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Abstrakt 

Genom individuella skriftliga reflektioner deltog 11 verksamma pedagoger i studien. I syfte 

att synliggöra pedagogernas erfarenheter gällande (tids)rytm i förskolan. Dessa reflektioner 

bearbetades och analyserades sedan med hjälp av öppen kodning, axial kodning och slutligen 

en selektiv kodning. Resultatet visar på hur den ökade vistelsetiden, de stora barngrupperna 

och den minskade personaltätheten har negativ inverkan på förskolans (tids)rytm. Barnen 

spenderar fler och längre dagar på förskolan och intensiteten under dagarna upplevs högre än 

förut. Detta medför en stress hos pedagoger och barn som leder till att barnen inte förmår att 

hålla koncentrationen lika länge och fortare blir trötta. Pedagogerna strävar därför efter att 

organisera dagen så att alla barn orkar med. Eftersom ”en fungerande dagsrytm innebär att 

alla mår bra”. Slutsatser som kan dras av studiens resultat är att pedagogen har en stor roll 

gällande utformandet av förskolans (tids)rytm och att dagen bör organiseras utifrån barnens 

individuella rytm, då (tids)rytmen har stor inverkan på barns välmående och lärande.   

 

Nyckelord: dagsrytm, förskola, stress, tidsrytm, vistelsetid 

 

  



  



Förord 

Detta har varit ett otroligt spännande och utmanande, men likväl roligt arbete. Denna 

möjlighet att få djupdyka i ett för mig intressant och viktigt ämne har varit inspirerande och 

lett till många nya insikter och tankar, vilka jag kommer ha tillhands i min framtida yrkesroll 

som förskollärare. Detta arbete möjliggjordes tack vare alla de pedagoger som ställt upp och 

deltagit genom att bidra med sina erfarenheter och tankar.  

Jag vill därför börja med att tacka alla de pedagoger som ställt upp och medverkat i studien, 

utan ert engagemang hade inte detta varit genomförbart.  

Jag vill även tacka mina fantastiska handledare som stått redo med alla sina kunskaper och 

kloka tankar. Samt inspiration och stöttning inför studiens alla olika moment.  

Sist men inte minst vill jag även framföra ett varmt tack till min stöttande familj och min kära 

sambo som agerat både som stöd, bollplank och åhörare under hela processen. 

Piteå, januari 2016 

Ellen Lindholm 
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Det som händer nu  

– just nu –  

är förbi på en sekund. 

NU blir FÖRR 

och SEDAN blir NU 

och hela livet bara rusar förbi. 

Själv springer jag efter med andan i halsen. 

(Kaj Beckman, citerad i Gren, 2007, s.100)
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Inledning  

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar och som vikare har jag kommit i kontakt med 

ett antal förskolor. Något jag då upplevt och som jag hört många pedagoger uttrycka är att de 

flesta barn idag spenderar väldigt mycket tid på förskolan. Barnen börjar oftast på förskolan i 

tidig ålder, kommer tidigt på morgonen och slutar sent på eftermiddagen (Dahlberg, Moss & 

Pence, 2014; Vuorinen, Sandberg, Sheridan, & Williams, 2014). När föräldrarna sedan lämnar 

och hämtar verkar de sällan ha tid att stanna mer än några minuter, många har knappt tid att 

följa med in i verksamheten för att se det barnen vill visa dem. Föräldrarnas tid för omsorg 

om sina barn är hårt trängd av samhällets höga tempo och de krav som ligger på dem som 

vuxna medborgare och föräldrar gör dem stressade. De har bråttom till arbetet, till resor och 

aktiviteter. De har bråttom hem, hem till sin fritid, den tid som ofta består av mer jobb i form 

av måsten och upplevda krav (Halldén, 2007). Precis som Orlenius (2010) skriver så verkar vi 

aldrig upplevt att ha så lite tid som idag. Att producera mer, göra mer och hinna mer under så 

kort tid som möjligt är i dagens samhälle att vara en mer lyckad individ (Johannesen & 

Sandvik, 2009). 

Som ett led i detta spenderar majoriteten av barnen i dagens samhälle en stor del av sin vakna 

tid i förskolan. 83 % av alla 1-5 åringar i Sverige var år 2010 inskrivna i en 

förskoleverksamhet (Vuorinen et al., 2014). De äldre barnen tillbringar då minst en hel 

skoldag i verksamheten och de yngre barnen än mer tid (Dahlberg et al., 2014). Barnet har på 

så sätt kommit att bli vårdnadshavarnas och statens delade ansvar (ibid.).  

På grund av denna stora mängd tid som barnen ofta spenderar i förskolan så har förskolan 

även en väldigt stor del i barnens vardagsliv (Halldén, 2007), av den orsaken att vi alla är 

präglade av den miljö vi lever i (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013; Gren, 

2007). Därför ställs det höga krav på pedagogernas förmåga att utforma och skapa en väl 

avvägd dag för alla barn så att tiden på förskolan blir meningsfull, att barnen har roligt och att 

de orkar med sin egen vardag.  

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011) lyfts vikten av att lek, lärande och 

omsorg tillsammans ska bilda en helhet, för att stärka barnen i deras utveckling och lärande 

och för att förskolan ska vara en trygg och trivsam plats. För att det ska vara möjligt krävs 

även att ”förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 

avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska 

vägas samman på ett balanserat sätt” (Skolverket, 2011, s.7). För att uppnå detta organiserar 

pedagogerna dagarna och veckorna med hjälp av scheman och tider som alla i verksamheten 

förhåller sig till (Nordin-Hultman, 2004). Detta schema organiserar dagen, det tempo 

verksamheten har och inverkar även på den upplevda atmosfären i förskolan. Vidare anger 

schemat en speciell tid för frukost, en tid för fri lek, en tid för vila och så vidare. En (tids)rytm 

skapas i verksamheten, vilken har en betydande del i vad barnen sysselsätter sig med, vad de 

leker, vilka kunskaper som främjas och hur meningsfull tiden på förskolan blir för varje 

enskilt barn.  
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Ett intresse väcktes i fråga om att synliggöra, analysera och diskutera verksamma pedagogers 

erfarenheter av (tids)rytmen i förskolan, då jag inte funnit resultat beträffande detta i tidigare 

forskning.   
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Syfte  

Det övergripande syftet med detta arbete är att synliggöra, analysera och diskutera pedagogers 

erfarenheter gällande (tids)rytm i förskolan. 

För att besvara studiens övergripande syfte har följande forskningsfrågor identifierats: 

 Vilka är pedagogernas erfarenheter gällande tiden och rytmen i förskolan och dess 

betydelse för barns välmående, utveckling och lärande?  

 Hur organiseras dagen för att skapa en väl avvägd dagsrytm enligt pedagogerna? 

 Vilka förutsättningar krävs enligt pedagogerna för att kunna skapa en väl avvägd 

dagsrytm? 

Begreppsdefinition 

Begreppet (tids)rytm har i denna studie konstruerats eftersom rytm i detta fall inte kan skiljas 

ifrån tiden. Med rytm menas inte en musikalisk rytm, där man klappar i takt till musiken, utan 

en rytm som framträder genom det tempo och den puls som existerar under vardagen i 

verksamheten. En rytm är hur vi rör oss genom tiden, kulturellt och personligt (Lefebvre, 

2004). 

(Tids)rytm är ett större och mer övergripande begrepp än begreppet dagsrytm. Dagsrytm 

skulle kunna ses som en synonym till begreppet (tids)rytm, men som till skillnad från 

(tids)rytmen syftar på dagens rytm, rytmen just denna dag. Ifall alla dagsrytmer sedan läggs 

ihop under en längre period synliggörs (tids)rytmen i förskolan. Förskolans generella puls, 

tempo, atmosfär – dess upplevda (tids)rytm. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt lyfts forskning och litteratur som på olika sätt berör ämnet (tids)rytm i 

förskolan. Förändringar som skett i samhället, pedagogens roll, förankringar i läroplan samt 

kopplingar till tidigare forskning gällande tid och rytm.  

Samhällsförändringar  

Det svenska samhället har gått från jordbrukssamhälle, där arbetsveckan bestod av sex 

arbetsdagar, till industrisamhälle där arbetstiden var strikt reglerad och schemalagd. Till 

nutidens information- och kunskapssamhälle där arbetstiderna är mer flexibla och 

arbetsveckan kortare (Orlenius, 2010). Den fria tiden och möjligheten att styra över sin egen 

tid har i och med dessa samhällsförändringar ökat och vi har aldrig haft så mycket fritid som 

vi har idag. Ändå tycks vi aldrig haft så lite tid. Vi upplever inte vår fria tid som fri på grund 

av att vi inte hinner, vi har inte tid (ibid.). Detta beror enligt Johannesen och Sandvik (2009) 

på de förväntningar som finns i dagens samhälle där en aktiv människa anses vara en lyckad 

människa. 

I dagens samhälle finns en förväntning på att vi ska räcka till för mer, göra mer, bidra 

med mer, förbruka mer, jobba mer, älska mer och överhuvudtaget prestera mer. Ett 

problem är det enkla faktum att dygnet fortfarande inte har mer än 24 timmar. Nåja, 

då får vi göra allt lite snabbare. (Hylland-Eriksen, 2002, refererad i Johansen & 

Sandvik 2009) 

Denna samhällsförändring har lett till ett allt större behov av förskola och resulterat i att 

förskolan har blivit en välintegrerad institution i samhället. I takt med att vårdnadshavarna allt 

oftare började förvärvsarbeta på annan plats än i hemmet och barnet inte längre kunde vara 

hemma på gården med föräldrarna, ökade behovet av någon som kunde ta hand om barnen. 

Utifrån detta behov växte, vad som idag kallas för förskolan fram, vilken idag är en ofta 

självklar del i de flesta barns liv i det svenska samhället (Tallberg Broman, 1995). Förskolan 

är en institution som behövs utifrån en samhällsynpunkt och vikten av förskolan och dess 

kvalité har under åren ökat allt mer (Dahlberg et al., 2014). Detta innebär även att barnet på så 

sätt inte själva väljer att gå i förskola utan befinner sig på förskolan på grund av att samhället 

och de vuxna vill ha det så.  

De äldre barnen befinner sig inom förskolans verksamhet minst en hel skoldag, vilket innebär 

minst sex timmar av sin vakna tid och de yngre barnen spenderar än mer tid i förskolan 

(Dahlberg et al., 2014). Därför kommer barnen att formas utifrån hur förskoleverksamheten 

utformas, då vi alla är präglade av den miljö vi lever i (Doverborg et al., 2013; Gren, 2007). 

Barn lever i den barndom som de vuxna och samhället konstruerar åt dem och förskolan är en 

konstruktion av den tid den befinner sig i. De tankar samhället och pedagogerna har och 

förmedlar om barndomen, vad barn är och bör vara, avgör hur barndomen och vistelsen på 

förskolan kommer att se ut (Dahlberg et al., 2014).  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) lyfts vikten av hur lek, lärande och omsorg 

tillsammans ska bilda en helhet för att stärka barnen i deras utveckling och lärande, och hur 

förskolan ska vara en trygg och trivsam upplevelse. För att detta ska vara möjligt krävs att 
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”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, 2011, s.7), vilket barnen även enligt 

Barnkonventionen har rätt till (Förenta nationerna[FN], 1989). Det är pedagogens uppgift att 

designa en miljö som ligger i linje med läroplanen för förskolan där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet (Skolverket, 2011). Barnens allt längre dagar ställer allt högre krav på 

pedagogens förmåga att skapa en vardag i förskolan som alla barn har ett värde av och orkar 

med.  

