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Förord 

I början av denna uppgift kunde vi bara ana hur stort arbetet skulle visa sig, och nu när vi sitter på
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övermäktigt. Det har blivit sena nätter och en ytterst fragmenterad kontakt med den yttre omvärlden,
men vi känner oss så mycket rikare efter allt slit, blod, svett och tårar!

Vi vill skicka varma tankar till våra familjer för den support och den hänsyn ni visat oss i vårt
arbete,  då främst  våra  äkta  hälfter  Peter  Backlund och Mikael  Renvall.  Tack till  Marlene och Jan
Elfving,  Aino  Zakrisson,  Ingrid  Viklands  och  Sonya  Forsberg  för  hjälp  med  granskande
korrekturläsning och bollande med konstigheter i texten. Ett tack till vår handledare Staffan Löfquist
för stöd i utformningen av studien och uppsatsen. Tack även till  seminarieledare Lars Sandin och
opponent  Martin  Håsaether.  All  hjälp  har  varit  ovärderlig  och  alla  råd  har  beaktats  i
förbättringsarbetet med manuskriptet. Sist men inte minst ett stort tack till alla respondenter, utan Er
hade studien inte varit möjlig.

Sara Backlund och Ulrika Renvall
Örnsköldsvik 2017-06-01



Abstrakt 

Studiens problemformulering rör barns möjlighet till återhämtning i förskolan samt avsaknaden
av den. Vuxna, här pedagoger, förhåller sig alltid till barnen i förskolan i en form av maktposition,
oavsett om de vill det eller inte. Vi ser i vår studie många svar från pedagoger som förhåller sig till
vad vårdnadshavarna önskar, utan att reflektera över vad som är bäst för barnet. Således ges inte
barnen en möjlighet att tycka till och få säga sin mening om och kanske påverka sin återhämtning. 
Syftet  med  denna  studie  är  att  beskriva  pedagogers  uppfattningar  av  och  åsikter  om  barns
återhämtning och vila i förskolan i en utvald mellanstor kommun i Sverige. Som metod använde vi  en
form av triangulering genom brevintervjuer och intervjuer. I dessa försökte vi fånga pedagogers syn
på och uppfattningar  av  barns återhämtning  i  förskoleverksamheten och  problematisera  den mot
dagens forskning. Datamaterialet analyserades och kategoriserades i resultatet för att synliggöra det
essentiella i studien.
Det visade sig i resultatet att det inte alltid förekommer en aktiv återhämtning, utan sömnen är avsedd
för de yngre, upp till 2-3 år. De äldre tilldelas lugna aktiviteter för att “vila” men frågan är, om inte
detta sker för att  inte störa de små som sover. Trots att  vilan är en tämligen vardaglig aktivitet  i
förskolan visar det sig i vår litteratursökning att ämnet uppfattas som relativt outforskat. De äldre
barnen anses  av  pedagogerna  kunna  klara  av  dagen utan  återhämtning,  men  forskning  visar  på
motsatsen. Barn upp till 4-6 års ålder, som är under utveckling, behöver en aktiv vila för att kunna
tillgodogöra sig såväl lärande som ett välbefinnande. 
Vi tolkar pedagogernas svar som trots att de är medvetna om och dagligen erfar barn som är trötta,
stressade  och  överstimulerade  så  tillmötesgår  de  ofta  vårdnadshavarnas  önskemål  om nedskuren
återhämtning istället för att tillgodse barnets behov. 

Nyckelord: barn, förskola, sömn, vila, återhämtning
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1 Inledning
Vi har lockats till ämnet återhämtning i förskolan då vi upplever att samhället idag har ett så pass

högt tempo att vi med vår ringa erfarenhet har sett att detta även influerar barnen och deras dag på
förskolan. Intresset väcktes i och med att  vi båda har barn som har haft behov av återhämtning i
förskolan men som vi upplevt inte tillgodosetts. 

Vi reagerade på tidigare kurslitteratur; Klerfelts och Qvarsells (2012) Kultur, estetik och barns rätt i
pedagogiken. På sidan 46 och 47 följs barnen  Gretas och Astrids erfarenheter runt den obligatoriska
sovvilan. De var högst olika och vi funderar över hur det kan se ut och hur det påverkar barnen. Den
ena flickan ville sova mer men fick inte, den andra flickan ville inte sova alls men var tvungen. Det
ställer ett ultimatum på pedagogen att förhålla sig till läroplanen, kollegorna, schemat, barngruppen
och det individuella barnet. Vilket visar på pedagogers komplexa uppdrag. Vi har tidigare under vår
utbildning drillats med läroplanen och de didaktiska frågorna. Vi undrar varför dessa inte införlivas i
verksamheten under tiden för barns återhämtning?  Vad är vila1? Vem har vila? Varför har vi vila? För
vem har vi vila? Var sker vilan? Både lokalmässigt och tidsmässigt.

Tidigare forskning visar att små barn är i behov av någon form av återhämtning under vardagen
på förskolan. Med återhämtning menas alla former av aktivitet som sker i verksamheten oavsett om
barnet sover eller har någon form av vaken aktivitet för att främja barns möjlighet att varva ned.

I  en studie av Nothard,  Irvine,  Theobald,  Staton, Pattinson och Thorpe  (2015) undersöks barns
sömn i den dagliga rutinen i förskolan ser till dess form, schemaläggning och hur stor del av dagen
den  tar  anspråk,  samt  i  vilka  åldrar  barnen  inkluderas.  De  menar  att  detta  ämne  är  tämligen
outforskat vilket vi också erfar och det kan förklara delar av vårt resultat.  Små barn upp till 2,5 år
behöver och får normalt sova under dagen, ibland även vid 2 tillfällen (Nothard et al., 2015).

Siren-Tiusanen och Robinson (2001) har också tittat på schemaläggning av barns återhämtning i
förskolan.  De  nämner  en  “standard”  av  dagliga  rytmer  rörande  denna  aktivitet  och  andra,  och
betonar, att denna standard bör alla pedagoger vara medvetna om för att undvika överstimulering. De
har tittat på åldersheterogena barngrupper för att synliggöra om det är det individuella barnets behov
som styr eller barnkollektivets behov. Fokus låg på scheman, metoder och biologiska rytmer. Och
huruvida hem och skola tillsammans kan stödja barnet i sin individuella sömnutveckling. Speciellt
små barn sover mer än vuxna, för att  fysisk tillväxt och mognad samt känslomässig  och kognitiv
utveckling sker.

Delaktighet  och  inflytande  under  vilan  såväl  som i  övriga  verksamheten  handlar  om att  alla
individer  ska  få  vara  en  del  av  gemenskapen  och  få  erfara  att  bli  inkluderad  och  att  bli  visad
ömsesidig respekt oberoende ålder (Johannesen & Sandvik, 2009).

Mikael Oscarsson, tjänstgörande riksdagsledamot i  Kristdemokraterna,  lämnade 2005 en motion
till riksdagen (2005/06:Ub431), som handlade om barns rätt till vila och rekreation2. “Riksdagen begär
att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till en lagstiftning som preciserar barnens rätt till
vila och rekreation på motsvarande sätt som redan gäller vuxna i arbetslivet.” Motiveringen löd hur 5
veckors  semester  (Semesterlagen,  1977:480)  och  40  timmars  arbetsvecka  (Arbetslagen,1970:943)
omfattar de flesta vuxna i Sverige.  Medan det för barn inte finns någon lag som  reglerar antalet

1Vila är ett begrepp som återfinns i Lpfö98 som vi utläser innehåller både sömn och någon form av
vaken återhämtning, vi tolkar detta som en passivitet trots vaket tillstånd.
2Rekreation är ett uttryck för en avkopplande aktivitet.
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timmar i verksamheten samt längd på sammanhängande ledighet. Att som barn ha en arbetsvecka på
50+ timmar är ingen ovanlighet. Vid införande av maxtaxa (120101) ökade antalet inskrivna barn och
timmar/barn. Samt bestämmelser som gör att vårdnadshavare kan ha barn på förskolan året om, trots
egen ledighet.  Barnkonventionens  stadgar  menar  att  barnets  bästa  ska komma i  främsta  rummet.
Densamma fastslår att barnet har rätt till åldersanpassad vila, fritid, lek och rekreation.

Lpfö98 (2016) fastslår att barn i förskolan ska i förhållande till sin vistelsetid och ålder erhålla en
väl avvägd dagsrytm innehållande aktiviteter, omsorg och vila. Vi ställer oss frågande till hur vilan kan
se ut för de barn som inte sover. Vi upplever ett visst motstånd hos pedagogerna till att genomföra
förändringar i verksamheten och en form av rädsla för att inte våga ta reda på fakta och presentera det
för såväl vårdnadshavare som  medpedagoger, i  försök att  finna en gemensam lösning för barnets
bästa. Förskolans värdegrund och uppdrag består i läroplanen av 4 fulla sidor och vilan nämns på ett
ställe  i  endast  en  mening.  Inte  någonstans  nämns begreppet  sömn eller  dess  betydelse  för  barns
utveckling och lärande. Inte heller hur återhämtning kan integreras i verksamheten för att säkerställa
barns välbefinnande. 

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.                                (Skolverket, Lpfö98, 2016, s.7)

En  studie  i  pedagogers  uppfattningar  och  åsikter  om  barns  återhämtning  i  förskolan  blir
vetenskapligt intressant då ämnet enligt forskarna är av stor vikt och en stor påverkningsbar faktor i
barns uppväxt och utveckling. Vilket på lång sikt även kan påverka barnets framtid. Vidare lyfter inte
styrdokument vikten av återhämtning,  samt kan regeringens införande av en maxtaxa möjliggöra
vårdnadshavarnas val av en längre tid i verksamheten för barnet.  

Kanske  kan  vår  studie  så  ett  frö  och  starta  en  reflektion  kring  ämnet  och  det  egna
förhållningssättet,  för  såväl  pedagoger  som  vårdnadshavare.  En  pedagog  i  studien  och  våra
korrekturläsare har nämnt hur denna studie har väckt många egna funderingar kring ämnet. Både
förskolechefer och pedagoger har visat ett intresse för studien och en önskan att få ta del av resultatet.

Vår problemställning är hur pedagoger ser på barns möjlighet till återhämtning i förskolan.
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2 Bakgrund
Vi presenterar i bakgrunden tidigare forskning och litteratur i  ämnet återhämtning och sömn i

förskoleverksamheten.  I  det  stora  hela  handlar  det  om  att  synliggöra  barnets  behov  för  dess
utveckling och lärande, samt vilka faktorer som påverkar barns återhämtning.

2.1 Barns inflytande och delaktighet över sin återhämtning

Nothard et al. vid School of Early Childhood i  Queensland University Australien (2015) har i en
fallstudie  intervjuat  barn  i  förskolan  om  deras  uppfattningar  om  självbestämmande  i  vilan  och
observerat  sambanden  mellan  dessa  åsikter  och  deras  upplevelser  av  vilan.  De  lyfter  hur  barns
självbestämmande  och  frånvaron  av  den  kan  se  ut  under  vilan,  samt  vilka  effekter  det  kan  ge.
Pedagogerna  i  undersökningen  har  kravet  att  barnet  ska  ligga  stilla  under  vilan,  vilket  har
synliggjorts, samt att inga andra val erbjuds. Vilan har ett svagt stöd på politisk nivå, vilket synliggörs
av ämnets avsaknad i ledande styrdokument. Forskarna kategoriserade självbestämmande i 3 nivåer;
inget  som  helst,  ytterst  lite  och  val  av  annan  aktivitet,  dock  var  denna  satt  av  pedagoger.  De
problematiserar hur detta och det svaga politiska stödet kan ha en negativ effekt på barnens hälsa,
utveckling  och  lärande.  Barns  behov  av  egna  val  kan  kollidera  med  pedagogers  planering  och
forskarna menar att vikten av att självständigt få reglera sin sömn är hög. Barns sömn styrs mer av
regelverk  än av individuella  behov och självstyre  över  vilan ökar först  med ålder  och utefter  ett
minskat behov. (Nothards et al., 2015). 

Arnér,  lärare vid en lärarutbildning, har gjort en licentiatavhandling i pedagogik som bygger på
ett utvecklingsarbete i förskolan och behandlar pedagogers berättelser om strävan att utveckla arbetet
kring demokrati. Arnér (2009) menar hur välförankrade regler och rutiner kan bli svåra att bryta och
förtydligar  att  man hellre ser till  vad medpedagogerna anser,  exempelvis  hur vilan ligger i  direkt
anknytning till  efter lunchen. Hellre än vad barnen önskar och ser som värdefullt. Hon återger en
berättelse där pedagoger låtit blivande 6-åringar ansvara för sin egen vila, vilket fungerat utmärkt. De
har fått lägga sig utan vuxen och lyssna på ett band som de valt. De vet att en vuxen finns tillhands
vid behov, men detta har inte behövts. Något som gjort barnen stolta över sitt handlande. Det har inte
behövts tjat om att vara stilla då de själva valt aktiviteten. Hon nämner att barn behöver situationer för
att reflektera över vad de kan, och hur de faktiskt också är en människa som de vuxna lyssnar till när
de visar ansvar över sina val och handlingar (Arnér, 2009).

