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 Abstrakt 
Den svenska förskolans förändringar under senare år har påverkat personalen 

upplevelser om hur arbetstiden räcker till och hur den används. Större barn-

grupper och en ökning av det administrativa arbetet leder till en upplevd tids-

brist. Utifrån ovanstående har en nyfikenhet väckts att titta närmare på hur 

förskolepersonal upplever att arbetstiden i förskolan används och hur tidsför-

delningen mellan arbetsuppgifterna kan se ut i praktiken, vilket också är stu-

diens syfte. Studien bygger på en enfallstudie där datainsamlingsmetoderna 

består av skuggning, informella samtal och en gruppintervju. Datain-

samlingsmetoderna möjliggör en jämförelse av förhållandet mellan förskole-

personalens upplevelser av hur arbetstiden används och den faktiska fördel-

ningen av arbetstiden. Förskolepersonal har under en vecka skuggats under 

sin arbetstid, då de aktiviteter som utfördes klockades och antecknades. Resul-

tatet visar stora likheter med tidigare forskning vilket validerar studien. Vidare 

pekar resultatet på att upplevelserna kring tidsbristen i förskolan mer handlar 

om hur tiden används. Barnen är de som främst drabbas i detta då de, genom 

förskolepersonalens prioriteringar, får uppleva korta stunder av aktiviteter 

med förskolepersonalen, barnen blir avbrutna i pågående aktiviteter och 

kanske inte ens blir sedda. Denna studies slutsats visar att det krävs av försko-

lepersonal och förskolechefer att se över vad tiden används i förskola, och 

framför allt hur den används, för att troligtvis förbättra förskolans verksam-

het. 

 

Nyckelord; förskola, tidsfördelning, upplevd tidsbrist, prioriteringar, fallstu-

die, skuggning. 
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 Inledning  
Den svenska förskolans verksamhet har genomgått förändringar (ex. Ekström, 

2007; Gannerud & Rönnerman, 2006) och allt fler av förskolepersonalen påtalar 

problem på grund av bristen av tid, en ökning av arbetsuppgifter som inte 

anses vara direkt pedagogiska, samt ökningar av antal barn i barngrupperna. 

Det framkommer både i svensk (ex. Bygdeson-Larsson, 2010; Johansson, 2011) 

och internationell litteratur (ex. Wagner, et al., 2013; Zhai, Raver, & Li-Grining, 

2011) att förskolepersonal upplever tidsbrist när det gäller att hinna med alla 

arbetsuppgifter de är ålagda att utföra. 

 

Den kurslitteratur jag läst under min utbildning till förskollärare pekar också, i 

många olika sammanhang, på en upplevd tidsbrist hos förskolans personal (ex. 

Arnér & Tellgren, 2006; Månsson, 2013; Mårdsjö Olsson, 2010) och att denna 

upplevda tidsbrist påverkar verksamheten då det gäller personalens planering, 

tid i barngrupp och möjlighet att uppnå de mål vilka skrivs fram Läroplan för 

förskolan (Lpfö 98), (Skolverket, 2011). Under den tid då jag arbetat i förskolan 

samt under min verksamhetsförlagda utbildning (vfu) har personal uttryckt att 

de inte hinner göra det de är ålagda att göra. Arbetsuppgifterna måste priorite-

ras mellan att vara i barngrupp, få till tider för dokumentation, reflektion och 

planering samt delta på olika möten vilket leder till upplevelser av frustration 

då allt inte hinns med. 

 

Trots att litteraturen betonar vikten av förskolepersonalens direkta kontakt 

med barnen så splittras denna tid upp av praktiska göromål, diskussioner och 

omsorgssituationer vilka inte kan vänta (Ekström, 2007). Sett ur ett barnper-

spektiv så påverkas barnen i alla delar som ingår i förskolans uppdrag på 

grund av personalens prioriteringar i verksamheten (ex. Broberg, Hagström, & 

Broberg, 2012; Knutsdotter Olofsson, 2009). 

 

Utifrån ovanstående funderar jag kring hur det är med tiden i förskolan egent-

ligen? Räcker den inte till? Hur fördelas arbetstiden på det förskolepersonalen 

är ålagda att göra? 
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 Bakgrund 
Avsnittet behandlar litteratursökning, begreppsdefinitioner och tidigare forsk-

ning på området. Den tidigare forskningen belyser förskolepersonalens upp-

levda tidsbrist i förskolan, faktorer som påverkar prioriteringar av tid, hur 

dessa prioriteringar kan påverka verksamheten och vad dessa prioriteringar 

får för konsekvenser för verksamheten. 

Litteratursökning 

De databaser som använts i artikelsökningen är; Education Resources Inform-

ation Center (ERIC), Google Scholar, Artikelsök, det Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DiVA) samt Mittuniversitets biblioteks söktjänst Primo. Sökandet 

började med sökorden förskola och förskollärare och tidsbrist men då det inte gav 

några träffar på tidsbrist så övergick jag till sökordet stress för att komma åt 

problemet. Träffar på förskollärare stress gav tips på flera uppsatser vilka be-

handlar ämnet och genom dessa hittades fortsättningsvis artiklar, avhandling-

ar och böcker som skulle kunna passa. Fortsättningsvis gjordes sökningar på 

engelska med sökorden preschool teachers AND time och preschool teachers AND 

stress för att få fler träffar och komma åt problemområdet. De artiklarna som 

använts har genom UlrichsWeb kontrollerats vara från vetenskapliga, peer-

reviewed, tidskrifter.  

Begreppsdefinitioner 

Då barnomsorg för yngre barn organiseras på olika sätt i olika länder så an-

vänds följande benämningar i arbetet; förskolepersonal, personal eller personal i 

förskolan är lärare till barn i yngre åldrar. Med detta avses, när det handlar om 

internationella artiklar 3-6 år gamla barn och i svensk litteratur barn i åldrarna 

1-5 år. Förskola är en skola där yngre barn vistas. I studien nämns gruppkollegor 

vilket är de två kollegor som arbetar tillsammans, med samma grupp om tio 

barn, under en hel termin. I denna studie handlar barnperspektiv om hur vuxna 

ser på barnens situation (Arnér & Tellgren, 2006), och då med utgångspunkt i 

barnens bästa. 

