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Sammanfattning 
För att på bästa möjliga sätt kunna möta barns behov i förskolan förutsätter det att 

verksamheten präglas av både lek, omsorg och undervisning. Omsorg sammanfattas 

som alla handlingar och aktiviteter som är av vårdande karaktär och där är vilan ett 

tydligt exempel. För att ta reda på hur arbetet kring vilan ser ut i praktiken har fem 

förskollärare och en barnskötare anställd på ett förskolläraruppdrag intervjuats. 

Intervjuerna innehöll frågor kring hur de arbetar med vilan, hur de möter föräldrars 

önskemål, om vilan påverkar verksamheten eller om verksamheten påverkar vilan samt 

hur alla beslut kring vilan motiveras.  

 

Resultatet visar att vilan alltid sker med barnets bästa i fokus men att det inte är en helt 

oproblematisk del av dagen. De dilemman som påpekats oftast har varit att barnen har 

olika sovrestriktioner och därför ska väckas vid olika tillfällen samt att förskolornas 

lokaler anses vara för små eller för få.  

 

Att barnets bästa ska stå i fokus när det gäller vila på förskolan innebär inte alltid att det 

är i linje med vårdnadshavarnas önskemål. Ibland kan barnens behov av sömn under 

dagtid exempelvis försvåra vårdnadshavarnas nattning av barnen kvällstid och det kan i 

en sådan situation uppstå oenigheter kring vems behov som ska få avgöra. Trots detta 

gör förskollärarna sitt yttersta för att vilan ska gynna både barnet, hemmet och 

förskolans övriga verksamhet.  

 

Nyckelord: Barn, Förskola, Förskollärare, Förutsättningar, Sömn, Vila, Vårdnadshavare 
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Inledning 
När jag både som barnskötare och förskollärarstudent arbetat på, eller besökt, olika förskolor 

har jag observerat att många delar av en dag på förskolor ser väldigt liknande ut. Detta 

förvånar dock inte då förskolan enligt skolverket ska vara likvärdig oavsett plats i landet 

(Skolverket, 2018). Något som däremot kan ses som anmärkningsvärt är de stora skillnader 

som verkar finnas i rutinerna kring barnens vila.  

 

Förutom förskolans läroplan (Skolverket, 2018) regleras den svenska förskolan av fler 

styrdokument. Exempel på styrdokument som nämner barns behov av omsorg och som även, 

likt läroplanen, definierar vad förskollärarprofessionen innebär, är Sveriges Skollag 

(2010:800) (Utbildningsdepartementet, 2010) och barnkonventionen (UNICEF, 2018). 

Skollagen är den lag som reglerar hela det svenska skolväsendet i vilken förskolan är en del. 

Kapitel 8 i Skollagen gäller förskolan och förutom att fastställa regler för hur bland annat 

platser ska tilldelas och finansieras så bestämmer den även att förskolan ska stimulera barnens 

utveckling utifrån en helhetssyn på barnets behov baserat på att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet (Utbildningsdepartementet, 2010). 
 

En del av förskolans värdegrund innebär en helhetssyn som säger att: 

”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar 

barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en 

väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och 

vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att 

utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.” 

(Skolverket, 2018, s. 7) 

En dag på förskolan ska alltså innehålla både lek, undervisning och vila och utgå från varje 

barns intressen och behov. Det är förskolläraren som är den ytterst ansvariga för att detta följs 

på varje avdelning och det är därför hens ansvar att barnen: ”erbjuds en god omsorg med 

balans mellan aktivitet och vila,” (Skolverket, 2018, s. 15).  

 

Även i barnkonventionens artikel 31 kan man läsa om barns rätt till vila: ”1. 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 

till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.” (UNICEF, 2018, 

ss. 28–29). Som konventionsstat åtar sig Sverige alltså att säkerställa att förskola och skola 

uppfyller de krav som barnkonventionen ställer (UNICEF, 2018). Detta innebär i praktiken att 

ett barns dag på förskolan ska innehålla både undervisning, lek och vila  

 

Vilan kan enbart utifrån dessa styrdokument anses vara en så pass viktig del av dagen att den 

kan vara avgörande för barnens välmående. Baserat på tidigare besök på ett flertal förskolor 

tycks faktorer som: barnens energi, barnens vistelsetid, förskolans personaltäthet, föräldrars 

önskemål, lärmiljön och utrymmet för vilan påverka hur vilans rutiner ser ut. Baserat på dessa 

iakttagelser undersöker detta examensarbete hur förskollärare resonerar kring vilan och hur 

den kan organiseras. Detta då jag hittills aldrig deltagit i reflektioner kring vilans organisation 

eller uppfattat att andra förskollärare och barnskötare har diskuterat detta.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med varierande perspektiv relevanta för att få 

ökad förståelse och kunskap kring förskolans vila. De perspektiv som presenteras är bland 

andra vad som räknas som omsorg i förskolan och förskolans fysiska rum för vilan samt 

förslag på vad vilan kan innehålla. Innehållet i bakgrunden blir ett verktyg för att tolka och 

diskutera samt bidra med ökad förståelse för de resultat som arbetet genererar.  

 

Informationen presenterad i bakgrunden är delvis framtagen genom databasen ERIC via 

EBSCO med angränsningarna ”peer rewied”, med publicering mellan åren 2010–2019, i 

undantagsfall tidigt 2000-tal, endast full text samt sökorden children, day care, early 

childhood, ECEC, education, kindergarten, nap*, preschool, sleep. Sökorden har kombinerats 

med olika variationer av ”and” och ”or” för att bredda eller begränsa antalet resultat.  

 

Sökningar i sökmotorn GOOGLE har gjorts och då med orden ”Vila i förskolan” där 

resultaten har granskats utifrån källor och huruvida innehållet är trovärdigt. Trovärdigheten 

har bedömts baserat på om författarna är presenterande, vilken organisation som står bakom 

artikeln, hur datan är insamlad samt om ansvarig utgivare med kontaktuppgifter finns 

presenterad på sidan.  