Pramling Samuelsson och Sheridan, professorer i pedagogik vid Göteborgs universitet, har i sin
artikel  gjort  en  översikt  över  tidigare  forskning  om  barns  delaktighet  och  inflytande  samt  barns
perspektiv  och  barnperspektiv  (2003).  De  menar  hur  pedagoger  använder  sig  av  intervjuer,
inspelningar och dokumentation för att lyssna på och fånga barns synvinkel. Men menar att kunskap
hos pedagogerna och  hjälpmedel  saknas för  att  analysera  materialet  och göra  frågan kring  barns
delaktighet pedagogisk. Resultatet blir istället att det inte blir av. Vuxna måste låta barn bli lyssnade
på och få en chans att komma till tals. De har funnit i sin undersökning att frågor som lyfts är frågor
som intresserar de vuxna. Det vill säga att barn tillåts komma till tals och vara med och bestämma där
vuxna anser att barn har något att bidra med. De poängterar att förutom att lyssna till barn och låta
dem vara med och bestämma krävs tolkning av barns agerande, tillit till och förväntningar på att barn
kan, ibland med stöd och handledning, för att uppnå  delaktighet.

Johannesen  och  Sandvik,  docenter  vid  Högskolan  i  Östfold  i  Norge,  har  i  samarbete  med
förskollärarstudenter  vid  sin  högskola  samlat  material  om  barns  delaktighet  och  inflytande,  där
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studenternas  praktikerfarenheter  och  undervisningssekvenser  under 2  års  tid  utgjort  bas  för
reflektioner som inspirerat till boken (2009). Hur vi bemöter barnen och förhåller oss till makten gent-
emot  dem,  påverkar  barnens  delaktighet  och  inflytande.  Arbetet  med barnens  möjligheter  att  bli
lyssnad på och kunna uttrycka sig, är viktigt att synliggöra och reflektera om i arbetslaget. Författarna
menar att det inte handlar om att släppa taget om ansvaret utan att våga släppa taget genom att visa
ansvar och förståelse i varje unikt möte med barnen. Begrepp som fred, idyll, harmoni och vila menar
de kan vändas från positivt till negativ om det sätts i relation till utveckling och mål för lärande. Att
vara stilla kan ses som att vara passiv, eller ej aktiv. En konsekvens av detta kan vara att denna stillhet
utelämnas med tystnad, att man inte ser till dess faktiska värde och betydelse. Stillhet går att använda
som ett tänkande, att stillheten vänder barnets uppmärksamhet inåt, att de synliga aktiviteterna avtar
och barnet begrundar upplevelser och erfarenheter, samt reflekterar. (Johannesen & Sandvik,2009).

Nothard et al. (2015) tar upp vikten av att se hur barn visar sina erfarenheter kring vilan. Detta då
den ger en insikt i barnens syn på demokratin och hur den kan förbättras. Forskarna diskuterar kring
hur  man  genom  att  stödja  barns  autonomi  inför  och  under  sov/vilotiden  även  kan  stödja  barns
hälsosamma individuella sömnutveckling och främja kompetenta och aktiva barn.  Den delaktighet
och  inflytande  som  synliggörs  genom  läroplanen  handlar  mestadels  om  stöd  i  relevant  och
meningsfullt  lärande medan det blir  mindre synligt i  övergångar och rutiner under vissa delar av
dagen och pekar då på sömn/vilotiden. Begränsningar och barns känsla av att bli förnekad autonomi
väcker viktiga överväganden av läroplanen som ligger till grund för barnens fostran. Dessa rön pekar
på ett behov hos pedagogerna att kritiskt reflektera över ämnet, hur de uppfyller principerna kring
delaktighet och inflytande inom alla delar av dagen inklusive sov/ vilotiden. (Nothard et al., 2015)

Vi  uppfattar  att  forskarna  över  lag  trycker  på  vikten  av  både  sömn  och  annan  form  av
återhämtning under dagen, samt att reflektera i arbetslaget. Inte bara kring barns individuella behov
och deras autonomi, utan även egna förhållningssätt, rutiner och att kunna se det pedagogiska i vilan.
Genom att lyssna på barns tankar kan delaktighet och inflytande tillgodoses och skapa läroplansmåls
uppfyllande.

2.2 Barns sömn

Siren-Tiusanen,  LIKES Research Center  i  Finland och Robinson vid Bradley  University  i  USA,
(2001) har baserat en etnografisk studie på schemaläggning av barns sömn i förskolan, med fokus på
scheman,  metoder  och  biologiska  rytmer.  Under  sovrytmen  återställs  energier,  immunförsvaret
upprätthålls, fysisk tillväxt sker samt effektivitet och inlärningsförmåga ökas.  Ett 1-årigt barn sover
14-15 timmar/dygn inklusive 1-2 tupplurar3, detta avtar till 1 tupplur vid ca 2 år. Forskarna varnar för
att ta bort tuppluren före 3 års ålder då resultatet oftast blir uttröttade och stressade  barn. Vilket kan
orsaka nattvak och sen insomning på grund av överstimulering. Barn måste sova tillräckligt länge för
att dra nytta av hela sömncykeln och dess reparativa funktioner, fragmenterad sömn kan vara direkt
skadligt. Solid sömn är positivt för självförtroendet och den känslomässiga anpassningsförmågan,  det
finns  därför  anledning  till  oro  vid  störd  sömn.  För  att  tillgodose  barnets  individuella  behov  av
återhämtning  krävs  en  gedigen  obruten  sömncykel  vid  för  barnet  rätt  tidpunkt  och  ett  spontant
uppvaknande, barnet måste kunna somna och vakna tryggt och av egen vilja. Forskarna efterlyser en
nationell  läroplan som synliggör detta behov. Vikten av tupplur och barns individuella  behov av

3Med tupplur avses den sömn barnet tillhandahåller under dagtid, alltså sömn utöver den nattliga
sovtiden.
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sömn ges inte inom barnomsorg någon särskild uppmärksamhet. Utebliven tupplur verkar vara den
största boven att störa och förstöra ett friskt sömnmönster anser Siren-Tiusanen och Robinson (2001).

Första 4 årens sömnutveckling menar Nothard et al. (2015) att barn upp till 2 år har en sömncykel
där barnet vaknar och somnar om vartannat. Därefter är större delen av sömnen nattetid med tupplur
under dagen. Cykel med upphörande av tupplur sker i 3-4-års ålder (Nothard et al., 2015).

Desjean-Perrotta,  professor  vid  University  of  Texas  i  USA,  menar  i  en  artikel  (2008)  att
grundläggande kategorier för sömnens betydelse är att en god sömn ger en god hälsa, sömnen är bra
för psykologiskt och socioemotionellt välbefinnande och för den kognitiva funktionen, samt för ett
positivt beteende och för en högre prestanda i lärandesituationer. Barn i 3 till 5 års ålder behöver 10
timmars nattsömn och 1-1½ timmes tupplur/vila. Om barn förväntas vara aktiva när de egentligen är i
behov  av  återhämtning  blir  motoriken,  kreativiteten  och  det  kritiska  tänkandet  lidande.  Under
sömnen drömmer och processar barn och vuxna upplevelser från dagen. I ett program där en rektor
för  en förskola hade plockat  bort  den schemalagda vilan för  de 4-åriga barnen,  upplevdes de bli
kinkiga och fick dåligt tålamod. Vilan återinsattes och efter en månad noterades barnens humör vara
signifikant  bättre.  Av  olika  anledningar  får  många  barn  för  lite  sömn för  att  hjärnan ska  kunna
utvecklas på rätt sätt. Sömn utgör en viktig roll i både inlärning och i minneskonsolidering. Sömn
hjälper hjärnan att återintegrera information, varför det är viktigt att barn får möjligheten att kunna
justera eventuellt förlorad nattsömn. Barn med sömnbrist kan uppvisa ett kinkigt humör och upplevs
irriterande, samt handlar naivt. De kan inte  koncentrera sig på den enklaste av uppgifter när de har
fått  för  lite  sömn.  Sömnproblem  är  ofta  associerade  med  barns  inlärningsproblem  och  Desjean-
Perrotta (2008) menar att bevisen är tydliga när barn som berövats sin sömn inte kan fungera optimalt.
Att välja att plocka bort vilan för att istället tjäna en halvtimmes lärande kan göra att barnen istället
mycket väl kan förlora lärandet under resten av dagen vilket kan vara förödande för barnet. Istället
för att plocka bort vilan borde den ses som en nödvändig del i läroplanen då den förbättrar barnens
kognitiva och sociala kompetens. Minst 30-60 minuters vila rekommenderas för alla barn, som tillägg
till  den eventuellt missade nattsömnen.  Även om barnen inte somnar så ger en tyst stund barnen
chansen till vila och återhämtning (Desjean-Perrotta, 2008). 

Siren-Tiusanen och Robinson (2001), Nothard et al. (2015) och Desjean-Perrotta (2008) förklarar hur
barns sömn ser ut beroende på ålder. Hur barnet måste sova en ofragmenterad nattsömn och 1 eller 2
tupplurer under dagen, något som reduceras med barnets ålder. Dessa ska komma den tid barnet
visar  trötthet,  för  att  nå  ett  välbefinnande  i  såväl  humör  som  lärande.  Desjean-Perrotta  (2008)
framställer hur sömnproblem ofta associeras till barns inlärningsproblem och hur tydliga bevis finns
för att när barn berövas sin sömn kan det inte fungera optimalt.

2.3 Forskning synliggör vilans osynlighet i styrdokument

Nothard  et  al.  (2015)  problematiserar  hur  styrdokument  inte  synliggör  vilan.  Fokus  ligger  på
lärande och mindre uppmärksamhet ges lärande i sov/vilorutiner. Tolkning och tillämpning varierar
och andra aktiviteter befinner sig i kollisionskurs med vilan. Det är oklart varför denna rutinaktivitet
så tydligt skiljs från de traditionella läroplansstyrda aktiviteterna. Observationer visar ett brett utbud
av metoder och hur tolkning och tillämpning av styrdokument varierar.  Vikten ligger i  att  se det
individuella behovet och flexibla metoder. Uppdraget tycks motsäga kvalitetsförändringar och pekar
särskilt på tillhandahållandet av individuella möjligheter till sömn/vila. Denna aktivitet är i strid med
andra och lärandet nämns, specifikt  hur detta ska ske med egna val och på ett  demokratiskt  sätt.
Hypoteser  varför  rutinerna  kring  vilan  skiljs  från  andra  aktiviteter  nämns  vara  pedagogers

 10



förhållningssätt, deras svårigheter att stödja autonomi i dessa aktiviteter, ett tryck utifrån i form av
läroplanen men också vårdnadshavare samt personaltäthet (Nothard et al., 2015).

Desjean-Perrotta (2008) anser att undervisning i sömn och återhämtning borde införas i läroplanen
där barn får lära sig om fördelarna med detta på samma sätt som de lär sig om goda matvanor. En
tupplur borde anses lika viktigt för vägen till god hälsa som mat, dryck och fysisk aktivitet.

Northard et al. (2015) synliggör hur fokus ligger på lärande i styrdokument och en oklarhet i varför
en  så  traditionell  rutin  som vilan  är  i  strid  med övriga  aktiviteter.  Att  införa  vilan  i  läroplanen
förespråkar Desjean-Perrotta (2008).

2.4 Pedagogik och omsorg i förskolan 

Förskolan  kännetecknas  av  en  ambition  att  förena  pedagogik  med  omsorg  menar  Johansson,
professor  i  pedagogik  vid  universitetet  i  Stavanger  i  Norge,  och  Pramling  Samuelsson  i  sin
forskningsartikel,  där  en analys  ur  ett  tidigare projekt  utgör basen (2001).  Styrdokument visar  en
strävan mot integration och helhet  i  både pedagogiska och vårdande delar  i  förskolan.  De ställer
frågan vad som menas med att ena omsorg och pedagogik, vad omsorg innebär samt diskuteras den
som en viktig infallsvinkel i pedagogik. Grunden för deras antagande att omsorg kan betraktas som
en del av pedagogiken diskuteras. Omsorg kan innefatta många olika vårdsituationer i förskolan, men
också omtanke om hur man bemöter varandra i verksamheten. Den sistnämnda har en etisk aspekt
som inte begränsas till en situation utan ska genomsyra verksamheten. Sverige har sedan länge arbetat
för  Edu-care4,  ett  arbetssätt  där  omsorg  förenas  med  pedagogiken.  Dock  tycks  historiskt  sett
pedagogiken värderas högre än omsorgen samt omsorgsbiten förefaller tillhöra de yngsta barnen och
barnskötarna. För att ett produktivt möte ska ske mellan omsorg och pedagogik krävs en analys av
pedagogerna vad omsorg är,  vad det  kan vara eller inte  vara. En oreflekterad syn på lärande och
omsorg skulle kunna medföra att dessa betraktas som en uppdelning av en helhet, att verksamheten
måste  uteslutande  ha  antingen  omsorg  eller  lärande,  inte  båda  samtidigt  (Johansson  & Pramling
Samuelsson, 2001).

Vi tolkar forskarna som att barns sömn måste tillgodoses inte minst ur ett lärande perspektiv. De
menar att barns sömncykel bör påbörjas när barnet uppvisar trötthet och avslutas först när barnet
vaknar av sig självt. Till  detta skall läggas  1 eller  2 tupplurar om barnet visar ett behov av det. Vi
uppfattar en sorts vilsenhet  hos pedagogerna i  forskarnas hypoteser kring varför vilan uteblir  när
dessa  nämner förhållningssätt,  svårigheter  att  stödja  autonomi,  ett  tryck  från  läroplanen  och
vårdnadshavare samt  personaltäthet.  Något  som känns motsägelsefullt  då läroplanen strävar mot
integration i och med Edu-care.