Pedagogens roll 

Förskolan har sedan starten haft en dubbel roll, präglad av pedagogik och omsorg. Balansen 

mellan dessa roller har sedan varierat i takt med samhällets varierande struktur och dess syn 

på barndom, barn och barns behov (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  

På grund av en förändrad global syn på konkurens och kunskap, där kunskap ses som en av de 

viktigaste kompetenserna för att öka framtida konkurrensmöjligheter, har revideringar av den 

svenska läroplanen skett och läroplanen har blivit allt mer lärandeorienterad (Doverborg et al., 

2013; Eidevald, 2013). Lärande har hög status i vår kultur och är knutet till förhoppningar om 

en ökad ekonomisk och social utveckling av samhället (Säljö, 2005). Kunskap kan till och 

med beskrivas som bland de mest avgörande produktionsfaktorerna i Sverige, av den orsaken 

att kunskap ska gynna landet (Eidevald, 2013; Kragh-Müller, Ørsted Andersen & Veje 

Hvitved, 2012). En välutbildad befolkning kan konkurrera om högre uppsatta arbeten, öka 

landets ekonomi och höja dess status.  

År 1996 beslöt svenska riksdagen bland annat att göra en stor utbildningssatsning, det så 

kallade kunskapslyftet. Kunskapslyftet var en del av en mer omfattande utbildningspolicy, 

nämligen det livslånga lärandets strategi. (Lundgren, 2012; Säljö, 2005). Stora krav ligger 

därför på pedagogerna i förskolan och den pedagogiska verksamheten, då en del av uppdraget 

enligt Skolverket (2011) är att lägga grunden för barnens livslånga lärande. Pedagogerna har 

ett ansvar för att barnen lär sig glädjen i att lära, en längtan att erövra ny kunskap och 

utvecklas till goda samhällsmedborgare (Skolverket, 2011). Samtidigt ska traditionen av lek 

och omsorg, som genom tiderna präglat förskolans verksamhet, fortfarande gälla. 

Pedagogerna ska därmed både förändra sitt arbetssätt och verksamheten samtidigt som den 

ska förbli densamma (Doverborg et al., 2013). Organisationen av verksamheten och dess 

(tids)rymt blir då en viktig aspekt. 

Idag finns ”förväntningar på förskolan att verka för barns lärande inom ramen för en lekfull 

och omsorgsfull miljö” (Doverborg et al., 2013, s.10). Doverborg et al. lyfter emellertid 

problematiken i hur man organiserar förskolans verksamhet för att nå upp till den förstärkta 

betoningen på lärande inom ramen för förskolans verksamhet. Enligt författarna skapar detta 

en förvirring gällande hur pedagogerna ska ta sig an sin uppgift och hur de ska organisera 

verksamheten för att främja barns utveckling och lärande. Pedagogerna anses nämligen själva 

utgöra det viktigaste redskapet i verksamheten (Gren, 2007). För även om ett barns perspektiv 

behövs för att kunna veta vad varje enskilt barn behöver i sin utveckling och i sitt lärande 
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(Pramling Samuelsson & Pramling, 2010), så skapas den pedagogiska vardagen med 

pedagogen som huvudaktör (Kragh-Müller et al., 2012). Därför är det viktigt att reflektera 

över hur pedagogerna bidrar till barnens lärande och utveckling. Dokumentation och 

reflektion kan då användas som ett verktyg för att hjälpa pedagogerna att synliggöra och 

förbättra verksamhetens pedagogiska utformning och pedagogernas ledarskap (Alasuutari, 

Markström & Vallberg-Roth, 2014; Ivarsson Alm, 2013) samt verksamhetens (tids)rytm, då 

pedagogens kunskap och färdigheter, normer och värderingar, syn på barnet och på kunskap 

präglar verksamheten (Svenning, 2011). ”Hur mötet mellan barnet och pedagogen gestaltar 

sig är avgörande för barns lärande” (Mårdsjö Olsson, 2012, s.158). Pedagogerna ska enligt 

Skollagen (SFS, 2010) skapa en miljö där barnen känner sig trygga, för om barnet inte har en 

trygg bas i verksamheten vågar inte barnet utforska och lära sig om sig själv och om sin 

omvärld (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  

Schema och rutiner 

Tiden på förskolan planeras och pedagogerna schemalägger aktiviterer och skapar rutiner. 

Samtidigt som verksamheten ska vara så pass flexibel att den kan anpassas till varje enskilt 

barns förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Hur miljö, tid, rum och material utformas 

och organiseras i förskolan speglar pedagogernas syn på barnet och påverkar barnens 

möjlighet till lärande och utveckling (Mårdsjö Olsson, 2012). Tiden och rummet sänder 

tillsammans budskap och föreställningar om vad som är viktigt, beroende på vad som skapas 

tid och utrymme för (Kragh-Müller et al., 2012). Även en stängd dörr talar i det tysta om vem 

som äger tillträde till rummet (Nordin-Hultman 2004). 

Varje pedagogisk verksamhet är på något sätt planerad och reglerad i tid och rum …. 

Ett perspektiv på dessa tids- och rumsliga regleringar är att de strukturerar och 

bestämmer var barnen ska vara vid bestämda tidpunkter och vilka material och 

aktivitetsmöjligheter de har – och inte har – tillgång till. Därmed utgör regleringarna 

en styrning (Nordin-Hultman, 2004, s.53). 

Fristorp Elm och Lindstrand (2012) lyfter hur dessa tids- och rumsliga planeringar bland 

annat påverkas av den institutionella inramningen i verksamheten. Hur man gör och vad som 

finns att tillgå i verksamheten har sin historia. Denna historia, dessa regler och rutiner 

påverkar verksamheten. Det underlättar och skapar trygghet för många barn och pedagoger då 

man då vet vad som väntar, men samtidigt begränsar det deras vardag (Doverborg et al., 

2013). Pedagogerna har en väsentlig roll i att inte hämma barnen genom kulturen som råder 

på förskolan. De ska vara nyfikna medforskare som har roligt och inspireras av och 

tillsammans med barnen eftersom, som Dahlberg et al. (2014) skriver så är tristess 

pedagogikens värsta fiende. En pedagogisk miljö ska präglas utav glädje, lek, nyfikenhet och 

utforskande, och bör kännetecknas av dialog, samspel och lärande (Dysthe, 2003) 

Tid och rytm 

Tiden är en av de mest centrala dimensionerna av den sociala världen. Det är en alltid 

närvarande beståndsdel i livet men som oftast inte är i fokus, utan ligger dold och 

förgivettagen i bakgrunden (Zerubavel, 1981). Men tiden har trots det makt, den har kontroll 
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över stor del av dagens samhälle, då samhället till stor del kretsar kring tiden, i form av 

klockans timmar (Westman & Alerby, 2012). När, var och hur länge något får ta eller hur fort 

saker och ting ska ske är viktiga aspekter i samhället (Lefebvre, 2004). Tid ses som någonting 

viktigt och värdefullt och ett känt uttryckssätt som bekräftar detta är att tid är pengar. Desto 

snabbare något sker eller utförs, desto bättre (Adam, 2006). Adam lyfter hur detta är en 

uppfattning som finns i alla sfärer av social interaktion och leder till att alla förväntas hinna 

allt mer.  

Världen vi lever i är en strukturerad plats och i vår omgivning finns en viss nivå av 

ordningsamhet och en av de grundläggande faktorerna av detta är just tiden. Runt om oss 

pågår en mängd temporära mönster som gäller när, var och hur länge saker och ting ska ske, 

det vill säga, interaktioner mellan tid och plats. Samhällets rytm skapas i förhållande till detta 

(Lefebvre, 2004; Zerubavel, 1981). Samhället består även av en mängd sociala mönster som 

reglerar hur saker och ting sker i en viss ordning i vardagslivet. Allt vuxna människor gör 

bygger på en antingen uttalad eller outtalad förståelse om tid. Hur lång tid något tar, när det 

ska ske och i vilken ordningsföljd det inträffar (ibid.).  

Vi tänker och förhåller oss ständigt till de tidsperioder som dagen delas in i, så kallade 

scheman (Westman & Alerby, 2012). Vi är styrda av samhällsbundna scheman som reglerar 

och styr tider för till exempel frukost, lunch, sömn och så vidare. Tiden strukturerar på så vis 

rytmen i vårt arbete och i vårt privata liv. Enligt Zerubavel (1981) följer allt en rytm som 

struktur, sömn, hunger, jordens rotation och så vidare. Allt har en rytm som mer eller mindre 

lätt kan rubbas och förändras (Levine, 1997; Zerubavel, 1981). Rytmen i det kollektiva livet, 

sociala cykler så som samhällets idé om dagens-, veckans- och årets existens ansvarar för en 

stor del av den rytmiska strukturen i vårt liv (Adam, 2006; Zerubavel, 1981). Denna 

samhälleliga schemaläggning styr även förskolan, bland annat genom föräldrars arbetstider 

och därmed förskolans öppettider. Även genom att lunch ska intas inom en viss tidsperiod för 

att barnen sedan ska ha hunnit bli hungriga och kunna äta middag när de kommit hem och det 

är ”middagstid”. Att de barn som sover under dagen inte kan sova allt för sent eller för länge 

på dagen för att barnens då inte somnar vid ”läggdags”. En del fasta tider lever hela samhället 

efter (Zerubavel, 1981). Men dessa fasta tider existerar av en anledning, de behövs för att 

samhället ska fungera. För hur skulle det vara om alla till exempel jobbade de tider de ville, 

att till exempel busschauffören inte anpassade sig efter någon tid och så vidare. Men baksidan 

av detta är att det kan leda till begränsningar gällande vad pedagogerna och barnen tillåts göra 

under vissa tider av dagen (Alerby, 2004; Westman & Alerby, 2012).  

Det finns dock en komplexitet i begreppet tid och många forskare har genom historien försökt 

att förklara vad tid är (Dewsbury, 2002). Vad tid är, och hur den upplevs är enligt Levine 

(1997) väldigt olika. Även om vi alla lever efter samma tid och gör samma sak under samma 

tid, finns det alltid en skillnad av något slag eftersom tiden är subjektiv. Tempot, den takt eller 

puls som varje människa har i sin vardag, är en faktor som spelar stor roll då vi alla lever i 

olika tempon i livet och där med olika rytmer. Alla samhällen, institutioner och människor har 

olika tempon som påverkar varandra mer eller mindre i olika skeden (ibid.). 



 

8 

 

Stilhetens mellanrum 

Många lever idag sitt liv efter ett utstakat schema och i ett väldigt högt tempo (Gren, 2007). 