 

Valet att söka tidigare forskning för sekundäranalys, baseras på att det enligt Bryman (2011) 

är mer tidseffektivt att analysera någon annans redan befintliga data. Detta då examensarbetet 

är tidsbegränsat och det redan finns publicerad forskning relevant för arbetet.  

 

Förskolan – omsorg, lek och undervisning 
Nordiska förskolor har sedan länge ett välkänt arbetssätt som på engelska kallas för ”edu-

care” och som bygger på att förskolan ska ha en hemlik miljö som präglas av omsorg, lek och 

undervisning (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2019). Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) menar att omsorg i förskolan kan kopplas till olika specifika moment eller 

handlingar som görs med ett vårdande syfte. De menar att omsorg och pedagogik tillsammans 

ska leda till lärande men att detta inte är en självklarhet så länge pedagogerna inte tillsammans 

har definierat vad omsorg är för dem. Utan en medvetenhet kring vad omsorg är riskerar den 

att hamna i skymundan för pedagogiken och författarna menar att en skicklig förskollärare 

både kan använda omsorgsituationer i undervisningssyfte samt använda omsorg för att främja 

undervisning (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). För att förskolan ska lyckas 

bibehålla omsorgen samtidigt som undervisningen och dokumentation tar allt större plats 

menar Löfgren (2016) att det krävs ett professionellt förhållningssätt av de förskollärare som 

arbetar i verksamheten. Exempel på viktiga färdigheter hos en förskollärare är känslomässig 

närvaro, social kompetens och omsorg för barnen (Löfgren, 2016).  
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Baserat på svar från 698 förskollärare runt om i Sverige kunde Williams et. al. (2019) urskilja 

att oavsett storlek på barngruppen så var en vanlig åsikt hos många förskollärare att de 

föredragit om gruppen var lite mindre. Detta med motiveringen att bättre hinna vara 

närvarande i barnens aktiviteter och samtal. Resultaten visar dock även att gruppstorleken för 

vissa inte spelar någon roll så länge förskolläraren och barnskötarna har ett gott samarbete 

mot gemensamma mål vilket även påstods främja barnens samarbete (Williams et. al., 2019). 

Ett av de hinder som förskollärarna såg i verksamheten var lärmiljöns uppbyggnad och de 

rum som erbjöds. För att på bästa sätt kunna planera sin undervisning ansåg förskollärarna att 

antalet tillgängliga rum och storleken på dessa var av stor vikt. Rummen spelade en 

avgörande roll för vilka aktiviteter som gick att hålla i och hur många barn som kunde delta. 

Problem uppstod när inte alla barn fick plats i ett rum eller när det inte fanns tillräckligt med 

rum för att dela upp barngruppen i mindre grupper vilket ledde till känslan av att barngruppen 

var för stor (Williams et. al., 2019). Oavsett om barngruppen anses vara för stor eller ej så 

menar förskollärare att det behöver finnas en balans i barngruppen för att barnen ska kunna 

utvecklas som individer och som grupp. Denna balans menar de skapas av en väl avvägd 

variation beträffande ålder, kön, etnicitet och social bakgrund (Pramling Samuelsson, 

Williams, Sheridan, & Hellman, 2015; Williams et. al., 2019). 

 

Rum för vila 
Genom att studera historiska fotografier tagna i förskolemiljö har Grunditz (2018) kunnat 

urskilja att vila som en kollektiv aktivitet genom historien alltid krävt ett rum där samtliga 

barn och vuxna fått plats. Rummet har även haft så pass goda förvaringsmöjligheter så att 

bäddar, madrasser, kuddar och filtar kunnat packas undan efter varje vila (Grunditz, 2018). 

Bilder från tidigt 1900-tal visar att sängarna som användes var stora konstruktion av trä och/ 

eller stål och som således behövde plockas fram och monteras ihop av vuxna för att sedan 

även städas undan av dem (Grunditz, 2018). Både i nutid och genom historien har miljön med 

fördel varit utformad på ett sådant sätt att barnen själva ska kunna plocka fram sina 

vilotillbehör och på så sätt utveckla en större självständighet (Grunditz, 2018). I nutid är detta 

en möjlighet då det istället för tältsängar används lätta madrasser som många barn själva 

skulle kunna hantera (Grunditz, 2018). Detta till trots ser författaren att det i Sverige 

fortfarande är de vuxna som skapar tillfälliga rum för vilan när madrasser plockas fram för att 

sedan tas bort (Grunditz, 2018). På ”Stagg Street Center for Children” i Brooklyn, USA, är 

det däremot bara de yngsta barnen på 2-3år som får hjälp med att ta fram tältsängar inför vilan 

medan de äldre barnen tar fram dessa själva. Samtliga barn plockar fram sina egna sängkläder 

och bäddar sedan sina tältsängar själva (Johansson Junttila, 2010). Varje åldersgrupp har 

under förskoleverksamheten ett eget rum där undervisning, lek och vila äger rum (Johansson 

Junttila, 2010).  

 

Vilan ur ett internationellt perspektiv 
Staton Smith och Thorpe (2015) har, baserat på studier av 130 förskolor runt om i Australien, 

visat att rutiner kring vilan varierar markant. Det finns de förskolor som har fasta vilotider där 

alla barn ska sova en viss tid, det finns de som inte alls har fasta vilorutiner utan som låter 
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barnen sova när de är trötta samt att det finns de som genom daglig kommunikation med 

föräldrarna lägger upp dagens viloschema (Staton et. al., 2015). Staton et. al. (2015) menar att 

barn generellt går ganska långa dagar på förskola och att kombinationen av alla intryck som 

hör förskolan till, ex. ljud, kamrater, undervisning, och att de är ifrån sina föräldrar i flertalet 

timmar kan vara väldigt energikrävande. Författarna menar därför att alla barn ska delta i 

någon form av vila under dagen men att det inte behöver vara sömn om barnen inte är behov 

av det men att en lugn stund med en lugn aktivitet för återhämtning är rekommenderat (Staton 

et. al., 2015). Werchan och Gómez (2014) har studerat hur sömn kontra vakenhet påverkar 

barn i 2,5 årsålderns förmåga att lära sig generaliserande begrepp. Deras resultat visar att 

vakenhet efter inlärning av generaliserande begrepp, exempelvis att begreppet hund innefattar 

både labradorer och dalmatiner, bäst hjälper barnen att i minnet bearbeta inlärningsprocessen 

(Werchan & Gómez, 2014). Resultatet visar att vakenheten hjälper till att sålla bort de 

bakgrundsfaktorer som naturligt tagits in i samband med inlärningen för att på så sätt 

förstärka själva begreppet medan sömn befäster alla intryck som tagits in och minskar 

betydelsen av det generaliserande begreppet (Werchan & Gómez, 2014). Vila anses alltså 

vara en avgörande del av barnens dag på förskolan (Staton et. al., 2015) men huruvida vilan 

ska innebära sömn eller annan avslappning varierar (Staton et. al., 2015; Werchan & Gómez, 

2014). 