Tidigare forskning 

Under de senaste åren har förskolan i Sverige genomgått förändringar vilka 

har påverkat verksamheten. Organisatoriska förändringarna har inneburit mer 

administrativt arbete och dessa nya arbetsuppgifter, samtidigt med ökningen 

av antalet barn i förskolans barngrupper, upplevs av förskolepersonalen vara 

påfrestande (Ekström, 2007; Johansson, 2011). Dessutom påtalar Johansson 

(2011) att det skett neddragningar vad gäller inte bara förskolepersonal utan 

också personal som sköter städning och matlagning i förskolorna. Författaren 

skriver att detta betyder fler arbetsuppgifter, för personalen i förskolan, vilka 

inte är direkt pedagogiska. Förändringarna kan leda till en krock mellan verk-

ligheten och det som enligt styrdokument ska uppnås, då personalen i försko-

lan trots fler arbetsuppgifter måste utföra det uppdrag de är ålagda att genom-
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föra (Emilson, 2003; Mårdsjö Olsson, 2010). Å ena sidan visar Lundahl, Erixon 

Arreman, Holm, och Lundström (2013) på att en större frihet har givits när det 

gäller hur förskolepersonalen ska uppnå de mål vilka skrivs fram i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2011), samtidigt påtalar Ekström (2007) att personalen 

upplever en högre arbetsbelastning och ett minskat inflytande i verksamheten. 

 

Både i internationella och svenska studier framkommer en upplevd tidsbrist 

hos förskolepersonalen i sitt arbete. I studierna påvisas olika faktorer vilka 

påverkar personalens prioriteringar av tiden och gör personalen i förskolan 

stressade. Likaså konstateras att denna upplevda tidsbrist och den stress som 

den upplevda tidsbristen medför får olika konsekvenser på förskolans verk-

samhet vilket redogörs närmare för nedan. 

Faktorer som påverkar prioriteringar 
De faktorer som utkristalliserar sig är för det första en generell känsla av att 

inte hinna med de övergripande målen som ska uppfyllas i förskolan vilket 

bland annat framkommer i Wagner, et al.´ s undersökning (2013) av den 

upplevda stressen hos personal i förskolan i Canada. Fortsättningsvis menar 

Johansson (2011) att personalen känner att de inte har resurser att hinna möta 

de krav som ställs på dem i verksamheten. I Tsai, Fung och Chow´s 

undersökning (2006), som undersöker hur olika stressorer påverkar 

förskolepersonal i Kina, visar det sig att arbetsuppgifter som upplevs vara 

annat än pedagogiskt arbete upplevs vara stressande. I Ekströms studie (2007), 

av bland annat vilka arbetsuppgifter förskolepersonalen utför på förskolan, 

framkommer att personalen i förskolan blir frustrerade av att behöva göra 

uppgifter de anser vara rektorns och att dessa uppgifter tar tid från att vara i 

barngruppen. Dessutom nämns att dokumentation och administrativt arbete 

tar mycket tid i anspråk (Tsai, Fung, & Chow, 2006). Likaså är stora 

barngrupper en återkommande faktor som tas upp som stressframkallande då 

personalen i förskolan upplever att de inte hinner med alla barn och det som 

ska göras i barngruppen (Johansson, 2011; Tsai, Fung, & Chow, 2006), vilket 

också kopplas ihop med låg personaltäthet och brist på personal som till 

exempel vikarier när det behövs (Johansson , 2011). I Zhai, Raver, och Li-

Grining`s studie (2011), som inriktar sig på amerikanska förskollärares självför-

troende och upplevelser av stress, visar sig en övergripande upplevelse av 

tidbrist när det handlar om att hinnan med alla olika arbetsuppgifter som per-

sonalen är ålagda att utföra. 

 

Användning av arbetstid 
Förändringarna i förskolan ger konsekvenser för verksamheten då dessa 

påverkar prioriteringar hos förskolepersonalen när det gäller att hitta en balans 

mellan den faktiska verkligheten och att arbeta mot att uppfylla målen i sitt 

uppdrag (Mårdsjö Olsson, 2010; Gannerud & Rönnerman, 2006). Personalen i 

förskolan sätter ofta praktiska göromål framför att vara aktiva med barnen 

samt att aktiviteter tillsammans med barn ofta avbryts av praktiskt arbete 

(Ekström, 2007). Det som får tid och prioriteras i förskolan är enligt Mårdsjö 

Olsson och Löfström`s studie (2008) hygien, måltider, barns lek samt planering 
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av verksamheten. Här beskriver Johansson (2011) en svårighet i arbetet med de 

yngre barnen då många av arbetsuppgifterna under dagen måste utföras 

omedelbart och går inte att skjuta på till senare. Enö (2005) menar att omsorgen 

prioriteras vid neddragningar, och dessa omsorgssituationer måste få ta tid 

(Niss, 2009). Mårdsjö Olsson (2005) skriver att omsorg och lärande går hand i 

hand i förskolan och att förskolepersonalen i omsorgsituationer utmanar 

barnen för att de ska utvecklas. Barn lär sig saker i alla olika sammanhang  och 

det är viktigt att ha en helhetssyn på alla barns utveckling och att utveckling 

kräver tid (Hensvold, 2011). 

 

Kommunikation mellan personalen i förskolan sker ofta under dagen, i 

verksamheten (Mårdsjö Olsson & Löfström, 2008) och alla dessa avbrott i 

arbetet  är något förskolepersonal upplever vara negativt (Gotvassli, 2002). Att 

ha tid att sitta ner och planera verksamheten i lung och ro blir ännu viktigare 

när barngrupperna blir större och det finns mindre tid till varje enskilt barn 

(Alvestad, et al., 2014). Reflektioner i arbetslaget är viktigt speciellt då ett gott 

samarbete och bra kommunikation mellan personalen har stor betydelse för 

kvaliteten på det dagliga arbetet (Astvik & Melin, 2012; Granbom, 2011). 