En aktiv människa ses i dagens samhälle som en lyckad människa och många gånger glöms 

behoven av stillhet bort (Johannesen & Sandvik, 2009). Gren (2007) ställer därför frågan ifall 

vuxna, föräldrar och pedagoger, ser och accepterar ett barns behov av paus och stillhet i 

hemmet och i verksamheten. Barnen behöver balans i sitt liv, mellan aktivitet, sömn, fritid 

och stillhet. Barn behöver tillfällen att bara vara, då barn liksom vuxna behöver utrymme för 

återhämtning. Gren lyfter den viktiga rollen som vuxna har i fråga om att hjälpa barnen skapa 

detta utrymme, ett utrymme för vila och eftertanke. Detta är även något som barnen även 

enligt Barnkonventionen (FN, 1989) har rätt till. De vuxna måste därför vara lyhörda för 

barnens behov då tempot i samhället inte alltid naturligt tillåter en paus i vardagen. Många 

barn i dagens samhälle vet inte heller hur man gör när man gör ingenting. Alla skulle behöva 

göra mer utrymme i livet för den naturliga pausen (ibid.). Denna stressade tillvaro och brist på 

tid leder enligt Halldén (2007) även till att föräldrarnas tid för omsorg om sina barn blir hårt 

trängd. Arbete, resor och fritidsaktiviteter upptar stor tid i vardagen.  

Det höga samhällstempot utgör även en risk för förskolans verksamhet då det lätt leder till ett 

ökat tempo inom verksamheten, att fler aktiviteter pressas in i schemat och betydelsen av 

pausen glöms bort (Gren, 2007). Pedagogerna upplever krav på att vara duktiga, vilket 

innebär att vara aktiva och hinna mycket, som då kan leda till en alltför intensiv och stressad 

vardag. ”Sjukdomar som i hög grad anses bero på stress som diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar ökar bland befolkningen i Norden och också bland barn” (Gren, 2007, s.103). 

Slutsatsen Gren drar av detta är att en livsstil fylld av stress arbetar emot läroplanens mål och 

försvårar barnens kunskapsinlärning. Detta faktum lyfter även Mednick (2013) och visar på 

hur sömn och vila ökar barnens inlärningsförmåga och därför är något som borde prioriteras. 

Att vila behöver dock inte innebära att lägga sig ner, eller att sova. Att vara utomhus är något 

som enligt Brage och Linde (2012) kan ses som en form av vila då det både minskar stress 

och infektionsrisk hos barn och pedagoger.  

Faktorer som styr (tids)rytmen i förskolan 

I svensk förskola har barnantalet och vistelsetiden ökat de senaste åren, samtidigt som 

läroplanen reviderats och nu ställer högre krav på den pedagogiska verksamheten (Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015). I samband med att det blivit allt fler barn i 

förskolan har även en problematik gällande barngruppens storlek uppmärksammats, och enligt 

Pramling Samuelsson et al. så är antalet barn i barngruppen en faktor som har stor påverkan 

på pedagogernas arbete. ”Forskning visar att stora barngrupper inverkar negativt på barn i 

förskolan” (Skolverket, 2003, s. 25). 

I en studie som Pramling Samuelsson et al. (2015) utfört framkommer det hur pedagogerna 

anser att det finns svårigheter med att arbeta utifrån läroplanens intentioner i stora 

barngrupper och därför förespråkas mindre barngrupper. Det finns även tydliga samband 

mellan barngruppens storlek, samspel och hur väl kommunikationen fungerar mellan barnen 

och mellan barnen och pedagogerna. Ju större grupp desto sämre kommunikation och samspel 

(Skolverket, 2003). I större barngrupper ges färre möjligheter för pedagogerna att föra en 
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dialog med det enskilda barnet och barnet kan då få svårigheter att vara delaktig och äga 

inflytande i verksamheten (Pramling Samuelsson et al., 2015).  

Mindre grupper med mer personal leder till en mindre stressig miljö, större möjligheter för 

barnen att få tillgång till material och rum och större möjlighet till konstruktiva interaktioner 

mellan pedagog och barn (Skolverket, 2003). Detta medför en större sannolikhet för en 

verksamhet av högre kvalité (Pramling Samuelsson et al., 2015). Barngruppernas storlek och 

sammansättning, arbetslaget kompetens och utbildning, personaltätheten, utformningen av 

verksamhetens och pedagogernas förhållningssätt och interaktion med barnen är alla 

bidragande faktorer gällande förskolans kvalitet (Skolverket, 2003). 

Studiens teoretiska och metodologista utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer den teoretiska grunden för studien att prestenteras och kopplas 

samman med studiens syfte och metod. Avslutningsvis kommer de metodologiska 

utgångspunkterna att synligöras. 

Teoretiskt ramverk  

”All forskning är tolkande och styrs av en samling föreställningar om och känslor inför 

världen och hur den bör förstås och studeras.” (Denzin & Lincoln, 1994, citerad i Ryen, 2004, 

s.16) 

All forskning som genomförs utgår med andra ord ifrån ett perspektiv (Karlsson, 2014). 

Denna studie har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på människan, världen och 

kunskap, vilket kortfattat innebär att människan och dess kunskap och lärande formas i 

samspel med den socio-kulturella omgivningen (Orlenius, 2010).  

Sociokulturell teori 

Kommunikation och olika former av språkanvändning är centrala delar i den sociokulturella 

teorin på grund av att dessa utgör länken mellan individen och dess omgivning. Det är genom 

språket som vi kommunicerar, förstår och interagera med vår omvärld och skapar en 

gemensam förståelse av världen tillsammans med andra (Säljö, 2005, 2012). ”Att lära sig att 

kommunicera är att bli en sociokulturell varelse.” (Säljö, 2005, s.88).  

Lärande kallar Säljö (2005) för en naturlig och nödvändig aspekt av det mänskliga samhället, 

då hela vår samvaro bygger på att vi lär och delar med oss av våra kunskaper till varandra. 

Genom att delta i en gemenskap får vi erfara nya kunskaper som i sin tur bidrar till personlig 

mognad och utveckling (Orlenius, 2010). Lärandet liksom tänkandet och skapandet av 

(tids)rytmer är processer som ständigt sker både inom den enskilda individen och i interaktion 

med andra, eftersom de alla är subjektiva och interaktiva processer. 

Människan lär sig nödvändiga kunskaper så som normer och värderingar genom att vara och 

agera i sociala sammanhang. På så vis lär människan det omgivningen uppmuntrar att lära och 

omgivningen och kulturen spelar därför stor roll för vad och hur något lärs, bland annat via 
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hur (tids)rytmen utformas. Det är stor skillnad på att växa upp i ett storstadsområde med stor 

och mångkulturell befolkning och att växa upp på landet i en liten by där de flesta troligtvis 

vet vem den andre är (Säljö, 2005; Orlenius, 2010) och tempot ofta följer en lugnare rytm.  

Människan kan inte undvika att ständigt lära sig, frågan är istället vad som lärs i olika 

sammanhang och på vilket sätt, då lärande aldrig sker i ett vakuum utan alltid är 

kontextbundet (Orlenius, 2010; Säljö, 2005). Att de språkliga-, kulturella -, sociala- och 

fysiska förhållandena i ett samhälle sedan ständigt förändras (Säljö, 2005, 2012) leder till 

förändringar i samhällets (tids)rytm och bidrar även till att människans kunskaper oavbrutet 

kommer att förändras och utvecklas. Den mänskliga utvecklingen kommer således aldrig bli 

fullbordad eftersom det alltid finns nya kunskaper och insikter att erövra.  

En grundtanke gällande lärande i det sociokulturella perspektivet är att sättet som individen 

erövrar kunskap på, inte främst beror på biologiska förutsättningar, utan främst påverkas av 

yttre faktorer, varav (tids)rytmen är en av dem. Hur kunskapsinhämtandet går till skiljer sig 

därför inte bara mellan individer utan även mellan samhällen (Orlenius, 2010). Människan 

använder sig av fysiska och språkliga redskap för att underlätta den vardagliga 

kommunikationen och interaktionen med andra (Säljö, 2005). Detta innebär att ta till sig så 

kallade medierande redskap. Mediering innebär att använda sig av redskap eller verktyg som 

antingen är språkliga eller fysiska. Ett språkligt redskap bestå av något som fungerar som 

hjälpmedel i kommunikationen, så som text, siffror eller tecken. Dessa språkliga redskap 

påverkas, förändras och utvecklas av den kulturella gemenskapen, vilket innebär att 

människan använder sig av kulturella redskap då de tänker, kommunicerar och förstår sin 

omvärld. Mediering sker även med hjälp av fysiska redskap så som dator, kopiator, bil, penna 

och så vidare, som hjälper oss att förflytta oss, komma i kontakt och kommunicera med andra 

(Säljö, 2005, 2012). Till exempel i den svenska kulturen har skriftspråket en avgörande roll i 

samhället och påverkar det sätt vi lär, kommunicerar och utvecklar nya kunskaper på. Skriften 

finns överallt runt omkring oss och att kunna läsa och skriva är en nödvändighet för att kunna 

delta i många delar av samhället. Skriften är en del i hur vi besvarar och tar del av information 

och blir på så sätt en sorts kanal för kommunikation (Säljö, 2005). Dessa verktyg och redskap 

har även inverkan på den (tids)rytm som varje enskild individ införlivar. Eftersom de är en del 

av vår vardag och vi lever i ett ständigt samspel med dem (Säljö, 2012). 

Genom att pedagogerna via skriftliga reflektioner delar sina erfarenheter och sin kunskap kan 

det bidra till nya kunskaper och insikter för dem själva och för andra, vilket är en del i att 

förstå och interagera med sin omgivning och att erövra en förståelse för samhället och 

människor i sin omgivning (Orlenius, 2010). I samhället används texten till stor del som 

redskap för att kommunicera, förstå och föra kunskap vidare, som en sorts kanal för 

kommunikation och därmed som ett sätt att bli en sociokulturell varelse (Säljö, 2005). Vilken 

kunskap som kan utvinnas ur reflektionerna beror på det kontext i vilka de har skapats, vilket i 

detta fall är förskolans verksamhet och den (tids)rytm som råder där. I studien framgår även 

tydligt hur stor inverkan yttre faktorer i samhället har gällande barnens välmående, utveckling 

och lärande (Orlenius, 2010). En av dessa faktorer är (Tids)rytmen.     
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Metodologiska överväganden 

I denna del ges en inblick i arbetets metodologiska överväganden för datainsamling och 

genomförande. Studiens metod, genomförande och urval, bearbetning av data, hur analysen 

genomförts och de etiska principer som tagits hänsyn till synliggörs. Detta i syfte att öka 

arbetets transparens.   

Kvalitativ undersökningsmetod 

Data samlades in genom en kvalitativ metod, i form av skriftliga reflektioner. Det är syftet 

som avgör valet av metod (Ryen, 2004) och denna metod upplevdes vara det mest strategiska 

valet, vilket enligt Björndal (2005) ska eftersträvas. Med hjälp av en kvalitativ metod, till 

skillnad från en kvantitativ, kan man nå en djupare förståelse med hjälp av ett mindre urval 

personer och synliggöra nya infallsvinklar på kända fenomen (Björndal, 2005; Svenning, 

2003). Hartman (2004) beskriver den kvalitativa metoden som ett sätt att sätta människors 

livsvärld i fokus.  