 

I en vetenskaplig artikel skriven av Hannikainen (2010) görs hänvisningar till Siren-Tiusanen 

(1996) som studerade huruvida barn i 1–3 års ålder i två finska förskolor fick chansen att följa 

sina egna behov i verksamheten. Studien vilar på antagandet att en balanserad rytm mellan 

sömn och vakenhet är en av de viktigaste faktorerna i små barns utveckling och att sömnens 

kvalitet även avgör kvalitén på barnens vakna timmar (Siren-Tiusanen, 1996, refererad i 

Hannikainen 2010). Data samlades in genom tematiska studier, intervjuer med personal samt 

loggböcker skrivna av föräldrar där sömn och vakenhet noterats (Siren-Tiusanen, 1996, 

refererad i Hannikainen 2010). Efter att Siren-Tiusanen (1996, refererad i Hannikainen, 2010) 

analyserat resultatet och tematiskt kategoriserat det på både individ- och gruppnivå kunde ett 

antal störningsmoment urskiljas: långa insomningsperioder, stora variationer på sömnens 

längd samt föräldrars försök till att styra sömnen genom väckning. Otillräcklig sömn 

noterades som mest för de små barn som nyligen börjat på förskolan och framförallt när denna 

förändring sammanföll med att barnen fortfarande sov två gånger på dagen (Siren-Tiusanen, 

1996, refererad i Hannikainen 2010). Studien trycker även på att man för att kunna främja 

barnens egen sömn-cykel behöver ha ett nära samarbete mellan personal och vårdnadshavare 

samt att man inte kan följa ett strikt schema utan att man måste tillåta rutiner att variera 

utifrån barnens behov (Siren-Tiusanen, 1996, refererad i Hannikainen 2010). 

 

Hur vilan arrangeras visar sig variera och Bowers, Cassellberry, Isbell, Kyakuwa, Li, 

Mercado, och Wallace (2019) presenterar en undersökning kring musikens roll vid vila. 

Enkäter skickades ut till förskolor runt om i Louisiana, USA och 62 teachers (lärare) svarade 

på enkäten. Av alla tillfrågade svarade 95% att de använder sig av musik på vilan och 60% 

svarade att deras förskola bidrog med musik som skulle användas (Bowers et. at., 2019). 68% 

svarade även att samma musik spelades varje dag. Lärarna fick sedan gradera på en skala från 

1–10 hur effektivt de ansåg att musik på vilan påverkade barnens sömn där 1 var inte alls 
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effektiv och 10 var väldigt effektiv (Bowers et. at., 2019). Det genomsnittliga svaret slutade 

på 8.8 (Bowers et. at., 2019) vilket tyder på att majoriteten av förskollärarna anser att musik 

på vilan är av värde i avslappningssyfte.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetet i förskolan ska möta barnens behov både 

gällande lek, undervisning och omsorg (se t. ex. Williams et. al., 2019) och forskning visar att 

vila och återhämtning har en avgörande roll för barns vistelse på förskolan (Staton et. al., 

2015) Vad vilan ska innehålla eller hur den organiseras kan skilja sig åt men att barn ska få 

chans till återhämning är ett krav (UNICEF, 2018). Genom ett nära samarbete med 

vårdnadshavare ökar man chansen att på bästa sätt möta barnets individuella behov både på 

förskolan och i hemmet (Siren-Tiusanen, 1996, refererad i Hannikainen 2010; Skolverket, 

2018; Staton et. al., 2015). Som forskningen visat präglas vilan i förskolan av flertalet faktorer 

och det är många beslut att ta. Att vara medveten om hur, och varför, dessa beslut tas är 

avgörande för att kunna möta barnens behov i förskolan. 

 

Syfte: 
Syftet med detta arbete är att genom muntliga intervjuer med förskollärare undersöka hur de 

arbetar med rutiner kring vilan samt hur dessa rutiner motiveras. En sådan kunskap har 

betydelse för förskollärares samarbete med föräldrar samt för att i större utsträckning kunna 

anpassa vila för varje enskild familj och deras barn samt verksamheten.  

 

Frågeställning: 
Hur organiserar förskollärare vilan på olika förskolor? 

 

Vilken roll spelar vårdnadshavares önskemål i förskollärares beslutsfattande kring barnens 

vila? 

 

Metod: 
I detta avsnitt presenteras de ställningstaganden som ligger till grund för planeringen av 

urvalet, genomförandet, etiska ställningstaganden samt bearbetning av det insamlade 

materialet. Metoden för att samla in data var inspelade intervjuer vilken valdes som metod för 

att ostört kunna fokusera på informanten samt att undvika avbrott i intervjun för att 

exempelvis anteckna svaren (jfr. Löfgren, 2014). Ljudupptagningen skedde med mobiltelefon 

och inspelningsfunktionen testades i förväg för att undvika problem vid själva intervjun (jfr. 

Löfgren, 2014). För att vid behov kunna komplettera inspelningen användes även papper och 

penna som dokumentationsmetod. 

