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Eftersom sömn är av betydelse för barns allsidiga utveckling och välmående är 
det intressant att undersöka vad för tankar föräldrarna har om just detta. 
Föreliggande studie har i avsikt att lokalisera och synliggöra bakomliggande 
resonemang vad gäller föräldrars tankar om barns sömn. Insamlingen av data 
består av åtta semistrukturerade intervjuer med nio föräldrar, alla med barn i 
förskolan. Resultatet visar att föräldrar har liknande tankar om betydelsen av 
sömn för deras barn. Det framkom även att föräldrarna tillhandahåller i stort sett 
liknande rutiner vad gäller barns sömn under veckorna. Dock skiljer sig dessa 
ifrån helgerna då barn ges mer frihet vid läggning och väckning. Utöver det visar 
resultatet att föräldrarna tenderar att begränsa barns middagsvila, både på 
förskolan och hemma grundad på tanke om att kvällssömn förskjuts till senare. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att föräldrarnas tankar och uppfattningar om 
sömn kan i hög grad relateras med barns sovmönster och möjligheter att sova på 
dagen. 

______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Människans behov av sömn är något essentiellt och oundvikligt i dess liv. Tanken av 
sömn som fördelaktigt för människans funktion och hälsa är av allmän kännedom. I 
vardagen blir sömn ett fenomen vi alla praktiserar men inte nödvändigtvis tar upp en 
större del av våra tankar. Fenomenet sömn blir på så vis förgivettagen och det är inte 
förrän tecken som trötthet, stingslighet och slarvighet visar sig som sömnen blir 
uppmärksammad. 

Frågan om hur mycket sömn vuxna och barn behöver är och har varit ett diskuterat 
ämne under en lång period. Numera är det vanligt förekommande att det i olika 
kommunikationsmedier påpekas att människor generellt sover mindre, här inkluderas 
även barn och unga. Enligt Matricciani, Olds, Blunden, Rigney och Williams (2012) är 
det dock inget nytt med att människor sover för lite. I över mer än hundra år har 
allmänna rekommendationer om sömnmängd alltid varit högre än den faktiska 
sömnen. Detta tyder på att begreppet sömn har under tiden omvärderats beroende på 
samhälleliga faktorer. I ett mer övergripande sammanhang brukar sömn förknippas 
med människans hälsa och välbefinnande. Smedje, Allik och Larson (2008) pekar på 
studier som visar att sömnbrist har negativa verkningar på barns utveckling, det finns 
en större benägenhet för psykisk ohälsa och barnfetma. Vidare har sömn förknippats 
med bättre inlärningsförmåga och mer energi för dagen (Söderström, 2013). 

I syfte att förstå barns sömn behöver den placeras i ett socialt sammanhang. Då barn 
lär sig av vuxna inom olika områden, är det naturligt att förmoda att barns attityder 
och kunskap om sin egen sömn kommer i första hand från sin omgivning. Olika 
föräldrar kan ha olika tankar och förhålla sig med egna uppfattningar om sömn. Att ta 
del av föräldrarnas perspektiv om barns sömn kan bidra till insikter om hur barns 
sömn prioriteras. Forskning visar att föräldrarnas beteende spelar en stor roll i de 
sömnmönster deras barn etablerar (Pyper, Harrington, & Manson, 2017). Utifrån ett 
längre perspektiv kan dessa sömnmönster vara avgörande för hur deras barn kommer 
förhålla sig till sin egen sömn längre fram i livet. 

Barn till skillnad från vuxna har ett större behov av sömn under sin dag (Holm & 
Winnberg-Lindqvist, 2005). En vanlig praxis är att många barn utöver sin nattsömn 
hemma, sover middag på förskolan som en del av sin dag. Utifrån våra egna 
erfarenheter från olika VFU (verksamhetsförlagd utbildning) perioder har vi 
uppmärksammat att barns sömn i förskolan hamnar i periferin och inte diskuteras 
särskilt mycket. Vanligt förekommande är att barns sömn i förskolan begränsas. Det 
handlar om att några barn inte anses behöva någon sömn alls under sin dag eller att 
barns sovtider regleras. Ofta är det barnets föräldrar som ger anvisningar för hur länge 
barnet ska sova, detta då föräldrarna har det fulla ansvaret för barnets omsorgsbehov. 
Med tanke på att personalen i förskolan är i daglig och nära kontakt med barnen blir 
de också bärare av värdefulla insikter om enskilda barns sömnbehov. För barn som 
vistas större del av sin vakna dag på förskolan kan middagsvilan vara till en fördel för 
att stödja deras vistelse i förskolan (Sinclair, Staton, Smith, Pattison, Marriott, & 
Thorpe, 2016). Förskolan kan i relation till detta ses som en huvudaktör för att 
synliggöra vikten av sömn för barns allsidiga utveckling och välmående. Enligt Smedje 
et.al. (2008) behöver barns sömn uppmärksammas och få större räckvidd i samhället. 
I ljuset av detta kan samverkan mellan föräldrar och förskolans personal vara ett sätt 
att uppmärksamma och beröra sömnens betydelse.  
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I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står inte något specifikt om sömn och dess 
betydelse för barn. Det är i följande citat där sömnen faller på plats i förskolans 
verksamhet: ”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och 
vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och 
andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt” (Skolverket, 2016, s. 7). 
Barns sömn i förskolan kan närmast relateras med begreppet omsorg i Läroplanen. 
Waldenström (2014) menar dock att alltsedan förskolan fick en egen läroplan har 
begreppet omsorg glidit åt sidan och lärande intagit en mer framträdande roll i 
förskolans agenda. Begreppet omsorg är vidare vagt definierat, när precision och 
betydelse saknas är det därför lättare att förbise barns sömn och dess betydelse för 
barns liv. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra och analysera föräldrarnas tankar om barns 
sömn och undersöka hur deras resonemang bidrar till att reglera barns sömn. De 
forskningsfrågor studien ska svara på är: 

1. Vilken betydelse kan föräldrarnas tankar om sömn ha för barnets sömnvanor? 
2. Hur prioriterar föräldrarna barns sömn i vardagen? 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi en historisk tillbakablick på sömn. Vidare redovisar vi 
forskning gällande barns sömn utifrån ett hälsoperspektiv, ett lärandeperspektiv och 
ett föräldraperspektiv. Slutligen redogör vi för hur omsorgsbegreppet i förskolan har 
transformerats över tid och hur det kan kopplas ihop med sömn.  

2.1 Sömn genom tiderna 

Inte sällan förknippas sömn med människans välbefinnande. Där sömnbrist associeras 
med försämrad hälsa. Sambandet mellan sömnbrist och varierade hälsoproblem är 
påtagligt i flertal studier. Då sjukdomar eller åkommor kan försämras till följd av 
sömnbrist (Desjean-Perrotta, 2008; Matricciani et. al., 2012; Smedje et.al., 2008). 
Likaså lyfts sömns betydelse upp för människans förmåga att reglera känslor samt för 
att kunna hålla koncentrationen (Desjean-Perrotta, 2008; Matricciani et. al., 
2012).Vad beträffar barnen framträder det sistnämda särskilt viktigt för lärande. 

Uttalanden såsom att ”sleep loss is one of the common plagues of modern societies” är 
vanliga idag (Matricciani et. al., 2012, s. 549). Sådana uttryck säger något om samhället 
vi lever i. Emellertid är intresset om sömn inte något specifikt för vår tid idag. Att sova 
tillräcklig har varit ett diskuterat tema under mer än 100 år påpekar Matricciani et. al. 
(2012). Redan år 1899 fanns det bekymrande tankar angående sömnbrist. Detta 
illustreras med ett citat av den tiden ”this is a sleepless age and more and more we are 
turning night into day” (s. 549). Att bedöma utifrån dessa uttalanden kan det påpekas 
att budskapet är detsamma. Det finns en oro av att människor i samhället sover mindre 
en vad de borde påpekar Matricciani et. al. (2012). 

Sömnrekommendationerna för barn och unga formulerades redan år 1897. Än idag 
finns det fortfarande anvisningar som talar om hur mycket barn behöver sova. 



 

 3 

Emellertid påpekas att sömnbehov är individuellt och kan variera mellan individer 
(Holm & Winnberg-Lindqvist, 2005). I Matricciani et. al. (2012) litteraturöversikt 
hittades ett genomgående tema i rekommendationerna. Nämligen att rekommenderad 
sömn alltid var högre än den faktiska sömnen. Utöver det kan det påpekas att den 
rekommenderade tiden för sömn har minskat det sista århundradet med ungefär 
sjuttio minuter. Sammanlagt har rekommendationer varit i genomsnitt trettiosju 
minuter längre än den faktiska sömnen. Gemensamt för de analyserade dokumenten 
var brist på empiriskt bevis som skulle backa upp rekommendationerna (Matricciani 
et. al., 2012). Istället grundade sig rekommendationerna på lösa observationer och 
vaga opinioner. Matricciani et. al., (2012) framhäver att idag råder samma osäkerhet 
för exakt hur mycket människan ska sova. 

Sömns betydelse för kroppen har getts olika infallsvinklar. Studier från början av 1900-
talet ansåg att sömn var särskilt viktig för hjärnan i och med att den hade en 
restaurerande effekt (Matricciani et. al., 2012). Ju mer hjärnan användes desto större 
behov för sömn fanns det. Denna uppfattning håller sig fortfarande fram tills idag. 
Sömn relaterades också i stor mån till vila och återhämning. Därmed var det vanligt att 
rekommendera föräldrar att minimera intryck innan läggdags. Ett exempel i 
sammanhanget var att enbart erbjuda en leksak, i syfte att förhindra mental aktivitet. 
Idag är rekommendationen detsamma men istället för leksak handlar det om 
begränsning av elektroniska prylar innan läggning (Matricciani et. al., 2012). 

Skulden för människans sömnbrist tillskrivs modernismen (Matricciani et. al., 2012). 
En vanlig föreställning för hundra år sen var att modernismen överbelastade och slet 
på barns hjärna. Livet ansågs gå fortare på grund av nya teknologier, vilket bidrog till 
ökat stress och ställde högre kognitiva krav. Matricciani et. al. (2012) hänvisar till 
följande citat i sin text:” the intensity of modern civilisation is apt to soften the vigour 
of children unless they are taught to apply widely the principles of rest and sleep” 
(s.553). I början på 1900-talet ansågs inträdet av belysning, radio, läsning och bio vara 
roten till senare läggtider. Många artiklar gav tips om hur man kunde leva ett mer 
stillsamt liv utan stress och hets. Än en gång håller resonemang över tiden. I dagens 
samhälle är de elektroniska apparaterna i huvudsak ansvariga för barns 
överstimulation. Dessutom har dessa bidragit till vårt 24 timmars samhälle och ökad 
nattlig aktivitet. Slutligen framhåller Matricciani et. al (2012) att barns sömn sociala 
konstruktion som ett folkhälsoproblem har mer eller mindre grundat sig på samma 
tankar de sista hundraåren.  

2.2 Barns sömn 

Smedje et. al. (2008) hävdar att de flesta barn under fyra år spenderar större del av sin 
tid sovande än i vakentillstånd. Det stora sömnbehovet beror på att kroppen och 
hjärnan utvecklas som allra mest under de första åren. Barnets sömnbehov och 
sömnmönster är i stort sett individuellt men präglas även av sociokulturella vanor. 
Sömnbehovet präglas också av längden av den föregående vakenheten, vilket beskriver 
hur jämnviktsfaktorn fungerar. Dygnsrytmen och den biologiska klockan som 
prioriterar vakenhet på dagen och sömntid på natten, samverkar också med 
jämnviktsfaktorn. Holm och Winnberg-Lindqvist (2005) visar hur sömnbehov och 
vakenhet regleras av hjärnan, av den så kallade inre klockan. Vår biologiska klocka 
ställer vårt kroppsliga dygn till ungefär 24 timmar. Utöver det föds människan med sin 
egen kronotyp, det vill säga om man är morgon- eller kvällsmänniska, vilken kronotyp 
vi tillhör avgörs till 50 % av arv (Doi, Ishihara, & Uchiyama, 2016). Men även sociala 
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och kulturella faktorer är avgörande. Vår kronotyp i samspel med det kulturella 
sammanhang vi ingår i definierar våra dygnsrytmer. 

Vi människor sover nästan en tredje del av våra liv (Holm & Winnberg-Lindqvist, 
2005). Under människans första levnadsår är sömnbehovet större än längre fram i 
åldrarna. Exempelvis har ett femårigt barn sovit mer än vad det varit vaket under sitt 
liv (a.a.). Ransonen omfattas både av dag- och nattsömn. Båda är viktiga och mer eller 
mindre nödvändiga för barns hälsa och välbefinnande. Forskning antyder om att dag 
och nattsömn fyller olika fysiologiska funktioner för förskolebarn (Jones & Ball, 2013). 

Under nattsömn äger det rum mer komplexa biologiska, psykosociala och reparerande 
funktioner. Dagsömn sägs bidra till minskning av psykosocial stress och även bidra till 
högre uppmärksamhet och vakenhet under dagen. Hur mycket sömn som är tillräckligt 
är väldigt individuellt och kan skilja markant mellan en individ till den andra betonar 
Holm och Winnberg-Lindqvist (2005). Det är därför essentiellt att vara lyhörd för det 
egna behovet av sömn för att kunna tillgodose behovet. När det gäller barn är det 
framförallt föräldrarna som behöver tolka barnets behov av sömn. Rekommendation 
när det gäller barn i förskoleålder brukar ligga mellan nio till tolv timmar sömn per 
dygn, med middagsvila inräknat (Desjean-Perrotta, 2008; Holm & Winnberg-
Lindqvist, 2005). Trots att vi verkar vara passiva när vi sover, är våra kroppar i själva 
verket upptagna med ett flertal olika processer (Holm & Winnberg-Lindqvist, 2005). 
Under sömnen ges kroppen tid till återhämtning och reparation (Desjean-Perrotta, 
2008). Först och främst saktar kroppen ner i vitala funktioner, exempelvis andas vi 
långsammare, pulsen och blodtrycket sänks och vår ämnesomsättning går ner på 
sparlåga (Holm & Winnberg-Lindqvist, 2005). Andra mekanismer aktiveras såsom 
reparationen av befintliga celler som under dagen slitits på. 

Holm och Winnberg-Lindqvist (2005) beskriver att sömnen under natten förändras 
och passerar fyra stadier. Kroppens immunförsvar arbetar aktivt med att reparera och 
återställa kroppens celler. Det första stadium varar under fåtaliga minuter och är 
skiljelinjen mellan vakenhet och sömn då är det lätt att vakna till, men kroppen får 
direkt ingen vila. Under stadium två reduceras kroppens rörelser och pågår under 
halva nattsömnen. Andningen, blodtrycket, hjärtfrekvensen och kroppstemperaturen 
sjunker, liksom under fas ett är det lätt att vakna till då sömnen inte är tillräckligt djup 
och ljud kan lätt störa. Under stadium tre och fyra som kallas för delta eller djupsömn, 
vilar hela kroppen, till och med nervsystemet och sinnesorganen. Tillväxthormon 
utsöndras och det är i detta stadium som kroppen får mest återhämtning. Förvirring 
kan lätt uppstå om sömnen skulle avbrytas på grund av att sömnen är djup. REM-söm 
eller Rapid Eye Moment är det sista stadiet och kan även kallas för ”drömsömn”. Under 
slutna ögonlock rör sig ögonen fram och tillbaka. Alla kroppens muskler är nu 
avslappnande, hjärnans ventileringssystem aktiveras och arbetar effektivt med att 
sortera och bearbeta gårdagens intryck (Holm & Winnerberg-Lindqvist, 2005).  Under 
middagsvilan hinner barn inte genomgå alla faserna. Ny forskning menar däremot att 
barn kommer in i en fas som kallas ”slow wave sleep”. Det är en fas som hjälper till 
med att konsolidera känslominnen (Cremone, Kurdziel, Fraticelli-Torres, McDermott, 
& Spencer, 2017). 