Bristen av tid för diskussion, reflektion och dokumentation påverkar särskilt 

arbetet kring barn i behov av särskilt stöd (Enö, 2005; Sandberg & Norling, 

2009), vilket är oroande då andelen barn i behov av särsksilt stöd i förskolan 

har ökat mycket den senaste tiden (Kihlbom, Lidholt, & Niss, 2009). 

 

Att arbeta i förskolan innebär att vara i en miljö där allt är föränderligt och där 

många olika arbetsuppgifter utförs samtidigt (Gannerud & Rönnerman, 2006) 

vilket kan handla om att till exempel plocka fram kläder samtidigt som att pra-

tar med barn eller att personalen försöker ha kontakt med flera barn på samma 

gång (Eriksson Bergström, 2013). Arbetsuppgifter utförs efter varandra, och 

parallellt, för att förskolepersonalen ska kunna nå de mål de strävar efter  

(Mårdsjö Olsson & Löfström, 2008). Sheridan, Williams, Sandberg och 

Vuorinen (2011) skriver till och med att personalen i förskolan har en fördel 

om de har förmågan att göra flera saker samtidigt  och ta tag i problem som 

uppkommer under dagen. Fortsättningsvis menar författarna att det dock 

gäller att hitta en balans mellan att vara beredd på att saker kan hända och att 

vara närvarande i barnens vardag. 

Konsekvenser för verksamheten 

I Pakarinen et al.´s undersökning (2010), av hur finsk förskolepersonals stress 

påverkar barnens motivation till inlärning i förskolan framkommer att 

förskolepersonalens upplevelser av tidsbrist och att inte hinna med leder till 

frustration vilket får konsekvenser både för personalen samt för förmågan att 

prestera i verksamheten. Vidare menar författarna och Tsai, Fung och Chow 

(2006) att denna frustration i sin tur påverkar barnens motivation till inlärning. 

Fortsättningsvis kan denna frustration leda till att personalen i förskolan inte 

kan stödja barnen på ett adekvat sätt och att de pedagogiska målen uppnås 

mindre effektivt (Pakarinen et al. 2010). 
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Barnperspektiv 

Sett ur ett barnperspektiv så påverkas barnen på förskolan av att fler arbets-

uppgifter för förskolepersonalen handlar om annat än det pedagogiska upp-

draget och att det blir större barngrupper (Månsson, 2013; Mårdsjö Olsson, 

2010). Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) skriver att stora barngrupper kan vara 

ofördelaktigt, speciellt för de yngre barnen. I större barngrupper minskar 

barnens möjligheter till inflytande och personalen får också svårare att lära 

känna varje enskilt barn (Arnér & Tellgren, 2006; Lillvist, 2009). Att barnen 

påverkas på detta sätt är oroande då barnen behöver bli sedda som individer 

och respekterade, vilket kräver uppmärksamhet av närvarande och 

uppmärksam förskolepersonal med kompetens att möta barnens behov 

(Kihlbom, Lidholt, & Niss, 2009). Mårdsjö Olsson (2010) påtalar också risken 

för att förutsättningarna för personalen i förskolan att stötta barn i behov av 

särskilt stöd minskar då barngruppernas storlek ökar. Fortsättningsvis kan ett 

arbete under tidpress, och när många saker sker samtidigt, leda till att försko-

lepersonalen inte ser helheten när det gäller barnens utveckling, samspel och 

lek (Bygdeson-Larsson, 2010). Det kan handla om att barn inte får stöd i leken 

då personalen inte är med i denna (Johansson, Lindgren, & Hellman, 2013). 

Vidare kan det handla om att förskolepersonalen är med i leken korta stunder 

och sedan lämnar den, vilket ofta leder till att leken avbryts (Knutsdotter 

Olofsson, 2009). Det mångkulturella arbetet riskerar också att åsidosättas på 

grund av tidsbrist (Lunneblad, 2013), likaså barnens möjlighet till anknytning 

kan påverkas då anknytningsprocessen kräver kontinuitet och tid från perso-

nalen i förskolan (Broberg, Hagström, & Broberg, 2012).  
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Syfte och frågeställningar 
Syfte  

Syftet med den empiriska undersökningen är att belysa en grupp förskoleper-

sonals upplevelser av hur arbetstiden används i förskolan och hur tidsfördel-

ningen mellan arbetsuppgifterna kan se ut i praktiken.  

 

Frågeställningar  

 Hur kan den faktiska fördelningen av arbetstiden mellan de olika ar-

betsuppgifterna se ut i förskolans verksamhet?  

 Vad kännetecknar förskolepersonalens upplevelser av hur arbetstiden 

används i förskolan? 

 Hur förhåller sig förskolepersonalens upplevelser av hur arbetstiden 

används i förskolan till den faktiska fördelningen av tiden? 
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Metod och genomförande 
I följande avsnitt beskrivs studiens inriktning och utformning, urval, genomfö-

rande av datainsamling och vidare beskrivs tolknings- och analysarbetet. Av-

snittet avslutas med etiska överväganden och en metoddiskussion. 