Genom skriftlig reflektion ges pedagogerna möjlighet att i sin egen takt bearbeta, reflektera 

och skriva ner erfarenheter med egna väl valda ord. Att skriva till skillnad från att tala saktar 

ner svarsprocessen och det finns större möjlighet för en stunds eftertanke (Applebee, 1984; 

Dyste 1993).   

Genomförande och urval  

Förskolechefen som ansvarar för gällande förskoleområde kontaktades och informerades om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Efter godkännande vidarebefordrades ett 

informationsmejl till de tänkta respondenterna (se bilaga 1a) och ett underlag för de skriftliga 

reflektionerna (se bilaga 1b), i vilken deras erfarenheter gällande tiden och rytmen i förskolan 

efterfrågades.  Detta skickades till respondenterna via förskolechefen, eftersom informationen 

lättast spreds med hjälp av en samankopplad mejllista där alla pedagoger inom 

förskoleområdet kunde nås.  

Syftet med arbetet, vem som utförde det, information om de forskningsetiska principerna, 

samt fakta gällande det aktuella ämnet presenterades i mejlet. Detta var viktigt för att 

pedagogerna skulle kunna göra ett välinformerat val gällande medverkan i studien (Ryen, 

2004). Efter tre dagar informerades och uppmuntrades pedagogerna personligen, genom 

förmedling av förskolechefen, att delta i studien. En sista påminnelse skickades sedan ut via 

mejl dagen innan datum för sista inlämning.   

Utifrån studiens syfte gjordes ett selektivt val av miljö och aktörer för studien, vilket 

rekommenderas av Ryen (2004) och Svenning (2003). I detta fall föll valet sig väldigt 

naturligt: förskolan och dess pedagoger.  

För att välja respondenter till studien upprättades två kriterier, pedagogerna skulle vara 

verksamma inom förskolan och arbeta på förskolor utan uttalad specifik inriktning (Svenning, 

2003). Därefter valdes ett förskoleområde med 35 verksamma pedagoger genom godkännande 



 

12 

 

av förskolechef, vilket Löfdahl (2014) framhåller som rätt sätt att gå tillväga. Efter att mejlet 

skickats till de 35 pedagogerna valdes respondenterna ut via vad Ryen (2004) kallar för 

självselektion, vilket innebär att respondenterna själva valde och tog initiativ till att delta 

genom att svara på mejlet. Att alla pedagoger tillhörde samma förskoleområde underlättade 

kommunikation med pedagogerna genom färdigställda mejllistor och samverkan med en och 

samma förskolechef.  

För studien tillfrågades 35 pedagoger varav 11 pedagoger valde att delta. Pedagogerna som 

valde att delta arbetade på fyra olika enheter och var mellan 30-60 år, varav 7-30 år av dessa 

var aktiva inom förskoleverksamhet. Studien utfördes i norra Sverige.  

Etiska principer  

En respondent ska aldrig under sin medverkan i en forskningsstudie känna sig utsatt eller på 

annat sätt illa till mods under något av studiens moment (Trost, 2014). För att förhindra detta 

följer denna studie de forskningsetiska principerna som anges i Vetenskapsrådet (2002). De 

fyra övergripande krav som lyfts och som tagits hänsyn till i studiens alla moment är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet  

Togs i akt genom att respondenterna informerades om vem som utförde studien och studiens 

syfte. Detta skedde skriftligt via mejl, samt muntligt i möte med förskolechefen. 

Respondenterna fick även en beskrivning av hur deras del i studien skulle se ut ifall de valde 

att medverka. De fick även ta del av en sammanfattad text för att bättre kunna göra sig en 

föreställning beträffande studiens innehåll.  

Samtyckeskravet  

Utifrån informationen fick respondenten ta ställning till ifall intresse för deltagande fanns. I 

mejlet framgick att de bekräftade sin medverkan, sitt samtycke, genom att besvara och 

returnera ifylld reflektion.  

Konfidentialitetskravet 

Respondenterna informerades om att de uppgifter som de lämnade inte skulle kunna 

återknytas till den enskilda individen. Detta skedde genom att reflektionerna direkt 

separerades från sin avsändare innan bearbetning. Citat markerades sedan enbart genom 

citationstecken och utan namn. Informationen sparades på en privat, lösenordsskyddad dator 

som ingen annan ägde tillträde till och utskrivna dokument förvarades i en dokumentficka i ett 

låst skåp.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att informationen från respondenterna enbart nyttjades i 

denna studie och inte kommer användas i andra syften. Efter godkännande av rapporten 

raderades och förstördes all data för att försäkra att informationen inte på något sätt kan 

komma i orätta händer.   
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Bearbetning av data 

Då datum för sista inlämning av den skriftliga reflektionen passerat särskildes alla de 

tillbakaskickade ifyllda reflektionerna från sin avsändare och fördes in i tomma dokument, 

som sedan skrevs ut. Detta för att de rådata som samlats in inte skulle kunna sammankopplas 

med respondenterna vid bearbetning och analys.  

En analys innebär att förenkla, klassificera, jämföra och kartlägga mönster, samt förklara 

orsakerna till dessa mönster och bedöma konsekvenserna av dem (Björndal, 2005). Detta 

gjordes genom att texterna lästes igenom och bearbetades i de tre steg genom vilka Strauss 

(1987) valt att definiera kvalitativ datakodning. Detta sätt att bearbeta data känns igen i bland 

annat Hartman (2004) även om kodningen då inte delas in i samma steg.  

Första steget av analysarbetet innebar en öppen kodning av rådata, där reflektionerna sakta 

och noggrant lästes igenom så värderingsfritt som möjligt. För att skapa förtrogenhet till 

materialet lästes det om och om igen på ett varierat sätt (Rennstam & Wästerfors, 2011). Först 

lästes hela reflektionen sammanhängande ett antal gånger, för att sedan delas upp så att svar 

under respektive fråga lästes separat. Tankar som väcktes skrevs upp i marginalen och 

meningsgivande ord markerades. 

Det andra steget av analysarbetet innebar en axial kodning, där de olika begreppen och 

texterna kategoriserades genom färgkodning och placerades under någon utav de tre 

forsknings frågorna:  

 Vilka är pedagogernas erfarenheter gällande tiden och rytmen i förskolan och dess 

betydelse för barns välmående, utveckling och lärande?  

 Hur organiseras dagen för att skapa en väl avvägd dagsrytm enligt pedagogerna? 

 Vilka förutsättningar krävs enligt pedagogerna för att kunna skapa en väl avvägd 

dagsrytm? 

Det andra steget av analysen följdes av en selektiv kodning, där de olika kategorierna 

analyserades för att se vilka som hörde samman och sedan delades dessa in i underliggande 

kategorier till de forskningsfrågor som identifierats.  
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av de individuella skriftliga reflektionerna. Resultatet 

presenteras utifrån de tre forskningsfrågor som studien utgått ifrån med underliggande 

kategorier, vilka presenteras utan inbördes ordning. Avsnittet avslutas med en presentation av 

slutsatser som dras utifrån studiens syfte. 

Pedagogerna som citeras namnges inte, deras uttalanden markeras istället enbart med 

citattecken.  

Vilka är pedagogernas erfarenheter gällande tiden och rytmen i förskolan och 

dess betydelse för barns välmående, utveckling och lärande?  

Inom ramen för denna frågeställning utkristalliserande sig två kategorier vid analysen, 

nämligen förr och nu samt rytmens betydelse. 

Förr och nu 

Pedagogerna är överens om att det helt klart finns en (tids)rytm i förskolan som påverkar 

verksamheten och alla inom den. Denna (tids)rytm är dock något som har sett olika ut och 

förändrats genom åren. En del av pedagogerna uttrycker att de upplever att den nu har 

förändrats till det sämre. Detta beror enligt pedagogerna bland annat på de större 

barngrupperna, den minskade personaltätheten och på barnens ökade vistelsetid på förskolan. 

”Om jag börjar med den faktiska tiden så kan jag märka att barnen nu för tiden, om jag jämför 

med 20 år tillbaka är längre tid i förskolan, långa och många dagar”.  

En förändring i hur dagen kan organiseras har även skett. Förut kunde dagen i förskolan 

organiseras på så vis att dagen bestod av ett lugnare tempo på morgonen och på 

eftermiddagen, då det var färre barn tillsammans med pedagogerna och alla befann sig på sina 

avdelningar. Men de snävare resurstillgångarna på personal och de större barngrupper har 

enligt pedagogerna lett till att barnen många gånger inte längre får den där lugna stunden på 

morgonen och i slutet av dagen. Detta eftersom man numer ofta sam-öppnar och sam-stänger 

på enheterna och det då blir många barn från morgon till kväll. Detta lyfter ett par pedagoger 

som negativt för förskolans (tids)rytm. Möjligheterna att kunna prata enskilt eller till exempel 

läsa en bok eller spela spel med ett eller ett fåtal barn finns då varken på morgon eller på 

eftermiddag, då de måste slå ihop avdelningarna. Pedagogerna anser att barnen skulle må bra 

av ett mer varierat tempo med en lugn början och avslutning på dagen. ”Det är viktigt att 

barnen får flera tillfällen under dagen som är lugnare, där de kan komma ner i varv och bara 

vara”.  

Förut upplevdes intensiteten som hög mitt på dagen, då den största mängden pedagoger och 

barn befann sig i verksamheten, men nu upplevs intensiteten vara hög över hela dagen. ”Det 

är full rulle hela dagen” som en av pedagogerna valde att uttrycka sig vilket många lyfter som 

något negativt för barnens inlärning och trygghet då barnen blir trötta och inte orkar med. 

Barnen befinner sig ständigt i kontakt och i interaktioner med andra barn och vuxna och 

dagen består av en mängd intryck av allt som händer runt omkring. Många pedagoger 

uttrycker hur barnen förut orkade med dagen på ett annat sätt än vad de gör idag. ”Förr orkade 
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barnen på ett annat sätt, orkade hålla koncentrationen och lusten att lära längre. Idag är de 

fortare trötta och tappar intresset för det de håller på med”.   

Rytmens betydelse 

Av resultatet framgår tydligt att pedagogerna ser tiden och rytmen som betydelsefulla 

aspekter av barns välmående, utveckling och lärande och hur de anser att de vuxna spelar en 

viktig roll gällande barnens och förskolans (tids)rytm. En pedagog beskriver hur barnen föds 

med en egen (tids)rytm som vuxna till en början följer för att barnet ska må allra bäst. Sömn, 

mat och vaken tid sker helt på deras villkor. Men när de börjar blir lite äldre så börjar de 

vuxna forma barnens dagar till att passa deras egen (tids)rytm bättre. ”Vi förhalar och 

förkortar deras sovtider, skjuter på mattider och barnen får följa oss.”  

Tiden och rytmen framhålls även som viktiga faktorer för att barnen ska ha möjlighet att 

känna sig trygga och sedda i det som sker i verksamheten eftersom ”en bra rytm med lugn 

miljö, gör att alla orkar hela dagen och man känner att man som pedagog hinner se alla barn”. 

En bra balans mellan styrd aktivitet, fri lek och vila, liksom omsorg, fostran och lärande, som 

formats utifrån barnens egen (tids)rytm motiveras därför av pedagogerna för att barnen ska 

orka hela dagen och att dagen ska bli meningsfull för dem. 