Smedje et. al. (2008) anser att det är gynnsamt att etablera kontinuitet angående barns 
sovtider. Barn mår bra av tydliga strukturer och rutiner. Barn bör därför somna vid 
samma tider under veckans alla dagar. Studien visar att barn som är uppe längre på 
helgerna än veckorna får mindre sömn. Barns dygnsrytm gör dem morgonpigga vilket 
leder till att barn får ett sömnunderskott och de har svårt att ta igen den förlorade 
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sömnen. Sinclair et. al. (2016) belyser att det sker en övergång vid ungefär 3  årsåldern, 
då barns sömn konsolideras till en sammanhängande nattsömn, emellertid är det 
individuellt. Det kan betyda att barn över 3 år som inte gjort en övergång till 
monofasisk (enbart sömn på natten) sömn, behöver regelbunden middagsvila på 
förskolan. 

2.3 Sömn i relation till hälsa 

Vi tillbringar en stor del av våra liv till att sova. Att sova utgör ett fysiologiskt och 
biologiskt behov för kroppen påpekar flera forskare (Bernier, Beauchamp, Bouvette-
Turcot, Carlson, & Carrier, 2013; Holm & Winnberg-Lindqvist, 2005; Desjean-
Perrotta, 2008).  En grundläggande uppfattning är att system av lägre ordning 
understödjer optimal fungerande av andra mer invecklade system (Bernier et. al., 
2013). På så vis stödjer sömn god hälsa. Sömn har också betydelse för barns sociala 
och psykoemotionella välbefinnande (Desjean-Perrotta, 2008). Det har att göra med 
att under sömnen bearbetas upplevda händelser och erfarenheter. Effekter av sömbrist 
kan märkas i barns begränsade förmåga att hantera sin sociala omgivning. 

Smedje et, al, (2008) påpekar att under de senaste åren har det talats om en ökning 
gällande ungas sömnunderskott och sömnrubbning. Detta kan resultera i försämrat 
allmänhälsotillstånd, men också i nedsatt neurokognitiva funktioner. För lite sömn 
under barnåren förknippas med en ökad risk för bland annat fetma och psykisk ohälsa 
längre fram i livet. Söderström (2013) lyfter fram betydelse av barns nattsömn ur ett 
hälsoperspektiv. Hon menar på att det är av ytterst vikt att barn får majoritet av sitt 
sömnbehov tillgodosett under nattperioden. 

För barn är djupsömnen särskilt viktig eftersom tillväxthormonen utsöndras i 
blodflödet under natten (Desjean-Perrotta, 2008; Söderström, 2013). 
Tillväxthormonens främsta funktion hos barn är att reglera tillväxten. Förutom det 
gynnas även hjärnan av sömn i och med att den får möjlighet att bearbeta och hantera 
alla dagens intryck och information. Exempelvis när barn sover middag reduceras 
emotionella laddningar och deras minnes intryck bearbetas. Sömn anses hjälpa på så 
sätt barn att reglera sina känslor och kunna motta omgivning på ett positivt sätt 
(Cremone et. al., 2017). Att sova för lite kan också ha negativa konsekvenser i barns 
inlärningsförmåga och ork påpekar Söderström (2013). 

Sömnbrist har visats sig ha ett tydligt samband med flera hälsoproblem. En sådan 
koppling har att göra med barnfetma, där sömnbrist leder till en obalans i hormoner 
leptin och ghrelin som kontrollerar mättnad och hunger respektive (Desjean-Perrotta, 
2008; Söderström, 2013). Mindre sömn innebär en miskning i hormonen leptin och 
en förhöjning av ghrelin nivå. Detta resulterar i att barns hungerkänslor är större och 
begäran för kaloririk mat ökar (Desjean-Perrotta, 2008; Söderström, 2013). Det finns 
studier som visar på att barns BMI (body mass index) mellan åldrarna 2 till 4 har ökat 
i samband med att barns sömntider minskat. Utöver sambandet mellan sömn och 
barnfetma finns det andra studier som framhåller relationen  mellan dålig sömn och 
diabetes typ 2. Där kroppen visat svårigheter att reglera insulinet i kroppen (Desjean-
Perrotta, 2008). 

Behovet av sömn kan också relateras till en säkerhetsaspekt då Desjean-Perrotta 
(2008) synliggör att sömnbrist kan påverka barns reaktionsförmåga och minska barns 
motorik och därför resultera i en större risk för olyckshändelser. 
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2.4 Sömn i relation till lärande 

Sömn har en direkt relation till hjärnas kognitiva funktioner bland vuxna enligt ett 
flertal studier (Bernier et. al., 2013). I relation till detta anses ovanstående resonemang 
även gälla på barn. Det finns även belägg för att sömn och goda sömnvanor relateras 
till skolprestation och till olika aspekter av kognition i synnerhet på högre exekutiva 
funktioner (Bernier et. al., 2003; Desjean-Perrotta, 2008). Enligt WHO Internationella 
koder för funktionstillstånd (2010) innefattar kognition två olika funktioner. Där 
psykiska funktioner inbegriper bland annat tankefunktion, minne, inlärning, språk och 
kommunikation. Högre exekutiva funktionerna äger rum i frontalloben och har att 
göra med målinriktat beteende såsom abstrakt tänkande, intryck hantering, 
beslutsfattande, att kunna planera och utforma en tidslinje för aktiviteter samt att 
anpassa beteende beroende på situationen. 

Otillräcklig sömn hos barn i förskoleåldern resulterar i brist på uppmärksamhet och 
koncentrationssvårigheter. Desjean-Perrotta (2008) uttrycker att ”sleep should be 
thought as nutrition for the brain” (s. 7). 

Under sömnen inträffar flera processer som underlättar hjärnas plasticitet och således 
befästandet av lärande. Bland annat regleras proteiner som ansvarar för hjärnans 
plasticitet och lärande. Ett sådant protein är glykogen som under hjärnaktivitet 
förbrukas och återställs under sömnen. Bernier et. al. (2013) framhåller att sömn 
påverkar barns optimala kognitiva funktion genom att den bidrar till hjärnans mognad 
och minneskonsolidering samt att den hjälper att hålla uppmärksamhet under dagen. 
Sinclair et. al (2016) framhåller att sömn på dagen hjälper till att bearbeta och sortera 
minnen. 

I en longitudinell studie undersöktes den eventuella betydelsen av konsoliderad 
nattsömn under barnets första levnadsår i exekutiva funktioner (abstrakt tänkande) 
och allmän kognition vid fyra årsåldern (Bernier et. al., 2013). Denna studie är en 
uppföljning av samma barn som sedan tidigare deltagit vid två årsålder. För studien 
ombads deltagande föräldrar att fylla i en dagbok under tre sammanhängande dagar. 
Där den totala dagliga sömnlängden och nattsömnkvoten var de två 
grundparametrarna. Barnen som under sitt första levnadsår fick större andel av sin 
sömn under natten, presterade bättre på komplexa exekutiva funktioner såsom 
abstrakt tänkande, begreppsbildning och problemlösning (Bernier et. al., 2013). 
Däremot kunde ingen relation mellan allmän kognition och proportion i nattsömn 
urskiljas. Andra studier understödjer denna tes där skolbarn som var begränsade i sin 
nattsömn presterade sämre än sina jämnåriga kamrater. Sömnen verkar främja 
aktiviteten i frontalloben och bidra till en positiv utveckling. Med tanke på att 
frontalloben mellan två till fyra års ålder genomgår en intensiv neural och kognitiv 
aktivitet plus att hjärnan är högst plastisk kan sömn betraktas ha särskild betydelse. 
Slutsatsen forskarna drar av studien är att det positiva resultatet i exekutiva funktioner 
i stor mån kan ha att göra med sömnkonsolidering och inte med total mängd sömn 
under dagen (Bernier et. al., 2013). 

2.5 Föräldraperspektiv på sömn 

I de flesta delar av världen är det vanligt att barn slutar sova på dagen när de är 3 till 4 
år gamla. Det finns visserligen åldersskillnader för när barn slutar sova i en och samma 
grupp. Middagsvilan dominans och upphörande dikteras av föräldrars förväntningar 
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och preferenser men även av barns sömnbehov (Jones & Ball, 2013). Det handlar om 
vilka möjligheter barn får av sina föräldrar när det gäller sömn. Studier visar på att de 
flesta barn skulle sova om möjlighet ges. Våra aktiviteter ser annorlunda ut beroende 
på om det är en veckodag eller om det är helg. På grund av det rubbas våra dygnsrytmer 
och ett underskott av sömn kan uppstå under vardagarna framhåller Doi et. al., (2016). 
Studier visar på att föräldrars egna arbetstider besämmer i hög grad vilka tider barn 
lägger sig och vaknar. Generellt är de yngre barn som deltar i förskoleverksamheten på 
heltid som tillåts sova av sina föräldrar. Föräldrar vars barn vistas i förskolan på heltid 
tenderar att uppleva middagsvilan som mer positivt än föräldrar till deltidsbarn 
(Sinclair, et. al., 2016). 

I flera studier anses familjelivet och barns sömn vara sammanlänkade med varandra 
(Pyper, Harrington, & Manson 2017; Sinclair, et.al., 2016). Familjesituation och 
välmående inverkar på barns sömn. Vilket betyder att det som försiggår inom en familj 
får konsekvenser för barns sömn. Enligt Söderström (2013) har barns sovtider 
reducerats under de senaste tio åren, reduceringen kan kopplas samman med 
samhälleliga förändringar. Föräldrarna arbetar i regel långa arbetsdagar vilket ger 
barnet långa dagar i förskolan samtidigt som förskolan är en plats fullt med stimuli och 
har ett högt tempo. Detta illustrerar barns behov av återhämtande sömn eller vila på 
dagen (Sinclair et. al., 2016). De kulturella förändringarna i samhället har bidragit till 
förändringar i hemmets rutiner. Förskjutningar av måltider och ett ökat media 
användande på kvällarna har resulterat i att sovtider också har förskjutits (Söderström, 
2013). Sömnens kvalitet och längd kan påverkas negativt av medieanvändning på 
kvällar, därför kan föräldrars restriktioner angående barns medieanvändning i 
samband med barns kvällsrutiner ses som ett tillvägagångsätt att skapa goda sovvanor 
hos barn (Pyper et. al., 2017). 

2.6 Tidigare forskning om barns sömnvanor och 
sömnbehov 

Nedan redovisas några internationella studier om barns sömnvanor med fokus på 
föräldraperspektiv. Metoder i dessa studier inkluderar bland annat intervjuer med 
föräldrar, observationer och experimentella undersökningar. 

2.6.1 En svensk studie i förskolemiljö 

I Söderströms (2013) studie inkluderas nio svenska förskolor där barns sovvanor 
studeras. Totalt inkluderas 169 barn i studien, data insamlades också i form av 122 
dagböcker där föräldrar noterat barnens sovtider i hemmet. Informationen 
inhämtades även utav deltagandeobservationer i samband med sovrutinerna i 
förskolan. I syfte att komplettera observationerna återkopplades föräldrar och 
personalen på förskolorna med uppföljningsfrågor. Resultatet visade att barnen i 
genomsnitt sov 640 minuter (10h 40min) under nattetid på helgerna och 647 minuter 
(10h 47min) under nattetid på vardagarna. 

Föräldrarna ansåg att middagsvilan på förskolan skulle senarelägga barns kvällssömn 
vilket skulle medföra att barnen skulle få kortare nattsömn. Studien visar att barnen i 
studien går och lägger sig och vaknar ungefär samma tid oavsett ålder. Detta är 
överraskande då det brukar vara så att äldre barn lägger sig senare. I studien förklaras 
detta med att åldersspannet är väldigt snävt, 3 – 6 år, samt att alla föräldrar har ungefär 
samma arbetstider vilket gör att alla barn måste gå upp ungefär samma tid på dagarna. 
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Dock framgick det i studien att barn var trötta i slutet av dagen och hade svårigheter 
att hålla sig vaken under färden från förskolan till hemmet. Det framkom av 
föräldrarnas kommentarer att de på olika sätt försökte förhindra barnen från att sova 
efter deras utevistelse på förskolan. Under studien framgick det att föräldrarna har 
önskemål angående längden på deras barns sovtider i förskolan. Vid observationerna 
lyfte därmed personalen upp sovande barn för att väcka dem. Personalen poängterade 
att förskoleverksamheten är en del av familjelivet och ska därför anpassas till enskilda 
föräldrars önskemål. 

2.6.2 En kanadensisk studie om regler och motivering vid läggdags 

I Kanada finns rekommendationer från myndigheterna om hur barn mellan 5 – 17 år 
bör fördela sitt dygn baserat på sömn och fysisk aktivitet med utgång ur barnets hälsa. 
Pypers et. al., (2017) studie gick ut på att kartlägga föräldrars olika tillvägagångssätt 
och dess relation för barns möjligheter att möta upp sömnrekommendationerna. 
Studien genomfördes med datorassisterade telefonintervjuer med 3206 föräldrar till 
barn under 18 år. Ur detta togs en submängd (1622) svar ut från föräldrar med barn i 
åldrarna 5 – 17 år som ansågs vara relevanta för Kanadas rekommendationer. 

Resultatet i studien visar på stora skillnader i beteenden mellan vardagar och helger, 
samt skillnader mellan familjer som har fasta regler kring sömnrutiner relativt familjer 
där föräldrarna försöker uppmuntra barnen till att gå och lägga sig. I familjer med 
regler kring sömn var det mycket hög andel av barnen som fick tillräckligt med sömn. 
Däremot i familjer där föräldrarna försöker uppmuntra barnen till att sova ofta 
misslyckas med just denna uppgift. Förklaring till detta verkar enligt studien vara att 
barnen redan har dåliga sovrutiner och lyssnar då inte till föräldrarnas vädjan. 

De nämnda skillnaderna gäller endast för vardagar, då helgrutinerna nästan inte alls 
gick att förutsäga på ett tillförlitligt sätt. Bristen på förutsägbarhet förklaras med att 
barnen på helgerna inte är lika kontrollerade av föräldrar, skolans scheman och har då 
mer tid att själva fördela sömnen över dygnet. 