 

Urval 

Sex förskolor kontaktades med frågan om ifall förskollärare från både storbarn- och 

småbarnsavdelningar ville delta i enskilda inspelade intervjuer gällande deras rutiner kring 

vilan. Förskolorna valdes genom personliga kontakter och deltagarna i intervjuerna, 

informanterna, har varit kända på så vis att förskolorna som de arbetar på varit tidigare VFU-
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förskolor eller vänners arbetsplatser. Att intervjua anhöriga kan enligt Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud (2012) vara riskabelt då relationen gör att den som håller i 

intervjun kan glömma att ställa relevanta frågor då svaret på dessa frågor kan kännas 

självklara. Det finns även en risk att språket blir för intimt eller personligt (Esaiasson et. al., 

2012). Baserat på dessa risker togs ett beslut om att ej intervjua vänner eller VFU-handledare 

utan andra förskollärare på dessa förskolor. Att informanterna varit bekanta sedan tidigare är 

dock något som i denna studie upplevts som en fördel då förskollärarna har upplevts vara mer 

bekväma och pratat mer fritt. Urvalet var vad Bryman (2018) kallar för kriteriestyrt då just 

förskollärare efterfrågades baserat på att det är de som ansvarar för arbetet på en 

förskoleavdelning. Genom att använda intervju som metod ges möjligheten att få 

informantens perspektiv på de frågor som ställs samt att anpassade följdfrågor kan ställas 

(Bryman, 2018).  

 

Av de sex förskolor som tillfrågades valde fem att delta i intervjuer med sammanlagt fem 

förskollärare och en barnskötare anställd på ett förskolläraruppdrag. Två förskollärare hade 

inte möjlighet att träffas men de valde istället att medverka på inspelade telefonintervjuer. 

Informanterna har mellan 4–32 års erfarenhet av att arbeta i förskolan. 

 

Tabell 1: Översikt av undersökningsgruppen. 

Förskola Förskollärare/ Barnskötare 

1 Förskollärare A, förskollärare B 

2 Förskollärare C 

3 Barnskötare D 

4 Förskollärare E 

5 Förskollärare F 

 

 

Genomförande 

Intervjuprocessen presenteras i tre olika kategorier, innan intervju, under intervju och efter 

intervju för att tydligt urskilja varje steg i processen.  

Innan intervju 

Innan intervjun började delades en informationsblankett, se bilaga 1, och en 

samtyckesblankett, se bilaga 2, ut i pappersform. Informanterna fick på plats läsa igenom 

blanketterna och ta ställning till innehållet för att sedan skriva under om samtycke gavs. Efter 

att samtyckesblanketten skrivits under av informanten påbörjades intervjun. En av 

informanterna (barnskötare D) var inte bekväm med att spelas in och hens intervju 

dokumenterades därför enbart med papper och penna, ett noterande som på plats gjordes i 

samtyckesblanketten innan hen skrev under. 

Under intervju 

Varje intervju hölls enskilt med respektive informant i ett avskilt rum med minskad risk för 

onödiga störningsmoment. Yttre omständigheter kan ha negativa effekter på intervjuer så för 
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att informanterna ska känna sig så bekväma som möjligt har intervjuerna skett på varje 

informants förskola (jfr Bryman, 2018; Stukát, 2011), samt per telefon där tid och datum för 

telefonintervju varit förutbestämt och att informanten själv valt plats att befinna sig på.  

 

Frågorna var för det mesta öppet formulerade (se bilaga 3) för att inte påverka svaret och 

eventuella följdfrågor har formulerats utifrån informantens svar (Rienecker, 2003; Stukát, 

2011). Frågorna har använts som stöd när intervjun inte flutit på så alla frågor har därför inte 

alltid blivit besvarade. Längden på intervjuerna har legat mellan fyra minuter och tretton 

sekunder till arton minuter och trettio sekunder. Ingen av intervjuerna avslutades i förtid utan 

informanterna fick prata tills de kände sig nöjda med det de förmedlat. Den stora variationen i 

tid på intervjuerna kan bero på att de kortare intervjuerna hölls på förskollärarnas arbetstid när 

de egentligen behövdes i barngrupp då verksamheten fortfarande pågick medan de längre 

intervjuerna hölls ledig tid utanför arbetstid. 

Efter intervju 

Samtliga inspelade intervjuer lyssnades igenom ett flertal gånger för att sedan skrivas ut. I 

texten har ljud så som ”eeh” och liknande ej antecknats då dessa inte varit av relevans för 

analysen. Anteckningarna från den skriftligt dokumenterade intervjun sammanställdes 

omedelbart efter intervjuns slut på ett blankt papper för att hastigt skrivna anteckningar skulle 

underlätta tolkning vid senare granskning (se Rienecker, 2003).  

 

Efter att ha läst igenom de inspelade intervjuer som skrivits ut, samt sammanställningen av 

den antecknade intervjun, så har materialet analyserats. Det utskrivna materialet utgjorde ca. 

16 sidor. Syftet med en analys av svaren var att urskilja likheter och skillnader i svaren för att 

sedan placera dessa tillsammans för att bilda teman. Analysen gick ut på att liknelser och 

skillnader identifierades genom att urskilja de ämnen och frågor som nämndes av fler 

förskollärare, exempelvis styrdokument som nämns som stöd i mötet med föräldrar. Andra 

exempel är även hur vilan fysiskt organiseras i förskolornas olika lokaler eller vad som sker 

på en vila. När liknande argument nämnts av fler förskollärare har dessa bedömts som mer 

relevanta än de som endast nämnts av en ensam förskollärare och har därför punktats upp i en 

lista med teman.  

 

Etiska ställningstaganden 

Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är enligt Bryman (2011) några av de 

grundläggande etiska ställningstaganden som ska beröra inblandade i ett forskningsarbete. 

Samtliga intervjuer har anonymiserats och inga personuppgifter inkluderas i arbetet. För att 

skilja på informanternas svar benämns de med bokstäverna A, B, C, D, E & F. Informant A, 

B, C, E & F är förskollärare och kommer benämnas som exempelvis förskollärare A, och 

informant D är barnskötare anställd på ett förskolläraruppdrag och benämns som barnskötare 

D. 

 

För att få samtliga informanter att känna sig trygga med sitt deltagande har etiska 

ställningstaganden tagits baserat på Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017) som båda 
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menar på att information om arbetet måste ges (informationskrav) samt att samtycke för 

deltagande ska fås av informanterna (samtyckeskrav).  