2.5 Samverkan hem skola

 Det sociala ansvaret i ansvarsfördelningen över barnet mellan hem och skola upplevs ha ökat för
förskollärarna samtidigt  som villkoren för detsamma i  läroplanen har minskat menar  Persson och
Tallberg  Broman,  professorer  i  pedagogik,  (2002).  Grunden  till  deras  artikel  är  baserad  på  2
undersökningar  där  verksamma  pedagoger  har  intervjuats  samt  en  enkätundersökning  med
förskollärarstudenter. Senare årens förändringar handlar om styrning, ledarskap, decentralisering och
nedskärningar och just ansvarsfördelning mellan hem och skola. Pedagogerna är samstämmiga om att
vuxenkontakten har  ökat  och  att  yrket  innefattar  mer  socialt  arbete  nu.  En bild  av  barn  med en

4Edu-care är en engelsk benämning på ett svensk modell. Det är en benämning på pedagogers strävan
att sammanfläta omsorg, fostran och lärande för att skapa en helhet i verksamheten.
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kravfylld och stressad barndom framträder, en strukturerad tillvaro med mycket aktiviteter under
fritiden, något som oroar pedagogerna. Vårdnadshavarna uppfattas av pedagogerna inte ha samma
utsikt att uppfostra sina barn som tidigare, vårdnadshavarna upplevs ha släppt ansvaret. En bild som
tonar fram är vårdnadshavare med mycket arbete och lite tid för barnen (Persson & Tallberg Broman,
2002).

Universitetslektor Harju och Tallberg Broman  presenterar egen och andras forskning om bland
annat föräldrautbildning och komplementära förskolor (2013). De  begrundar möjligheterna om hur
ökad delaktighet och inflytande för vårdnadshavarna kan vara en väg att stödja barnen i både sitt
lärande  och deras  hälsa  och  välbefinnande  i  tidig  ålder  för  att  förbättra  utfallet  och  utveckla
verksamheten.  Vidare  menar  författarna  att  förhållandet  hem  och  skola  kan  framställas  som
gränsöverskridande  åt  båda  hållen,  att  vårdnadshavarna  uppmanas  medverka  mer  dynamiskt  i
förskolan och vice versa. 

Gränsdragningens  problematik  menar  de  då  blir  uppenbar  för  såväl  vårdnadshavare  som  för
pedagogerna. De sistnämnda beskrivs i studierna som positivt inställda till en ökad inblandning av
vårdnadshavarna.  Dock redovisar  de också att  detta innebär  en debatt  av  och krav på den egna
professionen, något som kan vara bekymmersamt att behandla. Som förskollärare kan det innebära en
svårartad  motsättning  att  vara  öppen  för  vårdnadshavares  synpunkter  samtidigt  som  man  gör
förskolans målsättningar  gällande,  likväl  som sin  egen roll.  Att  skapa ett  känsligt  och  mottagligt
förhållande  mellan  hem  och  skola  är  utslagsgivande  för  barnet  och  dess  utvecklings-  och
lärandepotential,  samt  för  både  kvalitet  och  en  jämbördig  verksamhet  menar  Harju  och  Tallberg
Broman (2013). En kollektiv perception visar att pedagoger anser att vårdnadshavare idag stressar och
dessa nämner hur de kan iaktta hur ett stort antal barn beter sig stressade idag. ”De är stressade när
de kommer hit, de är stressade när de går hem” säger en pedagog om vårdnadshavarna och menar att
de har bråttom iväg till exempelvis babysim och/eller familjegympa (Harju & Tallberg Broman, 2013).

Sandberg och Vuorinen (2007) har intervjuat förskollärare och vårdnadshavare vid Mälardalens
högskola  och lyfter  med sitt  forskningsprojekt  olika  sätt  att  utöva inflytande och delaktighet.  De
menar att det är vårdnadshavarna som sitter på huvudansvaret för barnet och på så sätt fungerar som
ställföreträdare för barnet i verksamheten, då dessa anses vara för små för att tillvarata och ge uttryck
för sina intressen. Det är mer välutbildade vårdnadshavare nu än någonsin som pedagogerna möter i
verksamheten. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att det är vårdnadshavare som både vill och har
en förväntning på att få utöva inflytande och delaktighet i förskolan. Något som ofta är positivt men
om det inte överensstämmer med pedagogernas uppfattning och läroplansmålen sker en begränsning,
och författarna problematiserar om det handlar om att få sin vilja igenom. Om så är gäller det för
pedagogerna  att  förtydliga  att  det  inte  går  att  jämställa  inflytande  med  ett  medbestämmande.
Läroplanen  erbjuder  vårdnadshavarna  denna  möjlighet  och  frågan  är  i  vilken  utsträckning
pedagogerna ska uppmärksamma dessa synpunkter och ta hänsyn till dem. Sandberg och Vuorinen
(2007) tydliggör med en pedagogs uppfattning att det grundläggande för en samverkan mellan hem
och skola är att det ska gynna barnet, dess välbefinnande, utveckling och lärande: 

Jag tycker att det är bra om personalen har ansvar för den pedagogiska verksamheten. Jag tycker 
inte föräldrarna ska ha så stort inflytande över det. Det viktigaste är väl att man, på något vis, kan 
tydligt förmedla vad vi gör och varför, så att de får förtroende för det.  

                 (Sandberg & Vuorinen, 2007, s.29)
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Desjean-Perrotta (2008) redogör hur pedagoger står inför ett ökande tryck från familjer, ledningen
och politiska beslut att byta ut delar av förskoleverksamheten,  som ses vara slöseri med tid, så som
vila och lek för mer akademiska aktiviteter. 

Persson  och  Tallberg  Broman  (2002) rapporterar  om  hur  pedagogerna  upplever  att
vårdnadshavarna har släppt fostrans delen vilket resulterat i en skev ansvarsfördelning. Samtidigt
lyfter forskarna att vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande i verksamheten ses som positivt  av
pedagogerna, en samverkan som ska gynna barnet. Dock ska inte denna delaktighet och inflytande
likaställas ett medbestämmande. Vidare nämns hur förhållandet mellan hem och skola kan ge uttryck
för ett gränsöverskridande och forskarna menar att vårdnadshavare uppmanas medverka dynamiskt i
förskolan. Samt hur detta ska ske även åt andra hållet, vilket vi ställer oss frågande till hur ett sådant
gränsöverskridande ska kunna ske och hur det bör se ut? 

2.6 Olika maktrelationer i förskoleverksamheten

Siren-Tiusanen och Robinson (2001) synliggör hur samordningen av lärares arbete med raster och
arbetsorganisationen i skift med exakta tider för pauser och exakta tider för direktkontakt med barnen
är den faktor som styr verksamheten. Tight tid och schema är i nära relation till  pressen att hålla
förskolan  fungerande.  Detta  speglar  en  disciplinstruktur  och  kan  knytas  till  problematiska
maktrelationer inom verksamheten. Förutbestämda scheman ses ofta som viktigare än de fysiska och
känslomässiga behoven hos barn. Motstridiga kulturella värden styr, idéer om effektivitet, kontroll
och objektivitet är utbrett där tekniskt kunnande värderas högt (Siren-Tiusanen & Robinson , 2001).

Harju  och  Tallberg  Broman  (2013)  tar  upp  hur  ojämna  maktrelationer  kan  innebära  en  etisk
problemställning och kan relateras till  invecklade roller för pedagoger och vårdnadshavare. Dessa
roller kan bero på förskolans och familjers struktur och hur de erfar omvandlingar.

2.6.1 Observationer från Siren-Tiusanens och Robinsons (2001) studie.

Dessa observationer får statuera exempel för hur det kan se ut i en verksamhet. 

Leena 1 år, för henne hade ett lämpligt sovschema innehållit  2 tupplurar eller 1 längre tupplur i
förhållande  till  övriga  barngruppen.  Barn  i  den  åldern  är  vakna  ungefär  3,5-4  timmar  innan  de
behöver sova. Leena väcks vid kl 6 och den schemalgda tuppluren är vid kl 11,30 vilket resulterar i 5,5
timmar vaken tid. Leena går över 9 timmar/dag. Vårdnadshavarna arbetar mycket vilket gör att Leena
vårdas  av  anhöriga  på  helger.  Dessa  relationella  förändringar  är  faktorer  som  överbelastar  och
överstimulerar  Leena.  Leenas  störda  tupplurar är  på  önskemål  från  föräldrarna,  vilket  ger  ökad
benägenhet  för  gråt  och  irritation.  Forskarna  menar  att  detta  kan  ha  att  göra  med  vuxnas
bekvämlighet, att det kunde krävas en omorganistaion av deras arbetsprocesser och användningen av
tupplursrummet, tillika lekrummet.

Milla  är  en ung nyexaminerad  förskollärare med ett  vikariat.  På  arbetsplatsen råder bristande
samarbete  som  förhindrar  utveckling  av  gemensamma  metoder  och  enhetliga  mål.  I  intervjuer
synliggörs känslor av ångest samt hur personalen i omgångar blev sjukskrivna, avbrutna semestrar på
grund av personalbrist,  underbemanning  och vikarier,  främmande  för  barnen.  Lokalerna beskrivs
trånga,  opraktiska  och  dåligt  planerade.  Kaisla,  1,4  år  går  tiden  8-16.  Hon  har  en  rutin  med  2
tupplurar/dag.  Milla  tycker  det  låter  bra,  men  efter  en  vecka  ser  hon  en  förändring  i  hennes
sovmönster. Kaisla ska omedelbart passas till en tupplur och denna ska vara förlängd. Vid ett tillfälle
blev den först kl 11,45, då hade Kaisla  varit  vaken i 6 timmar.  Vilket  orsakade ett  överstimulerat
beteende. Milla tycker inte om att väcka Kaisla och anser att hon inte får tillräckligt med sömn. En
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annan pedagog  var  inte  medveten  om Kaislas  behov  och  väckte  henne  tidigare.  Kaislas  mamma
rapporterar om fragmentarisk sömn och svårigheter att kommunicera med personalen. En morgon
lämnar  hennes  far  henne,  personalen  pratar  inte  med  honom  och  sedan  byts  personalen  vid
eftermiddagsskiftet. Kaisla fick ingen tupplur i tid och inte tillräckligt lång. Pedagogerna menar att
felet ligger hos kökspersonalen och deras planering tidsmässigt, men konsekvensen blir otillräcklig
sömn  för  Kaisla.  Resultatet  blev  att  Kaisla  somnar  i  bilen  och  under  helgen  rapporteras  hon av
vårdnadshavarna mest sova hela tiden. 

Forskarna synliggör schemats makt för oss, över såväl pedagoger och barn som hela verksamheten.
Vikten  att  hålla  verksamheten  flytande  påverkar  möjligheten  till  att  se  barnets  fysiska  och
känslomässiga  behov.  Ojämna  maktrelationer  kan  skapa  invecklade  roller  för   pedagoger  och
vårdnadshavare  utifrån  organisatoriska-  och  familjestrukturer,  vilket  kan  försvåra  en  samverkan
däremellan för att skapa en bra dag för barnet. 

2.7 Sammanfattning

Att låta barnen få en chans till återhämtning är av yttersta vikt enligt Nothard et al. (2015), Siren-
Tiusanens och Robinsons (2001), Johanessen och Sandvik (2009) och  Desjean-Perrotta (2008).  Något
som stör bilden är varför vilan eller annan återhämtning dock uteblir. Nothard et al. (2015) anger hur
pedagogernas förhållningssätt avgör och att de uppfattas uppleva någon form av hinder i att kunna
stödja barns självbestämmande i vilan. Hur en svag personaltäthet bidrar, och ett upplevt tryck från
läroplanen och vårdnadshavarna. Vi känner att om läroplanen uppfattas som ett tryck, är det oroande
då  den  ska  stödja  pedagogen  i  verksamhetens  måluppfyllelse  samt  hur  den  anges  sträva  mot
integration och edu-care. 

Desjean-Perrotta (2008) nämner hur ämnet återhämtning är frånvarande i barns lärande. Något
som denne ser som oroande, då sömnbehov, självbestämmande, respekt mot sig själv och andra samt
en medvetenhet kring individuella sömnbehov och förändringar däri, är av yttersta vikt. Samt hur
sömnproblem associeras  till  barns inlärningsproblem och när barn berövas sin  sömn kan det  inte
fungera optimalt (Desjean-Perrotta,  2008). Nothard et al. (2015) förvånades över att barnen inte såg till
sin egen form av självstyre under vilan. Barn som fick valet att delta eller ej samt barn som fick en
alternativ aktivitet (dock ej självvald) uttryckte sig inte ha självstyre över vilan. Vad vi förstår ligger
denna  form av  lärande  av  individuellt  självstyre  hos  pedagogen att  synliggöra för  barnen.  Dock
verkar  även  pedagogers  förhållningssätt  värt  att  synliggöra  då  valet  att sova  eller  inte,  inte  kan
införlivas. Pedagogen kan få barnet att närvara under vilan, men den kan inte få barnet att sova.

Verksamhetens schema synliggörs av Nothard et al. (2015) och Siren-Tiusanen och Robinson (2001)
som  en  maktfaktor,  både  över  barnen  och  pedagogerna.  Att  hålla  verksamheten  ”flytande”  kan
resultera  i  ett  osynliggörande  av  barns  behov.  Ur  ett  lärande  perspektiv  måste  barns  sömn  och
återhämtning lyftas menar Nothard et al. (2015), då det är under och efter detta som lärandet befästs.
Sömncykeln menar  Siren-Tiusanen  och Robinson (2001)  och Nothard et  al.  (2015)  bestämmer när
barnet blir trött och bör förses med möjlighet till sömn, denna ska vara av tillräcklig längd utifrån
individen  och  inte  avslutas  förrän  barnet  vaknar  spontant.  Utöver  nattsömnen  bör  pedagogen
tillgodose barnen med tupplur eller annan form av återhämtning om dessa visar behov av det. 
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3 Syfte och Metod
Syftet  med  denna  studie  är  att  beskriva  pedagogers  uppfattningar  av  och  åsikter  om  barns

återhämtning och vila i förskolan i en utvald mellanstor kommun i Sverige.