2.6.3 En studie om middagsvila påverkan på barnets emotioner 

I en studie genomförd i västra Massachusetts i USA undersöks hur middagsvila 
påverkar förskolebarns uppmärksamhetsbias (Cremone et. al., 2017). I syfte att samla 
data utfördes två olika experiment. Experiment 1 genomfördes med 75 barn på 
förskolor. Av dessa 75 kunde data från 43 barn användas. Bortfallet berodde på 
inkonsekvent kvalité på svaren från barnen. Själva testerna var att med en veckas 
mellanrum mäta barns reaktionsförmåga med ett så kallat ”Dot probe task”-test. Det 
går ut på att mäta reaktionstid när barnen presenterades med bilder på olika känslo-
uttryck. Inför första veckans test blev barnen uppmuntrade att sova middag och veckan 
innan det andra testet fick de inte lov att sova middag. Efter de båda testen fick barnen 
och experimentledaren svara på frågor för att tillsammans skatta hur trött barnet var 
och dess humör. 

Experiment 2 genomfördes på ett sömnlaboratorium där barnen fick sömnsensorer 
placerade på kroppen medan de sov middag. Sedan fick de göra samma test som i 
experiment 1. I detta experiment var det 11 barn som deltog. 

Resultatet i studien visade att uppmärksamhetsbiasen var lägre (bättre) när barnen 
hade fått sova på dagen. Men några intressanta detaljer i studien var att barnen inte 
kände sig tröttare/piggare eller på bättre/sämre humör oavsett om de sovit eller inte. 
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Vidare visade studien att barn som nästan alltid sover middag påverkades kraftigare 
av att bli berövad möjligheten till vila, än de barn som bara sover middag ibland eller 
oregelbundet. 

2.6.4 En australiensk studie om föräldrars preferenser om middagsvila 

Sinclair et. al., (2016) studie handlar om att ta reda på föräldrars preferenser gällande 
barns sömn i förskolan. Studien genomfördes genom att granska svaren från ett 
kvantitativt frågeformulär med öppna frågor som besvarats av 750 föräldrar i olika 
delar av hela Australien. Föräldrarna i studien medgav att de helst såg att deras barn 
inte sov på dagen eftersom det försenar barns nattsömn. Barns sömn i förskolekontext 
hamnar emellan den privata och publika sfären vilket resulterar i en potentiell källa för 
spänning mellan föräldrar, barn och förskollärare. Olikheter som utbildningsnivå, 
inkomst eller ålder hos föräldrarna sågs inte påverka föräldrarnas uppfattning. Den 
avgörande faktorn för hur föräldrar resonerade om deras barns sovvanor var åldern på 
barnet. Studien tar fram tre bakomliggande tankar gällande föräldrarnas preferenser. 
Vilken kunde sammanfattas i tre kategorier; barns hälsa och utveckling, 
familjefunktioner och förskolans miljö. 

Barns hälsa och utveckling 
92 % av de tillfrågade föräldrarna kopplade ihop middagsvila med barns hälsa och 
utveckling. 58 % av föräldrarna ansåg att det dessutom blev till bekostnad av barns 
nattsömn. Detta motiverades med att vilan kraftigt påverkade barnens nattsömn och 
att barnen inte längre behövde regelbundna tillfällen på dagen att sova/vila för sin 
personliga utveckling. Vissa uttryckte en oro att behovet av middagsvila blir besvärligt 
i övergången till skolan. 34 % tyckte att middagsvilan fungerade som återhämtning vid 
sjukdom och de långa påfrestande dagarna i förskolan. Några av dessa föräldrar tyckte 
att middagsvilan även fick barnen att vara på bättre humör och ökade koncentrationen. 

Familjefunktioner 
Nästan 3 % av föräldrarna nämnde att barnens sömn påverkar familjelivet. 2,1 % av 
föräldrarna ansåg att sömn på dagen är en kostnad med motiveringen att det påverkar 
familj och syskons rutiner på kväll och morgon. Resterande föräldrar ansåg att 
middagsvila var en fördel och motiveras i och med att familjen får mer tid tillsammans 
på kvällen innan barnen ska sova. 

Förskolans miljö 
Ungefär 10 % av föräldrarna med lika fördelning mellan för- och nackdelar nämnde 
förskolans lämplighet som en plats att sova på. Föräldrarna med en negativ inställning 
mot middagsvila, ansåg förskolan som en olämplig plats att sova på. Dels för den 
fysiska omgivningen, att det är för bullrigt och för mycket aktivitet och dels för 
förlusten av tid till möjlig inlärning. De fördelar som beskrevs med sömn i förskolan 
kan identifieras som möjligheter till att reducera stress och fysiska krav. Det skapar 
också förutsättningar för återhämtning och vila ifrån en lång och stimulerande dag. 

2.6.5 En engelsk studie om föräldrars attityder om middagsvilan 

Jones och Ball (2013) undersökte föräldrars attityder om barns middagsvila. Föräldrar 
till treåriga barn intervjuades om deras barns sömnrutiner samt föräldrarnas 
uppfattningar och känslor inför middagsvila. Deltagarna kom från två olika 
socioekonomiska förhållanden. För att komplettera intervjuerna fick föräldrar även 
lämna in en dagbok de fyllde i under fem dagar, barnens dagsömn- och 
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nattsömnrutiner. De flesta barn i studien hade en eller två middagsvilor under studiens 
gång med en varaktighet av mindre en 30 minuter. Huvudparten av dessa ägde rum i 
vardagsrummet och enbart 6 % i sovrummet. Barn som sov mer än vid två tillfällen 
kom mestadels från lågsocioekonomiska förhållanden. I syfte att förhindra barn från 
att somna uppvisade föräldrar varierade strategier såsom att erbjuda barnen godis eller 
att engagera dem i aktiviteter. Majoriteten av föräldrarna visade förbehåll när det 
gällde barns sömn på dagen. Föräldrarnas resonemang var att om barnen sov mitt på 
dagen skulle det innebära en förskjutning i läggning och i sin tur mindre nattsömn för 
barnet. Andra föräldrar berättade att de inte uppmuntrade barnen till att sova på dagen 
men om det hände var det tillåtet. En liten andel föräldrar var positivt inställda mot 
middagsvilan. Dessa föräldrar ansåg att middagsvilan var nödvändig för att bibehålla 
barnet i gott humör. Generellt menar Jones och Ball (2013) att längden på 
middagsvilan är i stor mån avhängig av föräldrars attityder och preferenser. Samtidigt 
påverkar dessa barnets möjligheter till sömn på dagen. Barn till föräldrar med positiv 
inställning mot middagsvila hade i relation till barn med föräldrar med en mer negativ 
inställning, längre sovstunder under dagen visar resultaten i forskningen (Jones & Ball, 
2013). Jones och Ball (2013) lyfter fram frågan om dessa barn sover mindre på dagen 
på grund av att deras föräldrar har med precision bedömt barns behov av sömn eller 
om barnet i fråga har vant sig att inte sova. Resultaten visar en skillnad mellan 
vardagarna och helgerna för när barn somnar och vaknar på morgonen. Emellertid 
fanns det ingen betydlig åtskillnad varken i nattsömn eller i middagsvilans tidslängder 
under vardagar och helger (Jones & Ball, 2013). Barn som sov lite mindre under natten 
kompenserade förlorad sömn på dagen. 

2.6.6 En japansk studie gällande barns kronotyper 

Forskare i Japan undersökte barns olika kronotyper, nämligen om barn klassades som 
morgon-kvällsmänniska eller ingetdera i relation till familjelivet (Doi, et. al., 2016). I 
studien deltog 7826 familjer vars barn var mellan 3 till 5 år och gick i förskolan. 
Information samlades om barns sömnrutiner men även föräldrars preferenser 
gällande tider på dygnet. Resultatet i studien visade på att 10 % av barnen kunde 
klassas som kvällsmänniska, 31,6 % som morgonmänniska och 55,9 % som ingetdera. 
Undersökningen visade en tydlig skillnad i rutinerna mellan vardagar och helger. 
Kvällstyper gick upp tidigare under vardagarna än vad de brukade göra på helgerna 
totalt var det 54 minuters skillnad. För morgontyper var skillnaden 15 minuter. 
Därmed råder det ingen tvekan om att det är kvällstypen som släpar efter med 
sömnunderskott under veckodagarna. Undersökningen visade även på att barn med 
kvällskronotyp började senare på förskolan i jämförelse med andra barn plus att deras 
föräldrar uttryckte att de föredrog kväll framför dag. Barns kronotyp anses då vara 
förknippad med vad för preferenser föräldrarna har gällande kväll respektive dag. 

2.7 Slutsatser av tidigare forskning 

Hur länge barnen får sova i förskolan är i hög grad beroende på hur föräldrar 
resonerar omkring det (Jones & Ball, 2013; Sinclair, et. al., 2016; Söderström, 2013). 
Föräldrar i studier uppvisar en negativ inställning mot middagssömn både i förskolan 
och i hemmet. När barn sover i förskolan är det vanligt att föräldrar anger specifika 
tider för att reglera barnets sovtid (Söderström, 2013). Huvudanledning föräldrarna 
ger för att inte tillåta barnen sova på dag är att det ansågs påverka barnens nattsömn 
negativt då barn inte kom i säng den tiden de skulle (Jones & Ball, 2013; Sinclair et.al., 
2016). En annan anledning var att föräldrarna anser sig kunna precisera deras barns 
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sömnbehov och argumenterat att barnen istället har växt ifrån det behovet. Vanligt är 
också att föräldrar försöker på olika sätt att förhindra barn från att somna (Jones & 
Ball, 2013; Söderström, 2013). Middagssömnens gynnsamma effekter på barns humör 
framkommer i kommentarerna av föräldrar med en positiv inställning på 
middagsvilan. I syfte att skapa långvariga och goda sovvanor för barn visade sig vara 
mest effektivt att etablera regler istället för att motivera.  (Pyper et.al., 2017). 

Studierna visar inte någon avsevärd skillnad i barns totala längdsömn mellan 
vardagarna och helgerna. Skillnaden ligger mestadels att sänggående och 
uppvaknande kan på helgerna förflyttas en aning (Jones & Ball, 2013; Söderström, 
2013). Med hänsyn till barns kronotyp framkommer dock att kvällsmänniskor i så fall 
kan vara de som drabbas av förskjutningar mellan vecko- och helgdagar. Detta 
eftersom sömnunderskottet produceras under vardagarna (Doi. et.al., 2016). 

2.8 Samarbete med andra parter 

Barns sömn är inte ett isolerat fenomen utan det angår flera aktörer i samhället såsom 
förskola, skola, föräldrar, sjukvården och individen själv. Söderström (2013) 
poängterar att barns sovvanor och sömnmönster i förskoleålder har blivit ett alltmer 
förekommande diskussionsämne med personalen på barnavårdscentralerna. 

Sinclair et. al (2016) beskriver att föräldrar har det yttersta ansvaret gällande deras 
barns omvårdnad. De är också kunder till förskolan vilket innebär att deras perspektiv 
och preferenser är viktiga för förskolan. När barnen slutat att sova på dagtid i förskolan 
kan det lätt uppstå konflikter mellan förskollärare, barn och föräldrar. Desjean-
Perrotta (2008) hävdar att lärande har blivit den nya banderollen i 
förskolesammanhang och det har bidragit till att andra aktiviteter såsom sömn och lek 
inte anses tillföra ett värde utifrån de riktlinjerna läroplanerna anger. I det 
sammanhanget kan sömnen i förskolan betraktas som ’död tid’ eller ’förlorad tid’ och 
vilja ersättas med mer lärandeinriktade aktiviteter. Hon lyfter vidare fram förskolan 
som en viktig aktör i att öka medvetenhet för betydelsen av sömn för barns liv. Bland 
annat föreslår hon att förskolan ska aktivt engagera sig i att samla uppgifter omkring 
barns sömnrutiner. Detta menar författaren kan vara till hjälp för att tillsammans med 
föräldrar utveckla strategier för att uppnå optimal vila och sömn. 

2.9 Begreppet omsorg 

Vallberg Roth (2011) lyfter fram att samhällets anda ständigt transformeras och 
präglas av tidens värderingar och normer. Detta resulterar i att begreppsinnebörder 
också är knutna till den rådande tidsandan. På liknande sätt kan man tänka sig att 
innebörder i barns sömn förändras och förstås därefter. I syfte att synliggöra barns 
sömn i förskolekontext ligger begreppet omsorg nära. Begreppet omsorg är ett tydligt 
exempel, den har tilldelats flertaliga innebörder och präglats utav samhällets 
skiftningar. Således har synen på barndomen och hur barns behov ska tillgodoses 
förändrats också i takt med samhällsförändringarna. Ur ett förskoleperspektiv har 
omsorgsbegreppet gått igenom en förvandlingsprocess. Begreppet har gått ifrån en 
moralisk moderlig omsorg till att senare baseras på en vetenskaplig-rationell samt 
samhällsrelaterad omsorg. Där vardagliga omsorgssituationer ansågs vara ett tillfälle 
för barnets självständiga utveckling. För att idag behandla omsorg i termer av barnets 
rätt till den likaså att anpassa bemötande till varje individ utifrån den sociala 
kontexten. Enligt Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) kan omsorg dels förstås som ett 
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förhållningsätt och dels som en aktivitet. Då kan det innebära att utföra kroppsliga 
handlingar exempelvis tvätta, mata eller byta blöja. Omsorg kan således också betyda 
att möta och bekräfta andra individer i deras upplevelser. 

Ur ett hierarkiskt perspektiv tilldelas omsorg en underordnad position i förhållande 
till lärandet i styrdokument. Under 1970-talet förknippades omsorg med passivitet. På 
1980-talet ansågs omsorg innefatta kroppsnära handlingar och på 1990-talet framstår 
omsorg som ospecificerat i sin innebörd men ändå framhävs som ett förhållningssätt i 
vardagen. Noterbart är att varken Barnstugeutredningen från 1972 eller Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2016) omnämner omsorgs i innehållsförteckningen (Löfdahl & 
Folke-Fichtelius, 2014, Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016). Omsorgsbegreppet 
är svårdefinierat och har flera olika innebörder, vilket gör det svårt att förklara. 
Omsorg kan utifrån detta förstås som något förgivettaget och dolt som traditionellt sett 
bedrivits i det tysta, som något parallellt med andra arbetsuppgifter (Folke-Fichtelius 
& Löfdahl Hultman, 2016). 

Löfdahl och Folke-Fichtelius och (2014) påpekar att förskolan har övergått från att 
vara en verksamhet som präglats av omsorg och varit socialorienterad och via reformer 
hamnat inom utbildningsväsendet. Detta medför således att verksamheten får ett 
större fokus riktat på lärande och utbildning och som en konsekvens utav detta har 
omsorgsbegreppet satts i rörelse. Vilket också kan förstås som en verkan av 
överföringen mellan socialstyrelsen till utbildningssektorn. När specifika områden är 
under pågående utveckling är sannolikheten hög att andra aspekter lätt kan falla i 
skymundan menar Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014). Folke-Fichtelius och Löfdahl 
Hultman (2016) belyser att omsorg, lärande och utveckling är grundstenar för 
förskolan där barns behov ska utformas utifrån en helhetssyn på barnet. I den 
nuvarande Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) framstår omsorg som något 
förgivettaget. Ansvaret ges till läsaren att tolka hur omsorg ska förstås och appliceras, 
då den ska skapas utifrån barns individuella behov och förutsättningar. Barns hälsa, 
välbefinnande, trygghet, trivsel och tillit är ord i Läroplanen som relaterar till omsorg 
i förskolan (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman, 2016). 