 

I enlighet med informationskravet, som innebär att samtliga personer berörda av forskningen 

ska få syftet bakom forskningen förklarat för sig samt att de även ska informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de får avsluta sitt deltagande när de vill utan att behöva ange 

bakomliggande skäl till detta (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002), har en informations- 

och samtyckesblankett delats ut. I blanketten har syftet med arbetet och intervjuerna 

presenterats samt att information kring det frivilliga deltagandet har presenterats, se bilaga 1, 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna har samtliga skrivit under 

samtyckesblanketten efter att deltagandet diskuterats, se bilaga 2. Barnskötare D var inte 

bekväm med att bli inspelad och dennes intervju har därför enbart dokumenterats med hjälp 

av papper och penna, vilket är i enlighet med samtyckeskravet som säger att deltagarna själva 

har rätt att bestämma över sitt deltagande (Bryman, 2011) 

 

I de två inspelade telefonintervjuerna har signering av samtyckesblanketter inte varit möjlig. 

Innan påbörjad inspelad intervju har informanterna tillfrågats om inspelning godkänns och 

sedan när inspelningen påbörjades har punkterna i samtyckesblanketten lästs upp och 

informanten har då återigen fått ge sitt muntliga godkännande, denna gång inspelat.  

 

Informanterna har enligt konfidentialitetskravet informerats om att det material och de 

blanketter som skapats under intervjuerna är konfidentiella och enbart hanteras av för arbetet 

behöriga personer (Bryman, 2011), i detta fall författaren till detta examensarbete fram tills 

dess att det presenteras för examinatorn vid den examinerande ventileringen av 

examensarbetet. 

 

Resultat 
I resultatet redovisas de vilorutiner som förskollärare berättat om. Vilans plats i de olika 

förskolornas verksamheter presenteras och förskollärarnas olika tillvägagångssätt för att möta 

föräldrars önskemål förklaras. Avslutningsvis ges exempel på hur vilans rutiner motiveras av 

de olika förskollärarna. 

 

Små barns övergång från sovande vila till vaken vila 

Under de år som barn vistas på förskolor förändras deras behov av återhämtning i takt med att 

de blir äldre. De yngsta barnen, 1–3 års ålder, sover i regel i större utsträckning än de äldre 

barnen men någon gång i detta åldersspann visar det sig att barnen har ett allt mindre behov 

av att sova på vilan vilket enligt förskollärare A är vanligt. Förskollärare A från förskola 1 

berättar att barnen går från sovande vila till vaken vila och att denna övergång utförs på ett 

sådant sätt att barnen fortfarande ligger på en madrass på vilan men när sagan är slut så får de 

vakna barnen smyga ut ur rummet och låta de andra barnen sova. Förskollärare F från 

förskola 5 talar även hen om att barnen i denna åldersgrupp genomgår en övergång från 

sovande vila till ”vakenvila” där den sovande vilan på hens avdelning äger rum i ett litet 

sovrum och ”vakenvilan” samt övergången från sovande vila till vaken vila sker ute i det stora 

rummet. 
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Förskollärare F presenterar ett arbetssätt som innebär att de inte läser eller lyssnar på 

ljudböcker under vilan utan de spelar upp lugn musik så som valljud och regndroppar. Detta 

för att barnen inte ska förknippa böcker med att behöva sova då alla barn inte gillar att sova. 

Läsning ska enligt förskollärare F vara en lustfylld och aktiv aktivitet som leder till ett 

meningsfullt utbyte kring boken mellan vuxna och barn.  

 

Att en förändring i vilorutiner sker i denna ålder är förskollärare A och F enade om men hur 

denna förändring hanteras skiljer sig åt. Förskollärarna presenterar även olika metoder för att 

främja avslappning då barnen på förskola 1 får lyssna på böcker medan de på förskola 5 får 

lyssna på exempelvis ljudet av regndroppar.   

 

Får de äldsta barnen plats? 

Informanter från storbarnsavdelningar på olika förskolor, förskollärare B och E, talar om att 

barnen i denna ålder, 4–5 år, fortfarande är i behov av vila och avslappning men att sömn är 

ganska ovanligt i den åldern. Vad vilan innehåller varierar men exempel från förskollärare B 

är lugna lekar, avslappningsmusik, läsvila eller yoga. Förskollärare E talar om ett arbetssätt 

där femåringarna från förskolans två storbarnsavdelningar (3–5 år) samlas på ena avdelningen 

och båda avdelningarnas 3–4 åringar samlas på den andra. De yngre har vila där en 

förskollärare eller barnskötare antingen läser en saga eller spelar upp en ljudbok medan 

barnen ligger på madrasser på golvet. Femåringarna har istället för vila temasamlingar med 

olika ämnesinriktningar där syftet är att förbereda barnen inför skolstart. Det händer att även 

dessa barn är i behov av sömn men det är dock inte tillåtet att vila hos de yngre barnen utan de 

får finna en lugn plats bland de andra femåringarna. 

 

Förskollärare C berättar att: ”De barn som i undantagsfall fortfarande rutinmässigt sover på 

vilan när de bytt från småbarnsavdelningen till storbarnsgruppen på förskola 3 har heller inte 

plats att göra detta på sin ordinarie avdelning utan får då vila med de yngre barnen: ”Nej, som 

nu den här terminen, kan jag ju ändå, då är det ändå många från lilla avdelningen som vi har 

fått som faktiskt fortfarande sover (…) de barnen som behöver sova, då får de gå ner och vara 

på lilla avdelningen och sover så länge de behöver där …” 

 

Barnens behov av vila och verksamhetens förutsättningar – inte alltid 

kompatibla? 

Informanter från både storbarns- och småbarnsavdelningar lyfter fram olika dilemman som 

uppstår i samband med vilan. Ett dilemma som förskollärare B, som arbetar med de äldsta 

barnen, upplever är att barngruppen inte får plats. Storbarnsavdelningar är ofta fler barn per 

barngrupp än småbarnsavdelningar men inte nödvändigtvis i större lokaler och oavsett om 

vilan är att ligga på en madrass eller att ha yoga så begränsas aktiviteterna av förskolans 

lokaler. Förskollärare B säger att: ”Vi har även förra terminen haft jättemycket 

avslappningsvila men det är svårt att få plats med tjugofyra barn. Skulle man ha 

förutsättningar för att alla hade varsin egen filt eller någonting att ligga på så skulle det vara 

enklare än att trängas på en matta tjugofyra barn. Så att jag skulle jättegärna ha och jag ser 
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behovet hos barnen att ha vila och ha avslappning och så men förutsättningarna säger att det 

är svårt och få till.” 