Hur organiseras dagen för att skapa en väl avvägd dagsrytm enligt pedagogerna? 

För att skapa en väl avvägd dagsrytm har en mängd olika faktorer betydelse och inverkar på 

hur dagen organiseras och upplevs. I reflektionerna lyfts bland annat rutiner, vila och 

utevistelse som viktiga komponenter. Dessa delas in i kategorierna en chans att andas ut, 

rutiner samt tid och rum. 

En chans att andas ut 

Samtliga pedagoger uttrycker en upplevelse av att många barn idag är ganska stressade och 

det är full fart på dem hela tiden. Många uttrycker därför en känsla av att de måste styra 

barnen till att sakta ner för att stanna en stund vid varje aktivitet så att de inte hastigt flyttar 

vidare till nästa och nästa och aldrig hinner få något ”flow” i det de gör. Att barnen inte har 

tid och ro i kroppen att sitta ned en stund och ägna sig åt en aktivitet påverkar enligt 

pedagogerna barnens utforskande och lärande negativt. Detta är enligt pedagogerna ett skäl 

till att de själva även måste reflektera över varför, hur och när de avbryter barnen i deras 

aktiviteter. Ibland är det nämligen pedagogerna själva som är hindret i att barnen ska få 

”flow” i det de gör eftersom det är svårt att kunna koncentrera sig om pedagogerna skyndar 

på. Det är viktigt att barnen får den tid de behöver för att göra saker och i lugn och ro få 

slutföra det som de håller på med, av den orsaken att ”om barnen inte ges tid för reflektion 

över det som de gör så lär sig barnen inte lika bra”. Saker och ting måste få ta tid, trots att det 

är många barn.  

Tillsammans ger alla pedagogerna en generell bild över hur de tycker att dagen ska 

organiseras schemamässigt för att skapa en väl avvägd dagsrytm. De anser att de planerade 

aktiviteterna och arbetena så som rörelselekar, utflykter och temaarbeten bör utföras på 

förmiddagen eftersom barnen då är som piggast och mest mottagliga för nya erfarenheter och 

nytt lärande. I slutet av dagen är barnen i regel trötta och slut och därför borde 
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eftermiddagarna bestå av mer fri lek, pyssel och lyssnande på sagor och berättelser eftersom 

de behöver få ta det lite lugnare, särskilt de barn som är i förskolan hela dagen. ”Det är viktigt 

att ge barnen tid att stanna upp och varva ner”. För att skapa en mer harmonisk rytm och ett 

lugnare tempo är pedagogerna överens om att det behövs fler pedagoger med färre barn i 

barngruppen, så att gruppen lättare kan delas in i ännu mindre grupper under vissa delar av 

dagen. Detta för att alla barnen ska hinna bli sedda och känna sig trygga i förskolan vilket i 

sin tur främjar barnens välmående, utveckling och lärande. Med mindre grupper skulle mer tid 

kunna tas till att vara med och att se varje enskilt barn och den tiden skulle bli av högre 

kvalité. Genom mindre grupper menar pedagogerna även att de ges en möjlighet att känna 

efter hur barnens egen rytm fungerar.  

Rutiner  

Rutiner är något som många pedagoger framhåller som viktigt, och några framhåller som ett 

måste. Argumenten för detta är att rutiner skapar trygghet. ”Rutiner är viktigt för barnen. Dels 

för att de behöver känna att de vet vad som förväntas av dem och för att det är en trygghet.” 

Därför förespråkar en del av pedagogerna även att rutinerna ska vara desamma varje vecka. 

Samtidigt som en baksida av dessa rutiner finns då en del av rutinerna bestäms av andra än 

pedagogerna och pedagogerna då ges väldigt liten möjlighet att påverka dem. Ett exempel på 

detta är att maten serveras en viss tid. Detta går inte att alternera då köket och dess personal 

även har tider att förhålla sig till. Detta menar pedagogerna kan leda till att de ibland måste 

avbryta sina aktiviteter och sitt utforskade och till exempel komma tillbaka från skogen innan 

de egentligen kände sig helt klara, för att hinna till maten.  

Tid och rum 

Tid är bevisligen en avgörande aspekt gällande mångt och mycket i förskolan och många 

tankar gällande tiden lyfts fram av pedagogerna. 

Att barnen kommer olika tider lyfts exempelvis som en ibland hindrande faktor. Dagen skulle 

lättare kunna planeras och struktureras om alla barn var på plats samma tid. En annan 

pedagog lyfter en annan vinkel på detta och anser att barnen inte borde få vara på förskolan 

mer än 8 timmar/dag och dessutom ha rätt till en sammanhängande fyra veckors semester för 

att kunna hinna hämta sig och få en chans att andas ut. En annan önskan om att barnen ska få 

chans att vila kommer från en pedagog som skriver om hur barnen borde få sova tills deras 

inre klocka väcker dem, att de inte ska behöva regleras av begränsade sovtider. Att 

pedagogerna fick arbeta mer tillsammans är även en tidsrelaterad önskan som framkommer i 

reflektionerna. Pedagogerna skulle vilja att de fick arbeta med full arbetsstyrka minst 6 

timmar/dag. Det skulle medföra större möjligheter att genomföra aktiviteter och ge tid till att 

interagera med och se det enskilda barnet. Det skulle även underlätta problemet som ofta 

uppstår med att kunna gå ifrån barngruppen för att både ta ut raster och put-tid(planeringstid), 

vilket leder till att de få lugnare stunderna under dagen utnyttjas till detta på de flesta ställena. 

Rummets betydelse tas upp som en viktig faktor för en bra (tids)rytm eftersom det har stor 

inverkan på vad barnen sysselsätter sig med och hur de upplever dagen på förskolan. Många 

pedagoger lyfter exempelvis utemiljön som ett verktyg för barnen att få utlopp för energi, men 

även för den avstressande effekt som de upplever att naturen har. Därför anser pedagogerna 
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att det är viktigt att även engagera sig i utformningen av utemiljön, och att det finns gott om 

personal utomhus tillsammans med barnen, så att deras lärande och utforskande kan främjas. 

En god lärmiljö med närvarande pedagoger ska finnas både utomhus och inomhus, pedagoger 

som är lustfyllda medforskare till barnen. Att flytta ut projekt och vara ännu mer utomhus, i 

skogen och närområdet är en lösning på att bättre ta tillvara på uterummet.  

Vilka förutsättningar krävs enligt pedagogerna för att kunna skapa en väl 

avvägd dagsrytm? 

De förutsättningar som krävs för att skapa en väl avvägd rymt i förskolan är, förutom de som 

till viss del redan nämnts, förutsättningar som enligt många pedagoger till stor del beror på 

pedagogen själv. Till exempel att pedagogerna använder sig av de resurser som finns 

tillgängliga för att skapa lustfyllda lärandemiljöer och lugnare miljöer för barnen under dagen, 

att det ”ges plats till vila och påfyllnad av energi”. Det anses viktigt att pedagogerna arbetar 

efter samma värdegrund och att man har en samsyn på vad en väl avvägd dagsrytm innebär 

och att man diskuterat och är överens om vad som är viktigt under en dag. ”Det krävs stort 

engagemang, tydlig struktur och gemensam värdegrund. Vi måste känna tillit till varandra och 

vara lyhörda till barnen, kollegorna och föräldrarnas tankar, känslor och önskemål. Vad tycker 

vi i arbetslaget är viktigt? Vad enas vi kring? Vad är vårt mål?”  

Att pedagogerna har en förståelse för hur lång tid saker och ting kan tänkas ta lyfts också som 

en viktig förutsättning för en god dagsrytm. Så att barnen, utan stress, vid exempelvis 

påklädning får möjlighet att själva klä sig i ett lugnt och jämt tempo eller vid en aktivitet ges 

tid till att reflektera över sitt lärande. En pedagog skriver hur arbetslaget kan minska stressen 

genom att själva inte stressa och vara väl förberedda inför dagens olika aktiviteter och 

moment. ”Genom att vi är väl förberedda behöver vi inte stressa.” Medvetna, närvarande 

pedagoger behövs därför, pedagoger som vet vad de gör och som kommer ihåg att alla barn är 

unika. Alla är enskilda individer med olika förutsättningar och behov och att ”en fungerande 

dagsrytm innebär att alla mår bra”.  

Andra förutsättningar än de som ligger hos pedagogen själv är bland annan personaltätheten. 

Med mer personal och mindre barngrupper är pedagogerna överens om att det skulle bli 

mindre stressigt och då ”känns det som att man hinner med alla barn”. Att få mer tid med 

barnen och mer planeringstid är något som också ses som en förutsättning för att kunna skapa 

en väl avvägd rytm. ”Det krävs tid, en bra miljö och mer personal så vi kan dela in i mindre 

grupper och få mer tid till varje enskilt barn. Det skulle leda till mindre stress och bil lugnare 

för barn och vuxna.”  
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Slutsatser 

Med utgångspunkt i resultatet dras tre kortfattade, övergripande och sammanhängande 

slutsatser utifrån studiens syfte: 

 Pedagogen har en huvudroll gällande utformandet och upprättandet av förskolans 

(tids)rytm, vilken har stor inverkan på barnens välmående, utveckling och lärande. 

 Stora barngrupper och minskad personaltäthet leder till en vardag av hög intensitet och 

reducerad möjlighet att interagera enskilt med barnen.  

 Hur dagen organiseras bör utgå ifrån barnens individuella (tids)rytm och innebära en 

balanserad mängd av aktivitet och lugn och ro för alla barn i förskolan.  
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras val av metod, studiens tillförlitlighet och en bortfallasanalys. En 

diskussion förs även kring studiens resultat. 

Metoddiskussion  

Valet av metod är en avgörande faktor för insamlandet av data eftersom det påverkar vad som 

synliggörs (Svenning, 2011). Metod ska därför väljas utifrån studies syfte (Ryen, 2004). En 

kvantitativ metod hade exempelvis inte varit att föredra i denna studie då mätbar data inte är 

intressant. En kvalitativ metod är därmed ett mer strategiskt val därför att det är en djupare 

förståelse av pedagogernas erfarenheter som eftersträvas (Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson, 2012; Björndal, 2005). Det finns en mängd olika kvalitativa metoder, varav många 

togs i åtanke vid val av metod. De två metoder som dock var mest intressanta utifrån studiens 

syfte var intervju och skriftliga reflektioner. Att valet sedan föll på att utföra individuella 

skriftliga reflektioner beror på en del olika faktorer.  