När omsorgsbegreppet sätts i relation till kommunala och statliga dokument för 
förskolan, kan en ändring i skrivningar urskiljas. Från att omsorg har inneburit ett 
förhållningsätt och ett handlande, det blir allt mer framträdande i policydokument 
idag att omsorg relateras med andra mer mätbara aspekter såsom trygghet, hälsa och 
välbefinnande hävdar Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014). 

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) påpekar att personal inom förskolan applicerar en 
transformeringsstrategi när det kommer till synliggörande av omsorg i verksamheten. 
Detta innebär att personalen helst använder sig av andra mätbara begrepp som ligger 
närmare kunskaper och färdigheter. Istället för att beskriva handlingar som kan 
definieras som omsorg talas det hellre om lärande i progression, då barn håller på att 
lära sig att klä sig eller tvätta sig. Enligt Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) kan detta 
förstås som ett sätt för förskollärare att lyfta fram sin professionella kompetens och 
även att framhäva kunskapsuppdraget i verksamheten.  Folke-Fichtelius och Löfdahl 
Hultman (2016) skriver att omsorg används ytterst sparsamt i den forskning som finns 
angående nya krav om dokumentation i syfte att synliggöra verksamhetens 
pedagogiska innehåll. I den nuvarande Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) 
framgår inga specifika riktlinjer gällande om hur omsorg ska inkluderas i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det framgår inte heller någon tydlig definition angående 
omsorg eller vad som skulle kunna ramas in under begreppet. Det arbete som kan 
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karaktäriseras som omsorg har hamnat i en perifer position i policydokument och i 
förskolans egen dokumentation (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman, 2016). 

Folke-Fichtelius och Löfdahl (2014) lyfter fram att omsorg inte benämns i stor 
utsträckning av varken chefer och personal i relation till det systematiska 
kvalitetsarbetet förskolan ska bedrivas. En förklaring är att omsorg är svårdefinierbart 
och utmanande att redogöra för i verksamhetens kvalitetsarbete. En utav förskolans 
centrala delar i att driva kvalitetsutveckling är att synliggöra alla delar av 
verksamheten. Det kan ske via dokumentation och en del i detta arbete är att visa upp 
en verksamhet med ett välplanerat innehåll för föräldrarna. 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Socialkonstruktionism som teori bygger essentiellt på tanken i att människor i 
samhället konstruerar kunskap och praktiker i gemenskap. Språket har en 
betydelsefull roll för att etablera hur verkligheten ska uppfattas av människan (Von 
Brömssen, 2003). Kunskapen är historisk och kulturellbunden och produceras genom 
mänsklig interaktion. Människor tar del av kunskapen genom att vara delaktiga i olika 
typer av praktiker. På så vis är alla delaktiga i kunskapsproduktionen och dess 
förnyelse. Vidare förs denna kunskap till andra genom språk och gemensamma 
praktiker. 

Socialkonstruktionism är ett omfattande perspektiv med många strömningar och 
därför omöjligt att genom en enskild beskrivning kunna återge vad 
socialkonstruktionism handlar om idag (Von Brömssen, 2003). Den 
kunskapssociologiska traditionen ligger till grund för socialkonstruktionismen. En 
grundläggande antagande är att människans agerande, tänkande och sätt att förhålla 
sig påverkas av den sociala miljön (Von Brömssen, 2003). Kunskapen manifesteras i 
ett visst sammanhang och kan betraktas som ett inneboende tänkande inom en grupp 
eller samhälle i stort (Börjesson, 2003). Vidare har begreppet socialkonstruktionism 
utvidgats av flera olika teoretiker. Hacking (2004) påpekar inflytelse av Berger och 
Luckmans tankar om studien av vardagsverkligheten. Där olika verkligheter eller 
perceptioner uppstår beroende på den vardagsverkligheten människan lever i. Det är 
genom rutiner och vanor som människan konstruerar sin verklighet (Von Brömssen, 
2003). Där människans sätt att organisera sin sociala praktik anses vara självklara 
samt objektiva och lägger grund för en gemensam förståelse av seder och traditioner. 

Ett annat bidrag har kommit från etnometodologin där människors vardagshandlingar 
och motiven bakom dem betonas (Von Brömssen, 2003). Människan anses vara 
medveten om vilka motiv som ligger till grund för deras handlande. Det är därför av 
intresse att förstå hur den enskilda individen uppfattar sin situation för att senare 
utveckla olika beteenden. Vidare har tidigare upplevelser och förståelser av världen en 
betydande roll för hur nya kunskapen tolkas och införlivas i nya sammanhang (Von 
Brömssen, 2003). I vår studie har vi försökt förstå oss på de olika bakomliggande 
motiven för människors agerande och perspektiv ”här-och-nu”. Vår ambition är att 
genom dialog kunna utveckla tankar tillsammans. 

Människans uppfattning av världen eller hur verkligheten konstrueras utgör fokus för 
socialkonstruktionism. Det ligger i socialkonstruktionismens intresse att kritiskt 
undersöka den kunskap och fenomen som tas förgivet i samhället (Von Brömssen, 
2003). Fakta, sanningen och verkligheter anses vara socialkonstruerade (Hacking, 
2004). Vad som betraktas som kunskap kan därför variera beroende på tid och rum. 
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Det kan därför finnas många olika sätt att förstå samma fenomen beroende på den 
sociala kontexten. I relation till vår studie skulle det kunna anses att sättet föräldrar 
tar sig an de dagliga sömnrutinerna hemma kan variera stort mellan samhällen. 

Som tidigare nämnts är språk en central aspekt inom socialkonstruktionism och av 
betydelse för människans kunskapsbildning. Språket ingår i socialisationsprocessen i 
och med att människor lär sig ett språk i gemenskap med andra där det tillsammans 
ges ord syfte och mening. Av den anledningen ska språket ses i relation till den 
sociokulturella kontexten den utspelar sig i. Språket spelar en avgörande roll i 
förhållande till människans identitetsskapande och sättet människan förstår världen, 
på så sätt är språket ”kognitivt strukturerande” (Von Brömssen, 2003, s. 13). Via 
språket organiserar människor sitt tänkande genom att skapa strukturer och 
kategorier om världen. Det är under kommunikation med andra, genom det vi säger 
och inte säger till varandra där diskurser och samhälleliga konstruktioner bekräftas 
eller omtolkas. Viktigt är även vem eller vilka som har tolkningsföreträde och makt 
över språket eftersom det i sin tur påverkar andras tänkande och förståelse om världen. 

Emellertid är språket mångtydigt i sin natur det vill säga att ord och begrepp kan 
innebära olika saker beroende på släktskapsband till andra ord och andra associationer 
(Von Brömssen, 2003). Aktuella begrepp förändras och omtolkas genom tiden men 
även andra begrepp uppstår i behov att omfatta nya innebörder.  Därför är det viktigt 
att utöver ordets inherenta betydelse, analysera hur ordet används och framstår i 
sammanhanget. 

Dominerande diskurser i ett samhälle inverkar om hur människor tänker och agerar. 
Diskurser ”är talarordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är 
socialt och kulturellt accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, ’förnuftigt’, ’gott’ ”med mera” 
(Börjesson, 2003, s.21). Det vill säga att människans kunskapsskapande färgas av 
diskurser, vilket gör det svårt att se verkligheten med objektiva ögon. Istället uppfattar 
människan världen utifrån den sociala positionen den befinner sig i. Det finns många 
typer av diskurser som berör olika frågor i samhället och bland dem finns det även de 
med större legitimitet och sanningsanspråk än andra. Det är genom att studera det som 
uttrycks, sättet det blir sagt och det som inte sägs som sociala konstruktioner kan 
förstås. 
 

4 Metod 
 
Metodavsnittet har vi delat in i fem delar, där vi börjar med att beskriva det kvalitativa 
angreppssättet. Efter det följer beskrivningar av urvalsprocess, formulering av frågor 
samt genomförandet. Slutligen kommer en beskrivning av studiens kvalitet. 

4.1 Ett kvalitativt angreppssätt 

Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt i syfte att i detalj få en ökad förståelse för hur 
föräldrar tänker kring sina barns sömn. Bryman (2011) anser att kvalitativ forskning 
handlar om att lokalisera bakomliggande strukturer för att få en djupare förståelse för 
det forskade ämnets kontexter. 

Kvalitativ forskning lägger tyngd vid att utforska personliga erfarenheter, beskriva 
olika fenomen och utveckla teorier (Cope, 2014). I vår studie har vi ansträngt oss för 
att komma åt föräldrarnas individuella upplevelser om barns sömn. Vi har resonerat 
att deras levda erfarenheter hjälper oss att förstå barns sömn i en bredare kontext. 
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4.2 Urval 

Vår ambition var att rekrytera föräldrar från två olika förskolor i samma kommun. I 
syfte att formellt presentera studien utformades ett missivbrev (se bilaga 1). I brevet 
sammanfattades studiens syfte, innehåll och Vetenskapsrådets (2017) etiska principer 
som studien vilar på. Den första aktionen var således att samla deltagare till studien 
via förskolorna. Missivbrevet lämnades på en av förskolorna. I samband med det 
tillfrågade vi föräldrar i vår bekantskapskrets. Med bekantskapskrets menar vi, 
personer i vår omgivning som vi har sporadisk kontakt med och i vissa fall bekantas 
bekanta. Från förskolan fick vi inget visat intresse men däremot fick vi via våra 
personliga kontakter snabb återkoppling. Därför gjordes avvägningen att inte 
involvera den andra förskolan och istället rekrytera föräldrarna via kontakter. Med 
tanke på att sömn kan anses hänga samman med hälsa, resonerade vi att en förälder 
som har yrkeskompetenser inom vården, skulle kunna vara en tillgång till studien. Vi 
hade sedan tidigare kontakt med en förälder med anknytning till en av förskolorna. 
Denne förälder tillfrågades på grund av sina kunskaper inom medicin innan studien 
startades om en möjlig samverkan. Medverkan bekräftades helt i samband med 
utskicket av missivbrevet. Studiens deltagare har ingen kännedom av varandra. 

Materialet vi samlat in bygger på intervjuer med föräldrar, om deras uppfattningar och 
tankar gällande barns sömn. Materialet består av åtta intervjuer med nio föräldrar från 
två olika kommuner som har barn i förskoleåldern. Deltagarna i studien har varierad 
utbildningsnivå, från gymnasial- till högskole-/universitetsexamen. Deltagarna är 
både samboende och ensamstående föräldrar. Åldern på deltagarna är mellan 31 och 
49 år, där medianåldern är 33 år och medelåldern 35,7 år. Föräldrarna hade vid 
intervjuerna totalt 16 barn i åldrarna 1–9 år, med en medianålder på 5,5 år och 
medelålder 4,9 år (se Tabell 1 i bilaga 2). Den totala intervjutiden är 199 minuter. 

4.3 Formulering av intervjufrågor 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide. Under denna fas diskuterade vi också 
vilken ton och förhållningsätt studien skulle präglas utav. Vid formulering av 
intervjufrågorna diskuterade vi även vilket syfte och innehåll studien skulle fokusera 
på, för att rama in och utforma relevanta frågor. Tanken var att frågorna skulle beröra 
olika teman i relation till barns sömn. Därmed hade vi en bakomliggande tanke att 
olika teman skulle bidra till en vidgad bild av föräldrarnas upplevelser om barns sömn. 
Totalt blev det 13 stycken frågor (se bilaga 3) Vi valde därefter att skapa 
semistrukturerade intervjufrågor. Enligt Bryman (2011) karakteriseras 
semistrukturerade intervjuer som ledigare än strukturerade intervjuer, då frågorna 
behandlar specifika områden och lämnat fritt utrymme att svara. Vidare menar 
Bryman (2011) att frågorna kan ha samma ordningsföljd men kan också ibland kastas 
om, då svaren mötts med fördjupningsfrågor i syfte att förtydliga påståenden och 
formuleringar. Vårt syfte med de semistrukturerade frågorna var att skapa ett 
avslappnat möte som skulle karakteriseras som ett samtal. Där skulle det finnas 
förutsättningar för alla inblandade i samtalet att återkoppla till innehållet för att skapa 
möjligheter att utveckla tankar och resonemang inom de olika frågorna. Exempelvis 
fråga 1 ”Vilken betydelse anser du att sömn har i ditt barns liv?” är en bred fråga som 
kan uppfattas och tolkas på ett flertaligt sätt. 
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4.4 Genomförande av intervjuerna 

Eftersom syftet med intervjun var att skapa ett avslappnat möte där deltagarna skulle 
dela med sig av personliga uppfattningar, ansåg vi att det var betydelsefullt att förhålla 
oss tillmötesgående till deltagarna. Var intervjuerna tog plats var varierande. De flesta 
intervjuerna genomfördes hemma hos oss eller i grupprum på Mälardalens högskola. 
Enbart en intervju utfördes på en allmän plats efter förälderns egen begäran. I samtliga 
intervjuer satt vi avskilt ifrån andra, i syfte att samtala ostört. Vår grundtanke var att i 
första hand förmedla Vetenskapsrådets (2017) etiska principer via missivbrevet och 
förklara för föräldrarna studiens struktur och riktlinjer. Då deltagarna till slut inte 
rekryterades via de utskickade missivbreven, fick vi istället framföra studiens syfte och 
strukturer muntligt vid början av varje intervju. Informationen som gavs var att 
intervjun kommer att spelas in, att de när som helst kunde avbryta intervjun, att 
materialet inte används till något annat än denna studie och att det inte kommer 
framgå vilka som deltar i studien. När informationen förmedlats bad vi om ett 
samtycke att de godkänner dessa förutsättningar. 

Vetenskapsrådets (2017) etiska principerna beskriver hur den person som håller 
intervjuerna och studien ska förhålla sig till den information som de utfrågade lämnar 
med rättigheter och skyldigheter. Principerna är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att klargöra syftet med undersökningen och tydliggöra för 
uppgiftslämnaren vad som förväntas av den. Det innebär vidare att upplysa att 
deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst kan under studiens gång 
avbryta sin medverkan utan konsekvenser. 

Samtyckeskravet beskriver att deltagaren ger sitt samtyckte till att delta i 
undersökningen. Innan ljudinspelningarna startade, bekräftade föräldrarna en än 
gång sitt samtycke till deltagande i studien. Därefter förmedlade vi om deras rättighet 
att avbryta samtalet om de själva ville det. 

I linje med Konfidentialitetskravet framförde vi också att intervjumaterialet kommer 
att transkriberas och lagras så att obehöriga inte kan komma åt de transkriberade 
dokumenten eller ljudinspelningarna. Under transkriberingsprocessen och under 
studiens gång har inga namn nämnes, utan personer och dokument har antingen 
beskrivits i form av siffror eller bokstäver. 

Nyttjandekravet innebär att den information deltagarna lämnar kommer användas 
enbart i denna studie. Vi förmedlade att informationen respondenterna lämnar ut 
enbart handskas av oss studenter. 

4.5 Studiens kvalitet 

En viktig aspekt inom kvalitativa intervjustudier är att intervjuaren måste vara 
medveten om att den information som insamlas kommer på ett eller annat sätt att 
färgas av intervjuarens tidigare erfarenheter. Det gäller här att vara medveten om att 
man som intervjuare gör en tolkning som baseras på egna erfarenheter och kunskaper 
och att man öppet redovisar för studiens olika steg. 

