksamheterna och en ökad konkurrens mellan individer, grupper och förskolor 

kommer säkert Lundbergs tes, om vila och återhämtning som hälsoproblem, att besannas. 

Återhämtningsbrist hos barn kan tolkas som att det är den fysiska eller psykiska belastningen som är 

orsaken. Den fysiska belastningen skulle kunna vara en ständig aktivitet och en konstant fysisk rörelse. 

Den psykiska belastningen skulle kunna vara hur barnens hemmiljö ser ut eller hur barnen tar in 

intryck och sorterar intryck. Kanske expertisen menar att det är något som gör att barnet är i behov av 

särskilt stöd. Tänk om stödet helt enkelt skulle vara mer vila och återhämtning? Tänk om balansen 

mellan vila och icke vila är en större faktor i avgörandet om hur barn mår och viktigare än man kan 

tro? Anaby (2009) och Ekstedt och Kenttä (2011) skriver om balansen mellan belastning/krav och 

sömn/vila. Om vilan uteblir ändras energibalanserna och kroppen får så småningom 

utmattningssymtom. De menar att det är nödvändigt att planera in pauser och vila. Det kan vara både 

stilla aktiviteter eller aktiviteter med låg intensitet. De intervjuade pedagogerna vittnar om att de 

planerar in pauser och vila i verksamheten och anser att det är viktigt, men kanske vilan inte har den 

prioritet som den borde ha. Kanske den prioriteringen inte alltid finns på avdelningen, förskolan, i 

kommunen eller i samhället i stort.  

I artikeln av Eisen och Silverman (1993) görs en undersökning i USA av barn som var extra 

oroliga/ängsliga och de behandlingar de fick. Några fick kognitiv terapi, några fick ”relaxing” terapi 

och några fick en kombination av båda. Resultatet visade att kombinationen var det som fungerade 

bäst och att ”relaxing” terapi hade en betydande roll när det gällde att få extra oroliga/ängsliga barn att 

må bättre.  

Fem livsstilsfaktorer skriver Ingvar och Eldh (2014) om som är avgörande för barns utveckling och 

lärande. De fem faktorerna är stress, sömn, mat, motion och rutiner. Om det inte är balans mellan 

dessa faktorer menar Ingvar och Eldh att barnen har svårare att delta och utvecklas optimalt. Balansen 

är något som flertalet forskare återkommer till. Att det både finns en gas och en broms. Det går inte 

bara att gasa. Enligt Lindgren (2000) kan förskolans omsorg ses både som en handling som ska ta 

hand om kroppar genom omvårdnad men även som ett förhållningssätt där det är relationer som är i 

centrum. Om omsorg ses som en helhet där både kropp och själ spelar in tillsammans med lärandet, 

borde det kunna innebära, att det vid omsorgssituationer sker ett lärande. På förskolan kan man säkert 
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se på det här på olika sätt. Det kan ses på det sättet att det i omsorgssituationer sker ett lärande och att 

pedagogen är medveten om det, vilket gör att omsorgen och lärandet inte går isär. Om vi utgår från att 

vila ingår i omsorgen så bör pedagogerna även här se vilan som ett lärande. Frågan är då vad barnen 

lär sig i vila? Enligt Asp (2002) har lärande i vila fokus på att tänka, känna och lära genom kroppen. 

Det innebär att den lärande blir medveten om sig själv i olika handlingar och sammanhang, och 

därmed kan lära känna sig själv och sin värld. (a.a. s.139) Här kan pedagoger på förskolan säkert se 

det ur olika synvinklar. Lär barnen sig att de ska ligga stilla för att det ska bli tystare och lugnare? Lär 

de sig att i förskolan vilar man ibland, kanske framför allt på rutinen ”vilan”? Lär de sig att det finns 

lugna och livliga aktiviteter? Kanske barnen lär sig att det finns olika slags aktiviteter. Eller tror 

pedagoger att barnen lär sig medan de vilar?  

