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Sammanfattning

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur vilosituationen för barn i åldern tre till fem 
år på förskolan såg ut miljömässigt, samt hur pedagogerna arbetade med den. En aspekt i 
undersökningen handlade om hur viloplatserna var utformade fysiskt. En annan aspekt var att 
undersöka hur pedagogerna upplevde och uppfattade vilan samt deras tankar om hur barnen 
kunde uppleva den. Dessutom belyses pedagogernas arbetssätt i vilosituationen.

Vilan är en dagligt återkommande rutin i förskolans verksamhet. Pedagoger och barn 
påverkas ständigt av den omgivande miljön. Vilan kan ses ur ett miljöpsykologiskt perspektiv 
då miljön påverkar individen både fysiskt och psykiskt. Fysiskt på det sätt hur lokalerna är 
utformade och inredda och psykiskt hur miljön upplevs av individen. Förskolorna byggdes 
ursprungligen för barngrupper med färre antal barn än vad som råder idag vilket medför att 
lokalerna kan upplevas trånga. Detta kan medföra att pedagogerna blir begränsade i sitt sätt att 
arbeta. Pedagogik och omsorg ska finnas med i alla delar av verksamheten, inklusive vilan. 

Metoder som användes i undersökningen var enkäter och platsobservationer med 
digitalkamera. Enkäterna innehöll frågor om vilan och dess miljö. Dessa besvarades av 19 
pedagoger på fyra förskolor. Platsobservationerna utfördes i de lokaler där vilorna ägde rum 
på dessa förskolor. 

Resultatet visade att vilomiljöerna anpassades till de befintliga lokalerna vilket innebar att 
fokus inte specifikt låg på vilomiljön. Rummen där vilomiljöerna var placerade innehöll andra 
aktiviteter och angränsade till andra rum. Det fanns inget som var utmärkande för 
vilomiljöerna och vilan var inte en prioriterad del i verksamheten. Vilan uppfattades av 
pedagogerna som en daglig rutin och ifrågasattes inte av dem. Något som genomsyrade 
undersökningen var att vilan användes som en stund då pedagogerna läste böcker för barnen, 
en så kallad läsvila. Pedagogerna kunde uppleva vilan som en lugn stund samtidigt som den 
kunde kännas stressig innan alla kommit på plats. Barnens medbestämmande i vilosituationen 
gällde till största del val av böcker.  

En slutsats av undersökningen visade att vilan var en daglig rutin i verksamheten som det 
varken diskuterades eller reflekterades över. Detta blev synligt både i pedagogernas enkätsvar 
samt i platsobservationerna.

Nyckelord: förskola, miljö, omsorg, pedagogik, vila 
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Inledning
En vanlig dag på förskolan innehåller många rutinsituationer bland annat vilan. Här är ett 
exempel från verkligheten som vi själva skapat utifrån egna upplevda erfarenheter.

En pedagog ska läsa en bok för några fyra- och femåringar direkt efter lunchen. Pedagogen 
och barnen sitter i en soffa som är placerad i ett hörn i det rum där de äter. Det är trångt i  
soffan och några barn får sitta på golvet. En annan pedagog håller samtidigt på att plocka av  
matborden. När det är färdigt lämnar pedagogen rummet. Telefonen ringer och pedagogen i 
soffan reser sig för att svara. När telefonsamtalet är avslutat fortsätter läsningen. 

 (Fiktiv berättelse, Lindqvist, T. & Lundqvist, A.) 

Miljön finns ständigt runt omkring oss. Något som har återkommit i våra tankar under 
lärarutbildningen är vikten av miljöns påverkan på både pedagoger och barn i 
förskoleverksamheten. Vi själva påverkas av miljön i vår närhet. Både den fysiska och den 
psykiska miljön påverkar hur vi känner inför olika situationer och tillfällen. I förskolans 
verksamhet förekommer dagligen inslag som är så vardagliga att de kanske tas för givna utan 
särskild eftertanke. En specifik situation som vi funderat kring är vilan. Med vilan menas den 
stunden, oftast efter lunchen, då barnen ska varva ner. De yngsta barnen sover medan de 
andra till exempel lyssnar till sagoband eller böcker. Enligt våra erfarenheter kan den stunden 
vara mer stressande än avkopplande för både barn och pedagoger. Därför har vi valt att 
undersöka denna stund närmare. Begränsningen föll på de äldre barnens vila, tre–till 
femåringarnas, pedagogens syn på den och miljön omkring den, eftersom vi ville få en bild av 
hur deras vila ser ut. Reggio Emilia förskolor använder miljön som en extra pedagog i 
verksamheten. Därför vill vi undersöka om deras miljö omkring vilan ser annorlunda ut än på 
de traditionella förskolorna. Genom denna undersökning belyses en vardaglig situation i 
förskolan där antagandet är att den har låg prioritet. 

Vilan kan ses ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Med det menas att en situation som vilan 
påverkas av olika faktorer, ur miljösynpunkt, både fysiskt och psykiskt samt pedagogens syn 
på hur vilosituationen ser ut och genomförs. Björklid (2005) menar att miljön inte upplevs på 
samma sätt av oss individer utan att vi, var och en, själva konstruerar vår omvärld. Vidare 
påtalas att miljöpsykologins synsätt är interaktionistiskt. Med det menas att människan 
samspelar med miljön och miljön samspelar med människan, vi påverkas och påverkar vår 
miljö samtidigt. Björklid menar att individen utvecklas genom sitt sökande efter kunskap och 
genom erfarenheter om sin fysiska och sociala miljö. Miljön påverkar samtidigt människan 
genom att den sätter gränser och anger förutsättningar. 

Våra erfarenheter är att vilan ofta äger rum i trånga utrymmen, till exempel i en soffa som inte 
rymmer alla barn. Dessutom kan vilan äga rum på platser som är mitt i förskolans lokaler 
vilket kan innebära olika störningsmoment, som att människor går ut och in i rummet eller att 
andra aktiviteter pågår i samma rum. Forskning från förskolan påvisar att lokalerna i 
förskolorna är trånga och att det är brist på utrymmen. Förskolor idag har större barngrupper 
än vad lokalerna ursprungligen är byggda för. Detta medför att pedagogerna blir begränsade i 
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sättet de önskar arbeta på. Det framhålls att det finns behov av lugna rum och avskildhet, 
samtidigt förekommer höga ljudnivåer till exempel i vilrum (Björklid, 2005).  

Vilan kan ses som en omsorgssituation. Med det menas att det är en stund som är till för 
barnen. Det ska vara ett tillfälle för avkoppling och barnen ska kunna känna sig trygga och 
bekväma i situationen. Enligt vår mening får det inte glömmas bort att omsorgssituationen ska 
ha ett pedagogiskt innehåll. Det ska vara meningsfullt och lustfyllt och barnen ska ha 
möjlighet att känna att de kan vara med och påverka hur vilan ska se ut. Skolverket 
(U2008/6144/S) skriver att

Förskolan ska förena omsorg och pedagogik i en verksamhet som tar ansvar för hela barnet 
hela dagen. En trygg och god omsorg är en förutsättning för barns välbefinnande samtidigt  
som omsorgssituationerna i sig har ett pedagogiskt innehåll. 

(Skolverket, U2008/6144/S, s.10) 

Våra erfarenheter av vilan är att det oftast handlar om läsvila, då det läses böcker för barnen. 
Vi har svårt att föreställa oss vilan på annat sätt än just läsvila. Det är så djupt rotat i oss, och 
även i förskolans arbetssätt enligt oss. 

Centrala begrepp
Här kommer vi att förtydliga några begrepp som är av betydelse för undersökningen och som 
är återkommande i texten. Det är vår definition av orden som beskrivs här. 

Förskola: Den dagliga verksamhet där pedagogerna och barnen mellan 1-5 år vistas.

Pedagog: Personalen som arbetar på förskolornas avdelningar. Vi har valt att benämna 
personalen på förskolan som pedagoger oavsett vilken befattning de har.

Miljö: Den miljö som barn och pedagoger dagligen befinner sig i inomhus. Miljön är här 
uppdelad i två begrepp.

Fysisk miljö: Hur rummen är utformade och inredda. 

Psykisk miljö: Hur rummen upplevs av pedagogerna och barnen.

Vilan: En daglig rutin i verksamheten som innebär att barnen ska få möjligheter till 
avkoppling och vila.

Omsorg: Pedagogens förhållningssätt gentemot barnet, att pedagoger uppmärksammar och 
lyssnar på barnet.
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Miljö och pedagogroll
I det här avsnittet redogörs för relevant litteratur för det ämne vi valt. Här beskrivs innebörden 
av ett miljöpsykologiskt perspektiv. Miljö- och pedagogroll diskuteras delvis ur ett historiskt 
perspektiv. Det redogörs för vad som står i läroplanen för förskolan (Lpfö98, Skolverket, 
1998) när det gäller miljö och vila. Vidare diskuteras förskolan som institution, omsorg och 
pedagogik och en kort beskrivning av miljön samt arbetssättet i Reggio Emilia-förskolor.