Brinkmann och Kvale (2015) säger att i en kvalitativ ansats produceras kunskap socialt 
genom interaktionen mellan intervjuaren och respondenten. I vår studie är vi 
medvetna om att den kunskap som har presenterats är ett resultat av ömsesidig 
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interaktion. Produktionen av data i den kvalitativa intervjun går bortom ett mekaniskt 
följande av regler hävdar Brinkmann och Kvale (2015). Produktionen vilar vidare på 
intervjuarens förmågor att bedöma och känna av situationen för att kunna ställa rätt 
uppföljningsfrågor. Brinkmann och Kvale (2015) poängterar också betydelsen av 
kunskap i ämnet för att avgöra relevanta följdfrågor. Innan intervjuerna genomfördes 
hade vi möjlighet att läsa in en del forskning om barns sömn. Utöver det har vi tidigare 
erfarenheter om förskolans sömnpraxis. Därav kände vi oss tillräckligt lämpade att 
genomföra intervjuerna. 

Trovärdighet och tillförlitlighet är kvalitetsaspekter som är mycket viktiga i en 
kvalitativ studie (Cope, 2014). För att en studie ska anses vara trovärdig så är det viktigt 
att beskrivningar av mänskliga erfarenheter direkt känns igen av individer som haft 
liknande upplevelser. För att uppnå hög tillförlitlighet är det viktigt att kunna beskriva 
att data representerar deltagarnas svar och åsikter (Cope, 2014). Detta gör vi genom 
att beskriva studiens samtliga moment och resonemang bakom våra handlingar. På 
samma sätt använder vi oss av citat för att illustrera deltagarnas upplevelser och 
tankar. 

Vid analys av intervjuerna är vi väl medvetna om att intervjufrågorna skapades utifrån 
förutbestämda teman. Syftet var att belysa barns sömn ur ett helhetsperspektiv och 
därför utformades intervjufrågorna utifrån olika aspekter som berör barns vardagliga 
liv. Fokus ligger på föräldrars bakomliggande tankar och resonemang om hur de agerar 
vid beslut angående deras barns sömn i hemmet dels på vardagar och helger men också 
på förskolan. Frågorna omfattar också hur föräldrar förhåller sig till sin egen sömn.  Av 
den anledningen var vi noggranna att inte låta oss styras alltför mycket av det. Därav 
läste vi de transkriberade texterna flertalet gånger i syfte att urskilja underliggande 
innebörder och tankar. Vi diskuterade och jämförde föräldrarnas utsagor vid flera 
tillfällen. Detta för att slutligen komma fram till intervjumönster och innebörder i ett 
helhetsperspektiv. 

5 Resultat 
 
Nedan presenterar vi resultatet från de genomförda intervjuerna i form av olika 
kategorier. Tillvägagångsättet med att utforma kategorierna innebar dels att i första 
hand lyssna och transkribera intervjuerna. Materialet bearbetades först individuellt i 
syfte att skapa oss en egen uppfattning om innehållet, för att vid ett senare skede under 
processen lyssna och analysera materialet flertaliga gånger tillsammans. Detta för att 
kartlägga likheter och skillnader i det föräldrarna förmedlar. Efter det kommer 
resultatet analyseras med hjälp av det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

5.1 Empiriskt resultat 

Kunskaper om sömn varierar  
Gemensamt för hur föräldrarna resonerar om barns sömn baseras på egen kännedom 
om sömnens betydelse för dem själva. ”Det är ju så basalt och det är så elementärt. Lika 
viktigt som maten så vet alla om att sömnen är viktigt och att sömnen är viktig för 
barn”. I intervjuerna framkommer det att föräldrarnas kunskaper om barns sömn 
inhämtas till stor del från sina egna barn och i takt med att de växer. Enligt föräldrarna 
utgår de från egna erfarenheter och uttrycker att det är viktigt att vara följsam kring 
barns olika sömnbehov. ”Från första början tror jag det är erfarenheter” […] ”sen är 
det erfarenheter från tidigare barn. Man lär sig vad som funkar och vad som inte funkar 
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och hur barn beter sig”. Föräldrarna ser barns sömn som en central del av sina barns 
liv och är en grundläggande förutsättning för barns välmående och utveckling. Den 
kopplingen lyfts tydligare bland de föräldrar som har yrkeskompetenser inom vården. 
Majoriteten av föräldrarna anser att barnens ork och energi i hög grad är kopplat till 
barnens sömn. På samma sätt tycks emotioner och förmågan till självreglering också 
höra samman med sömn. En förälder uttrycker att sjukdomsliknande tillstånd kunde 
uppstå vid sömnunderskott ”Sämre humör, sämre aptit, mer liksom kinkig, nästan som 
om de skulle bli sjuka, de symtomen”. Flera av föräldrarna delar uppfattningen att 
sömnunderskott dagen innan, har en negativ konsekvens för dagen efter då barnen 
enligt föräldrarna påvisar svårigheter i att hantera vardagliga uppgifter. 

En framträdande distinktion kan urskiljas mellan de föräldrar som har 
yrkeskompetenser inom vården och övriga föräldrar. När föräldrar inom vården 
uttrycker sig om sömnens betydelse för barn, blir det tydligt att de bygger sina 
resonemang utifrån deras professionella kunskaper. Medan de övriga föräldrarna i 
större utsträckning tenderar att utgå från egna erfarenheter. Det är också tydligt att 
föräldrar med vårdkompetenser kopplar ihop barns sömn med effektivare inlärning 
och kroppslig utveckling. En förälder redogör för sömnens olika stadium och belyser 
att sömnbehovet är genetiskt men också att det är socialt betingat. Majoriteten av 
föräldrarna lyfter fram sitt eget ansvar att se till att skapa förutsättningar för att 
tillgodose barnens sömn. 

En av föräldrarna påpekar att dagens informationsflöde kan vara överväldigande och 
att det är viktigt att avgränsa sig. Som strategi att hitta en balans och inte bli alltför 
påverkad av informationsflödet, går föräldern tillbaka till sig själv. ”Man är så 
lättpåverkad vad gäller barn. Man vill ju alltid sitt barns bästa”. En framträdande 
aspekt är att föräldrar till ett barn i högre grad är angelägen att söka rådgivning 
angående barns sömn. Dessa föräldrar upplever ett behov att diskutera ämnet med 
någon extern. Föräldrarna tillskriver tilltro till förskollärares kunskaper gällande 
ämnet. Några föräldrar uttrycker, ”Eftersom det är vårt första barn och vi har ingenting 
att jämföra med heller. Utan jag frågar personalen väldigt mycket och så, bollar man 
idéer och testar man olika metoder”. En annan förälder med ett barn beskriver ett 
liknande behov, men då handlade det om att barnet enligt föräldern hade en avvikande 
dygnsrytm i jämförelse med andra barn.  ”Jag skulle nog vilja säga att BVC har nog 
varit min rådgivning när det gäller sömn, faktiskt”. 

Vuxnas och barns sömn inte detsamma. 
Utifrån föräldrarnas berättelser kan en tydlig distinktion mellan barns och vuxnas 
sömn urskiljas. Majoriteten av föräldrarna delar uppfattningen om att barns sömn är 
viktigare än deras egen och ska prioriteras i högre utsträckning. Sömn förknippas med 
ork och anses vara en energikälla för barn. En oro för de flesta föräldrar är att om barn 
inte sover tillräckligt på natten, så kommer de inte kunna leka och orka med aktiviteter 
på förskolan. En annan anledning till att barns sömn värderas högre än deras egen har 
att göra med barns kroppsliga utveckling, nämligen barns tillväxt. Som exempel 
uttrycker en förälder följande:  ”jag känner att jag har växt klart […] ”Sen är jag väldigt 
mån om just deras sovning och deras ätande just för att de ska må bra och växa som de 
ska”. En förälder motiverar vikten av barns sömn utifrån egna kunskaper om den. 
Föräldern menar att för barns adekvata utveckling ska barnen genomgå alla 
sömnfaser. Enbart ett fåtal föräldrar påpekar att det inte finns någon skillnad mellan 
sina barns sömn och sin egen. Det finns föräldrar som ser sin egen sömn som 
betydelsefull och viktig för att kunna fungera optimalt. Tecken som trötthet och 
irritation anses vara konsekvenser av sömnbrist påpekar föräldrarna. En stressfaktor 



 

 19 

för föräldrarna är tanken om att de inte kommer kunna sova tillräckligt mycket för att 
prestera dagen efter. En förälder beskriver ”Jag är jättestressad, för att jag vet att 
klockan sex ska jag upp”. 

När det gäller föräldrars förhållningssätt och agerande gällande sin egen sömn 
förklaras det av föräldrarna utifrån sin egen position som vuxen. En förälder påpekar 
”Jag kan hålla mig vaken fastän jag är trött”. En annan förälder uttrycker ”Själv vet 
man när man sover mindre fyra, fem timmar… men man är lite inrutinerad i vardagen, 
arbetet” en annan förälder uttrycker ”det finns kaffe”. De flesta föräldrar anser dock att 
de skulle behöva sova mer än vad de i själva verket gör och av den anledningen borde 
de lägga sig tidigare. Merparten av föräldrar säger att de sover mindre en sex timmar 
per natt och i några fall rör det sig om fyra timmar nattsömn. En förälder säger om sin 
egen sömn ”Jag är lite dålig på att sova själv”. Vanligt förekommande är att föräldrar 
vill varva ner efter att de har lagt barnen, då blir klockan för mycket och de kommer i 
säng för sent. Föräldrarna påpekar även att eftersom barnen är morgonpigga finns det 
inte möjlighet att sova ut. Angående detta uttrycks följande, ”Man får nästan aldrig 
sovmorgon”. 

Mer frihet under helger 
Vad beträffar helger framkommer barns läggtider vara mer flexibla i jämförelse med 
vardagarna. Baserat på vad föräldrarna uttrycker i intervjuerna är det inte lika strikt 
när barn går och lägger sig. En förälder berättar ”Då är det mycket friare för dem”. Men 
trots att barnen ges lite mer frihet under helgerna visar föräldrar ändå var gränsen går. 
När klockan blir 21 menar föräldrar att det är dags för barn att lägga sig. Sammantaget 
handlar det om 30 minuter till en timmes förskjutning från vardagsrutinerna. En 
avgörande faktor när det gäller senare läggtider på helgerna tillskrivs åldern. Detta 
kommer till uttryck i kommentarerna från föräldrarna bland annat i följande citat, ”de 
stora kanske lite senare. En halv timme, timme senare”. Väckning skiljer sig också på 
helgerna. Här uttrycker samtliga föräldrar att barnen vaknar av sig själva. De flesta 
barnen vaknar mellan klockan sju och halv åtta. Generellt är alla i familjen som senast 
vakna klockan åtta. En genomgående reflektion föräldrarna har är att barn är 
morgonpigga. En förälder uttrycker ”de vaknar ganska tidigt ändå” när den pratar om 
barns rutiner på helgerna. Utifrån föräldrars utsagor kan det urskiljas en skillnad 
mellan de yngre och äldre barnen när det gäller sovtider och väckning. Yngre barn 
verkar inte lika benägna att rubba på rutinerna. Det vill säga att de helst vill följa 
samma mönster som på vardagarna. 

Föräldrarna visar medvetenhet om att ändringar på helgerna inte är de mest optimala 
för barnen. En förälder påpekar vikten av att behålla samma rutiner under hela veckan 
och syftar på barnens fysiska och psykiska välbefinnande. Senare läggning på helgerna 
innebär ibland svårare läggningar, betonar en förälder. Anledningen är att barn blir 
övertrötta menar föräldern. I samband med det påpekar en annan förälder hur 
helgrutinerna påverkar barnet i början av veckan. ”På måndagarna brukar han vara 
väldigt trött”. Vidare berättar föräldern att denna dag somnar barnet tidigare än resten 
av veckan. 

Någorlunda liknande rutiner 
Samtliga föräldrar tar upp vikten av rutiner för barns välbefinnande. Ambitionen är att 
lägga barnen samma tid på vardagarna. Ett förekommande inslag i föräldrarnas 
kommentarer gäller vilket klockslag som anses mest lämpligt att lägga barnen. Där kl. 
20 anges som standard. Läggritualerna har ett liknande förlopp i de flesta familjer där 
barnen börjar gradvis förberedas för sängen en till en och en halv timme innan. 
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Huvudanledning föräldrarna anger är att barnen ska ges tid att varva ner. Om det 
berättar en förälder, ”vi börjar förbereda oss för sömn och tar småpauser däremellan, 
så att det inte blir för hastigt”. En vanlig praxis inför läggdags är att barn tittar på tv, 
borstar tänderna och går till sängen. Sagoläsning förekommer i alla föräldrars utsagor 
och aktiviteten äger rum när barnen ligger i sängen. Undantaget är en familj som 
istället läser sagan i soffan eller en historieberättelse i sängen. Detta eftersom föräldern 
anser att sovrummet ska vara mörkt i samband med läggning. Den största skillnaden 
gällande läggprocessen bland familjerna ligger i föräldrars fysiska närvaro. Ur denna 
aspekt gör föräldrarna på olika sätt. En del föräldrar ligger bredvid sina barn tills de 
somnar, några går ur rummet direkt efter man sagt god natt, medan andra sitter 
utanför rummet. I vissa fall sov barnen med sina föräldrar under hela natten. En 
förälder argumenterar om det, ”jag tycker att sömnen är så viktig, det är en sån del som 
jag tycker hon ska känna sig trygg i, så hon får sova i min säng”. Med undantag för två 
familjer väcks barnen mellan halv sju till sju på morgonen på vardagarna. Barn till den 
ena familjen väcker sina barn kvart i sex och den andra låter sitt barn vakna av sig själv. 

Av intervjuerna framkommer särskilda övertygelser föräldrarna har angående sömn. 
Exempelvis antyder några föräldrar den negativa effekten elektroniska apparater har 
på sömn. Så här uttrycker en av föräldrarna det ”vi stänger av, att de inte får sitta vid 
paddan, vi gör något praktiskt”. Emellertid tillåts barnen i de flesta fall att titta på tv, 
om det visar en förälder medvetenhet när den säger, ”han bestämmer om han vill titta 
en stund på någon film. Det ska man inte göra, då kan man hålla sig vaken så det är 
inte alls bra egentligen”. På samma sätt associerar föräldrar vissa beteenden med ett 
positivt förhållningssätt till nattsömn. Om det berättar en förälder om att sina barn 
byter till pyjamas strax innan läggdags, i syfte att tydligt markera för barnen. Föräldern 
berättar ”för annars kommer de in i att man kan vara lite längre uppe med pyjamasen”. 
Samma förälder säger emellertid att på helgerna kan barnen ha pyjamasen lite längre 
på morgonen. En annan förälder anser att sängen är till för att sova och påpekar ”att 
det inte är bra att lägga sig i sängen och bara snurra runt och vara vaken i två timmar”. 
Vidare menar föräldern att det är bättre att barnet kommer upp och gör något annat. 