3.1 Metodval
Vår frågeställning rörande pedagogers perspektiv i ämnet gör att en kvalitativ metod motiveras för

insamling  av  data.  En  kvalitativ  undersökning  gör  att  vi  kan  få  veta  mer  om  pedagogers
uppfattningar och åsikter, och detta mer detaljerat. För att göra studien mer trovärdig valde vi att göra
en triangulering. Triangulering betyder att man använder sig av olika metoder i kombination när man
studerar och försöker fånga ett specifikt fenomen för att på så sätt få en mer ”korrekt” beskrivning
(Svensson & Ahrne, 2011). 

Denna triangulering tog sig form av brevintervjuer följt av intervjuer för att fördjupa förståelsen
för   vårt  valda problemområde.  Vår avsikt  med en triangulering var  att  tillgodogöra oss  en mer
ingående förståelse inom valda delar av brevintervjun.

3.2 Datainsamlingsmetod och urval

3.2.1 Brevintervju 

I begynnelsen var intentionen att med brevintervjuer nå ut med vårt frågeformulär till så många
som möjligt i större delen av landet för att åskådliggöra eventuella skillnader. En relevant metod som
stöder syftet enligt Stukát (2011). På grund av tidsfaktorn begränsade vi oss till en utvald mellanstor
kommun  i  Sverige.  Respondenterna  till  en  föreliggande  pilotstudie  valdes  ut  av  kommunens
verksamhetschef  för  förskolorna  efter  kontakt  med  denne.  Mejl  med  information  om  studien
skickades till 4 förskolor. Resultatet av pilotstudien formade brevintervjun.  Frågorna i denna visade
sig kunna tolkas olika  vilket vi tagit  i  beaktande och förtydligade dem senare under intervjuerna.
Förskolorna valdes ut med god spridning max 5 km från stadskärnan då planen ändrades till  att
besöka dem, på grund av en låg svarsfrekvens i pilotstudien. Vi gick vidare i pappersform istället för
mejl, vilka lämnades ut och inhämtades personligen av oss efter kontakt med verksamhetschefen och
respektive förskolechef. Insamlad data analyserades för att få ett utdrag av åsikter i ämnet. De frågor
som inspirerat oss till en fördjupning i ämnet är de som tar fram pedagogernas åsikter, inte huruvida
de har vila på förskolan eller om de reflekterar i arbetslaget. Utan frågor som ger oss individuella svar,
hur pedagoger ser på möjligheter till återhämtning för barnen, åsikter om hur detta kan se ut och
funderingar kring eventuell problematik rörande ämnet. 

3.2.2 Strukturerade intervjuer med ljudinspelning 

I slutet av  brevintervjun kunde respondenterna vid intresse lämna mejladress för att eventuellt
ställa upp i en efterföljande intervju i ämnet. För att synliggöra fenomenen sömn och återhämtning i
förskoleverksamheten valde vi att göra kvalitativa intervjuer (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Vi
ville fånga olika åsikter och förhållningssätt i ämnet, något som vi förstår kan variera. Vi valde att inte
genomföra telefonintervjuer för att i stället vid  ett personligt möte kunna synliggöra respondentens
agerande. Vid en eventuell tystnad i telefonen kan vi exempelvis riskera att avbryta respondentens
betänketid vilket är enklare att tolka visuellt  i  ett fysiskt möte. Det kan vara lättare att ”avväpna”
situationer  som kan  uppstå  vid  ett  sådant  möte,  till  exempel  om  respondenten  kanske  antar  en
försvarsställning om de inte arbetar utifrån ett synsätt de antar att vi undersöker.  Med vårt valda
förfaringssätt kunde vi ställa följdfrågor och hitta nya vinklar. 
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För att få ett tillräckligt djup i studien valde vi att intervjua 6 pedagoger. Då ett slumpvis urval av
respondenter inte gav önskat bifall valde vi att vara selektiva i vårt fortsatta urval och ta personlig
kontakt med pedagoger där vi bedömde chansen att ställa upp som hög. Vi gav de som valde att ställa
upp möjlighet att välja dag, tid och plats för intervjuerna. Dessa skedde vid 5 tillfällen med totalt 6
respondenter. 4 av intervjuerna skedde på arbetsplatsen och 1 i respondentens hem. Vid en intervju
deltog 2 respondenter, något vi inte anser påverkade intervjusituationen negativt då de upplevdes
samstämmiga.  Istället  upplevde vi det positivt,  att  de uppfattades finna stöd i varandra och båda
valde att samtala med oss. Det viktigaste för vår del var att få sitta avskilt. Att använda ljudinspelning
var enbart  positivt, alla respondenterna tog ingen speciell notis över telefonen på bordet och ingen
uppvisade nervositet över att bli inspelade. Urvalet att finna respondenter från olika förskolor var för
att se huruvida svaren kan variera, då en mättnad kunde uppstå vid likasinnad personal på samma
arbetsplats (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). De strukturerade intervjufrågorna (Stukát, 2011) i
brevintervjun låg som grund för och hade samma följd i intervjuerna. För att uppnå det essentiella i
intervjun hade vi följdfrågor för att nå lite djupare. Vi läste upp respondentens svar från brevintervjun
innan denne fick ge ett mer uttömmande svar. Dessa varade i cirka 20-30 minuter. Genom att använda
oss av ett inspelningsverktyg ville vi skapa ett mer personligt samtal, kompletterat med anteckningar
om  tekniken  skulle  fallera.  Dessa  transkriberades,  vilket  underlättade  analysen  och  möjliggjorde
citeringar. Vi varvade intervjuer och transkriberingar, under vilket analysarbetet påbörjades, vilket är
en bra strategi anser Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) 

3.2.3 Skillnader i datainsamlingsmetod

Brevintervjun var i sig en bra metod för att kunna få en överblick över  pedagogers uppfattningar
av och åsikter om ämnet. Denna ledde oss också vidare i arbetet. Men för att få ett mer djup i studien
och få mer uttömmande svar användes också intervjuer som metod. Efter varje intervju transkriberade
vi materialet vilket gav oss insikt i vilka eventuella följdfrågor som kunde ställas vid nästa intervju,
just för att komma åt det väsentliga uppfattningarna i ämnet. Dessa metoder kompletterade varandra
bra i vårt syfte. De föreliggande brevintervjuerna tillät oss att komma ner mer på djupet i ämnet, vad
respondenten hade för mening med givet svar. 

3.3 Studiens tillförlitlighet

För att uppnå en validitet (Stukát, 2011), skulle en liknande studie utföras igen skulle ett liknande
resultat enbart nås om inte pedagogernas åsikter kring ämnet har förändrats över tiden som gått.
Undersökningens variabler  kan bero på respondenternas utbildning,  intresse,  erfarenhet  och antal
verksamma  år.  Vi  gjorde  vårt  bästa  att  inte  manipulera  respondenterna  svar  med  en  uttalad
förförståelse utifrån detta. Vi jobbade mot ett fokus på pedagogers uppfattningar och åsikter om barns
återhämtning och vila i förskolan. Detta i kombination med vetenskapliga argument för barns sömn,
vila och återhämtning. Vi fann inga argument som talar mot barns behov av återhämtning. Kvalitén i
arbetet avgörs av att vi ställer rätt frågor som uppfyller syftet. Vår avsikt med studien är att få en
inblick i pedagogers åsikter kring den vila som idag finns i förskolan och hur det ser ut i relation till
senaste forskningsrön. Vi nådde ett visst mått av reliabilitet med våra brevintervjuer i pappersform
och bandade transkriberade intervjuer. Vi valde att infoga citat för att verifiera studiens tillförlitlighet,
vilket ökar trovärdigheten i resultatet. För populationen i denna stadskärna kan resultatet ses som
representativt trots en nationellt sett liten undersökningsgrupp. Våra respondenter kommer från stora
och små förskolor under olika förskolechefers ledning. Förskolorna har mellan en och nio avdelningar,
dessa  ligger  både  separat  och  i  anslutning  till  skola  F-6.  Förskolorna  ligger  både  centralt  och  i
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stadskärnans  utkant.  Vi  är  med  denna  studie  fullt  medvetna  om  att  den  inte  är  på  något  sätt
heltäckande, och att vi inte kan redogöra för alla studier som gjorts inom fältet. Våra konstateranden
är avslutningsvis följaktligen från den efterforskning vi bearbetat och refererar till. 

3.4 Etiska överväganden 

Vi  har  tagit  kravet  på  konfidentialitet  och  att  skydda  individen  i  beaktande  och  tillskrivit
respondenterna fiktiva namn, samt inte nämnt verksamheter och avdelningar vid namn. Vi delgav
respondenterna studiens huvudämne innan för att uppfylla informationskravet, och vi bad om och
fick  deras  och deras  chefs  samtycke till  både brevintervjuer  och intervjuer.  Vi  anser  oss  uppfylla
sekretess och nyttjandekravet då vi efter arbetets godkännande raderar ljudfiler, transkriberingar och
brevintervjuer (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011).

3.5 Analysmetod 

Vår analys av det empiriska datamaterialet tog form i olika steg och utgjorde grunden till vårt val
av rubriker. Med analys menas att plocka isär och sätta ihop något (Alvehus, 2013), i det här fallet ett
datamaterial i form av brevintervjuer och intervjuer. Alvehus (2013) menar att den grundläggande
delen i en uppsats utgörs av just analysen. Brevintervjuerna analyserades upprepade gånger för att
synliggöra pedagogernas åsikter i ämnet och eventuella framträdande skillnader. Men även för att
inte missa något som kan tolkas annorlunda. På flertalet ställen hittade vi citat eller hela stycken som
vi kände kunde kopplas till tidigare forskning och/eller styrdokument. Pedagogers uppfattningar fick
utgöra grunden för resultatsammanställningen. Att analysera kan ses som att lägga ett pussel, men vi
känner mer att detta handlar om att klippa och klistra där man saxar bort allt oväsentligt för studien
för  att  nå  fram  till  det  essentiella  och  kunna  kategorisera  materialet.  Vi  problematiserade  och
reflekterade om vartannat och trots skilda viljor ser vi en styrka i att inte skriva ensam, hur vi kunna
bolla idéer och teorier med varandra. Alvehus (2013) lyfter vikten av att reflektera för att inte för tidigt
i arbetet fastna i kategoriseringar av data. Rubriker och underrubriker växte fram allteftersom under
arbetets gång.
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4 Resultat
Här följer en sammanfattning av resultatet från vår empiriska studie. Vi varvar texten löpande

med citat från pedagoger. Under varje rubrik har vi valt att göra två stycken, det första innehåller de
intervjuade  pedagogernas  åsikter  och  det  andra  stycket  innehåller  brevintervjuerna.  Vi  valde  att
kategorisera vårt resultat i olika områden: 

 Förr i tiden jämfört med idag 
 Beskrivningar av barns återhämtning i förskolan
 Möjligheter och hinder för barns delaktighet och inflytande i sin återhämtning 
 Uppfattningar av och åsikter om vårdnadshavares roll i barns vila 
 Barns individuella behov av återhämtning i förskolan
 Reflektioner över barns vila

4.1 Förr i tiden jämfört med idag.

Det återges hur alla barn sov förr i tiden på förskolan, att alla sov på madrass och under samma tid.
Pedagog 5 menar att det såg väldigt annorlunda ut förr jämfört med idag, barnen fick då sova så länge
som de ville och idag ska de sova lite trots att pedagogerna ser ett behov av att de skulle behöva sova
längre. Att alla barn får sova på madrass under vilan omtalas bland intervjuade pedagoger skulle vara
önskvärt idag, men platsbristen visar sig göra det omöjligt. Det nämns är hur skolan tar lokaler från
förskolan och bidrar till denna platsbrist. 

Nä, lokalerna är väl mindre bra. Det har vi diskuterat. Dem hade andra lokaler förut, men dem 
behövde skolan då den blev större. Det är mycket det här att skolan den går först, dem tar av oss 
och så får vi bara anpassa oss.    (Pedagog 6)

En annan faktor som påverkar barns vila menar pedagogerna  är hur dagens samhälle generellt har
ett hårt och snabbt tempo med mycket som ska göras. Det har i sin tur  lett till att en förskola postar
aldrig  lappar med aktiviteter  i  verksamheten,  just  för att  förbygga barns stress.  De menar att  har
barnen haft en heldag på förskolan behövs inga fler aktiviteter, det behövs vila. 

Pedagogerna  anser  att  det  fanns  mer  tid  förr  men  att  det  också  var  mer  vårdande  då,  när
Socialstyrelsen var huvudman jämfört med den läroplan som nu finns.  Det anges hur man hade en
hög personaltäthet som möjliggjorde vilan och att grupperna var mindre jämfört med idag samt att
kortare vistelsetid skapade ett lugnare koncept. Dem berättar hur det kunde vara 4,0 tjänst på 12 barn.
Dock anges det vara så strikt förr med den inrutade vedertagna vilan att de inte kan säga att det var
bättre då. Pedagogerna menar att barn behöver mer återhämtning nu jämfört med då och de ser en
klar förändring i uppfattningarna kring och förståelse för återhämtning.

Jag som har jobbat länge kan ju se att barn har rätt långa dagar idag.    (Pedagog 1)

 Verksamheten menar pedagogerna är numera uppbyggt mer kring lärmiljöer än förr och barnet
anses ska ta mer ansvar nu än tidigare. De lyfter nutidens syn på det kompetenta barnet och arbetet
med att stärka barnet i sitt tänkande, att göra barnet självgående bygger på att det är många barn, det
får barnen att växa i sig själv. Dagens syn på det kompetenta barnet gör att barnet ges valmöjligheter
som i sin tur gör att vilan ser annorlunda ut jämfört med förr. Fokus ligger numera mer på individen
och pedagogerna utgår utifrån barnets och vårdnadshavarnas önskemål, samt barnets behov. 
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Brevintervjuerna visar på en överensstämmande syn på verksamheten förr och nu gällande barns
återhämtning,  hur  det  i  dagens  förskolor  med många barn och få  personal  är  svårt  att  få  till  en
återhämtning för barnen. Pedagogerna anger att i dagens samhälle upplevs barn vara väldigt aktiva
och ibland ”överspeedade”, samt att de har långa dagar. Samtidigt som vårdnadshavare gärna vill att
barnet ska sova  lite  för att det ska somna fort på kvällen. Vilket pedagogerna ger uttryck för vara
skrämmande då vårdnadshavare är de/den viktigaste för barnet.