Miljöpsykologi
Björklid (2005) menar att miljöpsykologin har tyngdpunkten på den fysiska miljöns 
samhälleliga, sociala och kulturella förutsättningar för till exempel utvecklings- och 
lärandeprocesser. Miljöpsykologin utvecklades under 1960- och 70-talen. Detta eftersom den 
traditionella psykologin inte fokuserade på den fysiska miljöns betydelse i samspel mellan 
människor. De psykologiska problem som undersöktes räknade aldrig med miljön som en 
faktor i resultaten som framkom. Den fysiska miljön sänder signaler till barnen om de 
välkomnas in i den eller inte. Vidare menar författaren att fast människor inte reflekterar över 
utformningen av miljön runt omkring dem så har den stor betydelse.  Miljöbegreppet omfattas 
av fysiska, kulturella och sociala egenskaper. Dessa egenskaper benämns som transaktionella, 
vilket innebär att de är svåra att skilja åt och ständigt växlar och integrerar med varandra. 
Miljön beskrivs som objektiv och subjektiv. Den objektiva miljön är mätbar och det fysiska 
rummet kan beskrivas genom sitt läge, sin storlek och sitt samband med andra fysiska rum. 
Den subjektiva miljön är den miljö den enskilde individen eller en grupp individer upplever, 
vad det fysiska rummet har för betydelse och mening för oss och vilka känslor rummet ger 
oss. Den estetiska kvaliteten i omgivningen har betydelse för fysiskt och psykiskt 
välbefinnande som är en del av lärandemiljöer.

Bertolani och Andersson (1998) beskriver att pedagogen bör ha ett psykopedagogiskt och 
psykosocialt förhållningssätt. Den känslomässiga och fysiska miljön är av stor betydelse och 
inverkar betydligt på barns personlighetsutveckling. Därför blir pedagogens utformning av 
den fysiska och känslomässiga miljön på förskolan av stor betydelse. Hos barnet finns både 
osäkerhet och förhoppningar när de kommer i kontakt med nya miljöer. Vuxna kan uppfatta 
en miljö på olika sätt beroende på vilket känslotillstånd vi befinner oss i. Känner vi trygghet 
upplevs den omgivande miljön som inbjudande.  Pedagogerna kan föra över sina känslor och 
rädslor till barnen, därför måste de vara medvetna om sina egna känslor eftersom dessa kan 
överföras på barnen. 

Chambers (1995) menar att något som påverkar resultatet av allt vi gör, oavsett en positiv 
eller negativ upplevelse, är inre och yttre förutsättningar. Med yttre förutsättningar menas den 
fysiska omgivningen samt hur lämplig den är för den aktivitet som ska utföras. De inre 
förutsättningarna handlar om de känslomässiga och intellektuella attityder som vi alltid har 
med oss oavsett vad vi gör. Dessa faktorer, till exempel våra tidigare erfarenheter, vår 
sinnesstämning och relationen till andra människor som deltar i aktiviteten påverkar vårt 
beteende. De inre förutsättningarna har större betydelse än de yttre, men båda bidrar till 
inställningen för det vi ska göra. De påverkar inte bara vårt beteende utan också varandra. Det 
här ska vi vara medvetna om då vi planerar för en aktivitet. Laike (2005) belyser att studier 
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visat ett samband mellan stressnivå och personaltäthet hos både personal och barn. Författaren 
menar att en låg personaltäthet bidrar till en ökad stressnivå.    

Läroplanen för förskolan
I detta avsnitt redogörs för de delar i läroplanen som är relevanta i förhållande till 
undersökningen. Det är konkreta beskrivningar av begreppen miljö, vila och omsorg som 
använts. 

I Lpfö98 (Skolverket, 1998) står det att barnen i förskolan ska erbjudas en god pedagogisk 
verksamhet där delar som lärande, fostran och omsorg bildar en helhet.  Vidare står det att 
barnen ska erbjudas en passande dagsrytm och miljö i förhållande till sin vistelsetid och ålder. 
Aktiviteter och vila samt omsorg och omvårdnad ska ingå i verksamheten på ett väl avvägt 
sätt. Det påtalas att alla barn efter egen förmåga ska kunna påverka innehållet och arbetssättet 
i verksamheten.  

Arbetet i förskolan ska präglas av omsorg om barnets trygghet, utveckling, välbefinnande och 
lärande. Det ska tas hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar. Med det menas att 
verksamheten bör utformas på olika sätt beroende på de förutsättningar som finns, därför ska 
inte heller förskolans resurser fördelas lika. Vidare påtalas att förskolan ska anpassa den 
pedagogiska verksamheten till alla barn som går där.

Det som står i Lpfö98 om miljön är att barnen ska erbjudas en trygg miljö där de utmanas och 
lockas till aktivitet och lek. Dessutom menas att miljön ska vara inbjudande, innehållsrik och 
öppen. 

Skolverket (U2008/6144/S) skriver i en nationell utvärdering av förskolan att personalen har 
en helhetssyn angående läroplanen. Med det menas att pedagogerna anser att begreppen 
fostran, lärande och omsorg förutsätter varandra och hör ihop. Skolverket menar att material 
och miljö har stor betydelse för de pedagogiska förutsättningarna i förskolan.

Förskolans miljö
Nationalencyklopedins (2010) beskrivning av ordet miljö är omgivning, förhållanden som 
omger till exempel människor. Begreppet miljö är omfattande och inte helt tydligt definierat.

Barnkrubban skulle vara lik ett hem vilket behöll sitt grepp om verksamheten under flera 
decennier (Nordin-Hultman, 2005). Författaren påvisar att i texter om förskolan har hemmet 
stått som ideal och förebild under hela 1900-talet. Barnstugeutredningen, som kom 1968, ville 
ändra rummens utformning och användningsområden. I barnkrubborna och 
folkbarnträdgårdarna fanns två lekrum, i vilka måltider och vilostunder kombinerades. Detta 
ansågs otillfredsställande i Barnstugeutredningen. Det gavs förslag på att det skulle finnas 
särskilda rum för måltider och vila, vilket kallades för hemvisten. I Socialstyrelsens skrift 
Pedagogiskt program för förskolan, som kom 1987, behandlas miljö och material endast 
kortfattat enligt Nordin-Hultman. I programmet (Socialstyrelsen, 1987:3) står det att miljön 
bör ha sådan utformning att den stödjer den pedagogiska verksamheten och att ”planlösningen 
bör vara klar och logisk.” (Socialstyrelsen, 1987:3, s.77).
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I skollagen står det att lokalerna ska vara ändamålsenliga och att de ska utformas för att 
underlätta förskolans pedagogiska verksamhet (Skolverket, 2005).  Utformningen av 
lokalerna skapar riktlinjer för förskolans pedagogiska arbete samtidigt som dessa är en del av 
den. Den pedagogiska miljön ska ses som en aktiv del i förskolans verksamhet. Dessutom ska 
den vara utformad så att den underlättar och stödjer arbetet. Strandberg (2006) belyser att 
eftersom förskolors och skolors lokaler i hög grad påverkar barns lärande är det viktigt att 
uppmärksamma dessa. Rummen sänder ut budskap och förmedlar förväntningar, känslor, 
kunskaper samt erfarenheter till barnen. Ett rum kan underlätta lärande medan ett annat kan 
försvåra detta. de Jong (Socialstyrelsen, 1995:2) visar på vikten av planering av varje rum för 
att uppnå bästa användning av det. Varje aktivitet ska befinna sig på rätt plats, vilket medför 
att det måste finnas variation av rummen. Kennedy (1999) beskriver miljön i en förskola

Sofforna användes inte mycket, i stort sätt bara när vi läste en saga efter maten, eller vid någon 
fest.  Annars  stod de mest  tomma  och tog dessutom stor  plats  i  rummet,  vilket  gjorde det 
omöjligt för oss att göra några större förändringar. När vi sydde sagotäcken där sagan efter 
maten lästes, gapade sofforna tomma hela dagen och äntligen vågade vi ta bort dem. Det var 
inte lätt, traditionen kring myssoffan satt djupt i oss. 

(Kennedy, 1999, s.127)

Förskolan som institution
Markström (2007) nämner begreppet institutionell ordning. Inom institutionen, i detta fall 
förskolan, råder osynliga regler vilka indirekt talar om hur vi ska agera i ett visst sammanhang 
till exempel i vilosituationen. Detta sker utan att vi aktivt tar ställning eller behöver reflektera 
över detta när det uppstår en ny situation. Vidare beskrivs immanent pedagogik vilket 
innefattar sådant som ingår i situationer som vi tar för givna och ser som naturliga i ett visst 
sammanhang. Författaren nämner vardagslivets dolda agenda. Med det menas de rutiner som 
skapas och de outtalade regler som råder i förskolan och att dessa upprätthålls genom hur vi 
agerar praktiskt samt handlar på ett passande sätt. 

Enligt Nordin-Hultman (2005) är alla verksamheter av pedagogisk art reglerade i tid och rum 
på något vis. I förskolan utgörs verksamheten till stor del av rutiner. 

En aspekt  av  dessa  vardagliga  pedagogiska  regleringar  är  att  de  utgör  en ordning.  Denna 
ordning bestämmer  var barnen skall  vara – och inte vara – vid vissa tidpunkter och vilka  
material och aktivitetsmöjligheter de har tillgång till - och inte tillgång till.  