Föräldrars uppfattningar om middagsvila 
Utifrån föräldrarnas intervjuer har det framkommit att alla 3 åriga barn utom ett inte 
sover middag hemma. En framträdande aspekt är att barnen som inte sover hemma 
exempelvis på helgerna, ändå sover på förskolan. Föräldrarnas resonemang baseras på 
att barnen vanligtvis inte har ett behov av sömn på helgerna men att ibland kan de 
upptäcka ett behov av det. En förälder uttrycker följande ”däremot hemma sover hon 
inte men vi märker efter maten då vi ätit lunch. Då märker man att hon är lite trött”. 
Föräldrarna i studien berättar att de ibland kan tillåta barnen att sova beroende på 
barns mående och tillstånd eller om familjen har planerat något senare på kvällen. ”Vi 
kan väl göra om vi är borta… bortresta eller om vi har främmande eller om vi är liksom 
bortbjudna eller nånting. Då kan hon faktiskt få sova middag, för att vi vet att vi kanske 
blir borta några timmar längre för att hon ska orka vara med”. 

En tydlig uppdelning framkommer gällande barn som sover och inte sover i förskolan. 
Föräldrarnas tankar bakom beslutet om att deras barn inte ska sova på förskolan har 
att göra med att nattsömnen förskjuts. Ett exempel i sammanhanget ”då slutade de 
med det på en gång för att vi hade problem att få henne att somna på kvällen”. 
Föräldrarna kommenterar att barnens sömn i förskolan har successivt begränsats tills 
att det helt tagits bort. Följande citat illustrerar ”från början så sov hon så länge hon 
ville, sen var det en timme och sen var det 45 minuter sen var det en halvtimme”. 
Föräldrarna kommenterar dock att det är vanligt att efter förskolan på väg hem eller 
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lite senare på kvällen kan deras barn somna. I sådana fall har föräldrarna utvecklat 
strategier för att hålla sina barn vakna till dess att de ska lägga sig för dagen. ”Jag 
brukar ställa henne i duschen i badkaret när vi kommer hem” andra strategier kan vara 
att involvera barnen i det föräldrarna gör för stunden exempelvis matlagning. 
Föräldrar till barn som sover i förskolan resonerar att deras barn är i behov av sömn 
på dagen. Dessa barn är yngre än 3 eller är 3 år och föräldrarna har inte angett i förhand 
hur länge barnen ska sova. Med undantaget av ett barn där föräldern har angett en 
specifik tidslängd på middagsvilan för sitt barn. 

Utifrån föräldrars utsagor framträder olika uppfattningar kring middagsvilan och dess 
tider på förskolan. Där tidslängden kan uppfattas olika bland föräldrarna. Ett exempel 
från intervjuerna där en till två timmar uppfattas som en väldigt lång tid att sova ”vi 
var inte helt nöjda med förra förskolan, för att de kunde låta henne sova både en eller 
två timmar. Och det är alldeles för mycket för en treåring eller två och halvt.” Här 
tycker en annan förälder att 30 minuter till en timme är lite tid. ”Alltifrån kortare, 30 
till 45 minuter på förmiddagen. Sen på eftermiddagen, någon timme, ibland två.” 

Sömnsamtal i syfte att övertyga 
Utav föräldrarnas berättelser framkommer att sömn som samtalsämne enbart tas upp 
i samband med barns läggning eller vid problem. Barns ålder och visat motstånd verkar 
vara viktiga markörer för när och hur föräldrar pratar om sömns betydelse med sina 
barn. Enligt föräldrarna förhåller de sig annorlunda mot deras yngre och äldre barn. 
En förälder uttrycker att det var i takt med att barnet blev äldre ökade också 
motståndet och det ställer enligt föräldern krav på en mer begriplig förklaring till 
varför barnet ska sova. Förälder kommenterar ”då får man prata lite mer, men varför 
måste jag sova, varför måste inte vuxna lägga sig tidigt, dem här ständiga frågorna som 
man får besvara typ hela tiden. Och då får man berätta på ett enkelt men kanske tydligt 
sätt”. Detta visar sig vara ett genomgående tema i föräldrarnas utsagor. 

Föräldrarna har utvecklat lite olika tillvägagångsätt i syfte att motivera för barnen 
varför de ska sova. En del av föräldrarna försöker återkoppla till tidigare situationer 
där barnet har känt sig trött när det hade sovit för lite. Andra vävar in barnets dag i 
argumentationen. En förälder uttryckte ”det kan väl vara att hon inte vill sova. Då kan 
man ju säga att man måste sova, för att man ska orka leka på förskolan, du ska orka 
vara vaken och ha roligt imorgon […] Men inte betydelsen för kroppen alltså hon är lite 
liten”. Majoriteten av föräldrarna berättade att de talade i termer om att sömnen 
främjar kroppens fysiologiska utveckling och energi lagring inför nästkommande dag. 
En av föräldrarna berättar att vid motstånd från sitt äldsta barn beskrivs sömnens 
betydelse på ett mer konkret sätt. ”Jag har visualiserat hur hjärtat arbetar och det är 
ditt största och viktigaste organ och det behöver vila. Och sen har jag tagit hans plus 
och visat att den går ner när han vilar”. 

Barns sömn - en hushållssyssla 
Utifrån föräldrarnas berättelser kan en gemensam uppfattning om att barns sömn 
anses vara tidskrävande urskiljas. Föräldrarna anser att barns sömn kräver deras 
engagemang och anpassning. Här kommenterar en förälder ”men sen har jag anpassat 
mig till deras biologiska sömn och väckarklocka. Så att jag alltid har gått upp med dem 
när de har vaknat”. Bland föräldrarna urskiljs en tydlig medvetenhet gällande barns 
behov av fasta struktur och regler. Kvällsritualerna i samband med läggning präglas 
utifrån barns individuella behov och viljor menar föräldrarna. En utav föräldrarna 
berättar att de sitter ibland utanför barnens rum och väntar på att barnen ska somna. 
”Men då kanske hon somnar i soffan tillsammans med oss och så får vi bära upp 



 

 22 

henne”. Vanligt förekommande för de flesta familjer är att föräldrarna delar upp sig 
mellan barnen eller så turas de om för att lägga dem. Den underliggande tonen i 
föräldrarnas berättelser är att natta barn anses som en utav hushållssysslorna som ska 
uträttas och kan fördelas emellan dem. ”Ja, det var det som var tanken i varje fall. Men 
min sambo har varit sjuk mycket och då har jag tagit det”. Majoriteten av föräldrarna 
delade uppfattningen om att barns sömnbehov grundlades familjens rutiner och 
förutsättningar för ett socialt liv. En utav föräldrarna berättade ”om vi skulle göra 
något, fick vi starta vår dag väldigt tidigt, att komma iväg för att han ska hinna få sin 
sömn.” En annan förälder berättade också att sömnen begränsade barnet vid fysisk 
aktivitet ”min äldsta dansade balett i ett år men det passade inte in i våra andra rutiner. 
Hon var också så trött. De var för sent för henne att utföra aktiviteten”. 

Barn sömn i en periferposition 
När barns sömn omnämns i förskolan är det alltid i relation till hur barns dag har varit 
påpekar samtliga föräldrar i studien. En förälder kommenterar, ”inte så att de har 
pratat så mycket om sömnen och varför barnen behöver sova”. Ofta tas barns sömn 
upp i det återkopplande samtalet vid hämtning påpekar föräldrar. I samtalen berättar 
förskollärarna generellt om olika saker, bland annat om hur barn har ätit, bajsat och 
sovit. I likhet med det anser föräldrarna som deras ansvar att informera för personalen 
om barnet har sovit dåligt under natten. Detta görs huvudsakligen eftersom sömnbrist 
tycks påverka barns sociala kompetens. Enbart under ett tillfälle har andra aspekter av 
sömn diskuterats med föräldrarna. Föräldern berättar att då diskuterades det trygghet 
i relation till sömn och möjlighet för barnet att ta med sig en leksak för att kunna 
somna. 

När barns sömn diskuteras med personalen i förskolan handlar det i synnerhet om att 
föräldrar har speciella önskningar gällande barns sovtider. Utifrån föräldrarnas 
berättelser beskrivs samverkan med förskolan som positiv när föräldrarna får 
regelbunden information vid hämtning om hur barnets dag har varit eller om barnets 
angivna sovtider har respekterats. Exempelvis uttrycker en förälder, ”vi var inte helt 
nöjda med förra förskolan, för att de kunde låta henne sova både en och två timmar”. 
Intressant är att i intervjun där båda föräldrarna deltog fanns det åtskilda 
uppfattningar om det. En av föräldrarna kommenterar ”de har haft en så stor 
personalomsättning så oftast finns det inte nån att fråga”. En god samverkan 
karakteriseras av att personalen i förskolan är lyhörda för föräldrarnas önskemål. 
Följande citat illustrerar ”vid ett par tillfällen så hörde de av sig och sagt: alltså hon 
sitter nästan och somnar ska vi hålla henne vaken eller är det okej att hon får somna ta 
en tupplur?”. En annan förälder berättar när förskolan tillgodosåg hennes begäran om 
att barnen skulle sova både på förmiddag och på eftermiddag. Det är varierat hur 
föräldrar bestämmer om barns sovtider i förskolan. En del föräldrar har inte angett 
några riktlinjer alls och en del föräldrar har i dialog med förskolan kommit fram till 
hur mycket barnen ska sova. Sådana dialoger har ägt rum utifrån ett behov föräldrarna 
har av att justera barns läggtider hemma. Uteslutande handlar det om att barn inte 
somnar tillräcklig tidigt på kvällen. 

5.2 Sammanfattning av resultat  

Föräldrarnas kunskaper om barns sömn varierar. De utgår i största del från egna 
upplevelser och erfarenheter. Sömn anses vara en grundläggande förutsättning för 
barns välmående och utveckling. Föräldrar med yrkeskompetenser inom vården 
byggde sina resonemang utifrån sina yrkeskunskaper. De talade i större utsträckning 
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om en koppling mellan sömn och effektivare inlärning samt kroppsutveckling. Några 
föräldrar påtalade att det finns flera informationskällor gällande barns sömn, vilket 
leder till osäkerhet om vad som gäller. Föräldrarna använde sig av olika strategier för 
att hantera detta. Dels resonerade de med sig själva, rådfrågade förskolans personal 
eller tog hjälp av BVC. Föräldrarna uttryckte en medvetenhet om att deras barn mår 
bäst av kontinuitet gällande regler och tider. Föräldrarna uttryckte också en insikt om 
att elektroniska medier påverkar barns sömn negativt men en del av föräldrarna tillät 
ändå tv-tittande innan läggdags.  

Föräldrarna beskrev att middagsvilan förskjuter barns kvällsömn, vilket innebär 
svårigheter att somna på kvällarna. Av den anledningen har föräldrarna utvecklat 
strategier för att hålla sina barn vakna. Föräldrarna samtalar enbart om sömn med sina 
barn vid påvisat motstånd eller när problem uppstår vid läggdags. Motståndet blev 
starkare ju äldre barnen blir vilket ställer krav på argumentation och förklaringar från 
föräldrarna. Undertonen i föräldrars beskrivning är att kvällsritualen kan ses som en 
hushållssyssla som föräldrar delar mellan sig. I relation till förskolan upplever 
föräldrarna att barns sömn i förskolan enbart lyfts fram flyktigt vid den dagliga 
kommunikationen. 

5.3 Analys av empiri 

Samtliga föräldrar i studien ger uttryck för tankar och ett visst kunnande angående 
barns sömn. Inom socialkonstruktionismen anses all kunskap i ett samhälle vara 
socialkonstruerad och vara tids- och kontextbunden. (Hacking, 2004). I relation till 
det är således det föräldrar ger uttryck för inte den absoluta sanningen. Istället kan det 
betraktas som ett uttryck bland andra i en viss verklighet. I studien visar föräldrar på 
liknande tankar och resonemang omkring barns sömn. En genomgående tanke är att 
sömn påverkar barns välmående emotionellt och fysiskt. Ett underliggande tema i 
föräldras utsagor är även att barns sömn tycks vara tids- och energikrävande. Detta 
framkommer i resultaten bland annat i att föräldrarna turas om att natta barnen. Ur 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan föräldrarnas uppfattningar om sömn 
förstås som en manifestation för ett inneboende tänkande inom en viss grupp 
(Börjesson, 2003). 

I studien framkommer att föräldrarnas kunskaper om barns sömn har skapats utifrån 
de olika erfarenheter och yrkesmässiga kunskaper de har. Men även möten med BVC 
och förskolan är också med och konstruerar den här kunskapen eller förståelse av 
sömnens betydelse för barn. Enligt socialkonstruktionismen spelar erfarenheter en 
avgörande roll för hur människor konstruerar kunskap och hur den apliceras i nya 
kontexter (Von Brömssen, 2003). I det sammanhanget är det då viktigt att förstå att 
föräldrarnas nuvarande kunskap färgas och dikteras av deras egna upplevelser. Med 
vetskap om det kan deras kunskap inte värderas i termer av bättre och sämre eller 
sanna och falska. Att bedöma utifrån föräldras utsagor kan deras kunskap om sömn 
vara i utveckling. Föräldrars specifika yrkeskunskaper inom vård visar sig även vara 
ett annat sätt att förstå sig på barns sömn. Där sambandet mellan barns sömn och 
inlärning poängteras starkare av dessa föräldrar. Enligt Von Brömssen (2003) är 
kunskaper förknippade till olika praktiker. Med detta i bakgrunden kan det förklaras 
varför föräldrarna med fördjupade kunskaper inom vård framhäver vissa aspekter av 
barns sömn i relation till barns utveckling och lärande. Sättet dessa föräldrar uttrycker 
sig om sömn kan också relateras till kunnande av ett särskilt språk inom vårdkontexter. 
Von Brömssen (2003) påpekar språkets betydelse för människans kunskapsbildning 
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och tänkande genom att det möjliggör skapandet av strukturer och kategorier om 
världen. Språket fungerar på så sätt genom att tydliggöra för individen hur saker och 
ting hänger ihop. Detta kan förklara varför vissa föräldrar i studien tenderar att 
förklara sömnens betydelse mer ingående än övriga. 

Diskurser är av relevans inom socialkonstruktionism eftersom rådande diskurser i stor 
mån dikterar vad som i ett samhälle anses vara socialt och kulturellt accepterat 
(Börjesson, 2003). Diskurser präglar på så sätt hur enskilda människor skapar sociala 
praktiker. Om man talar om hur föräldrarna i studien föredrar deras barns sömn mot 
deras egna, kan en diskurs urskiljas. Det verkar vara socialt accepterat att barns sömn 
kommer i första rum eftersom barnen växer. På samma sätt byggs en diskurs runt ’den 
vuxne’ och vad den bör klara av. Till skillnad mot barnet ser sig den vuxne kunna hålla 
sig vaken trots att denne är trött. Det är genom det vi säger som diskurser upprätthålls 
och förs vidare menar Börjesson (2003). 