Vilan kan vara en återhämtningsstund då alla intryck och ny kunskap sjunker in och förvaltas av 

kroppen och sinnet, vilket gör att man tar in sin omvärld bättre och möjlighet att ta in nya kunskaper 

ges. Förskolans vila blir lätt en motsats till allt livligt och fartfyllt. Något man gör för att få det lite 

lugnare. Här kommer frågan in ”vem man gör det för?”. Är det pedagogerna, som är trötta av allt stoj, 

av att det är många barn och kanske en stressig arbetsmiljö, som vill ha det lite lugnare och mer 

avstressat, eller är det utifrån barnen bästa man ser? I intervjuerna med pedagogerna på förskolan kan 

jag se en kombination av synen på det egna behovet och barns behov. De har en lyhördhet inför 

barnens behov, men känner sig inte alltid säkra på vad som är barnens behov, utan utgår från hur det 

brukar vara eller hur de själva skulle känna i en liknande situation.  

Om vi, som Skolinspektionen (2011), antar att omsorgen på en del förskolor är en separerad del från 

lärandet, kommer barnens vila ännu mer att bli något som görs separat. Vilan har då inte en funktion 

av lärande utan mer ett omhändertagande av barnens kroppsliga behov, social fostran och 

färdighetsträning. Omsorgsfaktorn är då något som pedagogerna gör för barnen, man tar hand om 

dem. Vad innebär det att ta hand om barn om man inte ser till lärandet? Kan det huvudsakliga då vara 

att barnen är mätta och rena? Utan att det enbart är ett omhändertagande kan det säkert också vara att 

barnen ska känna sig trygga, sedda och respekterade. Broberg et. al, (2012) och Kihlbom (2011) 

skriver om behovet av att bli respekterad för den man är och att man som barn känner sig trygg i den 

miljö man befinner sig i om det finns vuxna (framförallt, men även barn) som ser en som den man är. 

Att se barn utifrån den de är och vilka behov varje enskilt barn har, kräver en hel del kompetenser hos 

de vuxna.  

Waldenström (2014) skriver om vad hon anser är goda förutsättningar för vila och att det är vi vuxna 

som måste visa hur man vilar från yttre stimulis. Hon talar om lugna miljöer som t ex hörn där man 

kan läsa eller titta i böcker, möjlighet till att lyssna på musik, få massage, ha yoga, träna mindfulness 

eller annat som gör att vila får uppstå. De flesta förslag som Waldenström nämner tar även de 

intervjuade pedagogerna upp som exempel på stunder för vila. Både helt stilla aktiviteter med att ”bara 

vara” och lugnare fysiska aktiviteter. Diamond och Lee (2011) understryker att aktiviteter av 

ovanstående art behövs infogas i den vardagliga undervisningen (de skriver om skolan) för att 

inlärning ska kunna ske på ett optimalt sätt. Nordin-Hultman (2011) menar att ”lugn och ro” måste 

problematiseras. Ur vems perspektiv ser man det? Är det lugn och ro ur ett vuxenperspektiv eller ur ett 

barnperspektiv. Kanske vissa av de lugna aktiviteterna ställer väldigt höga krav på barnens 

självbehärskning och anpassning och inte alls ger en känsla av att vila. Precis som jag tidigare skrivit, 

anser jag, att om man inte kan utgå från barnets livsvärld, är det stor risk att man utgår från sin egen 

livsvärld som vuxen, och sedan applicerar det på barnen.  
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Förutsättningar för vila måste finnas och är viktiga, men hur man vilar och när man vilar, måste varje 

arbetslag och förskola tillsammans diskutera igenom och planera utifrån de barn och den barngrupp 

man har. Vad gör barnen? Vad tycker de om att göra, om man frågar? När verkar barnen koppla av 

och återhämta sig? Hur får barnen på förskolan den bästa balansen mellan vila och mental och fysisk 

aktivitet? Hur möter vi barnen där de är just nu? Att vara professionell i sitt yrke skriver Broberg et. al, 

(2012) är att försöka bortse från sina personliga erfarenheter, men ändå vara självreflekterande så att 

man i diskussioner med andra pedagoger kan se sina erfarenheter som en tillgång. 