 (Nordin-Hultman, 2005, s.89) 

Pedagogrollen och arbetsmiljön
Det som gav upphov till barnkrubbor och barnträdgårdar var behovet av barntillsyn (Hartman, 
2005). Enligt Nordin-Hultman (2005) var de som arbetade vid barnkrubborna moderliga 
förebilder som skulle vara ett komplement till hemmen. Ordning och renlighet var viktigt att 
lära ut. Genom att barnen fick del av en ordentlig och renlig miljö kunde de hjälpa till att 
förändra i sina hem. Hartman (2005) menar att den pedagogiska uppgiften varit den centrala 
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tanken vid förskollärarutbildningarna. ”Men hur är det egentligen, kan man ägna sig åt 
barntillsyn utan att lära barnen något, kan man undervisa små barn utan att ha omsorg om 
dem?” (Hartman, 2005, s.57).  Omsorgen och pedagogiken ansågs länge konkurrera med 
varandra istället för att vara olika delar i samma verksamhet.  Det fanns två olika 
yrkeskategorier, barnskötare och det man idag kallar förskollärare. Dessa skulle samarbeta i 
verksamheten samtidigt som förskollärarna skulle ansvara för den pedagogiska delen. Något 
som också påpekas är att förskolan haft en annan organisation än skolan då barnomsorgen 
hörde till socialstyrelsen. Detta påverkar synen på omsorg och pedagogik.

Nordin-Hultman (2005) beskriver resultatet av en intervjustudie med pedagoger gällande 
hemvisten i Barnstugeutredningen. De omtalar detta rum som förskolans viktigaste, med en 
specifik funktion av trygghet. Det beskrivs även som ett rum med social betydelse, där barn 
och vuxna umgås och samspelar. Möjligheter att varva ner och få lugn och ro hör framför allt 
till situationer som vila, måltider samt att exempelvis lyssna på sagor. Författaren reflekterar 
över om detta är sett ur ett vuxenperspektiv. Dessa värden ses som betydelsefulla av vuxna 
och ställer höga krav på barns självbehärskning och anpassning. Det är under vila och 
måltider som pedagogerna använder norm- och uppförande fostran. 

Johansson (2003) menar att pedagoger agerar utifrån sitt eget perspektiv när det gäller vad 
som är bäst för barnen. Det de vuxna anser är rätt prioriteras framför barnens upplevelse och 
förståelse av en situation. Vidare menar författaren att detta inte behöver betyda att 
pedagogerna saknar insikt i hur barnen tänker och känner. Ibland kan pedagoger anse att 
barnen behöver lära sig vissa saker för sitt eget bästa fastän barnen inte delar den åsikten. 
”Dilemmat som pedagoger har att hantera är att barn inte alltid kan förstå sitt eget bästa, men 
att det är vuxnas uppgift att se till att barn underordnar sig vissa beslut.”(Johansson, 2003, 
s.50). Hon nämner att en konfrontation mellan vuxnas och barns perspektiv ingår som en del i 
pedagogiken samt att pedagogerna anser vikten av att barnen får möta motstånd och se någon 
annans perspektiv. Barnens perspektiv kan inte ges högsta prioritet i alla lägen. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) nämner begreppet edu-care som innebär en 
helhetssyn på lärande och omsorg. Även Markström (2007) visar att det länge varit 
diskussioner om förskolans uppgift ska inriktas mot omsorgsuppgifter eller pedagogiska 
uppgifter. Även hon nämner begreppet edu-care som beskrivning för förskolans uppgifter att 
kombinera pedagogiska inslag med omsorg. Markström menar, enligt Skolverkets 
utvärdering, att på grund av att förskolan fått en läroplan och att verksamheten knyts till 
skolan har verksamhetens pedagogiska inslag blivit allt tydligare. Det är viktigt att pedagoger 
analyserar vad omsorg innebär och hur den befästs i pedagogiken menar Johansson och 
Pramling Samuelsson (2001). Om pedagoger inte reflekterar över sin syn på omsorg och 
lärande kan dessa två betraktas som skilda aspekter eller att omsorgens betydelse 
undervärderas i pedagogiken. Dessa delar ska vävas samman och bilda en helhet i det 
pedagogiska arbetet med barnen. Enligt författarna bör en professionell pedagog både kunna 
använda omsorgssituationer på ett pedagogiskt sätt och använda inslag av omsorg i alla 
pedagogiska situationer. Om pedagogiska situationer ska fungera måste pedagogen vara 
engagerad i och visa omsorg om det som här kallas den lärandes livsvärld. Författarna 
beskriver Merleau-Pontys definition av livsvärldar som innebär att interaktion mellan 
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individer är förutsättningen för att förstå varandra. Detta är av stor vikt eftersom ansvaret 
ligger på pedagogen att möta barnen där de befinner sig i sitt lärande. Om omsorgsdelen inte 
finns med i den pedagogiska verksamheten kommer inte pedagogen att kunna möta och 
engagera sig i hela barnet det vill säga med dess sinnlighet, kroppslighet och tänkande. ”Man 
kan som pedagog välja att bortse från den andres livsvärld, vilket då innebär att det 
pedagogiska mötet med den andres livsvärld uteblir.” (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2001, s.83).

Det är viktigt att personalen har en medvetenhet angående lokalernas egenskaper och hur de 
används enligt de Jong (Socialstyrelsen 1995:2). Hon använder ordet personal i sin rapport 
och menar vidare att förskolans personal besitter expertkunskaper angående den egna 
verksamheten. Dessutom menar hon att forskning visar att personalen har goda kunskaper om 
vilka rumsliga relationer och lokaler som är nödvändiga för att verksamheten ska bli 
stimulerande. Personalen bör i så stor utsträckning som möjligt delta i planering av lokalernas 
användning och utformning. På ett liknande sätt resonerar Wallin (2003) i följande citat:

Som vuxna måste vi aktivt fråga oss om rummet är en pedagog som motarbetar oss eller som 
samspelar på bästa möjliga sätt och underlättar vardagens verksamheter. Gör miljön det så blir 
pedagogerna mindre frustrerande. De får mer tid för annat om de slipper en del av rollen som 
betjänt, tjatmoster och barnpassningspolis. 

(Wallin, 2003, s.93)

Bjervås beskriver, i Johansson och Pramling Samuelsson (2003), pedagogisk miljö som hur 
lärare presenterar och resonerar samt organiserar material och rum i förskolan. Hon menar 
vidare att tankarna runt detta påverkas av den syn pedagoger har på sitt uppdrag och uttrycks i 
det sätt pedagogen utövar sitt yrke på. Det här påverkar i sin tur de pedagogiska 
sammanhangen som barn vistas i. Där kommer deras kompetenser och förmågor få 
möjligheter att synliggöras, begränsas eller utvecklas. Organisering och presentation av 
rummen bör förändras i takt med förändringarna i barngruppen. Det räcker inte att arbetslaget 
iordningsställer en miljö en gång, den bör utvecklas hela tiden. Åberg och Lenz Taguchi 
(2005) menar att pedagogernas iordningsställande av miljön på förskolan talar om vår 
uppfattning om förskolans roll och barns lärande. Författarna har själva erfarenheter av att 
inte ha anpassat miljön efter sin barngrupp.  När det kom en ny barngrupp fick denna anpassa 
sig till den rådande miljön. De arbetande pedagogerna utgick ifrån att det var barnen som var 
problemet. De reflekterade inte över att utformningen av miljön kunde vara orsaken till att 
barnen inte förstod hur rummen skulle användas. Efter att ha ändrat sitt arbetssätt anpassar 
pedagogerna idag miljön efter barnens behov och intressen. Miljön måste vara föränderlig 
eftersom barngruppen ständigt förändras och skiftar intressen. Författarna menar att genom 
diskussioner med barnen och genom att efterfråga deras synpunkter kan miljön utformas efter 
barngruppen. De förordar en demokratisk pedagogik där de vuxna lyssnar på barnens åsikter. 
En pedagog beskriver i Åberg och Lenz Taguchi sagostunden de brukade ha efter lunchen. 

I åratal har jag föst ihop hela barngruppen i ett rum för att läsa saga för dem. Hur många av 
barnen var verkligen intresserade av att höra saga efter maten? Var det bara för att det passade 
bra för oss vuxna? Var sagan som barnen skulle lyssna på verkligen spännande för alla barn 
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som samlats i rummet? Så här i efterhand tycker jag inte att det var så konstigt att den mysiga  
sagostunden  ofta  blev  allt  annat  än  mysig.  Sagoläsningen  avbröts  ofta  eftersom  jag  blev 
tvungen att om och om igen be några av barnen att vara tysta och sitta still. De barn som gärna  
ville höra saga fick nog ofta svårt att få något ordentligt sammanhang i berättelsen. Men de där 
barnen  som  störde  talade  egentligen  om  något  för  mig,  de  talade  om  att  de  inte  var 
intresserade, de satt där mot sin vilja. Man kan undra för vems skull vi egentligen hade vår  
sagostund. Vår ambition var att sagostunden skulle vara en avkopplande och spännande stund 
för både vuxna och barn. Men för vem var våra sagostunder spännande? Var det verkligen 
rättvist att alla barn fick höra saga? 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.72-73) 

Författarna till citatet ovan menar att de har slutat med obligatoriska sagostunder. Denne 
menar att sagostunden blir avkopplande och spännande för både barn och vuxna när barnen 
själva får bestämma om de vill lyssna på saga.