Tyvärr så ser det väldigt annorlunda ut idag jämfört med förr. Då fick barnen sova hur länge de 
ville, idag ska de sova lite, trots att vi kan se ett behov att de behöver det. Mer stressade barn, långa
dagar, svårt med lugna stunder. (Brevintervju)

4.2 Beskrivningar av barns återhämtning i förskolan

De yngre barnen nämns av de intervjuade pedagogerna sova och dessa ligger i spannet 1-3 år. 
Dessa sover oftast i vagn ute eller på madrass i ett avskiljt rum som mörkläggs och antingen är tyst 
eller spelas svag musik eller en saga. Arbetsvila5 är ett koncept som anges fungera för de barn som 
pedagogerna upplever inte kan tillgodogöra sig den form av återhämtning som en sagostund kan 
utgöra. 

...bland de äldre barnen 3-5 år så har vi ingen madrass vila längre, inte här i alla fall vad jag vet. 
Kan finnas nån avdelning som haft det rätt länge kvar, men det är borta.    (Pedagog 4)

Massage anses av pedagogerna vara en form av återhämtning och Pedagog 6 som håller i massage 
med de barn som inte sover, berättar i intervjun hur vissa barn som upplevs oroliga och ”uppe i varv”
har setts göra en positiv förändring genom massage, att barnet visat sig mer avslappnat efteråt. Ibland
kan barngrupperna delas för att skapa ett lugn och pedagogerna uttrycker en styrning mot lugnare 
aktiviteter. Vikten av att innan massagen fråga ”Får jag massera dig?” och efteråt ”Tack för att jag fick 
massera dig”, synliggörs för att få in ”det här mjuka och vänliga mot varandra”. Något som nämns 
kan behövas speciellt i en grupp där det kan förekomma konflikter. Massage uppger pedagogerna är 
något som barnen uppskattar, och Pedagog 6 uppger även det pedagogiska i denna form av 
återhämtning: hur barnet får lära sig att följa instruktioner, hur aktiviteten har en start, en mitt och ett 
slut, samt att fullfölja sitt val av aktivitet. 

I brevintervjuerna framkommer ovanstående metoder för återhämtning, samt nämns några fler. En
lugn aktivitet, oftast bokläsning, antingen att de tittar i böcker själva eller att det är högläsning av 
pedagogen. Utöver bokläsning kan barnen bland annat att ligga i soffan och vila. Massagesaga6, yoga7 
och att titta på ipad är andra typer av återhämtning.

4.3 Möjlighet och hinder för barns delaktighet och inflytande i sin återhämtning.

Hur  man  kan  ta  hänsyn  till  barnets  individuella  behov  av  återhämtning  problematiseras  av
pedagogerna mot personaltäthet, miljöns utformning, schema, rutiner och övriga barn. De berättar
hur de kan se barn söka efter en lugn vrå men inte finner någon.

5Med arbetsvila menar pedagogerna en form av återhämtning som sker under en självvald aktivitet
som pedagogerna har uppmärksammat skapar ett lugn för barnet. Aktiviteten sker individuellt med
ett fåtal barn som inte har schemalagd sovvila eller kan tillgodogöra sig annan återhämtningsaktivitet.
6Massagesaga är en berättad saga där barnen gör utstakade rörelser på varandras kroppar, normalt
ryggen. Detta sker med bollar i olika former eller med händerna.
7Yoga  är  långsamma  rörelser  utförda  på  matta  på  golvet  under  tystnad,  rörelser  som  sker  efter
instruktioner av medverkande pedagog.
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Pedagog 4 anger hur de har en positiv personaltäthet på grund av att de har lyft problematiken
kring tidsaspekten för förskolechefen och denne har beviljat dem mer tid. Detta möjliggör en vila där
den yngre barngruppen sover i ett rum med en pedagog och en pedagog som kan vara med de äldre
barnen i ett intilliggande rum och ta emot de små som vaknar. 

Vidare  menar  denne  att  återhämtningen  i  barngruppen  kan  anpassas  vid  lugnare  dagar  vid
exempelvis lov. De små sover som vanligt, de behöver alltid sova annars blir det ingen bra dag varken
för dem eller övriga. För de äldre kan det se annorlunda ut, de tar inte den vanliga samlingen efter
lunch utan om barnen vill kan de gå ut direkt eller göra något annat. Det möjliggörs när det är max
halva gruppen, annars krävs det en struktur. 

Personaltätheten anses av de intervjuade pedagogerna som avgörande, hur de har fått ”pussla” 
med schemat för att få till det. Besvärligheten med detta nämns men också fördelen att få det bra för 
barnen. Vidare omtalas även hur återhämtningen helt och hållet uteblir på grund av låg personaltäthet
och lokalbrist eller lokalens utformning. 

Vi har ju liksom inte personal så att det räcker om vi ska ha vila för alla.    (Pedagog 2)

Samtidigt som vissa förskolor tillsynes har goda tillgångar då de använder flera rum till 
återhämtning. Sovande barn kan ligga för sig, lite olika beroende på vilans längd, samt hur annan vila 
förekommer i andra rum. 

Liknande svar går att utläsa i brevintervjun: ”Vi delar upp barnen i olika rum så alla ska få tillgång 
till den vilan som passar dem bäst”. Pedagogerna har också omnämnt hur personaltätheten ses som 
ett hinder i en vila för alla barn, om de ser att ett barn är trött så försöker de tillgodose det, men anger 
att det kan vara svårt att anpassa verksamheten.

Som det ser ut i dagens förskolor med många barn och få personal är det svårt med återhämtning 
för både barn och pedagoger. Barn kan vilja gå undan och vara själva stunder under dagen vilket 
inte fungerar då det är barn i alla rum. (Brevintervju)

4.4 Uppfattningar av och åsikter om vårdnadshavares roll i barns vila

Det  framkommer  tydligt  av  de  intervjuade  pedagogerna  hur  barns  individuella  behov  av
återhämtning,  planeringen  av  vilan  och  hur  länge  barnet  får  vila  alltid sker  i  dialog  med
vårdnadshavare.  Om pedagogerna upptäcker att barnet inte orkar, tar de en öppen diskussion med
vårdnadshavarna om hur det barnet kanske sover för lite. 

Det berättas hur barn har fått 1 tupplur under dagen fram tills dess att det självt naturligt slutat
med det och att det har skett i samråd med vårdnadshavarna. Men även om erfarenheter i motsatsen,
om hur en begränsning i barnets vilan sätts av dess vårdnadshavare.

Pedagog 1 lyfter vikten av att ge vårdnadshavarna en uppfattning om barnets dag på förskolan:
”Det är viktigt att vi som arbetar med barnen förklarar och berättar och låter dom förstå hur det är.”
Om man försöker förklara för vårdnadshavarna hur en dag på förskolan kan vara så kan man komma
till ett konsensus menar denne. Det kan vara svårast för vårdnadshavare med barn som går längst
dagar som kommer tidigt och hämtas sent, att förstå hur intensiv en dag på förskolan kan vara. Vid
dessa tillfällen är det få barn på plats och tempot är oftast lugnt. Belysningen är dämpad samt kan en
radio svagt stå på i bakgrunden. Något som kan ge vårdnadshavarna en skev bild av barnets dag i
verksamheten. 

Pedagog 1 menar att det gäller att rapportera till vårdnadshavarna hur det fungerar under dagen
och  sedan  lyssna  med  dem  hur  det  har  fungerat  hemma,  huvudsaken  är  att  vara  ärlig  då
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vårdnadshavarna  inte  vet  hur  det  ser  ut  för  barnet  under  dagen  i  verksamheten.  Intervjuade
pedagoger  tydliggör  hur  allt  handlar  om  att  ha  en  bra  relation  till  vårdnadshavarna.  Under
introduktionen jobbar pedagogerna med att lägga en bra grund och att sedan bygga på att fördjupa
den kontakten. Att kommunicera med hemmet för att nå en lösning anses vara A och O. 

Pedagog 2 och 3 rapporterar hur de barn som verkar behöva återhämtning mest somnar mitt i
mellanmålet eller på soffan under högläsning på eftermiddagen. Dessa barn somnar väldigt hårt och
är inte glada när de väcks. De beskriver hur de har valt att ta bort vila för de äldre barnen just för att
vårdnadshavarna anger att det blir bråk med barnet vid läggning. Samtidigt anges att om man har en
god relation går det att i samförstånd med vårdnadshavare att hitta en bra utväg, men vid försök till
dialog med vissa vårdnadshavare upplevs de ha en bestämd mening och vill inte hitta en gemensam
lösning. 

Pedagog 4 berättar hur det ibland kan handla om kvartar som barnet tillåts sova och menar att då
måste man sätta sig ner och fundera med vårdnadshavaren då barnet knappt hinner somna innan det
ska bli  väckt.  Det  handlar  hela tiden om ett  samspel  med hemmet och att  man inte  ska förkasta
vårdnadshavarnas önskan då det trots allt är dem som är nr 1 för barnet. 

Nej men nu får hen inte sova mer än en timma, för då är det svårt på kvällen.    (Pedagog 4)

Hen får bara sova en halv timme för hen somnar så sent.    (Pedagog 1)

Pedagogerna menar att man måste möta vårdnadshavarna i detta, det nämns hur vårdnadshavare
också  kan  godkänna  längre  sömn  dagtid  om  barnet  blev  väckt  tidigt  på  morgonen.  En
vårdnadshavare nämns angett att sitt barn måste vila då denne annars blir otrevlig hemma, en annan
som har sitt barn på 15-timmars vill också att barnet ska sova för att må bra. Pedagogerna reflekterar
över barns sovtröskel och om hur vårdnadshavarna antagligen väntar för länge med att lägga barnet.
Pedagogerna syftar på barnets sömncykel, att låta det få somna då det är trött, annars tar det ett bra
tag innan det kan somna. De problematiserar om det kan vara detta som vårdnadshavare möter med
sina övertrötta barn som inte kan somna på kvällen.

I likhet med intervjuerna framträder i brevintervjuerna hur vårdnadshavare vill att barnen ska 
sova mindre och bli väckta, detta då barnen somnar sent, sover dåligt på natten och kanske vaknar 
flera gånger.

...ofta vill föräldrar att barnen ska väckas, trots att vi tycker barnen är trötta och behöver sova mer.

(Brevintervju)

Genom åren har jag märkt att många föräldrar har fått mer och mer åsikter om hur mycket (lite) 
deras barn bör sova för att inte vara uppe för länge på kvällarna. Ibland får detta frångås då vi ser 
att de inte orkar med hela dagarna om de inte får sova tillräckligt. (Brevintervju)

Pedagogerna reflekterar kring varför en del barn inte får sova då de behöver det. De ser det som ett
stort problem och menar att det handlar om respekten mot vårdnadshavarna, men också mot barnen. 

Till skillnad från i intervjuerna har det i brevintervjuerna framkommit hur pedagoger aktivt 
arbetar med att ge vilan mycket fokus i verksamheten och hur de lyft det på föräldramöte. 

4.5 Barns individuella behov av återhämtning i förskolan 

Att observera barnets mående och humör samt observation av hela barngruppen anges som en
metod för att ta reda på barns individuella återhämtningsbehov. Dock nämns hur om ett barn somnar
kan det få sova en halvtimma då pedagogerna anser att barnet då har det behovet. Även vikten av att
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ha en relation till barnet för att kunna utläsa behovet beskrivs av pedagogerna. För att tillgodose barns
behov av sömn omnämns ett samarbete mellan avdelningarna.

De intervjuade pedagogerna redogör för hur de erbjuder barnen individuell återhämtning utefter
behov, olika lång vila, olika lugna vakenaktiviteter samt att man kan dela upp barngruppen i mindre
grupper för att inte trötta ut barnen, och att en grupp kan då antingen gå ut eller gör något annat. 

Pedagog 6 nämner hur det är av yttersta vikt att vara närvarande med barnen för att upptäcka deras
individuella behov. Att se barnet och verkligen vara där. 

Att man är där barnen är. Oftast så är det så här; och vi ska göra det här, och det här papperet ska 
fyllas i, och vi måste fixa det, och att man springer omkring och då blir ju barnen ännu mer också 
uppe i varv för de påverkas ju liksom. Ja men de märker ju om det är mycket rörelser och då blir de
också lite så här oroliga. Så man försöker att då vi inte har planeringstid eller om det är någonting 
som verkligen måste göras då är vi med barnen tillsammans. Så dem sitter ner och inte bara 
springer runt.    (Pedagog 6)

Pedagog 5 nämner hur de tar hänsyn till de individuella behoven genom att tänka på ljudnivån, 
vilket kan fungera som återhämtning. 

Det är ju med höga ljud och det är... Man märker ju att barn idag behöver ju varva ner och få... så 
slipper man ju vara här upp i röstvolymer (höjer rösten) och så där. Man får vila lite öron...