I möte med pedagogerna via vikariat och verksamhetsförlagd utbildning har en uppfattning 

bildats gällande att pedagogerna har mycket att göra men för lite tid att göra det på. De känner 

inte att det hinner med. Utifrån detta valdes en individuell skriftlig reflektion som metod på 

grund av att en intervju troligtvis skulle varit än mer tidskrävande för pedagogerna med ett 

redan alltför pressat tidsschema. Verksamheten skulle ha behövt undvara en pedagog under en 

bestämd tid, vilket ibland kan vara svårt eftersom det kanske visar sig att det egentligen inte 

fanns möjlighet att gå ifrån just då. Det är även svårt att säga hur lång tid en intervju kommer 

att ta då det enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2011) kan ta allt från 20 min till flera 

timmar och att känna att man har gott om tid till sitt förfogande är en viktig förutsättning för 

att kunna koncentrera sig och inte känna sig stressad. Intervjuer tar även ofta mer tid är vad 

studiens ramar tillåter (Ryen, 2004) och därför kändes denna metod mest lämplig. Genom att 

pedagogerna tillbads skriva individuellt kunde detta ske när helst verksamheten tillät en 

pedagog att gå ifrån. Att skriva innebär även att du kan skriva lite i taget, reflektera över 

frågorna och gå tillbaka till texten och fylla på. Att reflektionen enbart innehöll tre frågor var 

med tanke på att arbetet inte skulle kännas överväldigande och att pedagogerna skulle känna 

att de orkade med, vilket annars är en vanlig orsak till att respondenter väljer att inte svara på 

enkäter och andra skriftliga frågeformulär (Backman et al., 2012; Svenning, 2003).  

Alla reflektioner har sitt ursprung i förskolemiljö och har producerats utav verksamma 

pedagoger. Enligt Boréus (2011) innebär det att texterna tillhör samma genre vilket medför att 

alla texter gick att tolka utifrån samma miljö och sammanhang, vilka inte är okända för mig 

då jag både vikarierat, praktiserat och haft verksamhetsförlagdutbildning inom förskolans 

verksamhet. Detta underlättade tolkningen och analysen av både det som skrivits och det som 

kunde läsas mellan raderna. För precis som Säljö (2005) lyfter så är det viktigt att ha 

förståelse för vad som menas med det skrivna ordet, genom att ha en förståelse av den som 

skrivit och vad den kan ha menat, eftersom en skriven text i stora drag är utelämnad till den 

som läser och den personens tolkningar (ibid.).  
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Alla metoder har styrkor och svagheter och utmaningen ligger i att hitta den metod som har 

färst svagheter gentemot det presenterade syftet, vilket jag anser att individuella skriftliga 

reflektioner var i detta fall.  Bland annat av den orsaken att ”(…) människan är en berättande 

varelse och texten som medium ger henne möjlighet att hela tiden skapa nya berättelser som 

öppnar nya perspektiv och vinklar på tillvaron. Texten hjälper oss att narrativisera vår 

omvärld (…)” (Säljö, 2005, s. 196).  

Bortfallsanalys  

Efter sista inlämningsdatum hade 11 av 35 pedagoger bidragit med sina erfarenheter genom 

att skicka tillbaka ett mejl med bifogad individuell skriftlig reflektion. Anledningen till att 

bara 11 reflektioner skickades in kan bero på en mängd olika faktorer. Det kan enligt 

Backman et al. (2012) bland annat bero på att ork eller tid för att skriva inte fanns. 

Pedagogerna fick 8 arbetsdagar till sitt förfogande då mer tid inte kunde ges på grund av 

studiens tidsram och att ge mer tid inte heller alltid innebär att fler tar sig tid. Ges möjlighet 

till längre tid kan det också innebära att arbetet skjuts upp eller glöms bort. Bortfall kan 

såklart även bero på att den tilltänkta respondenten av olika orsaker inte vill delta i studien, 

vilket såklart måste respekteras.  

Att enbart 11 pedagoger valde att delta menar Trost (2005) emellertid inte behöver innebära 

en studie eller ett resultat av sämre kvalitet, eftersom bra kvalitet inte behöver innebära en stor 

kvantitet. Trost lyfter hur en för stor mängd data istället lätt kan leda till svårigheter i att 

hantera och att skapa en överblick av materialet. Vid bearbetning av reflektionerna upplevdes 

dessutom en så kallad mättnad, vilket innebär att respondenternas svar började återkomma i 

liknande former och variationen på svaren minska.  

Tillförlitlighet 

Inom kvantitativa studier används begreppen reabilitet och validitet, vilket innebär att studien 

ska redovisas med tydlighet och transparens för att försäkra att data och resultat är korrekt och 

att nästa person ska kunna genomföra samma studie på exakt samma sätt och på så vis komma 

fram till nästintill samma resultat (Svenning, 2003).  

Även om vikten av transparens i forskningen alltid betonas är användningen av begreppen 

reabilitet och validitet inom kvalitativ forskning omtvistad. Av den orsaken att om det inte 

finns en sann verklighet som man kan enas om, kan man inte heller uppnå sann kunskap om 

den (Ryen, 2004). ”Som samhällsforskare är man en del av det man forskar om, det vill säga 

samhället.” (Ahrne & Svensson, 2011, s.8). Även om försök att distansera sig görs äger 

forskaren alltid en uppsättning av värderingar och föreställningar vilket påverkar resultatet. 

De människor som är del av studien kan också påverkas av sina värderingar och 

föreställningar samt av deltagandet i sig. Samhället förändras även under tiden forskningen 

pågår, eftersom det befinner sig i ständigt förändring. ”Resultaten kan därför aldrig bli 

slutgiltiga, eftersom de samtidigt är en del av det man undersöker och därmed kan påverka 

själva föremålet för undersökningen” (Ahrne & Svensson, 2011, s.8). Bryman (2002) lyfter 

hur begreppen överförbarhet, tillförlitlighet, pålitlighet, styrka och konfirmation istället 

lämpar sig bättre, vilket denna studie förhöll sig till. Detta innebär kortfattat att resultat i 

studien beskrevs på ett tydligt och trovärdigt sätt med sakliga argument och att personliga 
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värderingar åsidosattes i största möjliga mån under bearbetning och analys. Samtidigt som en 

medvetenhet fanns kring det som Börjesson (2003) betonar gällande hur de kategoriseringar 

som gjorts är en tänkbar tolkning.  
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Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer studiens resultat diskuteras med stöd i forskning och litteratur som 

presenterats och bearbetats i uppsatsens bakgrund. Utformningen av diskussionen sker enligt 

samma upplägg som resultatet och presenteras därför utifrån forskningsfrågorna med 

underliggande kategorier. 

Vilka är pedagogernas erfarenheter gällande tiden och rytmen i förskolan och 

dess betydelse för barns välmående, utveckling och lärande?  

Samhällets förändrade (tids)rytm är något som pedagogerna enligt resultatet känner av i 

verksamheten. Pedagogerna upplever att barnen förut orkade med dagen på ett helt annat sätt. 

De orkade koncentrera sig och hade ro till att stanna kvar vid samma aktivitet en stund till 

skillnad från nu då barnen gärna skyndar vidare till nästa aktivitet om pedagogerna inte saktar 

ner deras tempo. Detta beror bland annat på att (tids)rytmen idag är en annan än förut, både i 

samhället, i hemmet och i förskolan.  

Samhället, föräldrarna och verksamheten lever i ett högre tempo, där alla handlar efter en 

uttalad eller outtalad förståelse om tid. (Lefebvre, 2004; Zerubavel, 1981). Alla stressar för att 

hinna med mer under kortare tid, då en aktiv människa ses som lyckad och tid är lika med 

pengar (Johannesen & Sandvik, 2009). Detta avspeglar sig i förskolan eftersom förskolan är 

en konstruktion av det samhälle och den tid den befinner sig i (Dahlberg et al., 2014). Även 

pedagogerna brottas med en känsla av otillräcklighet. De har inte möjlighet att spendera lika 

mycket tid med barnen som de skulle vilja, inte lika mycket tid till planering som de skulle 

behöva, och ändå förväntas de skapa en verksamhet av god kvalité, vilken lägger stor press på 

pedagogerna. Detta medför en önskan om högre personaltäthet och minskade barngrupper för 

att kunna arbeta mot läroplanens mål, då en livsstil fylld av stress försvårar barnens 

kunskapsinlärning (Gren, 2007).  

Att barnen spenderar allt fler och längre dagar i förskolan, sammantaget med faktorer så som 

att personaltätheten minskat och att barngrupperna blivit större (Pramling Samuelsson et al., 

2015), medför negativa effekter gällande förskolans (tids)rytm. Skolverket (2003) framhåller 

hur stora barngrupper av många anledningar har negativ inverka på barnen i förskolan. I större 

grupper är det bland annat svårare att skapa en dialog och interagera med det enskilda barnet 

(ibid.).  Detta är något som resultatet i denna studie även pekar på då pedagogerna förklarar 

hur det i dagsläget är svårt att finna tillfällen att interagera med enbart ett eller ett fåtal barn, 

vilket då medför svårigheter för pedagogerna att möta varje enskilt barn på dess nivå 

(Skolverket, 2011).  

Det är även svårt för pedagogerna att skapa ett lugnare tempo och en mer harmonisk 

(tids)rytm i dagens läge. Barnen överöses av en mängd intryck och ljud samtidigt som de är i 

ständig interaktion med andra barn och vuxna och intensiteten är hög från morgon till 

eftermiddag. Genom mindre grupper skulle pedagogerna ges en större möjlighet att uppfatta 

hur barnens individuella rytm fungerar, för att sedan kunna anpassa och forma dagen efter 

varje barns enskilda behov och intressen och på så sätt främja barnens utveckling, lärande och 

välmående.  
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Rytmens betydelse 

Tiden och rytmen i förskolan påverkar alla som är i kontakt med den, alla som på något sätt 

behöver foga sig, formas eller anpassa sig efter den. Alla olika (tids)rytmer påverkar och har 

inverkan på varandra (Levine, 1997; Zerubavel, 1981). En rytm du möter kan få dig att varva 

upp, samtidigt som en annan kan få dig att varva ner. Tiden och rytmen är på så vis en viktig 

del i hur du upplever din vistelse på förskolan. En bra (tid)rytm som alla trivs i, gör att alla 

orkar med och pedagogerna får känna att de hinner se alla barn.  

Vuxna i barnets liv har en avgörande roll gällande vilken (tids)rytm barnen kommer att få som 

grundrytm i sina liv. Den upplevelse som barnen skapar sig gällande tiden och vilket tempo 

deras liv har. Självklart kan vissa dagar, veckor eller perioder i vårt liv bestå av att annorlunda 

tempo, men varje människa har en grundrytm inom sig, en (tids)rytm att falla tillbaka på, en 

egen takt, ett eget tempo (Levine, 1997). Barnens individuella (tids)rytm påverkas och formas 

utav den (tids)rytm som förskolan och pedagogerna har. Stressar pedagogerna blir 

(tids)rytmen sådan även i verksamheten, eftersom pedagogerna är huvudaktörerna i 

verksamheten (Gren, 2007). Pedagogerna har därför en viktig uppgift gällande att forma 

förskolans (tids)rytm till den bästa, för barnen och alla som befinner sig inom den. Detta är en 

svår balans då alla (tids)rytmer påverkar och har inverkan på varandra.  

Vilken (tids)rytm som är bäst lämpad för verksamheten beror på och formas utifrån den 

barngrupp och det arbetslag som befinner sig inom den. Dock är det viktigt att, precis som 

pedagogerna i studien säger, skapa sig en samsyn, via dokumentation och reflektion, gällande 

vad som är viktigt, vad som är målet och vilken rytm som ska gälla. Pedagoger och forskare 

verkar dock vara överens om att en lugn, stressfri och harmonisk (tids)rytm på förskolan är 

den bästa för barnens välmående, utveckling och lärande.  