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) uttalar sig angående den fysiska utformningen av 
förskolans miljö och att den inte ska vara statisk. Den ska kunna förändras och användas 
utifrån barnens intressen och hur verksamheten ser ut för tillfället. Författarna menar att 
barnen ska vara delaktiga i hur miljön utformas och i sitt eget lärande. Vidare anser de att 
pedagoger och barn ska ställa i ordning rummen i förskolan tillsammans för att barnen ska ha 
möjligheter att göra självständiga val. Bertolani och Andersson (1998) menar att om rum 
organiseras på ett genomtänkt och målmedvetet sätt minskar störningsmomenten och det 
underlättar den pedagogiska situationen för både pedagoger och barn. 

Reggio Emilia
En central tanke inom Reggio Emiliapedagogiken är ömsesidiga relationer mellan barn, vuxna 
och miljö. Alla dessa delar måste samverka med varandra.  Nyckelbegrepp inom Reggio 
Emilia är medbestämmande och delaktighet där pedagogerna arbetar med barnet i fokus. 
Barnens lärande ska synliggöras i verksamheten, detta uppmärksammas bland annat genom 
att barnens alster och fotografier av barnen pryder väggarna (Wallin, 1996). 

Miljön ska vara utformad för att inspirera och stimulera barnen. Den ska ge dem utmaningar 
och uppmuntra till att inhämta kunskap på olika sätt. Författaren belyser vikten av att miljön 
är tillgänglig för barnen vilket påverkar deras tilltro till sig själva och sin förmåga. Det ska 
finnas möbler och material i barnhöjd för att barnen ska inspireras och uppmuntras att söka 
kunskap (Wallin, 1996, Wallin, 2003). 

Wallin (1996) menar att arkitekturen har betydelse för den pedagogiska verksamheten. En 
viktig tanke inom Reggio Emilia pedagogiken är att genom människors möten föds kunskap. 
Därav har det största rummet, piazzan, ett torg på svenska, utformats så att det möjliggör 
dessa möten. Piazzan är i sin tur avdelat i små rum för olika aktiviteter. Dessa avskärmas med 
hjälp av flyttbara podier som bidrar till att miljön ständigt är föränderlig och utmanande.
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Syfte
Syftet med undersökningen är att undersöka hur vilan på förskolan kan se ut miljömässigt och 
hur pedagogerna uppfattar och arbetar kring den. Vi vill veta om pedagogerna ser vilan som 
en situation där omsorg och pedagogik samspelar med varandra samt hur miljön kring vilan är 
utformad. Här syftar vi både på hur det fysiska rummet är utformat och även på den 
känslomässiga miljön.

Frågeställningar
• Hur är den fysiska miljön utformad på den plats där vilan äger rum? 

• Hur arbetar pedagogerna med vilostunden?

• Hur uppfattas och upplevs vilan av pedagogerna?
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Metod
I det här avsnittet redogörs för vilka metoder vi använt oss av i undersökningen. Det redogörs 
för urvalet av förskolor, utförande och etiska principer, enkäter och studiens tillförlitlighet. 

Val av metod
Vi har valt att använda oss av enkäter och platsobservationer i vår undersökning. Valet stod 
från början mellan enkäter eller intervjuer. Valet föll på enkäter på grund av att vi ville nå ut 
till fler pedagoger och därigenom få ett större urval. Stukát (2005) påtalar att enkäter når ut till 
en större grupp, vilket ger ett tydligare resultat. Dessutom var tidsaspekten en annan faktor att 
ta hänsyn till. Vi ansåg oss inte ha tillräckligt med tid för att genomföra det antal intervjuer 
som krävdes.  Vilomiljön på de utvalda förskolorna observerades med hjälp av digitalkamera 
för att synliggöra miljöns utformning. Stukát menar att en observationsundersökning är 
konkret och bidrar till ett underlag för fortsatt resonemang och tolkningar. Inga barn eller 
pedagoger närvarade vid fotograferingen eftersom det endast var miljön vi skulle 
dokumentera. Fotografierna finns inte med som bilaga i arbetet eftersom någon läsare inte ska 
kunna identifiera förskolorna. Vi har försökt att beskriva vilomiljöerna på ett objektivt sätt för 
att läsaren ska kunna få en bild över hur dessa ser ut. 

Urval av förskolor
Undersökningen gjordes på fyra förskolor i tre kommuner. Detta för att få en så bred bild av 
pedagogernas arbetssätt som möjligt. Vi delade ut 26 enkäter på fyra olika förskolor i dessa 
kommuner, på sammanlagt sju avdelningar.  Tre traditionella förskolor och en Reggio Emilia-
inspirerad förskola besöktes. Eftersom fokus ligger på miljöns utformning och pedagogernas 
arbete kring detta valde vi att besöka en Reggio Emilia-inspirerad förskola eftersom dessa 
förskolor ser miljön som en aktiv del i verksamheten. Vi kommer inte att göra en jämförande 
undersökning mellan de utvalda förskolorna. Det som kommer att belysas är om det 
framkommer någon uppenbar skillnad i utformningen av miljön. 

Utförande
Vi började med att kontakta rektorerna för de utvalda förskolorna för att få godkännande att 
lämna ut en enkät samt observera miljön. Sedan kontaktades förskolorna per telefon och 
informerades om undersökningen. Därefter besöktes tre av förskolorna personligen för att 
lämna ut enkäterna. Detta för att skapa en personlig kontakt till respondenterna samt att de 
skulle ha möjligheter att ställa frågor om enkäterna. Den fjärde förskolan ansåg att vi kunde 
maila enkäten till dem och att vi vid observationstillfället kunde få en rundvandring i deras 
lokaler. Detta på grund av att pedagogerna inte hade möjlighet att avsätta tid för att möta oss 
vid två tillfällen. Ett informationsbrev (bilaga 1) samt en enkät (bilaga 2) lämnades ut till var 
och en av pedagogerna i arbetslaget på varje avdelning. Vi har utgått från Vetenskapsrådets 
etiska principer med fyra krav (2010). I det informationsbrev som varje deltagare fick 
redogjordes för syftet med undersökningen samt att deltagandet var frivilligt. Detta följer 
Vetenskapsrådets informationskrav och samtyckeskrav. I informationsbrevet beskrevs att alla 
uppgifter om deltagarna i studien behandlas konfidentiellt och informationen förvaras 
oåtkomligt för obehöriga, detta uppfyller Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. Deltagarna 
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fick även information om att uppgifterna i enkäten endast kommer att användas till denna 
undersökning, detta uppfyller Vetenskapsrådets nyttjandekrav. 

Enkäter
Informationsbreven och enkäterna delades ut till samtliga pedagoger på varje avdelning. Vi 
ansåg att det fanns en risk om endast en pedagog per avdelning valdes ut att besvara enkäten, 
eftersom inga svar då skulle komma från den avdelningen. Endast ordinarie pedagoger skulle 
fylla i enkäterna, eftersom vi ville att de skulle ha insikt i hur verksamheten fungerade. 
Enkäten utformades enligt Stukáts (2005) råd att de första frågorna ska vara lättbesvarade och 
konkreta. Trots att det leder till att vi får lika svar i början på enkäterna, av de pedagoger som 
arbetar på samma avdelning, kan detta bidra till att de har lättare att fylla i de övriga frågorna i 
enkäten. Något som fanns i åtanke när enkätfrågorna formulerades var att försöka att inte 
använda ledande frågor för att få svar på vad pedagogerna själva ansåg vad vilan handlar om. 
Användningen av ordet vila i frågorna preciserades inte, eftersom vila kunde ha olika 
innebörd för pedagoger. Några av frågorna handlade om miljön runt om vilan, både den 
fysiska och psykiska miljön. Frågor ställdes även om vilka rutiner som finns i vilosituationen. 
Dessutom ställdes frågor om vad pedagogerna ansåg om vilan och hur de arbetade med denna 
situation. Vi använde oss av det Stukát kallar ett ostrukturerat frågeformulär med öppna 
frågor. Det innebär att personen i fråga ska formulera sitt svar skriftligt vilket påminner om 
intervjuer. Eftersom vårt intresse var att få en bild av vad pedagogerna enskilt ansåg om 
vilosituationen kommer vi i resultatet att fokusera på variationer och likheter i svaren.

Studiens tillförlitlighet
Vi inser att denna undersökning inte kommer att ge oss en generell bild över hur 
vilosituationen ser ut på alla förskolor i hela landet, utan endast på de förskolor som tagits 
med i undersökningen. Vi är medvetna om att urvalet är begränsat. Detta på grund av att 
arbetet har en tidsbegränsning och att det ska vara hanterbart. Antalet frågor i enkäten uppgick 
till 13 vilket kan anses krävande att svara på. Anledningen till valet av att ha med dessa frågor 
var att få ut så mycket information som möjligt. Frågorna är relevanta för att få svar på våra 
frågeställningar enligt oss. Eftersom vilomiljöerna på förskolorna fotograferades kunde 
fotografierna användas för att studera miljöerna objektivt och detta stärker tillförlitligheten av 
platsobservationerna. Vi fick svar på 19 av 26 enkäter vilket medförde ett litet bortfall. Detta 
bidrar till att resultatet inte påverkas nämnvärt av bortfallet.
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Resultat
Under den här rubriken redogörs för resultatet av vår undersökning. Vi redogör för hur miljön 
runt vilan är utformad samt för svaren på enkäterna.