Vem avgör när det behövs vila och andra rutiner och aktiviteter på förskolan? Det finns ett väl 

inarbetat mönster på svenska förskolor, där tid och rum är noga inrutat. Det gör att barnens inflytande 

blir begränsat och deras dag styrs av det som står på dagsschemat. En analys som Nordin-Hultman 

(2011) gjort är att det som står på dagsprogrammet med aktiviteter och omsorg ofta utgår ifrån en 

kunskap om barns utvecklingsbehov. Pedagogerna jag intervjuade förmedlar en känsla av att de kan 

förändra sin dag till varje barns behov, dagsform och personlighet. De betonar ett antal gånger att de 

ser till barns olikheter och känner sig fria i att ta hänsyn till det. Samtidigt pratar de om vardagsrutiner 

som att vara ute på förmiddagen, samling, lunch, vila och eftermiddagsaktiviteter. De ger också 

exempel på hur de i de förbestämda rutinerna hittar utrymme till att se till individens behov. T ex när 

man är ute och någon verkar trött och behöver vila, kan det barnet krypa upp i knät samtidigt som det 

pågår andra aktiviteter för andra barn. Broberg et. al, (2011) menar att det är betydelsefullt att 

förskolan är välorganiserad d.v.s. att omsorgsbehoven och den fysiska miljön är planerad så att barnen 

känner av den vuxnes närvaro och att de finns tillgängliga. Om tryggheten finns med vuxna i närheten 

finns det en större chans att barnens behov blir tillgodosedda och att förutsättningar ges för vila även 

om verksamheten är fylld av tider och rutiner.  

Brist på vila 

Det är inte bara tecken på trötthet som visas vid brist på vila. Kroppen signalerar tecken till obalans 

på många andra sätt, t ex genom sömnsvårigheter, olustkänslor inför dagen, glömska, 

koncentrationssvårigheter, irritation och olika fysiska symtom, t ex ökad känsla av tyngd och svaghet i 

muskler (Ekstedt och Kenttä, 2011, s 1686). De intervjuade pedagogerna ser många gånger bristen på 

vila hos barnen genom trötthet eller övertrötthet. Övertröttheten ser de genom att iaktta barnens 

beteenden. Vid övertrötthet tycker de att barnen rör sig mer utan specifika mål, blir högljudda och har 

svårare att koncentrera sig.  

Icke-vila kan flera av pedagogerna se som något positivt och inte som brist på vila. Då är fysisk 

aktivitet, samspel och glädje de variabler som finns med. Men den negativa motsatsen uppstår när 

barnen inte har vilat ordentligt och inte orkar med de olika aktiviteterna och intrycken på förskolan. 

Balansen mellan vila och aktivitet menar pedagogerna är betydelsefull. Ingen av pedagogerna bortser 

från vilans betydelse. Några av pedagogerna trycker mer på rutinen ”vilan” som tillfälle för barnen att 

vila, medan några anser att det är mer viktigt att se utifrån varje barns behov. 

Vad händer om varje enskilt barn inte får tillgång till vila eller inte kan komma ner i vila? De barn som 

har en hög aktivitetsnivå, säger några av pedagogerna, är de som många gånger har svårare att hitta sin 

egen vila. Hur möter pedagoger de barnen? Säger pedagoger till att de ska ta det lugnare, försöker de 

få dem att koncentrera sig på någon lugnare aktivitet eller vad tror pedagoger i förskolan hjälper 

barnen? Och för vems skull vill man få ner aktivitetsnivån? Blir det lätt att man på förskolorna utgår 

från ett individperspektiv? Att hjälpen och stödet till det enskilda barnet blir det primära. Barnets 

egenskaper och sätt att vara blir utgångspunkten vid pedagogiska åtgärder. Om barn visar, enligt 
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pedagoger, tecken på brist på vila blir det med stor sannolikhet barnets individuella behov man utgår 

från, att verksamheten fortgår som vanligt och inget i den förändras eller reflekteras över. (Nordin-

Hultman, 2011). Kanske inte frågorna om hur förskolans miljö eller vilket förhållningssätt man har 

mot barn får lika stort utrymme. Är det så att förskolans verksamhet ändå lätt blir statisk med de 

rutiner som ingår och de aktiviteter som man ”brukar” göra i den pedagogiska verksamheten?  