Hur organiseras dagen för att skapa en väl avvägd dagsrytm enligt pedagogerna? 

Barnen påverkas av denna forcerande (tids)rytm som existerar i samhället och upplevs idag 

mer stressade än förut (Gren, 2007). Därför är det av stor vikt att förskolan har en väl avvägd 

dagsrytm. En bra balans mellan styrd aktivitet, fri lek och vila, liksom omsorg, fostran och 

lärande, som formats utifrån barnens egen (tids)rytm för att barnen ska orka hela dagen och 

bli meningsfull för dem. Enligt Skolverket (2011) ska lek, lärande och omsorg tillsammans 

bilda en helhet för att stärka barnen i deras utveckling och lärande. Förskolan ska även vara en 

trygg och trivsam upplevelse för alla barn. Hur pedagogerna organiserar dagen blir då av stor 

vikt på grund av att trötta barn, barn som har tråkigt eller barn som inte känner sig trygga inte 

har en vardag där lek, lärande och omsorg bildar en helhet, vilket leder till att barns 

välmående, utveckling och lärande inte främjas. Ofta läggs planerade aktiviteter på 

förmiddagen enligt pedagogerna, för att barnen ska orka med att koncentrera sig eftersom de 

flesta barnen då verkar vara mest alerta och mottagliga för nya intryck och lärande. Detta är i 

linje med det som Mednick (2013) framhåller, barnen lär sig bättre om de inte är trötta, vilket 

pedagogerna menar att barnen blir efter en hel dag i förskolan. Att eftermiddagarna sedan 

består av mer fri lek och ett lugnare tempo gör att barnen får en chans att tänka tillbaka och 
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reflektera över vad de gjort och lärt sig, istället för att färdas fram i ett alldeles för högt tempo 

och inte hinna stanna till och tänka efter. Om barnen hela tiden håller för högt tempo kan de 

inte få syn på sitt eget lärande.  

En chans att andas ut 

Barnen behöver en balans i sin vardag, balans mellan aktivitet, sömn, fritid och stillhet. De 

behöver tillfällen att bara vara, då barn liksom vuxna ibland behöver utrymme för 

återhämtning. Pedagogerna lyfter vikten av att barnen får vila, särskilt de barn som spenderar 

hela dagarna i förskolan och inte längre sover under dagarna. Många gånger glöms behoven 

av stillhet bort (Johannesen & Sandvik, 2009) fastän vila är viktigt för barnen och deras 

inlärningsförmåga (Mednick, 2013). På grund av den höga intensiteten under dagarna på 

förskolan tillåts inte alltid en naturlig paus i vardagen (Gren, 2007). Därför är det viktigt att de 

vuxna uppmärksammar detta behov och hjälper barnen att skapa ett utrymme för att vila 

(ibid.). Att vila behöver dock inte innebära att sova utan det kan innebära att skapa lugna 

stunder, se till att tempot saktar ner då och då under dagen. Det kan bland annat vara att 

barnen får vila genom att få och ge massage, lyssna på lugn musik, lyssna till sagor en stund 

eller göra bordsaktiviteter så som att spela ett spel, rita eller pyssla, tillfällen då ljudnivån och 

rörelserna i rummet saktar ner och det skapas en lugn och harmonisk atmosfär.  

Rutiner 

Rutiner är något som pedagogerna förespråkar då de anser att dessa medför trygghet, detta 

menar även Doverborg et al. (2013). Rutinerna är en trygghet för både barnet, föräldrarna och 

pedagogerna, eftersom alla berörda parter då vet vad som förväntas av dem, vad de kan 

förvänta sig av verksamheten och pedagoger, samt hur dagen till stor del kommer att se ut 

(ibid.). Därför vill många pedagoger att dagarna ska följa samma mönster och samma 

struktur. Det finns dock nackdelar med att ha fasta rutiner och schemalagda tider av den 

orsaken att det innebär att pedagoger och barn måste förhålla sig till dessa. Om pedagogerna 

inte är aktsamma kan då denna trygghet förhindra den flexibilitet som ska finnas i 

verksamheten (Skolverket, 2011). Risken finns även att man fastnar i samma hjulspår och att 

verksamhetens utveckling blir stillastående. Saker och ting fortsätter att vara och ske på 

samma sätt som de alltid gjort.  

Tid och rum 

Fasta tider såsom mattider och sovtider, tider som oftast inte kan rubbas särskilt mycket kan 

även förhindra att dagarna varieras. Att följa tider, rutiner och scheman är med andra ord på 

gott och ont. Samtidigt som en önskan skulle kunna vara att dagen skulle vara mer flexibel så 

behövs ändå dessa fasta tider, till exempel för att kökspersonalen ska hinna laga mat till alla. 

Därför behövs flexibla pedagoger med en fingertoppskänsla för vilka delar av dagen som kan 

innehålla variation och flexibilitet, varje dag behöver inte vara den andra identisk även om 

många moment är desamma. Genom planering och organisering tillåts flexibilitet. Är 

pedagogerna väl förberedda kan barnen få större inflytande, det blir mindre stressigt och 

dagen kan omorganiseras var efter, beroende på barnens energi och intresse just denna dag 

utan att pedagogerna stressar upp sig.  



 

25 

 

Saker och ting måste inte heller alltid bli som den vuxne har tänkt sig, ibland måste barnen 

ges tid till vad de intresserar sig för och den vuxne får kliva åt sidan. Vuxna bör tänka efter en 

extra gång innan de avbryter barnens lek och skapande. I vilket syfte avbryter jag barnen? Är 

det nödvändigt att vi gör exakt detta just nu eller är det av större värde att barnen får tid att 

fullfölja vad de gör? Det är viktigt att låta barnen ta den tid de behöver, att vuxna inte ständigt 

ska skynda på för att mer ska hinnas med. Saker och ting måste ibland få ta den tid det tar. 

Det måste finnas ett lugn i atmosfären i förskolan. Vi hinner!  

En lugn atmosfär menar pedagogerna samt Brage och Linde (2012) inte bara kan finnas eller 

skapas inomhus i förskolan, utan de lyfter utemiljön som något som bland annat kan användas 

som avkoppling genom att barnen bara får ströva omkring i detta fantastiska lärorum. Att 

flytta ut projekt, en lek eller en bok och använda sig av utomhusmiljön, skogen och närmiljön 

skapar en variation i vardagen, i lärandet och bidrar till ett lugnare sinne. Att vara ute 

reducerar stressnivån och minskar risken att barn och pedagoger blir sjuka (ibid.). Ljudnivån 

blir även lägre och barnen får ett ofta större utrymme att röra sig på. Att vara mer utomhus är 

en möjlighet så länge pedagogerna känner att de har tillräcklig personaltäthet att klara av det. 

Dessa större utrymmen att röra sig på innebär inte bara mer utrymme för barnen att få utlopp 

för sin energi och att vidga sitt läranderum, utan även ett större område för pedagogerna att 

hålla uppsikt över. Detta kan ibland medföra problem då pedagogerna kan uppleva att de inte 

har möjlighet att vara lika mycket utomhus med barngruppen som de skulle vilja.  

Vilka förutsättningar krävs enligt pedagogerna för att kunna skapa en väl 

avvägd dagsrytm? 

Pedagogerna framhåller sig själva som en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna 

skapa en väl avvägd dagsrytm. Detta eftersom den pedagogiska vardagen skapas med 

pedagogen som huvudaktör (Kragh-Müller et al., 2012). Det är pedagogens kunskap och 

färdigheter, normer och värderingar, syn på barnet och på kunskap som är avgörande och 

präglar verksamheten (Svenning, 2011). ”Hur mötet mellan barnet och pedagogen gestaltar 

sig är avgörande för barns lärande” (Mårdsjö Olsson, 2012, s.158). Att pedagogerna har 

samma värdegrund och en samsyn på vad en väl avvägd dag innebär, på hur kunskap erövras, 

vilken barnsyn som råder och hur pedagogerna utformar miljön i verksamheten är viktiga 

aspekter gällande att skapa en väl avvägd dags- och (tids)rytm i förskolan.  

Barnen spenderar mycket tid i förskolan och därför är det viktigt att reflektera över hur 

pedagogerna bidrar till barnens lärande och utveckling (Gren, 2007), på grund av att barnen 

formas av den miljö de befinner sig i (Doverborg et al., 2013; Gren, 2007). Pedagogerna 

måste därför dokumentera och reflektera för att se till att verksamheten lever upp till målen i 

läroplanen (Skolverket, 2011) och att förskolan har en god (tids)rytm som främjar barnen. För 

att kunna förbättra och utveckla verksamheten och ledarskapet är det viktigt med 

dokumentation och reflektion (Ivarsson Alm, 2013). Genom dokumentation och reflektion i 

arbetslaget och tillsammans med barnen kan saker som annars skulle ha förblivit osynliga 

synliggöras. Utan dokumentation kan barnens perspektiv heller inte synliggöras på samma 

sätt, och verksamheten inte anpassas och formas utifrån barnen. Barnen ska därför vara 

delaktiga i dokumentation och reflektion, då det är barnen som bäst vet vad de intresserar sig 
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för, vilka frågor de har och vad de upplever som viktigt för dem (Pramling Samuelsson & 

Pramling, 2010).  

Utifrån barnen ska pedagogerna sedan anpassa tidsschemat för dagen och en dag kanske 

barnen behöver få vara ute en längre stund i skogen än vad som först var planerat. Något 

annat kanske måste flyttas i schemat för att göra plats. Pedagogerna måste vara lugna och 

flexibla och komma ihåg att kvantitet inte alltid är kvalitet (Johannesen & Sandvik, 2009).  

Vikten av närvarande pedagoger som agerar aktiva medforskare till barnen är även något som 

framkommer i resultaten. Det är en av de avgörande faktorerna för att det ska vara möjligt att 

se, utmana och möta barnen på deras nivå och på så sätt kunna skapa en väl avvägd dagsrytm 

som baseras på barnens individuella (tids)rytm, deras förutsättningar och behov. För om 

pedagogerna inte är närvarande hur ska de då kunna anpassa dagen efter vad barnen behöver 

eller intresserar sig för?  

Genom att pedagogerna är närvarande kan de även ta tillvara på det naturliga lärandet som 

sker i mötet med omgivningen, vilket ger barnen en chans att se lärandet som något roligt som 

ständigt sker. Det ger även barnen en chans att lära genom att upprepa, till exempel genom att 

räkna knapparna på jackan även vid nästa påklädning. För att kunna vara närvarande vid alla 

tillfällen är dock tillgång på nog mycket personal en förutsättning. Mer personal leder till att 

tiden tillsammans med barnen blir av ännu bättre kvalité och ju fler som finns till hands desto 

fler är det som ser varje barn (Skoverket, 2003). Det skulle även underlätta möjligheten att 

kunna flytta ut mer verksamhet utomhus, att låta barnen arbeta i sitt eget tempo och att de 

lugnare stunder som finns under dagen inte skulle behöva utnyttjas till att ta ut raster och 

planeringstid utan att barnen skulle kunna ges värdefull tid enskilt eller i en mindre grupp 

tillsammans med pedagogen. 