 

Förskollärare A berättar om den problematik som uppstår på en småbarnsavdelning när barn 

inte sover alls eller när de får sova hur länge de vill. När barnen inte sover alls blir 

förskolläraren och barnskötarna av med möjligheten att dokumentera medan barnen sover och 

när barnen får sova hur länge de vill kan det bli problematiskt med mellanmålet. Förskollärare 

A förklarar genom att citera en förälder: ”Ja, (…) ’ja men låt mitt barn sova över mellanmålet, 

det är ingen fara’ Men då, då blir det också tokigt i våra rutiner för att då ska det barnet ha 

mellanmål efteråt. När de andra redan har ätit … ” Att kunna dokumentera, fylla i 

närvarolistor och göra andra liknande arbetsuppgifter är en lyx som även förskollärare F 

menar att man har som förskollärare på en småbarnsavdelning, förutsatt att alla barn sover. 

Förutom att denna möjlighet försvinner om barn på avdelningen är vakna så behöver de på 

förskola 5 dock dessutom bemanna två vilor. En pedagog med de sovande barnen och en 

pedagog på ”vakenvilan” vilket gör att de inte hinner ta tidiga raster vilket nämns som en 

fördel för att hinna ha mellanmålet färdigt i tid.  

 

Förskollärare E presenterar problematiken kring att olika väckningstider för olika barn kan 

störa de barn som faktiskt får sova vidare. Att behöva gå in i ett rum och väcka ett barn som 

sover bredvid ett annat barn kan vara ett störningsmoment. Detta störningsmoment är även 

anledningen till att man hos förskollärare F valt att ha övergångsvilan och ”vakenvilan” i ett 

annat rum. 

 

Förskollärare B och C pratar om ett samarbete med föräldrarna som innebär att det i första 

hand är barnens behov man utgår ifrån men att man inom ramen för vad barnen klarar av 

gärna möter föräldrarnas önskemål så länge det inte stör verksamheten. Både förskollärare A 

och förskollärare F som arbetar med förskolans yngsta barn menar ett en anledning till att 

vårdnadshavare önskar begränsad sömn är att barnen har svårare att somna på kvällen om de 

sover för länge på dagen. Även förskollärare C som dock arbetar med de äldsta barnen på sin 

förskola (3), menar att det ibland finns behov av extra sömn och särskilt i de fall där barnen 

går längre än 40 timmar i veckan på förskolan. Hen menar att: ”Vi försöker ju tillgodose 

liksom och lyssna på föräldrarnas behov också men i grund och botten så går vi ju efter de 

riktlinjer och lagar och regler och rättigheter och skyldigheter som vi har och för att, och för 

det lilla barnet, som inte kan säga sitt på samma sätt.”  

 

Att motivera rutiner kring vilan 

Förskolan ska som tidigare nämnt ha ett nära samarbete med hemmen för att på bästa sätt 

främja barnens utveckling och välmående. Skulle det dock uppstå situationer där 

vårdnadshavare och förskollärare inte är överens om vad som är barnets bästa när det gäller 

vilan så menar både förskollärare B, C, och E att barnkonventionen är det dokument som är 

lämpligast att använda sig av. Förskollärare E tolkar barnkonventionen och dess påverkan på 

förskolan på följande sätt: ”Det där med att väcka barn när de uppenbarligen behöver sova. 

Och där, jag tänker framförallt nu om vi nu ska tänka på barnkonventionen när den blir lag. 
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Och den slår ju bland annat fast just barns rätt till vila och återhämtning och där kan jag ju 

tänka att det skapar lite konflikt då vem, vad som väger tyngst. Föräldrarnas ovilja att barnen 

ska sova eller barnens rätt till att faktiskt få sova.” Barnskötare D, som arbetar med 1–3 

åringar, menar även hen att om alla föräldrars önskemål kring väckning skulle mötas så skulle 

det störa övriga barn som sover i samma rum. På grund av detta har de på förskola 4 två 

väckningar under vilan och om barnet somnar så får föräldrarna välja vilken som passar deras 

barn och familj bäst.  

 

Förskollärare B nämner en annan metod som komplement till Barnkonventionen och andra 

styrdokument vilken är att bjuda in föräldrar en dag så att de får se verksamheten från insidan 

och därmed få en ökad förståelse för vad barnen är med om under en dag. Detta är även ett 

samarbete i linje med vad förskollärare E menar när hen säger att: ”Det är väl därför jag tror 

att man kanske ibland väljer att låta vissa barn sova lite till ändå för att man märker att de 

verkligen behöver det vad föräldrarna än säger. Så att det ju, ja. Men det är ju som sagt var, 

det är svårt, för det ska ju vara ett samarbete mellan hem och förskola.” Förskollärare E 

kommenterade dock upprepade gånger att föräldrarna oftast accepterade att deras barn 

behövde sova mer om det motiverades med att barnet varit i behov av det. Hen menar även att 

det ofta redan finns en pågående dialog mellan pedagogerna och föräldrarna kring barnets 

rutiner på vilan. Frågan om antal timmar sömn alternativt vaken avslappningsvila är ofta 

aktuell i övergången mellan att behöva sova på dagen eller ej.  