 

Studiens inriktning och utformning 
För att få förståelse för förskolepersonalens upplevelser av fenomenet, deras 

upplevelser av hur arbetstiden används i förskolan och hur det kan se ut i 

praktiken, så har jag tagit del av tidigare forskning samt samlat in empiriskt 

data vilket har analyserats och tolkats. Jag har genomfört en kvalitativ fallstu-

die med fenomenologisk ansats där utgångspunkten är personalens livsvärld, 

den levda vardagsvärlden, livsvärlden (Kvale & Brinkmann, 2014). Livsvärl-

den är det vi förhåller oss till i vardagen, vår verklighet som vi alltid är en del 

av (Bengtsson, 2005). Att försöka förstå andra personer sker i en etnografisk 

studie, enligt Roos (2014), genom att studera andras idéer och uttryck på fältet. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har kvalitativ data (Åsberg, 2001) 

samlats in genom att studera fenomenet (Merriam, 1994), hur arbetstiden för-

delas på de olika arbetsuppgifter som utförs. Att utgå från kvalitativa data 

lämpar sig väl när det rör sig om att söka svar på en hur-fråga (Backman, 

2008). Eftersom den kvalitativa forskningsprocessen är anpassningsbar 

(Eliasson, 2013; Merriam, 1994) ansåg jag denna metodologiska ansats vara 

motiverad utifrån mitt syfte och kunskapsintresse. Svensson och Ahrne (2011) 

menar dessutom att genom kvalitativa studier är det möjligt att skapa en 

förståelse för olika miljöer och perspektiv. 

 

Då jag ville få kunskap om förskolepersonalens upplevelser (Hyldgaard, 2008)  

av tidsanvädningen under sin arbetstid så antar jag en fenomenologisk ansats 

vilket Szklarski (2009) anser vara effektivt då det gäller att fånga fenomenets 

innersta väsen, det viktigaste beträffande fenomenet. Fenomenologin ser till 

det människan upplever, ur varje persons perspektiv, hur fenomenet upplevs 

här och nu (Brinkkjaer & Høyen, 2013; Hyldgaard, 2008). I fenomenologin ser 

man närmare på hur människor frambringar mening i sin livsvärld (Bryman, 

2011). Brinkkjaer och Høyen (2013) skriver vidare att fenomenologin vill se 

bakom den livsvärld vi pratar om för att nå fram till den verklighet vi lever i. 

Fortsättningsvis har jag i min studie inspirerats av etnografin, liksom Eriksson 

Bergström (2013) och Perselli (2014), då jag utgått från det faktiska 

sammanhang fenomenet existerar i. Lalander (2013) skriver att det centrala i en 

studie som kallar sig etnografisk, är att närma sig någon annans perspektiv och 

se på detta perspektiv ur personens egen synvinkel.  

Studien grundar sig i en fallstudie vilket är lämplig för problem som hanteras 

av en grupp av människor där fenomenet är hämtat ur den praktiska 

verksamheten (Merriam, 1994; Yin, 2007). Vidare är fallstudiens mål  är att 

lägga tonvikten på den verklighet där fenomenet utspelar sig (Eisenhardt & 

Graebner, 2007). Dessutom menar Merriam (1994) att fallstudiens resultat kan 

leda till en bättre förståelse för fenomenet, men också bekräfta kunskap som 
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redan finns. Yin (2007) påtalar fortsättningsvis att resultatet även kan 

användas för att bidra till den samlade kunskapen om bland annat 

organisatoriska och individuella händelser. Flyvbjerg (2003) betonar att i nära 

samband med det som studeras så kan en tydlig bild av verkligheten 

åskådliggöras vilket jag ansåg vara viktigt i min studie. Fallstudien lämpar sig 

också att genomföra under en kortare tidsperiod (Yin, 2007) vilket är en 

förutsättning för denna studie då arbetet har en begränsad tidsram. 

 

Genom att använda sig av fallstudier så finns det en flexibilitet vad gäller data-

insamlingsmetoder (Merriam, 1994) samtidigt som man oftast använder sig av 

metodtriangulering (Stukát, 2011; Larsson, 1986) I denna studie består av me-

todtrianguleringen av skuggning, fältanteckningar och gruppintervju. Mer-

riam (1994) skriver att just denna forma av triangulering är en av fallstudiens 

styrkor och att deltagande observation är en av de viktigaste metoderna i fall-

studien vilken tillsammans med intervju möjliggör en helhetsbild av fenome-

net. Genom observationer är chansen större att få en mer rättvis bild av feno-

menet än om man skulle använda sig av enkäter eller intervjuer. Dessutom är 

observationens resultat också konkret och lättbegriplig, vilket underlättar för 

fortsatt tolkning och analys (Stukát, 2011). Att genomföra en deltagande obser-

vation medför också en möjlighet till att samla in information genom samtal 

med de personerna i verksamheten vilket bidrar till en rikare och fylligare bild 

av fenomenet som studeras (Elvstrand, Högberg, & Nordvall, 2009). Fortsätt-

ningsvis skriver Lalander (2013) att man i studier med etnografisk ansats anser 

det vara betydelsefullt att närma sig den andres sätt att se på saker ute på fäl-

tet, i verkligheten.  

 

Urval 
Studien utgår från ett målinriktat bekvämlighetsurval för att kunna få fatt på 

det datamaterial som behövdes för att få fylliga svar att analysera så att studi-

ens syfte kunde uppfyllas (Merriam, 1994). Just bekvämlighetsurval är vanligt 

när det gäller etnografiska studier då det kan vara svårt att hitta en datakälla 

till studien (Bryman, 2011). Då man genom en fallstudie vill förstå och tolka ett 

enskilt fall så är ett icke-representativt urval godtagbart (Stukát, 2011). Ef-

tersom metodvalet bestod av metoder som kunde upplevas integritetskrän-

kande, valde jag i mitt fall ett arbetslag där de hade kännedom om mig som 

person innan datainsamlingen påbörjades. Föreliggande fallstudie är en enfall-

studie eftersom den bygger på ett fall (Yin, 2007). Fallet i denna studie utgörs 

av en förskolas arbetslag, bestående av förskollärare och barnskötare. På lik-

nande sätt som Ekström (2007) valde jag att inte skilja på barnskötare och 

förskollärare då båda personalgrupperna utförde samma arbetsuppgifter på 

avdelningen och studiens fokus låg på arbetslagets upplevelser.  