En välstrukturerad vardag behöver trots allt alla barn och ännu mer barn med 

koncentrationssvårigheter. Ingvar och Eldh (2014) skriver att balansen mellan tillfällen för fysisk 

aktivitet och meditativt lugn är väldigt viktig, och extra viktigt för de barn som har fått diagnosen 

ADHD. Att för barn med svårigheter med koncentration och impulsstyrning får en balanserad dag på 

förskolan, kräver pedagoger som medvetet arbetar med att hitta en bra dagsrytm för barnen. 

De intervjuade pedagogerna pratar om vilka faktorer de tycker påverkar barnens chanser till vila på ett 

negativt sätt. Otrygghet, höga ljudnivåer och stora barngrupper är det som pedagogerna mestadels tar 

upp. Kihlbom (2011) har i sin artikel delat in kvalitet i förskolan i olika områden och ett av områdena 

är stressen i förskolan som ger en sänkt kvalitet. Faktorer som han menar ger stress är otrygghet (som 

dåligt genomförd invänjning, separationen från föräldrarna och förlust av invanda relationer), stora 

barngrupper och buller. Stresshormonet cortisol har visat sig kunna medföra kronisk störning av 

stressregleringen och en rad allvarliga risker om faktorerna återkommer ofta och under lång tid. Det 

har visat sig att eftermiddagarna ger utslag av en högre cortisolnivå hos barn på förskolor med sämre 

kvalitet. Sedan är det olika från barn till barn hur stressen påverkar dem. Att eftermiddagarna är mer 

kritiska när det gäller stress och otrygghet vittnar även de intervjuade pedagogerna om. Så då krävs det 

extra stora insatser för att skapa trygghet, lägre ljudnivå och mindre barngrupper skulle vara 

betydelsefullt. En av pedagogerna var väldigt medveten om problemet och satte sig ofta med några 

barn på eftermiddagarna och gav dem en fruktbit och fick ner ljudnivån genom att sitta och prata 

tillsammans. Kanske är det på förskolan överhuvudtaget viktigt att stanna upp som pedagog. Känna av 

hur pigga och alerta barnen verkar. Fråga sig ”ska vi göra det vi har tänkt eller behöver vi göra något 

annat?”. Kanske dagens aktiviteter inte är lämpliga eller kommer att glädja så många barn just den här 

dagen/stunden. Några barn kanske ska göra något mindre krävande. Om pedagogerna redan tidigare 

har reflekterat och observerat vad barnen i gruppen tycker är vila och återhämtning, kan de ge förslag 

på aktiviteter som passar. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv  

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det betydelsefullt att medvetendegöra och belysa vikten av 

balansen mellan vila och den positiva icke vilan. Flera av de forskare jag hänvisat till (Anaby, 2009; 

Asp, 2002; Ekstedt & Kenntä; 2011; Ingvar & Eldh; 2014;Kenttä & Svensson, 2008 och 

Waldenström, 2014) framhäver hur viktig balansen är mellan att återhämta sig och vila och den 

fysiska aktiviteten eller den aktiva inlärningssituationen. Mycket skulle kunna göras i den pedagogiska 

verksamheten. Där lärandet är fokus och omsorgsrutiner separeras från lärandet, kommer vila i 

skymundan.  