 

Diskussion 
Genom samtliga intervjuer med informanterna har den gemensamma nämnaren varit att det är 

barnens bästa som anses vara det centrala för hela verksamheten. När barnens bästa prioriteras 

blir begreppet omsorg centralt, vilket utifrån Johansson och Pramling Samuelssons (2001) 

definition är aktiviteter av vårdande karaktär, vilket även innefattar vila då återhämtning är ett 

grundläggande behov hos barnen. Trots att vila och återhämtning är en del av den omsorg 

som ska vara inkluderad i det arbete som är för barnens bästa så menar samtliga förskollärare 

som medverkat i undersökningen att vilan inte alltid har en tillräckligt stor plats 

verksamheten. Planeringstid, raster, mellanmålsrutiner, lokaler, förvaring, samarbete med 

andra avdelningar och antal barn i barngruppen är alla faktorer som sägs påverka vilan eller 

som påverkas av vilan. Att så många faktorer spelar roll i vilans rutiner presenteras som 

problematiskt och tidskrävande.  

 

Grunditz (2018) reflekterade över hur förvaringen av madrasser på avdelningarna skulle 

möjliggöra barnens egna inflytande över sin vila istället för att en pedagog skulle behöva 

plocka fram materialet varje gång. Trots att madrasserna var så pass lätta att barnen skulle 

kunnat ta fram de själva så visade Grunditz (2018) resultat att detta inte skedde. Likt Grunditz 

(2018) tanke om barns självständighet möjliggjord av förvaringen får man i Johansson 

Junttilas (2010) artikel läsa om hur barnen på ett amerikanskt ”Center for Children” själva 

plockar fram sina madrasser, kuddar och täcken inför vilan varje dag. Till skillnad från de 

oproblematiska rutiner som presenteras av Johansson Junttilas (2010) visar resultatet i 

examensarbetet att de äldsta barnen inte alltid får vila eller sova utifrån visat behov och detta 



 

15 

 

på grund av platsbrist. Vad som menas med platsbrist kan tolkas på olika sätt; dels för få rum 

för att avskilt kunna vila, dels för små rum för att alla ska få plats. Huruvida förskollärarna 

anser att barngrupperna är för stor eller lokalerna för små framgår inte men likt vad Williams 

et. al. (2019) kom fram till så förutsätter verksamheten att alla barn får plats i lokalerna och 

det blir problematiskt när detta inte är fallet. Att inte få plats i lokalerna kan i längden leda till 

känslan av att barngruppen är för stor trots att den i andra lokaler hade fungerat utmärkt 

(Williams et. al., 2019) 

 

Att förskolans verksamhet ska präglas av lek, omsorg och undervisning med hänsyn till 

barnens behov och intressen kan man läsa i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) och det är 

därför av stor vikt att ha en medvetenhet och ett syfte kring allt man gör. Detta 

uppmärksammas i en intervju när en förskollärare förklarar varför de på hens 

småbarnsavdelning spelar upp lugnande musik på sin vila istället för att läsa eller spela upp 

ljudböcker. Bowers et. at., (2019) presenterade forskningsresultat som sa att 8.8 av 10 

tillfrågade teachers ansåg att musik i hög grad hade en positiv inverkan på barns sömn på 

vilan och även om detta inte är kopplat till bokläsningens påverkan på barnen så tyder det på 

att musik som hjälpmedel för avslappning kan anses vara en god idé.  

 

Att både Barnkonventionen (UNICEF, 2018) och förskolans läroplan (Skolverket, 2018) 

bestämmer att förskolan ska erbjuda chans till återhämtning och möjlighet för barnen att få 

sina behov uppfyllda gör att fokus riktas mot de behov som barnen uppvisar i förskolan. Med 

det sagt så ska förskolan enligt läroplanen (Skolverket, 2018) arbeta i nära samarbete med 

hemmen för att närma sig barnens bästa i både undervisning och omsorg. Skulle det hända att 

detta möte med föräldrar leder till oenigheter, det vill säga när föräldrarnas önskemål inte 

stämmer överens med barnens behov på förskolan, så nämner tre av sex informanter 

Barnkonventionen (UNICEF, 2018) som det dokument som väger tyngst för att representera 

barnens behov.  

 

Siren-Tiusanen, 1996, refererad i Hannikainen 2010, menar att ett nära samarbete med 

föräldrar ger värdefull information om vilka sömnbehov ett barn har. Att känna till dessa 

behov leder till att verksamheten på bästa sätt kan anpassas för varje barns bästa. För att detta 

i praktiken ska bli möjligt krävs en öppenhet för att förändra rutiner och våga följa barnens 

behov framför ett fast vardagsschema. Mellanmålet kanske får ätas i omgångar och 

personalens raster kanske får tas vid olika tider. I intervjuer har det framkommit att 

förskollärare sällan eller aldrig hittills känt behov av att stärka sina motiveringar bakom beslut 

mer än att säga de sett behov av vila och återhämtning hos barnen. Det verkar finnas en 

upplevd acceptans hos föräldrarna som gör att exempelvis Barnkonventionen (UNICEF, 

2018) inte behöver refereras till trots att majoriteten av förskollärarna menar att den är bäst att 

använda som underlag för beslut gällande barn bästa.  

 

Slutsats 

Vilan visar sig vara en allt mer komplex rutin än man först kan tro. Det är inte bara så enkelt 

som att barnen ska få vila utan personalens scheman och avdelningarnas rum måste anpassas. 

Själva vilan måste ske på ett vis som verkar lugnande för barnen och inte stressande eller 
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uttråkande. Vilan ska heller inte vara för kort men samtidigt inte för lång och hur dessa 

tidsangivelser definieras är högst individuellt vilket innebär att det minst kan vara tjugo olika 

definitioner på en och samma avdelning. I vissa fall klarar man inte av dessa förutsättningar 

inom den egna avdelningen utan då måste ett samarbete ske med annan avdelning. Detta kan 

alltså sammanfattas som att förskollärare organiserar vilan så att barnen ska hinna få den 

återhämtning som övriga verksamheten tillåter innan andra rutiner tar vid. Detsamma gäller 

med föräldrars önskemål, de följs i den mån som verksamheten klarar av att anpassa sig efter. 

 

Mitt uppe i all denna planering och organisering för att möjliggöra återhämtning så tycks 

barnen glömmas bort. Är det verkligen barnets bästa som säger att ett äldre barn ska sova på 

en annan avdelning med andra barn och annan personal? Eller att ett äldre barn på eget 

initiativ får försöka hitta en lugn plats på en annars rörig avdelning att vila på? Innan man 

börjar bestämma vad som är barnens bästa så bör man först reflektera över vad som ger en 

själv rätten att bestämma vad som är bäst för någon annan. Att arbete som barnskötare eller 

förskollärare på en förskola innebär att man fattar beslut kring hur barnens vardag ska se ut 

och detta beslutsfattande sätter personalen i en maktposition. 