 

Kontakt togs med ett arbetslag på en förskola med förfrågan om att på deras 

gemensamma planeringstid informera om studien och fråga om de var intres-

serade av att medverka. Kontakten togs i god tid innan studien skulle påbörjas 

för att kunna boka in en träff med hela arbetslaget, och så förväntade jag mig 

en betänketid från arbetslagets sida när det gällde ett eventuellt deltagande 
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(Löfdahl, 2014; Löfgren, 2014). Den tidiga kontakten var också viktig då ett 

annat arbetslag hade behövts kontaktas om det aktuella arbetslaget inte var 

intresserat att medverka i studien.  

 

Avdelningen bestod av 37 barn i åldrarna ett till tre år. Sju personal arbetade 

heltid och en personal som var resurs på halvtid till ett barn i behov av särskilt 

stöd. Under vissa tider under dagen delades barnen in i två grupper om 23 och 

14 barn. Vissa tider delades barnen även i grupper om cirka 10 barn tillsam-

mans med två gruppkollegor. De senare nämnda grupperna var fasta grupper 

som gruppkollegorna hade ansvar för under hela terminen. Sju av personalen i 

arbetslaget medverkade vid den första träffen då jag informerade om studien 

vilket var viktigt då personalen, oavsett om de aktivt ville medverka eller inte, 

skulle arbeta då jag var observatör på avdelningen. Då den personal som var 

resurs inte var närvarande vid träffen informerades denna person enskilt. 

 

Förskolepersonalen var positiv till att delta i studien så vi kunde direkt planera 

för en andra träff då gruppintervjun skulle hållas. Likaså bokades tider in för 

skuggning. Kontakt togs med biträdande förskolechef för information om stu-

dien och dess genomförande vilket ledde till att jag fick tillgång till avdelning-

en och kunde påbörja studien.  
 

Genomförande av datainsamling 

Studiens datainsamling skedde genom skuggning, informella samtal och en 

gruppintervju vilka beskrivs närmare nedan.  

 

Skuggning 
I en fallstudie kan observationer på fältet handla om olika sorter av datain-

samling (Yin, 2007) och då jag skulle följa förskolepersonalen i deras arbete, 

vilket var så pass rörligt, så valde jag skuggning som datainsamlingsmetod. 

Skuggning lämpar sig nämligen väl när det gäller att studera objekt som rör på 

sig, till exempel människor som förflyttar sig och när man följer dem i deras 

vardag (Czarniawska, 2011).  

 

Skuggningen genomfördes under det dagliga arbetet under fem dagar, mån-

dag till fredag, mellan 08.00 och 16.30 under 3 dagar samt mellan 7.30 och 

16.00 under 2 dagar. Tidsspannet valdes då det var den tiden då det var flest 

barn på förskolan och flest aktiviteter utfördes. Skuggningen skedde inte un-

der en sammanhängande vecka på grund av praktiska förutsättningar, men 

också för att minska inflytandet av uppkomster av påverkansfaktorer. Fyra av 

förskolepersonalen i arbetslaget skuggades då syftet med studien är att belysa 

hur arbetslaget fördelar arbetstiden mellan de arbetsuppgifter de utför i för-

skolans verksamhet och för att inte se till en enskild person. Att skugga olika 

personer på olika tider och dagar anses inom etnografin vara viktigt då risker-

na minskar när det gäller att det dras slutsatser som bara gäller vissa personer, 

dagar eller tider (Bryman, 2011). Personalen skuggades på avdelningen, vid 

utomhusvistelser och i personalrum. Jag var liksom Mårdsjö Olsson och 
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Löfström (2008) i största möjliga mån passiv när det var frågan om de aktivite-

ter som den skuggade förskolepersonalen utförde, bortsett från informella 

samtal. Dock har informell kommunikation även skett med barn och annan 

personal vilka inte deltagit i den aktuella aktiviteten.  

 

Under skuggningen fördes löpande protokoll (Stukát, 2011) kring de aktivite-

ter personalen utförde och hur lång tid varje aktivitet tog. Då jag inte i förväg 

visste vad som skulle komma att vara betydelsefullt så tog jag tid på, klockade, 

så många olika aktiviteter jag kunde. Aktiviteterna har klockats med digi-

talklocka och tiderna avrundades till närmaste hel minut. Aktiviteterna klock-

ades från att ny aktivitet startade och då räknades eventuell förflyttelsetid in 

den föregående aktiviteten. Rasten klockades från att personal lämnade avdel-

ningen tills de kom tillbaka, alltså den tid förskolepersonalen var frånvarande 

från avdelningen. Läsvilan beräknades på tid då planerad aktivitet utfördes 

fram tills att aktiviteten övergick till fri lek. 

 

Parallellt med det löpande protokollet fördes fältanteckningar kring reflektion-

er jag gjorde (Mårdsjö Olsson & Löfström, 2008) och efter varje dags skuggning 

har kompletterande anteckningar gjorts kring dagens händelser vilket Mer-

riam (1994) menar är av stor betydelse för att underlätta den kommande ana-

lysen. Så nära efter skuggningen det var möjligt renskrevs anteckningarna och 

minuter för varje aktivitet räknades ut för att sedan sammanställas för analys. 

De informella samtalen vilka uppkom under skuggningen har inte, i tid, dra-

gits bort från den aktivitet som den skuggade utförde. Skuggningarna gav, 

inklusive raster, 510 minuters observationer utifrån skuggning per dag, 42,5 

timmar per vecka, vilket motsvarar en heltidstjänst. 

 

Gruppintervju 
I en gruppintervju skriver Stukát (2011) att det ingår personer som har något 

gemensamt, vilket de hade i arbetslaget. Genom gruppintervjun tog jag del av 

arbetslagets upplevelser av hur deras arbetstid är fördelad på de uppgifter de 

utför. Jag ansåg intevjun vara viktigt för min studie då liksom, Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) skriver, intervjuer ger en möjlighet till att samla 

fakta kring sociala miljöer och få kunskaper kring vilka förhållanden som 

råder.  