   (Pedagog 5)

Pedagogerna anger att de försöker lösa det bäst för varje individ och olika individuella lösningar 
nämns. Ett barn nämns sova i ett intilliggande kontor i sin vagn då denne inte kunde sova med andra, 
ett annat barn får sova i en resesäng inne i personalrummet av samma orsak. Andra individanpassade
lösningar som nämns är hur ett barn som sover ute vill bli gungat, 1 eller 2 barn som ser ut att behöva 
återhämtning kan pedagogen ta med in i ett lugnt rum och läsa en bok eller sitta i soffan och mysa, 
eller så kan det/de  följa med in i köket när pedagogen förbereder mellanmål och barnet kan då sitta 
och titta ut genom fönstret på bilarna och samtala med pedagogen. 

Det finns hundra sätt att använda sig av.    (Pedagog 1)

Blir det bra för barnen blir det även bra för oss tycker jag.    (Pedagog 4)

Enklare individanpassade lösningar för att få barn under sovvilan att komma till ro menar de 
intervjuade pedagogerna kan vara att klia ett barn på ryggen, hålla ett barn i handen eller att småprata
lite innan barnet somnar. 

Dock  menar  pedagogerna  att  vissa  lösningar,  som  exemplet  med  resesängen,  ger  mycket  att
diskutera ur arbetsmiljösynpunkt. Något som dock accepteras då det är en bra lösning för barnet.

Vi har valt att sträcka oss ganska mycket på det, för att sover inte små barn då orkar dom inte. Det 
går bara inte, vi tycker att det har varit värt det. Så vi har vilan... har vi gett mycket fokus på kan 
man säga.    (Pedagog 1)

 Något  som motvilligt  accepteras är hur pedagogernas ryggar blir  lidande av att  lyfta upp ett
”medvetslöst” barn på X antal kilo, som efter vårdnadshavares önskemål ska väckas. 

Kan man möta barnen blir det harmoni menar Pedagog 4 och nämner hur de har haft ett par barn
som somnade in med välling istället för napp. De valde att se på det naturligt då dessa barn var van
det  hemifrån.  I  samråd  med  vårdnadshavarna  planerades  en  mjuk  övergång  med  välling  som
successivt trappades ned för barnets skull, och slutligen kunde ersättas av napp . Denne poängterar
att man vinner inget på att vara ”fyrkantig” och säga ”Här är det så att här får de ingen välling!”
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Utan genom att skapa en god relation och kommunikation till vårdnadshavarna menar pedagogen,
utvecklas en förståelse och det  bygger en bra grund för  en framtida samverkan för att  tillgodose
barnets individuella behov.

Pedagog 4 refererar till sina egna barn och menar att barn bör sova till 2-3-års ålder, och denne har
upplevt att kl.14 är ett ”gyllene klockslag”. Hen har inte uppfattat några negativa effekter av barn som
sover länge på förmiddagen, så länge det sker innan kl.14 annars kan barnet få svårt att somna på
kvällen. Pedagog 5 har också fastnat på klockslaget och denne menar sig ha hört i forskning på hur
barn som sover fram till kl.13,30 inte störs i sin nattsömn. 

Under intervju med Pedagog 2 och 3 nämner vi KD´s motion och pedagogerna delar med sig av
sina åsikter kring det. De tror att anledningen till att inget har hänt kan vara att alla partierna vill
fånga röster, det vill säga  vårdnadshavarna. Som i sin tur spekuleras av pedagogerna inte vill förlora
vare sig maxtaxan eller möjligheten att ha barnet på förskolan obegränsad tid. Vilket gör att partierna
inte vågar ställa sig upp och säga ”nu måste vi tänka på barnen!” 

I brevintervjuerna framkommer samma förfaringssätt för att synliggöra barns individuella behov
av återhämtning som i intervjuerna. Vidare berättar pedagogerna hur de frågar de äldre barnen om de
vill vila, och hur barnet kan komma och säga till pedagogen  att  det vill vila. De yngre barnen kan
tillåtas få sova en extra tupplur innan lunch vid behov menar pedagogerna.

I vissa fall får barn sova en stund på förmiddagen också, speciellt små barn. (Brevintervju)

I brevintervjuerna framkommer bland annat hur barnen delas upp i olika vilor som passar dem
bäst för stunden samt tas hänsyn till olika barnkombinationer när de placeras ut i olika rum. Det anges
hur pedagogen kan kontakta vårdnadshavaren om tidigare hämtning om barnet uppges för trött.

Om barnet inte alls orkar med verksamheten ringar vi föräldern och funderar om barnet kan få bli 
hämtat eller sluta tidigare. (Brevintervju)

4.6 Reflektioner över barns återhämtning 

Ämnet anses av intervjuade pedagoger viktigt och att ha en gemensam syn på barns återhämtning,
samt anges att de har reflektion kring återhämtning i arbetslaget. Synbart trötta barn uppges skapa ett
behov av reflektion och detta för att åstadkomma goda förutsättningar för barnet på individnivå. 

Förändrade arbetssätt kan först tas upp mellan de arbetande pedagogerna och vårdnadshavaren
och sedan vid nästa planeringsmöte,  lite  beroende på situation.  Pedagog 4 nämner att  de har  ett
blädderblock där de kan föra anteckningar till och från vårdnadshavare och varandra. Samt ibland
finns ämnen som de inte vill prata ”över huvudet” på barnen om.

Pedagogerna ger uttryck för anledningar till återhämtning, att hämta kraft, att orka med dagen då
barnen är trötta, att gå ner i tempo, samt de långa intensiva dagarna med hög puls och många intryck.
Utöver detta anger pedagogerna vikten av vila för barn, av att med återhämtning samla sina tankar
och reflektera för att komma ner i tempo och lägga grunden för en god eftermiddag.  Pedagogerna
nämner läroplanen och uppdraget, och berör barnets behov av och rättighet till vila och återhämtning
under dagen. De menar att barn idag har  långa dagar i verksamheten och 1-3-åringar anses  behöva
någon form av  återhämtning  utöver att  sova  mitt  på  dagen.  Pedagogerna  2  och  3  spekulerar  att
anledningen  till  alla  bokstavskombinationer  kan  bero  på  att  barnen  är  ”överspeedade”  och  att
återhämtning uteblir, och menar att barnen aldrig hinner varva ner. 

Pedagog  6  synliggör  problematiken  runt  traditioner  och  inarbetade  rutiner  och  försöker  sätta
fingret på vad det är som skapar dessa och hur de kan brytas. 
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Många här har ju jobbat väldigt länge tillsammans på det här stället och det känns som att... ja men
det är nånting... i förskolor där jag varit tidigare också. Att man har ju en viss rytm.// Det är som 
om det är någon form av tradition på nåt vis känns det som. Och det är ju svårt, nu har vi ju börjat 
bryta mönster då vi har börjat ta in andra typer av vilor och tagit bort... jag men förut så hade vi ju 
saga. Men ska man läsa för tretton stycken och försöka fånga dem? Det går inte,  det blir  inge  
bra. Så vi har ju börjat lite grann och ruska om.     (Pedagog 6)

Under intervjun fortsätter Pedagog 6 förklara hur denne kan känna sig motarbetad och nämner
vikten  av  att  alla  är  på  ”samma  bana”,  av  att  våga  förändra  sig  och  synliggöra  sitt  eget
förhållningssätt.

Det är ju det, man behöver en gemensam syn på både barn och varför man är på jobbet. Såna grejer
liksom för att få det att funka. // Ja men för en del är det svår att se sin egen... bli medveten om hur 
man själv är. Man... vi har gjort så här i trettio år. Det är väl då bara så.    (Pedagog 6)

Både intervjuer och brevintervjuer synliggör  vikten av en gemensam syn inom verksamheten.
I brevintervjuerna framkommer hur reflektioner kan ske dagligen under arbetstid eller på planering,
APT (arbetsplatsträff), reflektionstid eller pedagogisk eftermiddag, samt att reflektion över barns vila
sker först när behovet visar sig. Vidare nämns att vår studie väckte frågan.

Alla behöver tid för återhämtning och för att varva ner. Vuxna har ju lunchrast enligt lag för man 
behöver det. Det behöver också barnen. Vissa barn vistas ju mer än 40 timmar/vecka. (Brevintervju)

Brevintervjuerna synliggör hur barn är i behov av vila och/eller att sova för att orka med, och för att 
kunna ta in kunskap. 

Alla våra barn behöver återhämtning på något sätt under dagen men på olika sätt och det är mitt 
(pedagogens) ansvar att se till detta. (Brevintervju)

Pedagogerna menar att alla har behov av återhämtning, barn som vuxna. Exempel som lyfts är hur 
vuxna kan återhämta sig på bussen från jobbet, i kön på ICA eller på gymmet. Medan barnen inte har 
den möjligheten. Det nämns hur de vill ge barn den förmågan som en viktig kompetens att ha med sig
i livet, att finna dessa stunder för återhämtning, hur det är viktigt att i tidig ålder få en positiv 
upplevelse av återhämtning.

Det är superviktigt för små och stora barn med vila/sova för att de ska kunna utvecklas. Är barnen 
trött och ledsen, vad lär de sig då? (Brevintervju)

4.7 Sammanfattning

Pedagogerna  i  båda  intervjugrupperna  reflekterar  kring  hur  det  var  förr  och  menar  att  barn
behöver  mer  återhämtning  nu  och  de  ser  en  markant  förändring  i  uppfattningarna  kring  barns
återhämtning. De intervjuade pedagogerna menar dock att det inte kan ses som att det var bättre förr,
bara annorlunda. Visserligen sov alla då men ingen hänsyn togs till det individuella barnets behov,
något som har stark fokus idag. Vidare nämns hur synen på det kompetenta barnet ska göra barnet
självgående, och pedagogerna menar att det bygger på att det är många barn i barngruppen som det
ser ut i dag.

Alla informanter lämnar olika exempel på återhämtning för barn under dagen på förskolan. De
intervjuade pedagogerna beskriver en arbetsvila för barn som inte kan tillägna sig de återhämtningar
som erbjuds kollektivt.

Båda intervjukategorier problematiserar vad som påverkar barns möjlighet till återhämtning och
finner hinder i personaltäthet, miljöns utformning, schema, rutiner och övriga barn. Flera faktorer kan
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samverka och resultera i att återhämtningen fullständigt uteblir. De berättar också hur de kan se barn
söka efter en plats för lugn och ro, men att de inte finner någon. 

Uppfattningar och åsikter om vårdnadshavares roll i barns återhämtning skiljer sig inte mellan 
intervjugrupperna. Vårdnadshavarna rapporteras önska att barnen ska sova mindre under dagen och 
hur dessa ska väckas, då ofta med dåligt humör. Anledningar till varför är att barnen somnar sent på 
kvällen, sover dåligt på natten och kanske vaknar flertalet gånger under natten. Dock nämns i 
brevintervju hur önskemålet kan frångås om pedagogen märker att barnet inte orkar med. 
Problematiken kring barns uteblivna återhämtning menar pedagogerna i studien bottnar i en respekt 
mot vårdnadshavarna och de nämner även respekten mot barnen. I arbetet med att få 
vårdnadshavarna att förstå barnets behov av återhämtning lyfter Pedagog 1 vikten av att förklara för 
dem hur en dag på förskolan kan se ut, för att undvika förförståelser och missförstånd.

I intervjuerna likväl som brevintervjuerna framkommer att observera hur barnet mår och dess 
humör är metod för att avgöra det individuella behovet av återhämtning, samt kan observation av 
hela barngruppen även användas. I intervjuerna framförs flera alternativ på hur pedagogerna möter 
barnets individuella behov. Pedagoger ger 2 exempel på förfaringssätt vid barns vila som kräver en 
acceptans av ett arbetssätt som påverkar ryggarna negativt. Det ena för att möjliggöra vilan för barnet 
och det andra för att möta vårdnadshavares önskemål. Pedagog 2 och 3 problematiserar KD´s motion 
nämnd i inledningen, hur det kan vara vårdnadshavarnas rösträtt som påverkar partiers ovilja att stå 
upp för barnet. I brevintervjuerna framkommer samma förfaringssätt för att synliggöra barns 
individuella behov av återhämtning som i intervjuerna. Samt hur de kan fråga de äldre barnen om de 
vill vila. Ovanstående argument rörande KD´s motion kan skönjas i brevintervju där det nämns hur 
vissa barn vistas mer än 40 timmar/vecka och hur vuxna har rätt till raster enligt lag men inte barn. 
Ansvaret för barns återhämtning i förskolan nämns i brevintervju ligger på pedagogen. Förmågan att 
kunna återhämta sig ses som en viktig kompetens i livet, något som barn måste lära sig. ”Är barnen 
trött och ledsen, vad lär de sig då?”
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5 Diskussion
I detta avsnitt kommer vår analys av data samt tillika forskning att diskuteras utifrån följande  
rubriker:

◦ Uppfattningar om barns delaktighet och inflytande
◦ Hur kan vårdnadshavares delaktighet och inflytande se ut?
◦ Att skapa en naturlig återhämtning för barn  
◦ Barns avsaknad av rätt till vila och återhämtning 
◦ Alternativ återhämtning i förskolan
◦ Personaltäthet som begränsning och möjliggörare

5.1 Uppfattningar om barns delaktighet och inflytande

Intervjuade pedagoger har på frågan ”Hur kan återhämtningen se ut?” inte nämnt någonting om
barns delaktighet och inflytande, mer än att några valmöjligheter finns. Dock är utbudet av aktiviteter
begränsat och fastställt av pedagogen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att frågor som
lyfts är de som vuxna finner intressanta. Kontentan blir att barn tillåts få komma till tals enbart om de
vuxna anser att barnet har något att bidra med. Här skulle delaktighet kunna infrias i att låta barnen
vara med och bestämma de ”lugna” aktiviteterna.  Arnér (2009) synliggör ett arbetssätt att utgå från
”vad barnen önskar och ser som värdefullt”, 6-åringar som får ansvara över sin vila kan också göra
det, och på ett sätt som uppfyller flera läroplansmål.  Nothard et al. (2015) menar att den demokrati
som synliggörs i verksamheten för att uppfylla läroplansmålen mest handlar om support i lärande,
vilket gör att demokratin blir snudd på osynlig i övergångar och rutiner runt tiden för återhämtning.
Hur dagens individuella tänkande gör att man utgår från barnet men också från vårdnadshavarna
berättas under intervju. Dock framträder en hierarki, att vårdnadshavarnas vilja övertrumfar barnens
behov. Något som förvånar oss, då vi upplever att det ligger på pedagogen att synliggöra barnets
behov under dagen, vilket stöds av brevintervju som nämner hur ansvaret ligger hos pedagogen. 