Som specialpedagog kan man samtala om verksamheters dagsrytm tillsammans med pedagogerna och 

få en tydlig bild av vardagen på förskolan. Se på hur barnen i gruppen tar emot det man gör 

tillsammans. Se om det är något man inte gör som behöver få ta mer plats. Specialpedagogen kan 

belysa och reflektera över vilans betydelse för både hälsa och lärande. Man kan diskutera med 

pedagogerna hur de ser på fenomenet vila hos sig själva och hos barnen.  
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Rent praktiska förslag på aktiviteter som gynnar vila och återhämtning kan tydliggöras och ges mer 

kunskap om. Dessutom är det oerhört viktigt att ha med i planering och strukturering av 

verksamhetsaktiviteter att barn är olika vilket gör att de är i vila på olika sätt. Förslag på aktiviteter 

som kan uppskattas är lek, massage, skapande aktiviteter, lugn musik, barnyoga, 

mindfulness/avslappning eller annat som får kropp och sinne att befinna sig i någon eller några av 

Asps (2002) essenser. Det kan vara aktiviteter eller ”varanden” som är eller ger jämn dagsrytm på 

förskolan, stämningar av skönhet och trevnad, att bli bejakad utan bedömning, samvaro med 

gemensamt intresse, frihet från bekymmer och tvång, lustfylld stimulans eller utmaning, känslan av att 

få dröja kvar, och förutsättningar för att känna sig trygg i sitt värde. 

Det är förskolans processkvalitet d.v.s. hur pedagogerna i förskolan organiserar verksamheten och 

samspelet med barnen är av avgörande betydelse för hur skyddande miljön är och för hur barnen mår, 

enligt Almqvists et. al (2011). 

Assarson (2009) och Nordin-Hultman (2011) skriver båda om hur stor betydelse sammanhang och 

miljöer har för hur barn och elever iakttas och upplevs. De frågar sig hur mycket av en problematik 

som ligger hos barnet självt och hur mycket är det den omgivande miljön och förhållningssätten 

gentemot barnen, som gör hur barnet är. De menar att trötthet, inlärningssvårigheter, okoncentration 

och barns utvecklingsnivå styrs i hög grad av de rådande omständigheterna runt barnet, vilket är 

centralt att beakta då behovet av extra resurser i förskolan ökar. Nordin-Hultman frågar hur ser de 

pedagogiska miljöerna ut som får så många barn att framstå med svårigheter?(s 179). Den frågan 

anser jag vara en oerhört viktig specialpedagogisk och pedagogisk fråga. Hur gör vi på förskolorna för 

att barn ska må bra och utvecklas? Vad ser vi som viktiga faktorer för goda utvecklings- och 

inlärningsmöjligheter? Finns det exempelvis tankar och funderingar kring balansen mellan vila och 

den positiva icke vilan? 

Slutord och vidare forskningsfrågor 

Många frågor och funderingar kring fenomenet vila i förskolan har uppkommit. Jag har intervjuat 

pedagoger och läst litteratur för att få en vidare bild och en bredare förståelse av vila och dess 

betydelse. Och som det så ofta är uppkommer många nya frågor på vägen som väcker ny nyfikenhet 

och lusten till att veta mer. I det här arbetet har jag försökt åskådliggöra hur pedagoger i förskolan kan 

uppfatta fenomenet vila och hur de uppfattar förekomsten av vila i förskolan och hur uttrycken för vila 

är på förskolan. Jag blev positivt överraskad över att pedagogerna såg vila som något väldigt viktigt 

och att de hade tydliga funderingar kring hur de hjälper barn att vara i vila. Då lärandet många gånger 

står i fokus trodde jag kanske att vila inte var så högt skattat, vilket jag själv har erfarit på några 

förskolor. Jag har också genom åren som förskollärare känt av pressen av att ”göra” saker och se till 

att det finns tydliga inlärningsmoment i allt man gör i verksamheten. En viss känsla av press och stress 

kan infinna sig av att behöva bevisa för föräldrar, andra pedagoger, chefer och myndigheter att man 

verkligen gör ett kvalitativt arbete på förskolan och att verksamheten håller hög kvalitet. Det krävs 

kompetens, erfarenhet och trygghet i rollen som pedagog, en tro på det man gör och förmåga att sätta 

ord på verksamhetens innehåll, för att inte känslan av att behöva bevisa sin duglighet ska ta överhand. 

I arbetet mot en kvalitativ förskola behövs det också utvilade pedagoger som har kraft över till 

engagemang och ork att skapa en verksamhet med hög kvalitet. 