 

Fem av de åtta i arbetslaget medverkade i gruppintervjun, då tre var frånva-

rande den aktuella dagen. Intervjun genomfördes på en gemensam planerings-

tid då personalen hade möjlighet att sitta ostörda, vilket Bryman (2011) re-

kommenderar vid intervjuer. Den totala planeringstiden var en timme och 

intervjun pågick i 40 minuter och sedan följde en stunds samtal. Intervjun spe-

lades in, vilket Merriam (1994) påtalar är en av de vanligaste dokumentations-

formerna för denna sort av datainsamling. Under inspelningen av intervjun 

antecknades även stödord, reflektioner och sådant jag ansåg vara viktigt att 

följa upp senare under intervjun, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

menar är viktigt. Inspelningen var också betydelsefull för att, som Bryman 

(2011) skriver, inte bara lyssna till vad intervjupersonen säger utan även hur 
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det sägs. Den inspelade gruppintervjun transkriberades för att underlätta 

analysen och synliggöra det sagda. Både inspelningen och transkriptionen gav 

möjlighet att citera de som intervjuats ordagrant (Eliasson, 2013). Den försko-

lepersonal som medverkade i gruppintervjun benämns i transkriberingen som; 

Anna, Sofie, Karin, Cissi och Anette. Då det ofta hände att många i arbetslaget 

höll med och sa saker samtidigt under intervjun så markeras detta med; Flera 

ur arbetslaget, då det inte är möjligt att av göra vem, eller vilka, som uttalade 

sig. I utdrag ur transkriberingen markeras pauser med punkter och inom 

klammer görs beskrivningar av sådant som händer i intervjun samt förklaring-

ar av det som sägs. Samtalet efter intervjun fördes det anteckningar om. 

 

Genom gruppintervjun skapades en avslappnad situation där personalen till-

sammans resonerade kring de temafrågor jag hade med mig. Dessa temafrågor 

var; Vad upplever ni att er arbetstid i förskolan går åt till? Vad upplever ni att 

ni använder mest tid till i förskolan? samt Vad upplever ni att ni använder 

minst tid till i förskolan? Intervjun liknade ett samtal (Stukát, 2011) där jag 

skapade mig en bild av hur arbetslaget resonerade tillsammans (Eliasson, 

2013). I en kvalitativ intervju kan intervjufrågorna anpassas efter hur intervjun 

utvecklar sig (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011) vilket var viktigt för att da-

tamaterialet skulle bli fyllig. Temafrågorna var formulerade så att de öppnade 

upp för fria resonemang kring temat och liksom Perselli (2014) ville jag ge möj-

ligheter för förskolepersonalen att delge sina tankar och erfarenheter kring 

temat. Utifrån de svar personalen gav ställde jag frågor som följde personalens 

tankegångar om det som var viktigt för dem, vilket Yin (2007) menar är en 

möjlighet att utgå från för att komma vidare i intervjun.  

 

Informella samtal 
Informella samtal skedde under skuggningen både med den skuggade perso-

nen, men också med annan personal och dessa samtal har bidragit med kom-

pletterande datamaterial till analysen. Løkken och Søbstad (1995) beskriver att 

informella samtal uppkommer spontant, men att de ändå kan innehålla frågor 

som besvaras. Genom informella samtal menar Kvale och Brinkmann (2014) att 

en mer giltig och betydelsefull kunskap kan nås än utifrån en formell intervju 

med intervjufrågor. Anteckningar fördes även om de informella samtalen och 

dessa renskrevs tillsammans med skuggningens övriga fältanteckningar.  

 

Tolkning och analys 

Analys- och tolkningsprocessen var ständigt pågående under studiens genom-

förande. Tolkningsarbetet påbörjades, som Elvstrand, Högberg och Nordvall, 

(2009) nämner, direkt då den empiriska datainsamlingen påbörjades. Förfat-

tarna menar att det är bra att redan här anteckna reflektioner, tankar och fun-

deringar som uppkommer, vilket jag gjorde löpande under skuggningen och 

gruppintervjun samt vid intervjuns transkribering. Roos (2014) skriver också 

att analysen av data som samlas in i en etnografisk studie sker samtidigt som 

mer data samlas in. Det första steget efter renskrivningen av allt insamlat 

material var att påbörja analysen av skuggning, intervju och fältanteckningar 
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var för sig, utifrån studiens syfte och frågeställningar. Nästa steg blev att 

sammanställa de olika delarna för att kunna söka efter mönster och teman för 

fortsatt analys och jämförelser. I dessa analyser var det viktigt för mig, att som 

etnografer, vara så öppen som möjligt inför datainsamlingen och som Larsson 

(2005) skriver hade jag inte bestämda kategorier då jag gick ut på fältet.  

Skuggning och informella samtal 
För att få en överblick över datamaterialet som samlats in vid skuggningen så 

systematiserades och organiserades materialet (Backman, 2008), både i tabell-

form när det gällde tidtagningen och i text när det handlade om informella 

samtal och reflektioner. Fortsättningsvis kodades och kategoriserades materi-

alet vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är en av de vanligaste modeller-

na vid analys av data. Kodning och kategorisering utfördes för att lättare upp-

täcka teman och mönster i materialet. När det gällde skuggningens tidtagning 

innebar kodningen i inledningsfasen många olika kategorier då aktiviteter av 

olika slag utfördes under skuggningen. Dessa kategorier blev sedan huvudka-

tegorier med ett bredare innehåll, vilket framgår i studiens avsnitt rörande 

resultatet. Angående de övriga fältanteckningarna så kodades dessa efter te-

man med bredare innehåll än enskilda aktiviteter.  