Platsobservationer av vilans miljö 
Med hjälp av digitalkamera dokumenterades hur vilomiljöerna på de utvalda förskolorna såg 
ut. En detaljerad beskrivning av de olika förskolornas miljö följer nedan. Förskolorna 
benämns som 1, 2, 3 och 4 och avdelningarna har fingerade namn i texten. På samtliga 
avdelningar har det fokuserats på de vilor där barnen var mellan tre och fem år gamla. Antalet 
barn på de tre traditionella förskolorna var mellan 13-17, på den Reggio Emilia-inspirerade 
förskolans avdelning, hemvist, var barnantalet 46. Efter beskrivningen av förskolornas miljö 
följer en analys av platsobservationerna.

Förskola 1

På förskola 1 fanns tre avdelningar, Stjärnan, Månen och Solen. På Stjärnan hade de två vilor. 
Den ena hölls i matrummet i en grå tresitssoffa. Soffan var placerad mot en vägg och hela 
rummet var synligt från soffan. I soffan fanns vid fotograferingstillfället diverse leksaker. 
Bredvid soffan stod en dator. Väggarna var grå och på golvet låg en orange 
medaljongkorkmatta. Rummet innehöll ett matbord samt ett bord för olika aktiviteter. 
Rummet angränsade till hall, dockvrå samt lekrum där den andra vilan hölls. I detta rum hölls 
den andra vilan på en madrass som var placerad i ett av hörnen i rummet. Väggen hade 
limegröna tapeter med en bård med blomkrukor i olika färger. Golvet hade en brun 
medaljongkorkmatta. På madrassen fanns tre kuddar med olika färger och mönster. I rummet 
fanns ett matbord samt garderober med leksaker i. På ena sidan madrassen fanns ett fönster 
och på den andra fanns en dörr som var låst. Bredvid madrassen fanns en back med böcker i.

På Månen hade de en vila i en blå tresitssoffa. Vilan hölls i ett stort rum där det fanns ett 
matbord, ett bord att rita vid, en bilmatta och en hylla med leksaker i. Soffan var placerad mot 
en vägg med en låst dörr bakom. På ena sidan av soffan fanns en ”lekvägg” med fönster och 
gardiner. På den andra sidan fanns en vägg där en leksakshylla stod. Väggarna var gråvita och 
på golvet fanns en orange medaljongkorkmatta. I soffan låg två kuddar, två täcken och en filt i 
olika färger. Rummet angränsade till hall, mat/legorum och dockvrå. 

På Solen hade de en madrassvila som hölls i lekhall/matrum. Madrasserna lades ut när vilan 
hölls. Det fanns kuddar till de barn som önskade. Frottébadlakan användes som täcken. Dessa 
hade olika ljusa färger. I rummet fanns ett matbord, ett bord i barnhöjd, en hylla med 
leksaksdjur, pussel och böcker. Det stod en röd soffa i rummet. Väggarna var ljusgröna och 
golvet grått. Detta rum angränsade till matrummet/lekrummet.

Förskola 2

På förskola 2 fanns två avdelningar Jupiter och Mars. Jupiter hade två vilor. En madrassvila 
och en uppevila. Med uppevila menas att barnen utför lugna aktiviteter. Madrassvilan hade de 
i lekrummet/matrummet. Madrasserna lades ut när vilan hölls. På varje madrass låg en kudde 
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och ett frottébadlakan. Väggarna hade gula tapeter med en röd bård. Korkmattan var 
ljusbeige. I rummet fanns två soffor, en tresits och en tvåsits, vilka stod mot varsin vägg och 
bildade en tom yta i hörnet av rummet. Dynorna var stormönstrade i färgerna orange, grön, 
lila, röd, blå och vit. Det fanns tre lila kuddar och en beige filt i soffan. I hörnet mellan 
sofforna stod en back med böcker. Framför sofforna stod ett runt bord med tre stolar, allt i 
barnhöjd. På bordet fanns två plastbackar med lego. Det fanns två stora fönster efter varsin 
yttervägg. På väggarna fanns en klocka, en stjärnlampa, bilder med alfabetet samt en 
flanotavla i barnhöjd. Angränsande rum var dockvrån och matrummet. Den andra vilan hölls i 
matrummet som angränsade till lekrummet. Där hade barnen uppevila. Det fanns en 
köksavdelning, ett skrivbord, två matbord samt hyllor med leksaker. Detta rum angränsade till 
målarrum, förråd, ett rum där skötbord och toaletter fanns. 

Avdelningen Mars hade två vilor. Dessa hölls i rum som hade vitmålade väggar och bruna 
korkmattor. De hade en madrassvila och en uppevila. Madrassvilan var placerad i 
lekrummet/matrummet. Madrasserna lades fram när vilan hölls och på madrasserna fanns 
kuddar och frottébadlakan. Rummet angränsade till dockvrå och matrum. Det fanns fönster på 
två av ytterväggarna. I rummet stod två tresitssoffor med rutmönster i färgerna röd, blå, grön, 
gul och svart. Den ena soffan var placerad efter en vägg och den andra stod mitt emot. I 
sofforna låg tre röda kuddar, två gröna och två svarta. Två gröna filtar hängde över 
armstöden. Ovanför sofforna fanns tavellister som rymde barnens egna teckningar samt 
böcker. Två vita lampor var placerade ovanför sofforna. En röd hjärtformad lampa fanns på 
väggen. För övrigt i rummet fanns ett matbord, hyllor med leksaker på, en hörna med spegel 
samt utklädningskläder och hyllor med diverse pedagogiska material. Den andra vilan var en 
uppevila. Den hölls i olika rum beroende på barnantalet. Bland annat använde sig 
pedagogerna av matrummet och målarrummet. Matrummet angränsade till lekrummet, stora 
lekhallen, förrådet, målarrummet och hallen. Här fanns en köksavdelning, två matbord, ett 
skrivbord och en bokhylla med böcker och leksaker i. Fönstren var placerade ut mot gården. 

Förskola 3

Förskola 3 hade en avdelning, Tellus. Tellus hade läsvila i lekrummet. Rummet hade fyra 
fönster som alla satt efter samma vägg. Väggarna hade gula tapeter och på golvet låg en 
ljusbeige korkmatta. I rummet fanns en mörkblå hörnsoffa med mönster av tulpaner. Kuddar i 
form av djur i blandade färger låg i soffan. Ovanför soffan fanns en hylla med böcker på. En 
lampa i form av en stjärna och måne satt på väggen. Siffror och diverse matematiska former 
satt på väggen vid soffan. Bredvid soffan stod en trälåda med böcker. Framför soffan låg en 
rund röd matta. Rummet var avskärmat med hjälp av en ”lekvägg” med fönster och dörr i. 
Bakom den skärmväggen fanns en dockvrå med stolar och bord i barnhöjd. Där fanns en låg 
bokhylla med backar med leksaker i. Rummet angränsade till matrummet.   

Förskola 4

Förskola 4 var Reggio Emilia-inspirerad. Avdelningen, som här kallades hemvist, hette 
Kometen. Där hade de fem läsvilor. Samtliga rum hade vita väggar. Golven var beiga i alla 
rum, utom torgets som var grått. Det fanns stora fönster i varje rum som gjorde att det var 
ljust i rummen. Läsvila 1 hölls på torget. Där hade de avskärmat ett hörn av rummet till 
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läsvila. Två av väggarna tillhörde den fasta inredningen. Sedan hade de två ljusblå flyttbara 
halvcirkelformade väggar, cirka 1,5 meter höga, som avgränsade vilorummet till resten av 
torget. En blå tresitssoffa stod mot en av de fasta väggarna. Ovanför soffan fanns en skylt som 
barnen hade skrivit ”bibliotek” på. Vid soffans ena kortsida fanns ett fönster i den fasta 
väggen som angränsade till hallen. En cirkelformad blå matta låg framför soffan. En tom 
bokvagn på hjul stod i rummet. I rummet fanns ett bord och tre stolar i barnhöjd. Det fanns en 
tavla med kort på barnen på den fasta väggen samt en spegel. Läsvilan var som ett rum i det 
stora rummet, torget. Flera olika aktiviteter hölls där. De avgränsade det stora rummet med 
flyttbara väggar för att skapa små rum. Där fanns en scen, utklädningskläder, ett bord med 
sand i. Torget angränsade till hallen och hemvisterna. Planlösningen var öppen vilket 
medförde att torget satt ihop med matsalen. 

Läsvila 2 hölls i en svart tresitssoffa som stod placerad mellan två dörröppningar inne på 
hemvisten. Framför soffan låg en röd cirkelformad matta. Ovanför soffan hängde tavlor med 
barnens teckningar i. Hela rummet var synligt från soffan. Det fanns låga hyllor med leksaker 
i. Rummet angränsade till ett byggrum, ett lekrum, torget samt till hemvisten.