Pedagogerna är barnens stora trygghet och de måste kunna känna tillit till de vuxna, för att leka, lära 

och utvecklas. Det görs bäst med utvilade och avstressade pedagoger (Broberg et. al, 2012). 
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Barnen ska lära sig, utvecklas och må bra i förskolan och det är för dem vi pedagoger är där. En viktig 

förutsättning för att de ska ske tror jag bestämt är en medvetenhet om vilans betydelse och uttryckssätt 

och att barnen får vila. 

 

Maktförhållanden, vila i samhället och sömn är områden som jag i den här studien har kommit att 

beröra, men inte gått djupare in på. Det vore intressant i framtida studier om det diskuterades och 

reflekterades över nedanstående frågeställningar, både ur pedagogisk men också ur mänsklig 

synvinkel.  

 

 Vem har makten över förskolans pedagogiska verksamhet och vilka diskurser är det som 

råder? 

 Kan vila vara en bristvara i vårt samhälle som ger konsekvenser för hur vi mår, utvecklas och 

lär? 

 Hur påverkas barn av vila och av balansen/obalansen mellan vila och mental/fysisk aktivitet?  

 Vilken roll har livsvärldskännedom och empati när det gäller att uppfatta andras vila? 

 Sömnens betydelse för utveckling och lärande i förskolan? 

 Vem eller vad avgör vad som är vila för barn? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide för intervju av pedagoger på förskola kring vila 

Tina Björkman 

Teman 

att vila 

Förekomsten och uttrycken av vila på förskola 

 

Uppvärmningsfrågor 

Ålder på barnen på avdelningen 

Erfarenhet av förskola 

Vad brinner du för i arbetet med barnen? 

 

Att vila 

Vad är vila för dig? Hur kan den uttrycka sig? Vad krävs för förutsättningar? 

När känner du/anser du att du är i vila? 

Vad i/hur sker vila anser du: aktivitet-stillhet, ensam-tillsammans, inre – yttre faktorer, 

annat? 

Vad är motsatsen för dig, att inte vila? Hur uttrycker sig det? 

 

Förekomsten och uttrycken av vila på förskolan 

Vad i verksamheten har inslag av vad du anser att vila är? 

Kan du se uttryck för att barn vilar? I så fall hur? 

När under dagen i verksamheten förekommer det vila, enligt dig? Planerad och spontan. 

Hur planerar ni in vila i verksamheten? (om det planeras in) 

Hur ofta ges det möjlighet till vila under en dag, anser du? 

 

Avslutning 

Något övrigt du vill ta upp? 

Tacka för att du tog dig tid. 
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Bilaga 2 
 

 

Brev till pedagoger i förskolan angående intervjustudie 

 

Jag heter Tina Björkman, är utbildad förskollärare sedan år 1996 som går sista terminen på 

specialpedagogprogrammet på Stockholms Universitet. Det innebär att jag ska skriva en 

uppsats, där jag har valt att studera fenomenet ”att vila” i förskolan. 

Syftet med det här uppsatsarbetet är att undersöka hur pedagoger förskolan uppfattar 

fenomenet att vila. Vidare syftar arbetet till att beskriva hur pedagoger uppfattar vad vila 

kan innebära för barnen i förskolan. Därför är Din medverkan betydelsefull. 

Intervjuerna sker individuellt och beräknas ta ca 30 minuter per intervju.  

Jag utgår från de forskningsetiska principerna (CODEX, Vr, 2014). Det innebär att ditt 

deltagande är frivilligt. Din medverkan är helt anonym och dina svar kan inte kopplas ihop 

med dig eller din arbetsplats. Informationen kommer endast att används till mitt 

uppsatsarbete och kommer efter examinationen att raderas.  

Tack på förhand! 

Har du frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare, Kristina Hellberg  

 

Med vänliga hälsningar  

Kristina Björkman 

mailadress 

 

Kristina Hellberg 

Lektor i specialpedagogik, mailadress 
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