Gruppintervju  

Även materialet, transkriberingen och anteckningar, från gruppintervjun ko-

dades och kategoriserades för att hitta teman och mönster för att se hur mitt 

datamaterial mötte upp studiens syfte och frågeställningar (Öberg, 2013). Re-

dan under gruppintervjun påbörjades analys och tolkningsprocessen då för-

skolepersonalen berättade, utifrån temafrågorna, om sina upplevelser och dis-

kuterade kring dessa för att fortsättningsvis reflektera kring sina arbetsuppgif-

ter och tidsfördelningen (Kvale & Brinkmann, 2014). I vissa skeden under in-

tervjun tolkade jag det sagda och förde tillbaka det till personalen vilka då 

kunde bekräfta eller revidera det som diskuterats (a.a.).  

 

Genomgående för allt material så har det bearbetats vid ett flertal tillfällen för 

att genom olika sammanställningar och dokument systematisera materialet 

och leta efter teman och mönster (Elvstrand, Högberg, & Nordvall, 2009). 

Denna systematisering skedde med hjälp av dator i programmen Microsoft 

Excel1 och Microsoft Word2. I Excel sammanställdes alla aktiviteter för varje 

dags skuggning för att sedan räknas ihop aktivitetsvis och utifrån de teman 

som framträdde i det övriga datamaterialet sammanfördes information kring 

dessa i olika kolumner i Word. Sammanställningarna har varit nödvändiga för 

att tydliggöra tidsfördelningen, se mönster och underlätta jämförelser, men 

även för att kunna påvisa eventuella avvikelser eller intressanta upptäckter.   

 

                                                           
1 Microsoft Excel är ett program för kalkyl och enklare datahanteringsuppgifter 

(Microsoft Excel, 2015, 10 April). 
2 Microsoft Word är ett ordbehandlingsprogram (Microsoft Word, 2014, 27 februari).  



  

 

13 

 

Etiska överväganden 

I studien har de forskningsetiska principerna rörande informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) följts vilket beskrivs närmare nedan.  

 

Speciellt då man genomför en studie som är inspirerad av etnografi anser Lars-

son (2005) att de etiska aspekterna är viktiga att tänka på. Detta då man i etno-

grafiska studier kommer nära de personer som studeras och det finns risk att 

deras integritet kränks. Jag var därför noga med att hela arbetslaget informe-

rades muntligt om studiens syfte och vad ett deltagande skulle innebära, både 

vad gällde gruppintervjun och skuggningen. Likaså gavs information om att 

de själva fick välja om de ville delta och i vilken/vilka delar i studien samt att 

de kunde avbryta sitt deltagande när helst de själva ville under studien. Däref-

ter fick de i arbetslaget som ville medverka i studien, på något sätt, skriftlig 

information (Bilaga 1.) i enlighet med Löfdahl (2014), samt mina kontaktupp-

gifter. Sista sidan bestod av en samtyckesblankett som skrevs på och lämnades 

till mig innan gruppintervju och/eller skuggningen påbörjades. Jag valde att 

göra så för att personalen skulle kunna behålla informationen och återkomma 

till den om det var något de funderade på (Löfdahl, 2014). Förskolepersonalens 

deltagande har behandlats konfidentiellt, likaså förskolan och avdelningen. I 

observations- och intervjumaterial har förskolepersonalen givits fiktiva namn, 

och allt material har förvaras så att inga obehöriga har kunnat ta del av det och 

när arbetet är betygsatt kommer det insamlade materialet att raderas. Jag är 

medveten om att det kan vara möjligt för någon läsare att identifiera förskola, 

avdelning eller någon av individerna som deltagit i studien. Jag har därför 

gjort mitt yttersta för att försvåra identifieringen genom att bland annat ute-

lämna namn på platser, förskolor eller särskilda företeelser på den aktuella 

förskolan (Löfdahl, 2014). Den insamlade datamaterialet kommer endast att 

användas till forskningsändamål. 

Metoddiskussion 

Det kan vara svårt att använda sig av begreppen validitet och reliabilitet då 

studien inte bygger på objektivitet och datamaterialet har tolkats menar 

Ekström (2007). Det var därför extra viktigt att tydligt beskriva syfte, urval, 

metodval och genomförande så att en genomskinlighet, transparens, av studi-

ens genomförande kunde uppnås för att förstärka studiens kvalité och trovär-

dighet (Svensson & Ahrne, 2011). Om en transparens uppnås så möjliggörs för 

läsaren att skapa sig en bild av studiens reliabilitet. Studiens pålitlighet är be-

roende av noggrannhet genom hela processen vilket jag anser varit mycket 

viktigt med tanke på mina begränsade erfarenheter beträffande de datain-

samlingsmetoder jag använt och utförandet av studien i sin helhet. Just bristen 

av erfarenhet av att skugga kan ha inneburit en begränsning vid datain-

samlingen och just på grund av denna brist av erfarenhet så är dessa eventu-

ella begränsningar svåra att precisera. Studiens inre validitet, som gäller hur 

väl studien överensstämmer med det fenomen som var tänkt att studeras, 

stärktes genom metodtrianguleringen. De felkällor som kan uppstå vid obser-

vationer kan motverkas genom att även använda sig av intervjuer samt att det 
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där finns möjlighet att synliggöra eventuella missuppfattningar (Løkken & 

Søbstad, 1995). Dock menar Markström (2005) att datamaterialet kan bli 

mycket stort vid användandet av flera datainsamlingsmetoder och att mycket 

av det insamlade materialet inte har betydelse för studiens syfte vilket kan 

göra studien otydlig.  

 

Studiens urval och datainsamlingsmetoder diskuteras ytterligare nedan och 

den yttre valideringen, som handlar om studiens generaliserbarhet, beskrivs i 

sista stycket där analys och tolkning behandlas.  