Av föräldrarnas kommentarer framgår att både läggning och väckning på helgerna 
skiljer sig från vardagarna. Barnen har en större frihet under helgen att lägga sig senare 
på kvällen samt att vakna på egen hand dagen efter. Noterbart är att föräldrarna 
påpekar att helgrutinerna påverkar barnen. Det finns en medvetenhet om att det 
möjligtvis inte är det bästa för barnen. Bland annat betonas att senare läggning innebär 
även svårare läggning eftersom barnen är övertrötta. Enligt socialkonstruktionismen 
utformas våra sociala praktiker i gemenskap (Von Brömssen, 2003). Där den sociala 
miljön människan befinner sig i, påverkar i sin tur dess tänkande och agerande. Allt 
detta kan förstås såsom att både barn och föräldrar är införstådda i att reglerna ändras 
på helgerna och införs igen på vardagarna. I praktiken blir det att familjen är villig att 
rubba på de sedvanliga rutinerna eftersom helgen faller utanför det vanliga. En viktig 
faktor kan vara att föräldrar inte behöver stiga upp för att jobba dagen efter. 

Enligt Von Brömssen (2003) konstruerar människan sin verklighet genom vanor och 
rutiner. Enligt Hacking (2004) är vardagsverkligheten central för hur människor 
samordnar sina sociala praktiker. I föräldrarnas utsagor framkommer det tydligt just 
vikten av dessa bland annat i läggritualer och väckning på vardagarna. En möjlig 
tolkning är att familjerna behöver dessa rutiner för att få sina vardagsverkligheter att 
fungera. Intressant är att de flesta familjer har liknande läggrutiner. Läggningen liknar 
en process där barnen slussas till säng vid ett specifikt klockslag och där sagoläsning 
samt tevetittande framkommer i berättelserna. Det handlar om att barn ska varva ner 
under processen betonar föräldrarna. Likheten mellan familjerna kan ha sin förklaring 
i dominerande diskurser om sömn. Där exempelvis att lägga sig senare än klockan 20 
kan vara ’oacceptabelt’ eller att läsa saga anses vara en ’bra rutin’ inför läggdags. På så 
sätt påverkar dominerande diskurser människors tänkande och agerande hävdar 
(Börjesson, 2003). Föräldrar i studien kan argumentera för sina handlingar och tankar 
angående deras barns sömn. En förälder motiverar varför barnet sover tillsammans 
med föräldern istället för att sova i sin säng. På samma sätt kan föräldrar argumentera 
för tevetittandet och dess negativa inverkningar om barns sömn. Intressant är dock att 
barn ändå tillåts titta på teve fastän man är medveten om dess negativa inverkan. I 
syfte att bättre förstå ett fenomen ska vardagshandlingar samt motiveringar bakom de 
lyftas fram (Von Brömssen, 2003). 

Anledningen för att barn inte sover under dagen i förskolan eller hemma motiveras 
starkt av föräldrarna i studien. Föräldrar betonar att om barn sover på dagen så 
förskjuts kvällssömnen till senare. Vanligt förekommande i föräldrarnas berättelser är 
att middagsvilan i förskolan avslutades eftersom det ansågs vara problematiskt att 
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lägga barnet på kvällen. Precis som Von Brömssen (2003) menar är här upplevelser 
betydelsefulla för hur kunskapen tolkas och appliceras i nya sammanhang. Föräldrarna 
upplever här en annorlunda situation som gör att deras förra kunskap om middagsvila 
omtolkas. Oavsett om barn sov eller inte i förskolan sov majoriteten av barnen inte 
middagslur hemma. Detta gäller mer specifikt barn över tre år. Även om inte 
föräldrarna själva refererar till deras barns ålder som en indikator för upphörande av 
middagslur kan en diskurs om ålder urskiljas. Noterbart är också faktum att barn 
ibland kan tillåtas sova beroende på om föräldrarna ser ett behov av det eller om det 
finns något inplanerat senare på kvällen. Överallt finns det behov att komma åt 
motivering bakom människors handlande för att nå förståelse (Von Brömssen, 2003). 
Beroende på vilken verklighet människor lever i kan olika perceptioner av samma 
fenomen utvecklas menar Von Brömssen (2003). Detta blir påtagligt i föräldrars 
uppfattningar om middagsvilans längd. Där för ena föräldern 30 minuter anses vara 
tillräckligt eller nära maxgränsen, så innebär det för den andra det minsta barnet bör 
sova.  

I hur stor mån föräldrarna pratar med sina barn om sömn, är beroende på barns ålder 
och på hur mycket motstånd barnet visar vid läggdags. Föräldrarna i studien känner 
ett större behov av att förklara mer ingående för sina äldre barn. I detta sammanhang 
blir språket ett väsentligt verktyg i syftet att både övertyga barnen att gå lägga sig men 
även som ett sätt att överföra kunskap. Precis som Von Brömssen (2003) påpekar är 
språk en väg för kunskapsspridning. Tidigare har det nämnts att språket hjälper 
människan att förstå sin omvärld genom skapande av strukturer och kategorier. På så 
sätt fungerar språket som ett verktyg för att hjälpa individen konkretisera det 
abstrakta. Ett exempel är när en förälder berättar hur den tillsammans med sitt barn 
pratar och visualiserar hur hjärtat fungerar i kroppen. För att därefter ta barnets puls 
och visa att den går ner när barnet vilar.  Här används ett språk kopplat till en viss 
kunskap i avsikt att konkretisera. 

Föräldrarna i studien påstår att barns sömn berörts med personalen i syfte att 
diskutera barns sovtider i förskolan och vid hämtning när personalen informerar 
generellt om barns dag. Av kommentarerna framgår det såsom att barns sömn inte 
utgör ett centralt ämne i förskolan. Inom socialkonstruktionism är språket av betydelse 
för hur människor förstår sin omvärld och för hur kunskapen överförs. Vidare är ord 
och begrepp i konstant utveckling genom att dessa tolkas om och förändras med tidens 
gång (Von Brömssen, 2003). Med detta i bakgrunden är det intressant att tänka på hur 
barns sömn framstår i sammanhanget. Det verkar som att barns sömn i förskolan 
reducerats till en aktivitet i verksamheten, där det centrala inte är barns sömn i sig utan 
mer att tillgodose föräldrarnas önskemål gällande tidsangivelser. 

6 Diskussion 
 
I detta avsnitt redovisar vi hur vi resonerar kring val av metod och resultatet vi fått 
fram.  Vidare lyfter vi fram förslag för riktning av vidare forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
För denna studie valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. När 
intervjufrågorna utformades hade vi för avsikt att täcka vissa områden. Frågorna 
formulerades så att det skulle finnas en röd tråd och en naturlig övergång mellan dem. 
Vår ambition var att intervjuerna skulle likna ett samtal så att föräldrarna kunde känna 
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sig bekväma och möjligtvis ge mer informativa svar kring ämnet. En aspekt värt att 
poängtera är att de sista intervjuerna blev längre och svaren mer omfattande. Vi menar 
att detta kan bero på att vi dels blev mer bekväma i vår roll som frågeställare men att 
vi även med tiden fick en mer slipad intervjuteknik. Vi anser dock att samtliga 
intervjuer gav oss värdefulla insikter kring hur föräldrarna resonerade om barns sömn 
och därför bidrog till en djupare förståelse för barns sömn. Vi har funderat på att ett 
annat möjligt vägval hade kunnat vara att istället för intervjuer ge ut enkäter och lämna 
till flera förskolor. På så sätt hade vi möjligen kunnat få in ett större antal svar. Dock 
tror vi att detta sätt även medför en risk för slentrianmässiga svar, samtidigt som vi 
skulle gå miste om möjligheten att föra ett resonemang. 
Vi har valt att tolka vårt resultat med utgångspunkt ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Detta perspektiv utgår från tanken att kunskapsproduktionen sker via 
kollektiva interaktioner och människans handlande avgörs av individens egna 
vardagsverkligheter. Utöver det är sättet vi kommunicerar också centralt för den 
kunskap som produceras. Med tanke på att våra intervjuer till stor del baserats på de 
enskilda individernas tankar och uppfattningar om barns sömn tycker vi att 
perspektivet lämpade sig bra i vår studie. I vad det beträffar är vi medvetna om att 
genom våra samtal med föräldrar påverkar vi varandra och på så vis är vi också 
delaktiga i kunskapsproduktionen. 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Barns sömn har sedan länge varit en diskuterad fråga hävdar Matricciani et. al. (2012). 
Redan i slutet av 1800-talet uppfattades sömnbrist vara ett samhällsproblem där 
modernismen tillskrevs vara anledning till den. Tankarna kretsade då om de negativa 
konsekvenser sömnbrist medförde för barnen. I första hand påpekades sömnens 
betydelse för hjärnan. En vanlig uppfattning var att sömn bistod hjärnan med den 
återhämtning den behövde (Matricciani et.al., 2012). Mot bakgrund av detta verkar det 
naturligt att samtliga föräldrar i vår studie ser sömn som något viktigt för deras barn. 
När föräldrar i vår studie resonerar om barns sömn, utgår de framförallt utifrån en inre 
kännedom om den. Sömn anses vara en av människans basala behov och därför viktig. 
Sömn i förskoleåldern omfattar en stor del av barns liv (Smedje, 2008; Holm & 
Winnberg-Lindqvist 2005). Detta visar sig i att barn under sina första levnadsår 
tillbringat en större del sovande än i vaket tillstånd. I studien styr föräldrarnas egna 
erfarenheter samt barnens egna behov föräldrarnas tankar angående barns sömn. 
Vidare kopplas sömn till barnens fysiska utveckling och emotionella välbefinnande. En 
intressant aspekt är att föräldrarna med yrkeskompetenser inom vård förklarade 
sömnens betydelse för barn mer ingående än övriga föräldrar. Dock är detta den största 
skillnaden mellan hur föräldrarna beskriver betydelsen av sömnen. Sett utifrån ett 
större perspektiv är det positivt att föräldrarnas tankar om sömn relateras till barnens 
hälsa och individuella behov. Eftersom forskning visar på tydliga samband mellan 
sömnbrist och flera hälsoproblem bland annat fetma och diabetes typ 2 (Desjean-
Perrotta, 2008, Smedje, 2008). Utöver det påverkar sömnbrist barnens möjligheter att 
koncentrera sig och lära sig (Söderström, 2013 Desjean-Perrotta, 2008). Slutligen 
spelar sömnen en viktig roll för barns sociala och psykoemotionella välbefinnande 
(Desjean-Perrotta, 2008). Utifrån föräldrarnas kommentarer kan vi inte påstå att 
föräldrarna är medvetna om allt detta. Men det vi kan säga är att deras resonemang 
stödjer en hälsosammare riktning för deras barn. I ett samhällsperspektiv kan 
föräldrarnas tankar om barns sömn påverka i ett större sammanhang. 
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I studien framhäver föräldrarna vikten av rutiner för läggning och väckning. Noterbart 
är att familjens läggrutiner har liknande inslag. Exempelvis slussas barnen till sängen 
stegvis där det avslutas med sagoläsning i sängen. Här inverkar varje familjs 
vardagsverklighet om hur olika perceptioner uppstår (Von Brömssen, 2003). 
Införandet av rutiner kan förstås som ett sätt att bringa struktur i familjens vardag. 
Föräldrarna i studien  tycker att rutinerna bör behållas för barns bästa. Emellertid följs 
inte dessa rutiner under helgerna utan barn barn får lägga sig lite olika och även vakna 
av sig själva. I relation till det menar Smedje et. al. (2008) att barn gynnas av att ha 
konstanta sovrutiner och rekommenderar att barn går och lägger sig vid samma tid 
varje dag. Det betonas även att barn som somnar senare på helgerna och ändå vaknar 
tidigt släpar efter med ett sömnunderskott vilket blir svårt att ta igen under veckan 
därpå (Smedje et. al., 2008). Forskning påpekar att förutom individuella behov 
påverkas barns sömnbehov och sömnmönster av familjelivet och det sociokulturella 
sammanhanget (Pyper, Harrington, & Manson 2017; Sinclair, et.al., 2016). En stark 
bidragande orsak till att familjerna i studien inte följer samma rutiner på helgerna kan 
ha att göra med att varken föräldrar eller barn har någon tvingande aktivitet. I 
synnerhet skulle det kunna sägas att det framförallt är föräldrarnas jobb som dikterar 
barns sovtider. 

Enligt studiens resultat uppstår samtal om sömn med barn enbart i samband med att 
barn ska lägga sig för kvällen, då föräldrar upplever motstånd ifrån sina barn. I 
synnerhet görs avvägningar bland föräldrarna på hur samtalet skulle gå till och vad det 
skulle innehålla, utifrån barns ålder och intensiteten av barns motstånd. Samtalens 
karaktär bygger på att motivera och övertyga barnen om sömnens fördelar med syftet 
att öka barnens följsamhet vid kvällsritualen. Således kan barns sömn regleras av 
föräldrars preferenser och beräkningar på vad de upplever som lämpligt menar Jones 
& Ball (2013). Noterbart är också att föräldrarna uttrycker skillnader i hur de möter 
yngre och äldre barn. Detta sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är således 
intressant, då ordval, tonläge och dess sammanhang sänder ut värderingar och 
innebörder (Von Brömssen 2003). Vilket betyder att föräldrarna sätter stämpel på 
vilken stämning och innebörder sömnen får genom hur de talar med sina barn. Den 
litteratur vi kommit över angående föräldraperspektivet i relation till barns sömn lyfter 
fram bristen av forskning inom ämnet således avsaknaden på hur vuxna ska prata med 
barn om sömn. Generellt sätt kan det konstateras att föräldrarna visar likheter om 
tankar, idéer och även rutiner som har att göra med barns sömn. Med tanke på att den 
kunskap som föräldrarna ger uttryck för är snarlik kan det då pratas om en rådande 
diskurs om sömn. Diskurser dikterar mer eller mindre människans tänkande och 
handlande i samhället (Börjesson, 2003). Där vissa aspekter av sömn framträder mer 
än andra i föräldrarnas utsagor. Det blir påtagligt att föräldrar i grund och botten delar 
synsätt och värderingar när det gäller deras barns sömn. 

Emellertid talas det inte om sömnens betydelse ur ett längre perspektiv, än här och nu. 
Utan strukturen på motivationssamtalen med barnen lyfter aspekter som lagring av 
energi till nästkommande dag och fysiologiska fördelar. Att samtalen inte bemöts eller 
appliceras ur ett långsiktigt hälsoperspektiv tycker vi är problematiskt. I synnerhet då 
föräldrarna delar uppfattningen om att barns sömn är essentiellt för barns allsidiga 
utveckling och välmående. Smedje et. al., (2008) poängterar att barns hälsa och 
välmående kan investeras i igenom att rusta barn med goda sovvanor. Ur ett långsiktigt 
perspektiv är det således gynsamt att tillgodose barns sömnbehov. På samma sätt som 
vi idag fokuserar på betydelsen av näringsrik och hälsosam mat, bör sömnens 
uppmärksammas på liknande sätt. Eftersom mat och sömn är både grundläggande 
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mänskliga behov, anser vi att det ligger i tid att lyfta fram och prioritera sömnen i högre 
utsträckning än vad vi gör idag. 