Läsvila 3 hade de i lekrummet som angränsade till rummet där läsvila 2 hölls. Där satt barnen 
på kuddar. Kuddarna låg i en hylla där det även fanns leksaker. Det fanns en leksaksspis i 
rummet.

Läsvila 4 hölls i byggrummet som angränsade till rummen för läsvila 2 och 3. Där satt barnen 
på kuddar på golvet. I rummet fanns också byggmaterial, exempelvis kaplastavar.

Läsvila 5 hade de i en svart tresitssoffa som var placerad på hemvisten som angränsade till 
rummet där läsvila 2 hölls. 

Analys av platsobservationerna
Samtliga förskolor som observerats hade inte något rum avsett endast för vilan. Pedagogerna 
använde sig av de befintliga lokalerna och hade vilan i rum där flera andra aktiviteter ägde 
rum. På förskola 4 fanns en avgränsad vilomiljö där läsvila 1 ägde rum. Det var en avgränsad 
läshörna som de döpt till ”bibliotek”.  Detta anser vi visar på vad rummet var avsett för. På 
avdelningen Mars var inredningen enhetlig. Färger och inredning harmonierade vilket kan ge 
ett lugnande intryck. Vilomiljön var inte en prioriterad del av verksamheten i någon av 
förskolorna. Sofforna var placerade där de fick plats i rummen. Vilomiljöerna var 
institutionslika. Miljön på förskola 4 var enhetlig i lokalutformningen. Eftersom vilomiljöerna 
var belägna mitt i verksamheten kunde det påverka vilan på så sätt att människor passerade 
genom rummen under vilan för att ta sig till angränsade rum. Det fanns oftast fönster eller 
dörrar i närheten av viloplatsen. Detta kan leda till att barnen fokuserar sin uppmärksamhet på 
sådant som händer utanför vilorummet. Sittplatser för vilorna var begränsade överlag. På flera 
avdelningar hölls vilorna i tresitssoffor och där rymdes inte många barn. Vilomiljöerna var 
överlag inte inbjudande och mysiga platser. Något som framkom tydligt var böckernas 
tillgänglighet för barnen. På flera avdelningar fanns det inga böcker synliga för barnen eller så 
var de placerade på svårtillgängliga ställen.  

14



Enkäter
Enkäterna besvarades av 19 pedagoger. Samtliga avdelningar är representerade i enkätsvaren. 
Under följande tre rubriker redogörs för vilka rutiner som fanns kring vilan, valet av viloplats, 
vad som görs på vilan och varför de har vila.  Dessutom redogörs för hur planeringen kring 
vilan såg ut. Vidare redogörs för hur pedagogerna själva upplever vilan och hur de tror barnen 
upplever den. Vi tar också upp pedagogernas tankar kring förbättringar av vilosituationen 
samt barnens medbestämmande. Resultatet har här generaliserats. Alla frågor innehöll 
varierade svar. Eftersom det var öppna frågor i enkäten kunde respondenternas svar innehålla 
flera synpunkter i varje fråga. Slutligen kommer en analys av enkätsvaren. 

Rutiner

Alla avdelningar på förskolorna hade vila efter lunch, tidpunkten varierade mellan klockan 
12-13.45. När det gällde rutiner runt vilan svarade pedagogerna att de delade upp barnen i 
grupper. Dessa var oftast förutbestämda och barnen var indelade efter ålder eller, som två 
pedagoger uttryckte sig, mognadsindelade. Fem pedagoger beskrev att vem som hade hand 
om vilan berodde på pedagogernas arbetstid, till exempel att den som har stängning håller i 
vilan. Sex pedagoger svarade att de hade ett schemalagt, eller rullande schema för vem som 
höll i vilan. En pedagog menade att de ” löser av varandra för rast, t.ex. den som söver i vagn 
går först på rast osv.” 

Vilans utformning

Valet av viloplats påverkades enligt pedagogerna av antalet barn i gruppen. De valde platsen 
för att alla barn skulle få plats där. Tre pedagoger menade att platsen för vilan skulle vara en 
lugn vrå. En pedagog menade att de valt en viloplats som inte var ett genomfartsrum. En 
pedagog beskriver ” Läsvilan har vi där soffan står för att barnen ska få plats att sitta. Vi har 
planer att flytta soffan men har inte riktigt bestämt vart då det är lite svårt att möblera 
lokalerna.” En annan pedagog svarade att det var ”Svårt att hitta bra ställe. Vi kommer 
troligen att prova oss fram vad som passar just för denna barngrupp.”

Alla utom en av respondenterna svarade att de läste böcker för barnen. De benämnde detta på 
olika sätt. Två pedagoger kallade det för läsvila. En benämnde det som lässtund. I tio enkäter 
nämndes att det användes sagoband, cd-skivor, sagopåsar och sagolådor. Dessa tio 
respondenter nämnde att de läste böcker för barnen. Uppevila och lugna aktiviteter var fem 
svar på vad som gjordes på vilan. Med uppevila menades att barnen var vakna och utförde 
lugna aktiviteter, till exempel spelade spel och målade. Den respondent som inte nämnde 
bokläsning, påtalade att de hade uppevila, vilket innebar att barnen till exempel gjorde 
halsband, sydde dukar, vävde, klippte och klistrade. 

Alla utom tre pedagoger ansåg att de hade vilan för att barnen skulle få en lugn stund efter att 
ha varit aktiva hela förmiddagen. Vilan sågs som en stund av avkoppling, nedvarvning och 
som en stund att samla ny energi på. På förskola 4 kommenterade fem av sex pedagoger att 
språket var en viktig del i vilan. Två av dessa pedagoger betonade att de hade lässtund för att 
barnen skulle utveckla sitt språk samt komma i kontakt med det skrivna språket. Fyra av dem 
svarade att lässtunden var till för att barnen skulle komma i kontakt med böcker minst en gång 
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per dag. En av dessa pedagoger svarade att de läste ” För språket- barn som lyssnar på böcker 
får flera ord, blir intresserade av bokstäver och skrift. Kanske intresset fortsätter i vuxen ålder. 
Det är många barn som inte får sagoläsning hemma.” Tre av pedagogerna påtalade att de 
samtalade om böckerna som lästes och reflekterade över sagornas innehåll. Två pedagoger 
påtalade att deras förskola skulle delta i ett bokprojekt under hösten. Förutom förskola 4 
påtalade tre pedagoger, som alla arbetade på förskola 1, att språket var en viktig del i 
läsningen med barnen.

Vi fick skiftande svar på om det planerades särskilt för vilan. Pedagoger på samma avdelning 
svarade olika på detta. Sju pedagoger svarade att de inte planerade särskilt för vilan. Tio 
menade att man planerade detta på avdelningsmöten och planeringsdagar. Två svarade inte på 
frågan.

Upplevelser av vilan

Tio av de tillfrågade pedagogerna upplevde vilan som en lugn och rofylld stund.  Ordet 
”mysig” användes för att beskriva vilan. En pedagog svarade att de hade vila för ”En stund för 
bokläsning, mys och närhet.” Tre pedagoger uttryckte att de kände stress inför vilan. En av 
dessa menade att hon kände stress innan alla barn och pedagoger kommit på plats och till ro. 
Den andra pedagogen svarade att hennes upplevelser inför vilan berodde på vilken grupp hon 
läste för. Den tredje pedagogen skrev att det största problemet kring vilan var att om antalet 
barn i gruppen var för stort ledde det till att barnen blev oroliga och tappade fokus. En 
pedagog svarade ”Jag brukar tända ett ljus och trolla barnen till sagans värld med en liten 
trollkarl. Det tycker jag fungerar bra, barnen blir koncentrerade och jag kan läsa.” Två 
pedagoger svarade inte på frågan.

Sex av pedagogerna trodde att barnen upplevde vilan som en bra, positiv och mysig stund. En 
pedagog svarade att ”Jag tror dom tycker att det är skönt och mysigt för dom protesterar 
väldigt sällan.” En pedagog svarade ”Jag tror de flesta barnen gillar vilan, eller i alla fall inte 
tycker något negativt om den. Barnen som har jobbigt med att koncentrera sig gillar 
förmodligen inte vilan lika mycket.” En pedagog svarade ” Vissa tycker nog att det blir en 
vilostund mitt på dagen medan vissa har svårt att sitta still. Det hela beror på oss personal…” 
En pedagog svarade ” Ibland märks det att de inte vill lyssna, svårt att varva ner, jag låter 
dessa barn få göra något annat men stanna i rummet. Vill inte att vilan ska bli en negativ 
upplevelse.” Tre pedagoger svarade inte på frågan. 