Genom att låta barnen få komma till tals för att synliggöra problem i rutinerna kring vilan och på
så  sätt  låta  dem  vara  med  och  lösa  dem,  kan  man  uppfylla  läroplansmålen  och uppfylla  barns
individuella vila. Men att låta barnen få möjlighet att vila ”om det vill” kan lägga för mycket ansvar
på individen. De har kanske ännu inte den förståelsen för sin egen återhämtning, men att synliggöra
tröttheten för barnet och sen låta barnet ge uttryck för hur vilan ska gå till kan istället vara en väg att
gå. Brevintervjuade pedagoger har nämnt att barn måste lära sig att vila. Vi ställer oss frågan varför
skulle ”konsten att vila” komma av sig  självt när barnet styrs av verksamhetens rutiner och scheman?
Barnet behöver hjälp att klara av många naturliga saker som toalettbesök och äta mat, varför ska inte
återhämtningen inkluderas i liknande lärandesituationer?

5.2 Hur kan vårdnadshavares delaktighet och inflytande se ut?

Persson och Tallberg Broman (2002) synliggör hur kontakten med vårdnadshavarna har ökat och
hur yrket nu innefattar ett mer socialt  arbete, samtidigt som vårdnadshavarna upplevs ha ”släppt
ansvaret” och uppfostrar inte sina barn som förr. Vilket talar emot vårt resultat där vårdnadshavarna
upplevs ha många åsikter om hur barns återhämtning ska se ut.  Harju och Tallberg Broman (2013)
menar att ett ökat inflytande och en delaktighet för vårdnadshavarna kan bana väg för ett ökat stöd i
barnens hälsa och välbefinnande. Något som vi dock uppfattar kräver kunskap i ämnet, för att kunna
backa upp en åsikt. En intervjuad pedagog säger ”Vi kan och vi jobbar ju med barnen så att det är vi
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som ändå kan det här på något vis.” Dock finner vi att  ämnen som sömn, vila och återhämtning
uppleves frånvarande i utbildning beträffande små barn. Sandberg och Vuorinen (2007) nämner hur
vårdnadshavarna är barnets ställföreträdare och menar att vårdnadshavarna är mer utbildade nu och
har en vilja och en förväntan på att utöva sitt inflytande och sin delaktighet i barnets verksamhet. Men
frågan  är  kanske  vad de  besitter  kunskap  i?  Vårdnadshavarna  kan  besitta  kunskap  i  barnets
sömnmönster hemmavid, när det exempelvis inte vill somna eller sover fragmenterat. Men kunskap i
varför  detta sker, som forskarna förklarat, upplever vi saknas hos pedagogerna och hur de i sin tur
visar att det saknas hos vårdnadshavarna. Till exempel barns överstimulering och stress. 

Sandberg och Vuorinen (2007) fortsätter att delaktighet och inflytande inte går att jämställa med ett
medbestämmande  och  oavsett  hur  läroplanen  erbjuder  detta  bör  pedagogerna  reflektera  över
huruvida dessa åsikter ska uppmärksammas och tas hänsyn till. Vi upplever i båda intervjugrupper
att de godtar vårdnadshavarnas åsikter alltför lätt, och hur detta sker på barnets bekostnad. Ämnet
vila och återhämtning lyfts enligt brevintervju på ett föräldramöte för att förtydliga dess vikt i barns
välbefinnande. Desjean-Perrotta (2008) menar att visa vårdnadshavarna hur man ser det pedagogiska
i vilan,  där barn får lära sig fördelarna med återhämtning, på samma sätt som de lär sig om goda
matvanor. Vidare vill forskaren införa sömn och återhämtning i läroplanen. 

Vi upplever hur pedagogens kunskap står i kontrast till vårdnadshavarens, och vi tolkar i båda
intervjugrupperna en maktaspekt i relation till vårdnadshavarna. Pedagog 4 nämner vikten av att inte
förehålla sig ”fyrkantig” utan vara flexibel och kunna tänja på regler och rutiner för barnets bästa.
Men  vi  ställer  oss  frågande  till  hur  denna  maktaspekt  utnyttjas  av  vårdnadshavarna,  eller  hur
pedagogerna låter vårdnadshavarna utöva denna makt. En makt som vi ser inte gagnar barnet trots
hur pedagogerna vid upprepade tillfällen nämner att de ser till barnets bästa.  Intervjuade pedagoger
nämner respekten mot vårdnadshavarna som anledning till  varför de går på deras spår angående
begränsning av återhämtningen, att barn inte tillåts vila trots att de ser behovet. Men vi frågar oss var
däri ligger då respekten för barnet?

Nothards et al. (2015) visar på ett brett utbud av metoder rörande barns sömn  i förskolan och hur
tolkningen av läroplanen och tillämpningen av den kan variera kraftigt. Forskarna påtalar vikten av
att se barnets individuella behov och att använda sig av flexibla arbetsmetoder. 

5.3 Att skapa en naturlig återhämtning för barn 

Barn  har  behov av  individuell  tillräcklig  sömn och  Desjean-Perrotta  (2008)  menar  att  av  olika
anledningar  får  barn  för  lite  sömn,  något  som negativt  påverkar  deras  utveckling  och att  kunna
koncentrera sig. Brevintervjuer ger exemplen att vuxna kan finna återhämtning i små luckor som ”på
bussen  på väg från  jobbet,  i  kön på ICA eller  på  gymmet”,  dessa  luckor  finns  inte  naturligt  på
förskolan med det tempo som råder där. Därför måste pedagoger  skapa dessa luckor för barnen, en
stund  att  återhämta  sig  och  varva  ner.  Arnér  (2009)  menar  att  barn  behöver  situationer  av
återhämtning  för  att  kunna  reflektera,  reflektion  betonas  som  viktigt  i  återhämtning  även  i
brevintervjuerna.  

Siren-Tiusanens och Robinsons (2001), Nothard et al. (2015) och  Desjean-Perrotta (2008) nämner
hur barn kan behöva upp till 2 tupplurar per dag, dessa schemaläggs normalt på morgonen och direkt
efter  lunch.  Intervjuade och brevintervjuade pedagoger nämner att  detta förkommer, då vanligast
med de minsta barnen, upp till cirka 3 år. Siren-Tiusanens och Robinsons (2001) observationer visar
hur  ett  barn  kan  komma  i  kläm  vid  dålig  kommunikation,  skiftbyten,   oförståelse,  bristande
samarbete,  avsaknad av  gemensam  syn,  ångestfyllda  pedagoger  som skyller  på  varandra  och  en
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underbemanning. Detta belyser vikten av kommunikation både med vårdnadshavare men också i
arbetslaget. Utöver detta beskrivs verksamhetens lokaler som trånga, opraktiska och dåligt planerade.
Liknande  anledningar  synliggörs  i  vår  studie  just  till  varför  barns  återhämtning  inte  alltid  kan
möjliggöras.  Persson  och  Tallberg  Broman  (2002) rapporterar  om  hur  pedagogerna  upplever  att
vårdnadshavarna har släppt fostransdelen vilket resulterat i en skev ansvarsfördelning, speciellt då
vårdnadshavarna nämns vara barnets ställföreträdare. Men vi känner att en ställföreträdare är väl en
person som talar för någon som inte kan tala, något som kan stämma överens med 1-2-åringar. Men då
barnet kan prata och göra sig förstådd ser vi inte vikten av att ha en ställföreträdare. Pedagogen kan
då prata med barnet själv, men vårdnadshavarna är de som känner barnet bäst och deras åsikter ska
naturligtvis respekteras i relation till barnets behov i verksamheten. Harju och Tallberg Broman (2013)
lyfter  att  vårdnadshavarnas  delaktighet  och  inflytande  i  verksamheten  ses  som  positivt  av
pedagogerna, en samverkan som ska gynna barnet. Dock ska inte denna delaktighet och inflytande
likställas ett medbestämmande (Sandberg och Vuorinen,  2007). Detta förstår vi som att vi inte ska
acceptera alla önskemål utan öppna för en jämbördig dialog för att främja barnets tid i verksamheten.

Vårt resultat tydliggör att ett bra samarbete hem och skola är av yttersta vikt, Nothard et al. (2015)
och Siren-Tiusanen och Robinson (2001) synliggör schemats makt för oss, över såväl pedagoger och
barn  som  hela  verksamheten.  De  menar  att  vikten  att  hålla  verksamheten  flytande  påverkar
pedagogens möjligheten till att se barnets fysiska och känslomässiga behov. Vi känner att genom att
reflektera i arbetsgruppen och synliggöra denna form av makt, skulle pedagoger kunna arbeta med
den istället för att bli en slav under den. Pedagog 4 har nämnt ett pusslande med schema för att det
ska bli  så  bra som möjligt  för  barnen,  medan Pedagog 2  och 3 anser  att  det  är  svårt  att  få  ihop
verksamheten utifrån individuell återhämtning. 

Intervjuade  pedagoger  berör  hur  kl.13,30-14,00  är  ett  ”gyllene”  klockslag  och  hur  de  endast
upplevt positiva effekter hos barn som sover på förmiddagen, så länge det sker innan detta klockslag.
Pedagog 1 menar genom att se till barnets sömncykel, synliggörs barnets individuella behov. Denne
problematiserar huruvida det kan vara denna störda cykel som gör att vårdnadshavare upplever barn
som inte vill sova på kvällen. Något som Nothard et al. (2015) och Siren-Tiusanen och Robinson (2001)
visar i sin  forskning, vilket stödjer pedagogens teori. Barn som får följa sin sovrytm och får vakna
spontant  visar  inte  prov  på  fragmenterad  sömn  eller  svårigheter  vid  insomnandet  på  kvällen.
Intervjuade pedagoger lyfter vikten av att vårdnadshavarna bör uppmärksamma barnets ”sovtåg” och
lägga barnet i  tid,  hur det annars kan ta lång tid innan nästa sömncykel kommer. Information vi
uppfattar inte når fram till vårdnadshavarna. Kan detta resultera i denna maktkänsla mellan pedagog
och vårdnadshavare, vuxna människor som är så viktiga för barnet?  Siren-Tiusanen och Robinson
(2001) höjer  ett  varningens finger  mot att  ta  bort  denna dagvila  före 3 års  ålder.  Något  som kan
resultera i just nattvak och sen insomning.

5.4 Barns avsaknad av rätt till vila och återhämtning 

Persson och Tallberg Broman (2002) menar att pedagoger oroas av hur en kravfylld och stressad
barndom framträder med mycket aktiviteter. I resultatet rapporteras om ett samhälle med hårt och
snabbt tempo. På grund av detta, för att förebygga stress, berättar Pedagog 1 om ett aktivt val att inte1 om ett aktivt val att inte
sätta upp lappar om aktiviteter. Denne menar att efter en dag på förskolan är barnet i behov av vila,
och belyser hur relationen till vårdnadshavarna är grundläggande för att få dem att förstå detta.

I brevintervju omnämns hur vuxna har lunchrast enligt lag och menar att även barn behöver det.
Denne menar hur vissa barn vistas mer än 40 timmar/vecka på förskolan. Mikael Oscarssons motion
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till regeringen yrkar på att barn på motsvarande sätt bör skyddas av liknande lag som vuxna. Han
ställer vuxnas lag på 5 veckors semester mot barns närvaro på förskolan som kan vara året runt. Samt
hur vuxna omfattas av en lag som fastställer 40 timmars arbetsvecka medan det inte är ovanligt att
barn tillbringar mer än 50 timmar per vecka på förskolan. Vi känner en maktlöshet i frågan då den inte
vunnit någon form av laga kraft trots en 12 år gammal motion och en nyligen reviderad läroplan. Vad
vi förstår finns således inget som helst lagligt skydd rörande återhämtning och rekreation för barn i
förskolan. Vi upplever Pedagogerna 2 och 3´s åsikter runt hur detta rör partiers röstjakt, berättigade. 

Desjean-Perrotta  (2008)  rapporterar  om  hur  flera  instanser  vill  byta  ut  bland  annat  den
schemalagda återhämtningen som ses som ett slöseri med tid, till fördel för lärande aktiviteter. Att
sätta in fler lärandeaktiviteter kan ses som positivt men man bör beakta vilka aktiviteter dessa ersätter.
Denna forskare menar att hela eftermiddagen kan gå förlorad om barnets behov av återhämtning inte
tas på allvar. Båda intervjugrupper rapporterar att detta är vad som händer när barns behov av sömn
inte  kan beviljas  på grund av vårdnadshavares  önskemål.  Vi  tolkar  resultatet  att  detta gäller  just
sömnen och de små barnen, men hur ser det ut för de större barnen och deras behov av återhämtning?
Något  vi  uppmärksammat  i  förskollärarutbildningen  där  lärande ingår  i  alla  kurser  men knappt
någon form av återhämtning kan återfinnas. Hur ska vi uppnå läroplanens mål gällande lärande om
barnen inte kan tillgodogöra sig det vi lär ut på grund av trötthet? Arnér (2009), Desjean-Perrotta
(2008), Johannesen och Sandvik (2009), Nothard et al. (2015) och Siren-Tiusanen och Robinson (2001)
nämner som pedagogerna i brevintervjuerna hur barnet kan ta till sig lärande bättre efter en form av
återhämtning.  Johannesen  och  Sandvik  (2009)  menar  hur  vila  kan  ses  som  en  inaktiv  del  av
verksamheten  om  det  sätts  i  relation  till  mål  och  lärande.  Genom  att  synliggöra  lärandet  i
återhämtningen kan den som aktivitet vinna en starkare ställning. Författarna menar att stillhet kan
användas som ett reflektionsverktyg för barnen, något som resultatet i vår studie belyser vikten av. Vi
känner  att  det  gäller  att  som  pedagog  inse  återhämtningens  värde  och  betydelse  för  barnens
välmående och utveckling.