 

Trots att samtliga intervjuade förskollärare någon gång under sin intervju sagt att arbetet utgår 

från barnens bästa så visar resultatet tolkat utifrån tidigare forskning om vila att detta inte är 

fallet. En självkritisk och självmedveten förskollärare hade svarat att det fanns en strävan om 

att utgå från barnens bästa men att detta i dagsläget ännu inte var möjligt. 

 

Metodreflektion 

Att hålla inspelade intervjuer visade sig vara en god metod för att i efterhand enkelt kunna gå 

tillbaka i det insamlade materialet och få en rättvis tillbakablick på informanternas svar. När 

jag med en självkritisk medvetenhet lyssnar igenom den första samt sista intervjun och jämför 

dessa hör jag att jag under arbetets gång utvecklat min förmåga att lyssna på informanternas 

svar och ställa relevanta följdfrågor istället för att fastna i mina färdigskrivna intervju frågor, 

trots att frågorna enbart var tänkta som stöd. Detta kan vara en anledning till att den sista 

intervjun är nästan en kvart längre än den första. Denna skillnad kan dock även förklaras med 

att den första intervju hölls efter förskollärare A hade haft sin rast och var påväg tillbaka till 

sin avdelning medan intervjun med förskollärare F hölls utanför arbetstid med längre tid 

avsatt än vad själva intervjun tog. Vid eventuella framtida studier hade tid och plats för 

intervju reflekterats över mer noggrant istället för att ta första bästa chans för att inte gå miste 

om den.  

 

Innan varje intervju hölls hade en förklaring och definiering av ordet vila behövts för att varje 

intervju skulle haft samma förutsättningar. Vid analys av intervjuerna har det framkommit att 

en del informanter tolkar ordet vila som sömn medan andra tolkar ordet vila som en stund 

med avslappning. Ett sådant förtydligande samt fler intervjuer hade ökat tillförlitligheten. Att 

ha en ritning eller ett fotografi av rummen där vila äger rum hade även det ökat värdet i 

svaren då detta gett en tydligare bild av vad informanterna pratat om.  
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För att få en så rättvis bild som möjligt av barnens energinivåer under olika delar av dagen 

hade längre fältstudier varit lämpligt. Detta hade genererat en tydligare bild där individuella 

förutsättningar, yttre omständigheter samt dagens olika fasta och rörliga rutiner gett en mer 

fördjupad bild. För att bredda perspektivet från enbart förskolan hade intervjuer och samtal 

med barn även gett deras perspektiv på vilan. Vill man fördjupa sig ytterligare så hade 

intervjuer med vårdnadshavare varit lämpligt för att få deras och hemmets perspektiv på vilan. 

 

Vidare forskning 

Vidare forskning lik Werchan och Gómez (2014) som undersökte huruvida inlärning av 

generaliserande begrepp gynnades eller hindrades av sömn, krävs för att få en förståelse för 

hur sömn eller vila påverkar barnens möjlighet till akademisk utveckling i förskolan. Sådan 

forskning skulle presentera ytterligare motivation till hur och varför man anpassar vilan i 

förskolan. 
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Bilaga 1 
Information och samtyckesblankett till anställda  

Jag heter Madeleine Larsson och studerar vid förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. 

Under hösten 2019 skriver jag mitt examensarbete i didaktik. 

 

Under denna period besöker jag er förskola. 

 

Syftet med besöket är att undersöka hur era rutiner kring vilan ser ut och hur/ om dessa 

rutiner har utrymmer för föräldrarnas önskemål. För att närma mig detta kommer jag att 

genomföra intervjuer med de avdelningsansvariga som är villiga att ställa upp.  

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  

 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras i det slutgiltiga 

arbetet. Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När 

examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. 

Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student tillstånd att med ljudupptagning 

samt penna och papper dokumentera en intervju mellan dig och mig. Jag står till förfogande 

för att svara på frågor under hela min tid på förskolan. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade uppgifter 

och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. 

Kontaktperson är min handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar emot eventuella 

klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

 

Med vänlig hälsning, Madeleine Larsson 

  

E-post: larsson.madeleine@live.com 

Tel: 073-643 01 71 

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle: Anneli Frelin 

Handledare: Anneli Frelin 

E-post: anneli.frelin@hig.se 
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Bilaga 2 
 

Samtycke 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. 

Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student tillstånd att med ljudupptagning 

samt penna och papper dokumentera en intervju mellan dig och mig. Jag står till förfogande 

för att svara på frågor under hela min tid på förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen. 

 

 

 

 

 

Datum och plats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………........................  

Underskrift   

 

 

………………………………………...     

Namnförtydligande      
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Bilaga 3 
Undersökningsfrågor 

Hur länge har du arbetat på förskola? 

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Hur brukar barnen på din avdelning orka eftermiddagarna på förskolan? 

(Pigg – Orkar delta i aktiviteter/ lekar med gott mod och humör Trött – Somnar, ledsen, arg, 

orkar ej delta i aktivitet/ lek.) 

 

Vilken skillnad gör det om de har fått vila eller inte? 

 

För barn som inte sover i vanliga fall, får de sova om de är trötta? 

 

Väcker ni barnen utifrån föräldrarnas önskemål? 

Varför/ varför inte? 

Om inte, hur motiverar ni det för föräldrarna? 

Om ja, hur påverkar det barnen och verksamheten? 

 

Hur hanterar ni övergången från att barnen vilar till att de börjar vara vakna? 

 

Hur hanterar ni frågor om vila där föräldrarnas och barnens önskemål inte stämmer överens? 

 

Hur påverkas barnen och verksamheten generellt av detta? 

 

Är det något som jag inte har frågat om men som du har kommit att tänka på? 

 

Om jag vill veta något ytterligare, är det ok att jag kontaktar dig igen? 

 

 

 