En pedagog ansåg att vilan fungerade bra och inte behövde förbättras. Fem pedagoger svarade 
inte på frågan om vilan kunde förbättras. Åtta pedagoger ansåg att det de kunde förändra var 
att planera mer inför vilostunden, och vara väl förberedd inför den. Fem pedagoger ansåg att 
miljön runt vilan skulle kunna förbättras, både vad gällde rummet där vilan ägde rum och hur 
rummet var inrett. Några kommentarer vi fick var ”Vi skulle vilja göra det mysigare i 
vilrummet.” ”Mörkare gardiner/persienner.” ”Rummet kan bli mysigare, planeras bättre.”En 
pedagog menade att de kunde ”Flytta vilan till ett annat ställe, försöka dela barnen i så små 
grupper som möjligt, som pedagog vara väl förberedd och kanske kunna berätta en saga utan 
att läsa i en bok. (Fånga barnen).”  Två pedagoger ville ha förbättringar när det gällde böcker. 
En svarade att hon ansåg att det borde finnas ”Fler böcker att välja mellan.” Den andra ansåg 
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att det skulle finnas ”Boklådor med ungefär tio böcker i, till varje grupp som bytes ut en gång 
i månaden.”

Angående barnens medbestämmande i vilosituationen svarade 15 av pedagogerna att barnen 
fick vara med och bestämma medan fyra pedagoger inte svarade på frågan. Det som barnen 
fick bestämma var vilken bok, eller cd-skiva, de skulle lyssna till. På en avdelning påpekade 
pedagogerna att barnen själva tog med sig böcker som de läste på vilan. En pedagog menade 
att det ”Ibland märks att inget intresse finns till att lyssna på bok, frågar barnen om de får rita 
istället så brukar de få göra det. Blir ingen bra vila om barnen får tillsägelser hela tiden, då 
vilar barnen mer med penna i handen.”  

Analys av enkätsvaren
Samtliga förskolor hade vilan efter lunch. Alla förskolor hade även fasta rutiner kring vilan. 
Rutinerna var inte skapade för vilosituationen, de var formade för att passa in i pedagogernas 
arbetsschema och arbetsuppgifter. Resultatet pekar på att pedagogerna ansåg att vilan var till 
för att barnen skulle få varva ner. Pedagogerna ville skapa en lugn och avkopplande miljö, 
men detta kunde vara svårt att uppnå. De var medvetna om att vilomiljön gick att förbättra, 
men de var påverkade av hur lokalerna såg ut. De flesta pedagogerna svarade att de under 
vilan läste böcker för barnen. Läsning ansågs överlag som ett viktigt inslag i verksamheten. 
Språkutvecklingen ansågs viktigt att stödja. Detta var framförallt synligt hos pedagogerna på 
förskola 4. Resultatet pekade på att pedagogerna såg olika på planeringen inför vilan. 
Eftersom svaren var skiftande kan man fråga sig om den planeras. Överlag ansåg pedagogerna 
att det var viktigt med planeringen för vilan, men utformningen av miljön var det inte många 
som nämnde. Överlag verkade pedagogerna anse att vilan var en rofylld stund. Det fanns även 
de som upplevde stress inför vilan. Resultatet pekade på att det varit svårt för pedagogerna att 
svara på frågor om upplevelser inför vilan. Det anser vi kan bero på att det inte är något som 
diskuteras i verksamheten. Det reflekteras inte över detta. Barnens medbestämmande hade 
med val av böcker att göra. Enligt resultatet hade inte barnen något att säga till om när det 
gällde miljön kring vilan. Pedagogerna hade svårt att veta hur de skulle förändra miljön och 
detta kan ha medfört att de inte tänkte på att barnen kunde komma med förslag om detta. 
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Diskussion
I det här avsnittet diskuteras resultaten som framkommit genom vår undersökning 
tillsammans med litteratur och tidigare forskning. Valet av metod analyseras. Syftet med 
arbetet var att se hur vilan på förskolan kan se ut. Vi ville veta hur denna situation ser ut 
miljömässigt samt hur pedagogerna arbetar och tänker omkring den. 

Resultatdiskussion
 I Lpfö98 (Skolverket, 1998) står det att vila ska ingå som ett inslag i verksamheten. 
Markström (2007) och Nordin-Hultman (2005) anser att det skapas rutiner i den pedagogiska 
verksamheten som sedan följs utan större eftertanke. Vi hade innan undersökningen 
förväntningar på att den Reggio Emilia- inspirerade förskolan skulle påvisa hur pedagogerna 
arbetade aktivt med vilomiljön. De hade ett miljötänkande i den generella verksamheten, men 
det blev inte synligt i vilosituationen. Resultatet av vår undersökning visar att pedagogerna i 
hög grad anser att vilan innebär läsning. Då undrar vi om detta är något som blivit en 
självklarhet på grund av att det alltid gjorts på det sättet? Det verkar vara svårt att tänka 
utanför ramarna och bryta traditionerna enligt oss. Kennedy (1999) beskriver svårigheterna 
med att bryta invanda mönster, därför kan ett beslut att ta bort en soffa som alltid funnits i ett 
rum för att läsa i vara tillräckligt svårt. Åberg och Lenz Taguchi (2005) ifrågasatte 
sagoläsningens syfte. Ingen av pedagogerna i undersökningen ifrågasatte att de läste för 
barnen på vilan. Detta bekräftade vår syn av vilostunden, att vilan är lika med läsvila. 
Eftersom majoriteten av pedagogerna ansåg att läsning var en central del i vilan förvånar det 
oss att det inte finns en plats som lockar och uppmuntrar till detta. Våra platsobservationer 
visade att böckerna inte hade någon framträdande plats vilket vi anser att de borde ha då 
läsningen var en viktig del i vilan. 

Miljöns utformning har stor betydelse även om detta inte är något som de flesta reflekterar 
över enligt Björklid (2005). Detta menar vi stämmer överens med resultatet som framkom av 
enkäterna. Pedagogerna fastnar i lokalernas utformning och anpassar vilan efter rummen som 
finns. Vilan anpassas till de befintliga lokalerna istället för att de anpassar lokalerna efter 
vilostunden. Personalen ska planera för hur lokalerna ska användas eftersom de besitter 
medvetenhet och kunskap om sin verksamhet menar de Jong (Socialstyrelsen 1995: 2). Enligt 
resultatet anser pedagogerna att det de kan förändra när det gäller vilan är planeringen kring 
den. Det är praktiska detaljer som till exempel barngruppens uppdelning som kommer i första 
hand. Vi reflekterar över att det är naturligt att se till de praktiska detaljerna i verksamheten 
eftersom det är något som kan påverkas direkt. Även om pedagogerna är medvetna om hur 
lokalerna ser ut är det inte något som de diskuterar eller reflekterar över. I Lpfö98 
(Skolverket, 1998) står det inte mycket konkret om den fysiska miljön. Det som nämns är 
svårtolkat menar vi, eftersom det är svårt att säga vad en inbjudande miljö innebär. 
Utformningen av miljön är dessutom ingenting som diskuteras i dagens lärarutbildning och 
detta kan vara en orsak till att pedagogerna inte vet hur de ska kunna planera och ändra i sin 
miljö.

I vår undersökning framkom att inga avgränsade rum för enbart vila fanns. Ingen pedagog 
nämnde att de önskade ett separat vilorum. Eftersom inget nämndes om detta kanske det inte 
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finns något behov av det heller. Vilan är en del i verksamheten och får anpassas till de 
befintliga lokalerna där andra aktiviteter också äger rum. Platsobservationerna visade att 
viloplatserna inte utmärkte sig som lugna och avskilda platser. Endast en av vilorna hade en 
avgränsad miljö för ändamålet. Dessutom angränsade vilomiljöerna till flera olika rum. Ingen 
av pedagogerna påtalade att vilan påverkades av att hållas i rum där de annars hade andra 
aktiviteter. De nämnde inte heller att vilan påverkades av angränsande rum. Det vi såg på 
platsobservationerna var att det i anslutning till vilomiljöerna till exempel kunde förekomma 
leksaker och andra föremål som datorer. Detta verkar inte vara något som pedagogerna 
reflekterar över men frågan är vad det signalerar till barnen? Skolverket (2005) skriver att den 
pedagogiska miljöns utformning ska stödja och underlätta arbetet i verksamheten. Vi 
reflekterar över om de befintliga vilomiljöerna kan innebära störningsmoment som kan 
påverka barnens vilostund. Med det menar vi att barnen kan se rummet som något annat än ett 
vilorum då de annars använder det till andra aktiviteter. En dator som är placerad intill 
vilomiljön kan till exempel distrahera barnen. Med små medel kan vilomiljöerna förändras 
anser vi. Genom att avgränsa och tydligt markera i miljön vad stunden innebär menar vi att 
barnen tydligt kan se vad miljön är till för. Detta belyser även Strandberg (2006) som menar 
att rummen förmedlar känslor och förväntningar till barnen. Om rummen är inredda med till 
exempel kuddar och behaglig belysning kan det bidra till att barnen trivs i miljön. 