Ett fåtal föräldrar i studien påpekar att det inte finns någon skillnad mellan deras egna 
sömn och barnens. Merparten föräldrarna uppger att barnens sömn är viktigare än 
deras. Majoriteten av föräldrarna konstaterar dock att de egentligen borde sova fler 
timmar per natt och att konsekvenser av sömnunderskott leder till stress över det 
faktum att de bör utöka antalet sov timmar. Av detta går det att tolka att vuxna 
prioriterar att tillgodose sina barns sömn i högre utsträckning än deras själva. Detta 
förstår vi som att en direkt konstruktion skapas. Nämligen att i takt med ålderns 
progression minskar sömnens betydelse för människan. Underliggande väcker det 
tanken om i vilken ålder sömnen förlorar sin oumbärliga funktion för människan. 
Enligt Von Brömssen (2003) konstrueras och återuppehålls kunskaper via mänskliga 
interaktioner där språket och mänskligt handlande ses som centrala aspekter i 
produktionen av verkligheten. Detta belyser att förädlarnas agerande är beroende av 
tidigare mänskliga samspel samt erfarenheter de stött på. Vilket innebär att i sitt 
handlande kan de antingen välja att reproducera eller producera nya sätt att förhålla 
sig på. 

Holm och Winnberg-Lindqvist (2005) anser att middagsvila minskar pyskosociala 
stress och gynnar barns uppmärksamhet under dagen. Samtidigt anser Sinclair et. al., 
(2016) att middagsvila också hjälper barn att bearbeta och sortera intryck. I vår studien 
uppdagades det att barn som sov i förskolan var tre år eller yngre men att de på 
helgerna i hemmet inte hade schemalagda middasvilor. Huruvida barnen sov på 
helgerna dikteras utifrån hur tydligt behovet synliggörs. Av detta går att konstatera att 
i takt med att barn åldras anser föräldrarna att sömnbehovet gradvist reduceras till att 
helt försvinna. Men också att föräldrar tycks kunna avgöra när deras barns ska sluta 
sova middag. Jones & Ball (2013) poängterade att föräldrar bygger ofta sina 
resonemang utifrån uppfattningen om att middagsvila förskjuter barns nattsömn. I 
resultatet illustreras detta som huvudresonemanget bland föräldrarna för reglering av 
barns sömn. Föräldrarnas resonemang ligger i enlighet med de studier vi läst. Eftersom 
dygnsömntiden är konstant har sömn under dagen en direkt påverkan på deras 
nattsömn (Söderström 2013). På så sätt ska tiden för nattsömn bibehållas genom att 
middagsvila tas bort. Det handlar i stort sett om en fördelning där sovtiden ska 
förläggas till natten. 

Enligt Cremone et. al., (2017) har barns middagsvila positiva effekter vad gäller 
hantering av intryck på ens omgivning och emotioner. Vidare framhåller författarna 
att barnen inte hinner igenom alla sömnstadier under middagsvilan men att det 
däremot kommer in i fasen ”slow wave sleep” som konsoliderar känslominnen. 
Resultatet av studien visade att tidpunkt och situation styr ifall barnen tilläts att sova, 
ibland ansågs middagsvilan vara en bekväm strategi och tillämpades ifall familjen 
planerat in något speciellt senare på kvällen. Enligt Holm och Winnberg-Lindqvist 
(2005) är det essentiellt för föräldrar att tillgodose och tolka de signaler barnen ger om 
deras sömnbehov. Noterbart är att föräldrarna i studien å ena sidan beskriver att deras 
barn inte är i behov av sömn men å andra sidan påpekar de att barnen somnar på väg 
hem efter förskolan eller känner sig trötta efter förskolan. Det väcker tanken om att 
inte de uppvisade tecken på trötthet tyder på att barnen fortfarande har ett sömnbehov 
mitt på dagen som behöver tillgodoses. Det kan vara att föräldrarna hellre väljer att 
resonera att middagsvila förskjuter nattsömnen. I stället är reducering av middagsvila, 
ett sätt att göra vardagslivet mer lätthanterligt för familjen. På det viset betraktas inte 
middagsvilan som ett sätt att understödja barnens välmående och utveckling ur ett 
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långsiktigt perspektiv. Vi efterlyser fler longitudinella studier på vilka effekter barns 
fortsatta utveckling har när deras middagsvila begränsas. 

När det gäller barns sömn framstår den övervägande som en aktivitet i förskolans 
verksamhet. Där barns sömn i stort sett bara tas upp i relation till det. Samtliga 
föräldrar i studien uttrycker att diskussioner om sömn uppkommer vid hämtning. Där 
sömn är en del av förskollärares dagliga redogörelse om barns förskoledag. Barns sömn 
i förskolan kan närmast relateras till begreppet omsorg. Begreppet omsorg är dock 
mångtydigt och därför svårt att ta på hävdar Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman 
(2016). I förskolans verksamhet framstår omsorg som något självklart och det man 
ägnar sig åt parallellt med det pedagogiska uppdraget. På samma sätt framförs omsorg 
i läroplans text som generellt och förgivettaget påpekar Folke-Fichtelius och Löfdahl 
Hultman (2016). Mot bakgrund av detta kan det förklaras att barns sömn hamnar vid 
sidan av verksamheten. Där förskolans roll är att erbjuda alla barn möjligheten att sova 
eller vila men där argumentation och motivering om barns sömn lämnas utanför. Detta 
hänger ihop med hur föräldrarna i studien ser på deras samverkan med förskolan om 
barns sömn. Samverkan omfattar i stor utsträckning att förskolan noterar och följer 
föräldrarnas önskemål gällande barns sovtider. En vanlig uppfattning bland 
förskollärare gällande barns sömn är att verksamheten ingår i familjelivet och därför 
ska den anpassas till föräldrarnas behov (Söderströms, 2013). 

Det är intressant att lyfta frågan om varför barns sömn i förskolan inte berörs bortom 
de informativa samtalen vid hämtning. Sinclair et. al., (2016) menar på att barns sömn 
i förskolan hamnar i kläm mellan två olika världar, den privata och den publika. Vilket 
kan ge upphov till spänningar mellan föräldrarna och personal i förskolan men även 
indirekt barnen. Kopplat till detta kan föräldrarnas väl uttalade ansvar över sina barn 
bidra till att begränsa förskolans handlingsutrymme. En till bidragande orsak till att 
förskolan inte uttalar sig i större utsträckning om barns sömn kan ha att göra med att 
fördjupade kunskaper inom ämnet är låg eller begränsad. Faktum kan påpekas att 
barns sömn inte utgör ett studieämne i förskollärarutbildningen. På samma sätt kan 
förskolans mer läroinriktade läroplan bidragit till att omsorgsrelaterade aktiviteter 
hamnat åt sidan. Desjean-Perrota (2008) påpekar att lärande har en högre status i 
relation till andra aktiviteter. På så vis ges det större utrymme till lärandeaktiviteter 
samtidigt som sömn och lek tonas ner i betydelse (Desjean-Perrota 2008). Med 
avseende på sömnens många fördelar för barns kognitiva funktion verkar det angeläget 
att lyfta fram sömnens betydelse för lärande och utveckling i förskolekontexten. Det 
handlar om att både bemöta och tillgodogöra barns behov av sömn i förskolan men 
även att skapa utrymme för dialog och diskussion kring dess betydelse med föräldrar. 

6.3 Slutsatser  

Vårt syfte med denna studie var att synliggöra och analysera föräldrarnas tankar om 
barns sömn samt undersöka hur deras resonemang bidrar till att reglera barns sömn. 
Utifrån resultatet kan vi säga att barns sömn i stor grad är beroende av hur föräldrarna 
resonerar. Ett tydligt exempel på detta är hur middagsvila regleras. Föräldrarna anser 
sig kunna avgöra när deras barn är i behov av middagsvila. I förhållande till det kan vi 
urskilja en åldersgräns för när barn slutar med middagsvila både på förskolan och 
hemma. Treåriga barn anses inte vara i behov av middagsvila i samma utsträckning 
som yngre barn. En annan slutsats vi drar från studien är att barns sömn som 
samtalsämne berörs lätt och enbart av praktiska skäl mellan förskola och föräldrar. 
Barns sömn diskuteras huvudsakligen mellan parterna för att komma överens om 
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barns sovtider på förskolan. På liknande sätt pratar föräldrarna om sömns betydelse 
med barnen enbart när motstånd uppkommer inför läggdags. Smedje et. al. (2008) 
påpekar att barns sömn behöver både uppmärksammas och få ett större utrymme i 
samhället. Det finns ingen tvekan om att föräldrarna i studien sätter sina barns 
sömnbehov framför sitt egna. Vuxen sömn prioriteras och värdesätts inte alls på 
samma sätt av föräldrarna som deras barns sömn. Vi tror att sättet föräldrarna väljer 
att ta upp sina barns sömn med bland annat personal i förskolan och med sina egna 
barn kan förknippas med hur de ser på sin egen sömn. En möjlighet är att deras 
tänkande om sin egen sömn omedvetet kan sätta tonen för hur barns sömn diskuteras. 
Slutligen ser vi ett snarlikt tänkande hos föräldrarna om barns sömn vilket kan tyda på 
en uttalad diskurs i samhället. 

6.4 Relevans för yrket 

Denna studie belyser hur föräldrarna tänker och resonerar om barns sömn. Studien 
redovisar i bakgrunden sömns betydelse för barns allsidiga utveckling och välmående. 
Utöver det tas även upp hur barns sömn diskuteras i förskolan. På grund av det bidrar 
studien till en större förståelse av fenomenet barns sömn kopplat till föräldrarnas 
tankar. För verksamma inom förskolan kan studien tillföra ett bredare perspektiv om 
barns sömn, men även sätta igång tankar om hur barns sömn berörs med föräldrar. 
För övriga läsare är studien intressant för att den behandlar en viktig aspekt i barns liv 
som är värd att fundera över.  

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Föräldrarnas perspektiv är utan tvekan en hörnsten i att öka förståelse för barns sömn,  
eftersom det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret över barnen och i stort sett 
dikterar barns sovvanor och sovmönster. Denna studie bidrog till att belysa hur 
föräldrarna resonerar om barns sömn samt hur deras tankar och uppfattningar 
förklarar deras vardagspraktik. Men i syfte att få en bredare bild anser vi att fortsatt 
forskning kan beröra frågor om hur sömn tas upp i förskolekontext. I synnerhet med 
tanke på att föräldrarna i studien anser att barns sömn enbart berörs mycket lätt. 
Intressant vore att undersöka vidare vilka kunskaper och uppfattningar som finns 
bland förskolans personal och hur de tycker att ämnet diskuteras med föräldrarna. En 
annan relevant aspekt att undersöka kan vara att ta reda på barnens perspektiv om sin 
egen sömn. Vi anser att de tre delarna tillsammans skulle ge en mer komplett bild av 
barns sömn. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev. 

 

Hej Föräldrar! 
 
Sömn är en grundläggande aspekt för varje människas utveckling och välmående.  
Sömn i förskolan är för många barn ett vardagligt inslag. Enligt läroplanen ska 
förskolan och hemmet samverka för att skapa bästa förutsättningar för barns 
utveckling och lärande. Vår avsikt med denna undersökning är att tillvara ta och lyssna 
till föräldrars värdefulla kunskaper och tankar kring barns sömn för att vidga våra 
referensramar kring ämnet. 

Vi som utför studien är två studenter vid Mälardalens Högskola. Den samlade 
informationen i denna undersökning utgör underlag för vårt självständiga arbete inom 
förskollärarprogrammet. I syfte att samla information har vi i avsikt att intervjua 
föräldrar om deras tankar angående barns sömn. Samtalet kommer att spelas in på 
band och din medverkan är helt frivillig. Intervjun beräknas ta ca 30 min och du kan 
när som helst avbryta din medverkan. Vid avbrott behöver du inte ange orsak och det 
kommer inte innebära negativa konsekvenser för dig. Om du är intresserat kan du 
svara genom att kryssa i ja-rutan och skriva ditt namn samt telefonnummer. Därefter 
kan du lämna svarstalongen i kuvertet på anslagstavlan, så kontaktar vi dig. Det finns 
möjlighet att genomföra intervjun i samband med lämning och hämtning av ditt barn 
på förskolan.  

 
Det insamlande materialet kommer enbart att behandlas av oss som genomför studien, 
inga obehöriga kan ta del av det. Utöver det kommer all inlämnade information 
avidentifieras innan den publiceras i den skriftliga rapporten. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Rapporten beräknas vara klar i januari 2018.  

Har du några frågor omkring undersökningen är du välkommen att kontakta någon av 
oss eller vår handledare 

Med vänliga hälsningar, 

Minerva Carrillo och Cajsa Lindahl   

Mailadress: mcz14001@student.mdh.se Tel: 073- 510 03 10 

 cen15009@student.mdh.se Tel: 070- 387 37 44 

Handledare: Tuula Vuorinen 

Mailadress: tuula.vuorinen@mdh.se Tel: 021- 151 786 
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Bilaga 2: Tabell av studiens deltagare 

 

Tabell 1 Studiens deltagare 

Ålder Yrke Kön Civilstånd Barn ålder (år) 

31 Förskollärarstudent Kvinna Sambo 3 6  

32 Undersköterska Kvinna Gift 1 6 9 

31 Specialistsjuksköterska (barn) Kvinna Skild 3 6  

33 Sjuksköterskestudent Kvinna Gift 2,5 6 8 

41 Receptionist Kvinna Sambo 3   

35 Säljare Man Sambo 3   

31 Jurist Kvinna Gift 2,5 6,5  

39 Civilingenjör Kvinna Skild 4   

49 Läkare Man Sambo 5 7  
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Bilaga 3: Intervjufrågor  

1. Vilken betydelse anser du att sömn har i ditt barns liv?  
 
2. Vart ifrån kommer dina tankar/idéer gällande barns sömn? 
 
3. Berätta hur ditt barns sömnrutiner/tider i förskolan har sett ut och hur det ser ut 
nu? - (en delfråga av nr 5). Om barn inte sover, Vad grundas dina tankar när ni 
bestämmer att ditt barn inte längre ska sova på förskolan?   
 
4. När ni bestämmer om barns sömntider i förskolan sker det i samråd med 
förskolans personal? (diskuteras barns sömnvanor med personalen?)  
 
5. På vilket sätt har förskolans personal och er samverkat när det gäller barns 
sovtider? Vad händer om barnets sovtider inte fungerar i förskolan? 
 
6. Hur uppfattar du att personalen återkopplar när det gäller ditt barns sömn i 
förskolan?  
 
7. Berätta om ditt barns sömn rutiner hemma och hur det går till vid läggning och 
väckning på vardagar? (läggdags, var sover barnet, sömnavbrott, uppväckning: 
vaknar de själva, sovtider). 
 
8. Berätta om ditt barns sömn rutiner hemma och hur det går till vid läggning och 
väckning på helgerna? (läggdags, var sover barnet, sömnavbrott, uppväckning: 
vaknar de själva, sovtider).  
 
9. Utöver nattsömnen sover ditt barn under dagen? Berätta om det finns tillfällen där 
ditt barn somnat utöver sina förutbestämda sömntider? Hur förhåller du dig till det? 
 
10. Skiljer sig din syn på din egen sömn jämfört med ditt barns? På vilket sätt? 
 
11. Hur ser dina sömnrutiner ut på vardagar och helger? 
 
12. Samtalar du med ditt barn om sömnens betydelse och funktioner för människan? 
Om ja, på vilket sätt har samtalet löpt.  
 
13. Berätta om dig själv: utbildning, arbete, familjekonstellation, ålder på dina/ditt 
barn, vilka fritidsaktiviteter finns i familjen.  
 