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) menar att förskolans ambition är att förena pedagogik
och omsorg och visar på att läroplanen har en strävan att skapa en helhet av omsorg och pedagogik.
De menar hur pedagoger kan reflektera över sitt eget förhållningssätt för att försöka skapa en helhet i
omsorg och pedagogik. Genom att anamma ett sådant arbetssätt att erbjuda barnen en pedagogisk
verksamhet  under  hela  dagen,  tolkar  vi  medför  ett  lärande  för  barnen  i  såväl  aktiviteter  som
återhämtning. Desjean-Perrotta (2008) menar att låta barn lära sig om vila i förskolan på samma sätt
som de får lära sig om kost och motion låter naturligt, och något som kanske borde kompletteras i
läroplanen. Nothards et al. (2015) menar att uppdraget tycks motsäga kvalitetsförändringar och pekar
särskilt på tillhandahållandet av individuella möjligheter till sömn/vila. Denna aktivitet är i strid med
andra kvalitetsförväntningar och forskarna nämner lärandet och specifikt hur detta ska ske med egna
val och på ett demokratiskt sätt. Hypoteser varför rutinaktiviteterna kring återhämtning skiljs från
andra  aktiviteter  nämns  vara  pedagogers  förhållningssätt,  deras  svårigheter  att  stödja  barns
självbestämmande i dessa aktiviteter, ett tryck utifrån i form av läroplanen men också vårdnadshavare
samt  personaltäthet  (Nothard  et  al.,  2015). Dessa  svårigheter  som  forskarna  lyfter  att  pedagoger
faktiskt har, ger en grund för nödvändig reflektion över förhållningssätt och förfaringssätt. Pedagog 6
anger  vikten  av  att  våga  förändra  sig,  denne  upplever  att  traditionen  sitter  hårt  fastnaglad  i
verksamheten och upplever ett  motstånd till  förändringar.  Intervjuer  och brevintervjuer  synliggör
vikten av ett  gemensamt synsätt  inom verksamheten,  vi spekulerar om detta kan utgöra hinder i
förändringsarbetet samtidigt som det kan vara ett ”klister” som håller ihop gruppen?
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Pedagog 3 nämner hur denne tror att  boven till  många bokstavskombinationer beror på barns
avsaknad av rätt till vila och återhämtning, att barnens återhämtning uteblir vilket resulterar i att de
upplevs som överaktiva. Dessa barn menar denne aldrig hinner varva ner, något som vi upplever som
tankeväckande då denne nämnt tidigare under intervjun att de har gjort ett aktivt val att ta bort vilan
på  vårdnadshavares  önskan.  Vart  tar  barns  delaktighet  och  inflytande  slut?  Och  vart  tar
vårdnadshavares delaktighet och inflytande vid?

5.5 Alternativ återhämtning i förskolan 

I resultatet nämns hur de alternerar den traditionella sovvilan med att sitta i soffan och läsa eller
bara kramas, massagesaga, massage med bollar, yoga och/eller byggvila. Barn som via massage tar på
varandra beter sig bättre mot varandra menar Pedagog 6 och nämner hur viktigt det är att visa respekt
mot kamraten genom att be om lov. Pedagogen menar att man får in ”det här mjuka och vänliga mot
varann” då denne anser att det finns behov av det. De olika formerna av återhämtning är till för att se
till  individens  behov  för  stunden.  Intervjuade  pedagoger  nämner  återhämtningen  ur  ett
maktperspektiv och hur de styr barnens val av aktivitet, men menar att det sker för att skapa ett lugn
för barnen, att kunna varva ner. Northard et al. (2015) synliggör detta rättfärdigande av att avstå barns
självbestämmande för att skapa ett lugn för barngruppen. Vi undrar om barnen styrs av pedagogerna
med en avsedd förståelse om att de är i behov av en lugn stund eller styrs de av tradition och rutiner?
Vi ser ett  behov här att samtala med barnen om återhämtning och dess fördelar för att inkludera
barnen i beslutstagande som rör dem.

5.6 Personaltäthet som begränsning och möjliggörare

Intervjuade och brevintervjuade pedagoger nämner hur de kan se hur barnen är trötta och i behov
av någon form av återhämtning, men nämner hur de upplever sig begränsas av en låg personaltäthet
för att kunna tillgodo se detta. Nothard et al. (2015) lyfter hur just personaltäthet ses som en aspekt i
hypoteser kring varför sovvilan skiljs från övriga rutinaktiviteter. Vi ser det som att man måste jobba
utifrån det man har och försöka ta sig förbi hinder tillsammans. Pedagog 4 nämner hur dessa hinder
har löst sig av ett pusslande i personalens schema. Reflektion och gemensam syn kan möjliggöra eget
ansvar över de äldre barnens återhämtning som i Arnérs (2009) studie. Johannesen och Sandvik (2009)
nämner hur det inte handlar om att släppa taget om ansvaret och låta barnen göra som de vill, utan att
visa barnen vad ansvar och förståelse i sin återhämtning är och utmana dem i att utöva det.

De som alltid låter barn göra som de vill har fullständigt missförstått begreppet frihet. Det är direkt
fegt att säga till sina barn ”gör som ni vill”.                               (Astrid Lindgren)

Pedagog 4 anger en positiv personaltäthet som beviljats av förskolechefen, något som synliggör
vikten av en god relation till  förskolechefen och vikten av dennes förståelse för verksamheten. En
lösning som kanske inte kan införlivas överallt, men genom att ha en levande kommunikation mellan
avdelningarna tror vi att det kan det gå att öppna för ett samarbete över gränserna.

5.7 Sammanfattning

Vi finner det oroande att intervjuade och brevintervjuade pedagoger inte lyfter barns delaktighet
och inflytande i sin återhämtning och hur pedagogerna inte verkar se vikten av återhämtning för
barns lärande och utveckling. Det nämns hur barnet kan få välja om det vill vila eller ej, något som vi
upplever känns allt för stort ansvar för dem. Att istället se det kompetenta barnet och prata med det
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om dess behov av återhämtning,  ser vi kan vara en god väg att  gå för att uppnå delaktighet och
inflytande, vilket i sin tur kan skapa ett lugn i vilorutinen.

Kan det vara så att  pedagoger missförstått  skillnaden mellan medbestämmande och inflytande
som Sandberg och Vuorinen (2007) tar upp? Hur det inte går att likaställas, men som vi dock upplever
i resultatet. Hur vårdnadshavare övertrumfar barnen hierarkiskt utan tanke på konsekvenserna för
barnet. Sedan ställer vi oss frågande till varför när den traditionella ”efter-lunch-vilan” uteblir inte
kan ersättas med en annan form av återhämtning? Där vilan på grund av vårdnadshavares önskemål
tas  bort,  upplever  vi  att  pedagoger  ser  hinder  hellre  än  möjligheter.  Går  det  inte  att  ordna
återhämtning på grund av lokaler och personalbrist? Eller är det en idetorka som råder och utgör
detta bortfall? Pedagog 6 är inne på detta,  hur denne känner att traditionerna kring återhämtning
”sitter i väggarna” och denne upplever det tungrott att genomföra förändringar.

Nothard et al. (2015) och Siren-Tiusanen och Robinson (2001) synliggör vikten av att låta barnets
naturliga sömncykel vara intakt där barnet själv får styra sin sova-vakna cykel. Pedagog 1 menar att
enbart genom att göra så ser man till barnets individuella behov. Vilket vi tolkar som att om barnets
sömncykel  bryts  av  pedagogen  än  om  på  vårdnadshavarens  önskan,  så  sker  inget  individuellt
synliggörande  av barnets behov.

Vår studie överensstämmer med Persson och Tallberg Bromans (2002) där pedagogerna uttrycker
en oro över hur en kravfylld barndom framträder. Många aktiviteter leder till stressade barn, vilket
lett  till  att  en  förskola  i  vår  studie  valt  att  inte  posta  meddelanden  om  aktiviteter  för  barn  på
förskolans  väggar.  Det  nämns  i  vår  undersökning  hur  barn  kan  ha  över  40  timmar/vecka
iverksamheten. Mikael Oscarssons motion till regeringen hade samma budskap, att barn spenderar
mycket  tid  på  förskolan  samt  att  de  omfattas  inte  av  regler  för  raster  och  semetser  som  vuxna
människor.  Till  detta  ska läggas  hur  vårdnadshavare  ofta  vill  att  dess  barn ska ha mindre  vila  i
förskolan.  Vi  känner  att  detta  är  en  skrämmande  utveckling,  hur  skapas  hälsosamma
samhällsmedborgare om deras behov inte kan tillgodses? Vi spekulerar om det var i samma veva som
madrassvilan togs bort som maxtaxan infördes? När skedde denna utveckling av synen på barns vila?
Och vad som hände i samhället som ledde till denna utveckling? 

Desjean-Perrotta (2008) tar upp hur vilan kan ses som slöseri med tid och hur den hellre skulle
fyllas med lärande. Pedagoger i vår studie ställer sig undrande till hur ska trötta barn kunna lära sig.
Flertalet forskare och brevintervjuade pedagoger menar att barnet kan tillgodogöra sig lärandet bättre
efter  någon form av återhämtning.  Läroplanen ger  ett  strävansmål  mot  att  förena pedagogik  och
omsorg,  att  verksamheten  ska  utgöra  en  helhet  som  genomsyras  av  dessa  två.  Men  med  ett
förhållningssätt  som  motverkar  det  ena  känner  vi  att  det  känns  motsägelsefullt  att  acceptera  ett
önskemål från vårdnadshavare utan vetenskaplig grund. 

Informanter lyfter detta behov av återhämtning på olika sätt men i resultatet går att utläsa barns
behov  av  återhämtning  och  vårdnadshavares  överlag  motvilja  till  dito.  Vad  grundar  sig  denna
motvilja i? Kan pedagoger hitta andra former av återhämtning som kan tilltala vårdnadshavare? Det
har angivits hur synbart trötta barn lyfter behovet av att reflektera kring ämnet, samt hur detta sker
för att skapa goda förutsättningar till återhämtning på individnivå. Men hur synliggörs barn i behov
av  återhämtning  som  inte  visar  det  i  verksamheten?  Kan  man  inte  möjliggöra  någon  form  av
återhämtning för alla, just för att inkludera alla, oavsett om man visar upp ett behov eller inte? 
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5.8Vidare forskning  

Önskvärt  hade  varit  att  haft  möjlighet  att  observera  det  faktiska  förhållningssättet  inom
verksamheten för att validera resultatet av intervjuerna, men då tidsramen är knapp får vi avstå detta.
Men vi vill gärna inspirera till och trycka på vidare forskning i ämnet.

Vi  vill  också  efterlysa  studier  i  massage,  taktil  stimulering  (beröring)  och  mindfullness  för
förskolebarn. Många respondenter i vår studie har snuddat vid ämnet men då forskning vi funnit rör
vuxna och ligger under medicinsk genre kan vi inte utveckla det. En etnografisk studie i hur det kan
påverka barns välmående och utveckling hade vart av stort intresse.

Samt vore det intressant att undersöka varför inte Arbetslagen och Läroplanen kan följa liknande
regler  och  rutiner  då  de  båda  är  anslagna  av  riksdagen  och  ligger  under  regeringskansliet.  En
undersökning om vad ledare kan ha för utgångspunkt i frågan och vad de understödjer det med. Att
ställa detta mot Barnkonventionen kan ge ytterligare en ståndpunkt ur barns perspektiv.
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Vi heter Sara Backlund och Ulrika Renvall och vi är är två förskollärarstudenter som går
sjunde  och  sista  terminen  på  Mittuniversitetet  i  Sundsvall,  och  vi  är  inne  på  vårt
examensarbete, en C-uppsats. Alla svar kommer hållas konfidentiella fram till uppsatsens
godkännande, därefter kommer all data att raderas. Dock undrar vi om vi kan få återkomma
med  eventuella  följdfrågor.  Detta  för  att  vi  vill  försöka  skapa  oss  en  uppfattning  om
fenomenet återhämtning i förskolan, och inte ser hur den faktiska vilan ser ut.

Är Du FÖRSKOLLÄRARE eller BARNSKÖTARE? Vänligen ringa in.
När utexaminerades Du? _____________ (årtal)

1. Har Ni någon form av återhämtning för barnen under dagen?
JA NEJ

Om JA vänligen fortsätt, om NEJ fortsätt till fråga nr 6.

2. Varför har Ni det?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Hur kan återhämtningen se ut? (Ex. Sova, bokläsning, massage..) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Om, hur tar Du reda på barnens individuella behov av återhämtning under dagen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Hur tar Du hänsyn till detta i barngruppen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Reflekterar Ni över återhämtning i förskolan i arbetslaget?
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Om ja, hur kan den se ut?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. Har Du några andra tankar kring barns återhämtning som Du vill delge oss?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Om vi skulle vilja återkomma till Dig med följdfrågor, vänligen lämna mail adress nedan om
det går bra?

_____________________________________@__________________________________________ 

Tack för Din medverkan!
Med vänliga hälsningar Sara Backlund och Ulrika Renvall
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