Miljön signalerar till barnen om de är välkomna där eller inte enligt Björklid (2005). I vår 
undersökning visade pedagogernas enkätsvar att läsvilan hölls på en plats som rymde alla 
barn, några fick sitta i soffan medan några fick sitta på golvet. Platsobservationerna visade att 
läsvilan ofta ägde rum i en tresitssoffa där det var ont om plats om det var många barn på 
vilan. Vi reflekterar över om alla barn kan känna sig välkomna i en miljö där inte alla får 
samma chans att sitta i soffan. Pedagogen måste vara medveten om hur barnen påverkas av att 
miljön ser ut som den gör. Björklid menar att den estetiska omgivningen har betydelse för hur 
rummet upplevs. Vi tolkar det som att om vilomiljön i sin utformning signalerar trygghet och 
lugn kan det medföra att barnen känner sig välkomna där. Majoriteten av pedagogerna 
önskade att vilan skulle vara en lugn och avkopplande stund men deras svar visade att det var 
få som försökte göra något åt vilomiljön. Vi reflekterar över att detta kan ha flera orsaker. 
Eftersom inte vilan har hög prioritet har pedagogerna inte i åtanke att förändra miljön. En 
annan aspekt kan vara att det inte finns tid för arbetslagen att diskutera detta. Resultatet tyder 
på att det är brist på enhetlig planering i arbetslagen. Vi tolkar det som att pedagogerna inte 
har samma syn på vad planering innebär. Vissa pedagoger anser att de har planerat vilan ur 
praktisk synvinkel då det är schemalagt vem som har ansvaret för de olika vilorna. Andra 
pedagoger anser inte att det planeras för vilan för att de inte konkret bestämmer vad som ska 
göras.   

Överlag ansåg pedagogerna att vilan var en lugn och behaglig stund. Ett fåtal av pedagogerna 
nämnde att de upplevde stress i vilosituationen. Laike (2005) menar att stressnivån påverkas 
av barngruppens storlek vilket några pedagoger påpekade. Eftersom pedagogerna hade olika 
åsikter om vilan borde även barnen ha det. Det borde finnas en variation av aktiviteter under 
vilan för att alla ska trivas i vilosituationen. En aktivitet de skulle kunna använda sig av är 
massage. Massagen kan ha en lugnande effekt på barnen dessutom blir alla delaktiga i 
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stunden.  Något vi reflekterade över var att de pedagoger som svarade att de hade uppevila 
endast nämnde sådant som vi anser är typiska flickaktiviteter till exempel att klippa, sy dukar 
och göra halsband. Det finns även andra aktiviteter som skulle kunna tas tillvara i vilan till 
exempel bygglek tillsammans med barnen. 

Skolverket (U2008/6144/S) skriver att personal inom förskolan inte såg några svårigheter med 
att lärande och omsorg samt fostran hörde ihop och inverkade på varandra. Vi har svårt att se 
den helhetssynen i undersökningen. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) menar att en 
professionell pedagog ska kunna integrera omsorg och lärande i alla situationer vilket även 
framkommer i Lpfö98 (Skolverket, 1998). Det vi tolkar som det pedagogiska syftet var 
läsningen av böcker för att stimulera barnens språkutveckling. Det var ingen som nämnde att 
omsorg ingick i lässtunden. Det respondenterna nämner som kan ha med omsorg att göra var 
att vilan skulle vara en mysig stund. Vi tolkar det som att vilan antingen sågs som en 
omsorgsstund eller en pedagogisk situation.  Omsorg och pedagogik verkar ses som två 
aspekter som inte integreras med varandra. 

I Torstenssons studie om ungdomars minnen från sin daghemstid har det framkommit att de 
såg vilan som det obehagligaste inslaget under dagen (Nordin-Hultman, 2005). Lpfö98 
(Skolverket, 1998) tar upp att verksamheten ska se till alla barns olika behov och intressen. I 
resultatet av vår undersökning reflekterar vi över att inte barnens röster kommer fram, de får 
inte vara med och bestämma om hur vilan ska se ut miljömässigt. De hade lite att säga till om 
när det gällde vad som gjordes på vilan. Samtidigt kan vi fråga oss om hur mycket barnen bör 
få vara med och bestämma. Johansson (2003) anser att pedagogerna bör vara medvetna om 
hur och när de använder barn respektive vuxenperspektiv. Hon menar att de vuxna ser till 
barnens bästa fast ur sitt eget perspektiv. Pedagogernas svar tyder på att de egentligen inte vet 
vad barnen anser om vilosituationen, de har ett vuxenperspektiv enligt oss. Pedagogerna vet 
vad de har för mål med vilan men frågan är om barnen är delaktiga i det målet och om barnen 
varvar ner på det sätt som pedagogerna har för avsikt när de utformat vilan. Genom att ta med 
barnen i diskussioner angående vilan kan pedagogerna få en insikt om alla barns intressen och 
utforma vilostunden efter det. 

Metoddiskussion
Vi anser att enkäter och platsobservationer som metoder var ett lämpligt val för vår 
undersökning. Genom enkäterna kunde vi nå fler respondenter än vad som skulle varit möjligt 
med intervjuer och få ett större underlag. Valet av öppna frågor berodde på en önskan om att 
få varierade svar om pedagogernas tankar kring miljön och vilosituationen. En nackdel med 
öppna frågor är att det är svårt att analysera svaren eftersom dessa kan vara skiftande och 
svåra att kategorisera. Ytterligare en nackdel är att respondenterna inte svarat på vissa frågor. 
Detta kan bero på att de inte förstått frågorna. Vissa av pedagogerna har inte svarat utförligt 
på frågorna vilket kan bero på deras ovana att uttrycka sig i skrift. Undersökningen utfördes i 
början av terminen då förskolans verksamhet precis börjat komma igång och barn och 
personalgrupper inte var intakta. Något vi reflekterat över är om detta kan ha påverkat att 
respondenterna inte haft tid eller möjlighet att besvara alla frågor i enkäten. Genom att dela ut 
enkäter kunde respondenterna svara på den när de själva hade möjlighet och verksamheten 
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tillät detta. Eftersom vi ville undersöka hur vilomiljöer kan se ut på olika förskolor var det ett 
naturligt val att observera miljön på plats. Genom platsobservationer går det att få en konkret 
bild av hur miljön är utformad. 

Vidare forskning 
Vi anser att arbetet med denna studie har varit både intressant och givande. Det har kommit 
upp tankar och idéer under arbetets gång som vi kommer att ha stor nytta av i vår blivande 
yrkesroll. 

Det finns begränsat med forskning kring inomhusmiljön på förskolan och vilken påverkan den 
har på vuxna och barn som dagligen vistas i verksamheten. Vilosituationen är ett outforskat 
område. I denna undersökning fokuserade vi på pedagogernas tankar kring vilosituationen och 
hur miljön var utformad kring den. Ett förslag till fortsatt forskning är att rikta in sig på 
barnens egna tankar och upplevelser om olika rutinsituationer, till exempel vilan, som 
dagligen förekommer i förskolan och hur de tänker runt miljöns utformning. I den reviderade 
läroplanen för förskolan som träder i kraft under 2011 belyses pedagogiken tydligare än 
tidigare. Det skulle vara intressant att forska vidare på vad omsorgsdelen får för plats i den 
pedagogiska verksamheten. En annan aspekt att undersöka är vad pedagogerna anser om alla 
rutinsituationer i verksamheten samt hur de aktivt arbetar med dessa.  
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Bilaga 1
Hej!

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Vi går sista terminen 
och ska skriva vårt examensarbete med fokus på den fysiska miljön kring vilan på förskolan 
samt pedagogens syn på den. 

Vill ni hjälpa oss?

Vi vill observera hur den fysiska miljön ser ut där vilan äger rum. Det kommer att 
dokumenteras med hjälp av digitalkamera och inga pedagoger eller barn behöver närvara. 

För att få svar på våra frågor omkring hur vilan organiseras och hur ni resonerar kring den, 
kommer vi att dela ut en enkät som vi hoppas ni vill svara på. 

Deltagandet är frivilligt. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer inte 
att använda kommunens, förskolans eller pedagogernas namn i examensarbetet. Det färdiga 
examensarbetet kommer att kunna läsas i sin helhet på www.uppsatser.nu. Det insamlade 
materialet kommer att förvaras på Högskolan i Gävle under ett år innan det förstörs. 

Vi kommer att hämta enkäterna personligen.

Vid frågor eller funderingar kring studien kontakta oss gärna!

Therése Lindqvist Anna Lundqvist

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

E-mail:xxxxxxxxxxxxx E-mail:xxxxxxxxxxxxx

Handledare: Annie Hammarberg

Akademin för utbildning och ekonomi

Högskolan i Gävle

Tel: xxxxxxxxx

E-mail:xxxxxxxxxxxxx
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Bilaga 2
Hur fungerar vilan på din förskola?

1a) Hur många barn finns på avdelningen?

 

   b) Hur många pojkar/flickor är det på avdelningen?

  c) Hur gamla är barnen?

  d) Hur många pedagoger arbetar på avdelningen?

2. Vad gör ni på vilan?

3. Vid vilken tidpunkt äger vilan rum?

4. Varför har ni vila?

 

5. Vilka rutiner har ni kring vilan, t ex vilken/vilka tar hand om vilan, hur delas barngruppen 
upp?

 

 6. Har ni någon speciell plats för vilan?
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7. Varför har ni valt just den platsen?

8. Planerar ni särskilt för vilan och i sådana fall när, t ex på planeringsdagar eller 
personalmöten?

9. Hur upplever du själv vilan?

 

10. Hur tror du barnen upplever vilan?

 

11. Kan den förbättras och i sådana fall hur?

12. Får barnen vara med och bestämma om vilan och i så fall vad?

13. Övriga synpunkter:
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