Att pedagogerna har en förmåga att bedöma hur lång tid barnen behöver i olika situationer är 

även viktigt, därför att barnen då kan ges möjlighet att få tid till att själva klä sig, göra färdigt 

i lugn och ro och inte behöva uppleva att det är bråttom. Finns inte tid till att göra färdigt ska 

barnen tillåtas att spara sina alster för att sedan fortsätta, allt behöver inte bli klart och städas 

ihop på en gång. Pedagogerna måste reflektera över alla de avbrott som de tvingar barnen att 

göra i sina olika aktiviteter och sålla bort de onödiga avbrotten. Kanske behövs även 

morgondagen för att avsluta leken som barnen påbörjat i slutet av dagen. Är det då 

nödvändigt att barnen tvingas att plocka undan just denna gång? Vad är syftet med det? Är det 

för att barnen inte kommer dagen därpå och platsen inte kommer att kunna bevaras orörd? För 

att lokalen ska städas och sakerna är i vägen? Eller beror det på den gamla vanan att det alltid 

varit så? Vanan att man plockar ihop innan man går hem/går ut/äter och så vidare. 
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Slutsatser 

För att knyta ihop säcken lyfts i korthet forskningsfrågorna i relation till de slutsatser som kan 

dras av resultatet. Då det övergripande syftet med detta arbete är att synliggöra, analysera och 

diskutera pedagogers erfarenheter gällande (tids)rytm i förskolan. 

Vilka är pedagogernas erfarenheter gällande tiden och rytmen i förskolan och dess 

betydelse för barns välmående, utveckling och lärande?  

Enligt resultatet är pedagogernas erfarenheter gällande tiden och rytmen i förskolan att dessa 

är betydelsefulla för barns välmående, utveckling och lärande, på grund av att tiden och 

rytmen i olika konstellationer antingen kan främja eller hämma barnen. En lugn och 

harmonisk (tids)rytm är att eftersträva eftersom pedagogerna då känner att de hinner se och 

interagera mer med barnen och barnens välmående, utveckling och lärande kan främjas.  

Vilka förutsättningar krävs enligt pedagogerna för att kunna skapa en väl avvägd 

dagsrytm? 

Då pedagogen är huvudaktör i verksamheten gällande utformandet och upprättandet av 

förskolans (tids)rytm spelar pedagogens olika förmågor, dennes syn på kunskap och barnen en 

stor och avgörande roll. Pedagogerna anser därför att den största förutsättningen för en väl 

avvägd dagsrytm ligger hos pedagogen och i dennes agerande. Fler faktorer så som 

barngruppens storlek, personaltäthet och fasta tider som pedagogerna måste förhålla sig till 

har dock påverkan och inverkan på pedagogens möjlighet att utforma (tids)rytmen i 

verksamheten och att möta och interagera enskilt med barnen. 

Hur organiseras dagen för att skapa en väl avvägd dagsrytm enligt pedagogerna? 

Hur dagen ska organiseras beror på barngruppen och verksamheten eftersom organiseringen 

av dagen enligt resultatet bör utgå ifrån barnens individuella (tids)rytm och innebära en 

balanserad mängd av aktivitet och lugn och ro för alla barn i förskolan. Generellt sett är dock 

pedagogerna överens om att barnen är piggast och mest mottagliga för ny kunskap och nytt 

lärande på förmiddagen. En dag med ett varierande tempo är dock att eftersträva där dagen 

har flera lugna stunder att erbjuda barnen och en eftermiddag med ett lugnare tempo då 

barnen i allmänhet är mer trötta och behöver få varva ner.   

 

 

 

  



 

28 

 

Pedagogiska konsekvenser 

Studien inbjöd förskollärare från ett förskoleområde i norra Sverige att skriftligt reflektera 

kring ett antal frågor gällande förskolans (tids)rytm. Detta för att synligöra vilken inverkan 

tiden och rytmen har, hur dagen skall utformas och vilka förutsättningar som krävs för att 

(tids)rytmen i förskolan ska främja barnens välmående, utveckling och lärande. Resultaten 

medför bland annat att det ligger ett stort ansvar på pedagogerna att skapa en bra balans 

mellan aktivitet och vila under dagen på förskolan, att kunna sakta ner tempot och skapa en 

(tids)rytm där alla hinner med och en lugn, stressfri och harmonisk atmosfär som främjar 

barns välmående, utveckling och lärande. Hur man åstadkommer detta beror på en mängd 

olika faktorer så som barngruppen, pedagogerna och förskolans utformning. Därför krävs det 

att pedagogerna ständigt dokumenterar, reflekterar och utvärderar verksamheten. Synliggör 

ifall (tids)rytmen är sådan att alla mår bra eller om det är någonstans det brister eftersom alla 

barn ska orka, ha roligt och känna sig trygga under sin tid i förskolan. Därför måste även 

pedagogerna ha en samsyn gällande vad dagen/veckan/vardagen ska innehålla och vad som är 

viktigast, att de hinner allt eller bara några saker, men att dessa då istället blir av god kvalité? 

Det behöver inte alltid finnas aktiviteter och saker inplanerade på schemat, då kvalitet inte 

mäts i kvantitet. Ibland är de absolut bästa att göra, att göra ingenting. 

Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har (tids)rytmens betydelse i förskolan studerats utifrån pedagogers 

erfarenheter. Genom pedagogernas reflektioner framkommer tankar kring hur bland annat en 

god utformning av miljön, det vill säga rummet, är en förutsättning för en väl avvägd 

dagsrytm och på så vis även (tids)rytmen i förskolan. Många forskare lyfter rummet som en 

betydelsefull del av verksamheten. Rummet är bland annat enligt Nordin – Hultman (2004) 

inte bara något fysiskt eller geografiskt, utan bär på föreställningar och idéer. 

Det skulle därför vara intressant att i fortsatt forskning vidare undersöka pedagogers 

erfarenheter gällande rummets betydelse i förskolan och hur den påverkar barns välmående, 

utveckling och lärande. 
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Några avslutande ord  

Denna studie har för mig renderat många nya insikter och tankar gällande tid och rytm och 

hur (tids)rytmen har inverkan på samhället, på förskolan och på våra liv i allmänhet. Dessa 

insikter och tankar kommer att ligga som grund i reflektioner kring hur jag som pedagog 

under mitt framtida yrkesliv skapar en väl avvägd dagsrytm för alla barn i verksamheten. Det 

blir lätt så att vardagen bara flyter på och att vi finner oss i att följa med i tidsvågen som 

sköljer genom våra liv, utan att tillfället i akt och stanna upp och reflektera över den ständiga 

(tids)rytm som pågår runt omkring oss och den individuella (tids)rytmen jag själv befinner 

mig i.  

Jag vill avsluta detta arbete med ett citat från författaren Bodil Jönsson som skriver Tio tankar 

om tid.  

Mina inre bilder av hur rytmer konkurrerar eller samverkar är två. Den ena handlar 

om den dominanta havsvågen som man inte kan kämpa emot utan bara måste följa 

med i och anpassa sig till. Den andra handlar om hur en sådan stor våg byggs upp av 

många småvågor. Somliga råkar svänga i takt och i fas redan från början och 

förstärker varandra till den stora slutvågen, andra håller inte rytmen och dras ner i 

svallvågorna (Jönsson, 1999, s.104).     

Tack för ordet! 
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Bilaga 1a 

 

Pedagogers erfarenheter av (tids)rytm i förskolan 

Hej jag heter Ellen Lindholm och läser sista terminen av Förskollärarprogrammet på Luleå 

Tekniska Universitet. Jag är just nu i uppstarten av ett spännande examensarbete gällande 

(tids)rytm i förskolan.  

Det övergripande syftet med arbetet är att synliggöra, analysera och diskutera pedagogers 

erfarenheter gällande (tids)rytm i förskolan. 

Jag är därför intresserad av erfarenheter och tankar ifrån verksamma pedagoger inom 

förskolan, och skulle uppskatta om du kunde bidra med dina tankar och erfarenheter via en 

skriftlig reflektion.  

Detta sker genom att du skickar tillbaka ett svar till mig xx med bifogad ifylld reflektion(se 

dokument nedan), senast den 25/11. 

Genom att du gör detta godkänner du även ditt deltagande i arbetet. Insamlandet av materialet 

följer de etiska forskningsreglerna, vilket innebär att arbetet baseras på ett frivilligt deltagande 

och garanterar att de uppgifter som lämnas inte sprids, och vid presentation inte röjer den 

deltagandes identitet (Vetenskapsrådet, 2002).  

För att du ska få en bild av vad arbetet handlar om presenterar jag lite fakta: 

Majoriteten av barnen i dagens samhälle spenderar en stor del av sin vakna tid i förskolan, 83 

% av alla 1-5 åringar i Sverige var år 2010 inskrivna i en förskoleverksamhet (Vuorinen, 

Sandberg, Sheridan, & Williams, 2014). De äldre barnen befinner sig då i verksamheten minst 

en hel skoldag och de yngre än längre tid enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014). Därför 

kommer barnen att formas beroende på hur förskoleverksamheten utformas (Doverborg, 

Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). I takt med att vårdnadshavarna allt oftare arbetar 

har förskolan blivit en allt mer betydelsefull del i barnens liv och barnen har blivit 

vårdnadshavarnas och statens delade ansvar (Dahlberg et al., 2014).  

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011) lyfts vikten av hur lek, lärande och 

omsorg tillsammans ska bilda en helhet för att stärka barnen i deras utveckling och lärande 

och hur förskolan ska vara en trygg och trivsam upplevelse. För att detta ska vara möjligt 

krävs att ”förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 

avvägs dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska 

vägas samman på ett balanserat sätt.” (Skolverket, 2011, s.7) Det är pedagogens uppgift att 

designa en miljö som ligger i linje med läroplanen där omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet (Skolverket, 2011). Barnens allt längre dagar ställer allt högre krav på 

pedagogens förmåga att skapa en vardag i förskolan som barnen har ett värde av och 

orkar med. 
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Om funderingar finns eller problem uppstår kontakta mig! 

Ellen Lindholm 

xx 

073... 

  

mailto:ellenlindholm@hotmail.com


 

 

 

Bilaga 1b 

Individuell skriftlig reflektion 

Förskola: 

Kön: 

Ålder: 

Verksam tid inom förskolan: 

Skriv så utförligt som du kan och låt tankarna flöda fritt, formalitet är mindre viktigt, det är 

dina tankar och erfarenheter jag är intresserad av. 

 

 Skriv dina erfarenheter och reflektioner gällande tiden och rytmens betydelse för barns lärande 

och välbefinnande. 

 

 

 

 Om du skulle få bestämma, hur skulle dagen organiseras för att på bästa sätt bidra till en väl 

avvägd dagsrytm? 

 

 

 

 

 Vad krävs enligt dina erfarenheter för att kunna skapa en väl avvägd dagsrytm? Avsluta din 

reflekterande text med att definiera förutsättningarna för att skapa en väl avvägd dagsrytm 

med 3-5 begrepp. 

 

 

 

De 3-5 definitionsbegreppen:  

 

 

 Övriga tankar, påståenden, frågor eller reflektioner som väckts. 