Urval 
Den största utmaningen i samband med studien var att hitta det specifika fal-

let, en arbetsgrupp som var villig att delta i studien. En underlättande faktor 

för att få tillgång till fallet, var att arbetsgruppen kände till mig som person 

sedan tidigare och att jag personligen kom och introducerade studien och dess 

genomförande. Jag ansåg det vara en fördel för datainsamlingen att förskole-

personalen visade ett genuint intresse för studiens syfte och dess resultat vilket 

skulle underlätta datainsamlingen. Redan vid den första informationsträffen 

förekom diskussioner kring om och i så fall hur studien skulle kunna vara en 

hjälp i det framtida dagliga arbetet på avdelningen vilket kunde indikera att 

personalen redan hade funderingar kring hur de använde sin arbetstid. Perso-

nalen som deltog i gruppintervjun och i skuggningen valde själva att delta 

vilket var en viktig utgångspunkt för att få en så autentisk bild som möjligt av 

det upplevda. Det var dock omöjligt att veta om någon ändå kände sig tvingad 

att vara med, eller om personalen kände sig granskade under skuggningen. 

Det kan i så fall ha påverkat studien när det gällde genomförandet och då 

också resultatet. 

Skuggning 
Skuggningen var nödvändig, på grund av att personalen rörde sig så pass 

mycket under sin arbetsdag, för att kunna få en inblick i hur tiden faktiskt var 

fördelad på de arbetsuppgifter som utfördes av förskolepersonalen. Tid har 

tagits på många olika aktiviteter och det gav ett tydligt och konkret material att 

analysera och tolka. Skuggningen var dock tidskrävande, vilket både Stukát 

(2011) och Alvesson och Sköldberg (2008) påtalar, detta gällde tiden för själva 

observationerna, renskrivningen av löpande protokoll och fältanteckningar 

samt konverteringen av minuter till timmar och minuter. Jag upplevde dock 

inte så mycket dödtid som Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver kan upp-

komma. När det var lugnare så tog jag tillfället i akt att räkna minuter eller 

skriva ner reflektioner. Att anteckna samtidigt som man skuggar menar 

Czarniawska (2011) kan vara problematiskt, vilket jag inte upplevde. Skugg-

ningen var dock svårare att utföra när förskolepersonalen rörde sig mycket och 

utförde många aktiviteter under dagen.  

 

Två saker jag funderat mycket på är för det första, att det vid observationer 

finns risk att de man observerar beter sig annorlunda just för att de är observe-

rade (Stukát, 2011), och för det andra min egen påverkan på datainsamlingen. 
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Enligt fenomenologin är det viktigt att bortse från sin egen förförståelse när det 

handlar om det fenomen som studeras (Larsson, 2005). Författaren skriver vi-

dare att då datainsamlingen sker på fältet så är det naturligt att inte bara ob-

servera utan också samtala. Det blev därför naturligt att vid de tillfällen då 

personalen själv nämnde att ”så här brukar jag inte göra” 3 så fördes informella 

samtal om vad de menade. Jag var fullt medveten om att förskolepersonalen 

kunde bete sig annorlunda under skuggningen än om de inte varit skuggade, 

både medvetet eller omedvetet. Å andra sidan styrdes det dagliga arbetet så 

mycket av barnen vilket inte gick att förvränga. Likaså framkom under en 

veckas skuggning mönster vilka jag anser visade på verkligheten på avdel-

ningen. En svårighet har varit att anpassa hur delaktig jag skulle vara på av-

delningen och hur nära jag skulle befinna mig den skuggande personen. Då jag 

har varit en vuxen som har funnits i rummen på förskolan så sökte barn gärna 

upp mig för att få hjälp, bara sitta bredvid eller ville prova att skriva i min bok. 

Det var då svårt att förklara att jag inte kunde till exempel läsa eller leka med 

dem för att jag skulle följa efter en ur arbetslaget. Jag interagerade med barn 

och personal, men undvek så långt det var möjligt interaktion då det gällde 

den jag skuggade. Min närvaro påverkade verksamheten till viss del vilket i 

sig också påverkade det insamlade datamaterialet. 

 

Jag har under arbetet med studien reflekterat över min egen förförståelse och 

hur denna kan ha påverkat processen. Roos (2014) skriver om vikten av att, ur 

ett etnografiskt perspektiv, undvika att förförståelsen hindrar forskaren från 

att få svar på studiens syfte. Förförståelsen har både varit till hjälp och inspirat-

ion under skuggningen då jag kände till verksamheten och på ett ungefär 

visste vilka aktiviteter som skulle uppkomma. Samtidigt var jag vaksam på att 

min förförståelse inte begränsade mig i datainsamlingen, både vad gällde 

skuggningen och gruppintervjun då det var viktigt för studiens validitet 

(Bygdeson-Larsson, 2010). 

Gruppintervju 
Gruppintervju som datainsamlingsmetod visade sig i passa bra och diskuss-

ionerna i arbetslaget var givande för studien då jag ville få reda på arbetslagets 

upplevelser, det personalen upplevde var sanningen (Merriam, 1994) när det 

gällde hur arbetstiden används i förskolan. Att ha enskilda intervjuer ansåg jag 

inte skulle ha gett mig lika fylliga svar som diskussionerna i en gruppintervju. 

Likaså hade det varit praktiskt svårare att utföra enskilda intervjuer vad gäller 

tidsaspekten, både inom tidsramen för studien och för personalen på försko-

lan.  

 

Bortfallet i gruppintervjun kan beskrivas rent fysiskt då tre av de åtta i arbets-

laget var frånvarande, under intervjutillfället. Vid slutet av intervjun blev jag 

även informerad av en i personalgruppen att denne hade arbetat med sin lär-

platta under intervjun, för att hinna med sådant som släpade efter. Denna 

                                                           
3
 Kursiverad text inom citationstecken är citat ur fältanteckningar eller gruppintervju 

och illustrerar det personalen sagt. 
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gruppintervju, vilken tog nästan hela arbetslaget planeringstid i anspråk, kom 

även den att påverka arbetslagets möjlighet till planering av verksamheten. Att 

annat arbete skedde under intervjun anser jag illustrerar hur tiden på avdel-

ningen användes för att den skulle räcka till. Jag upplevde dock att alla i ar-

betslaget deltog i diskussioner under intervjun, så trots bortfallet gjorde jag 

bedömningen att de fem ur arbetslaget som närvarande kunde ge en tydlig 

bild av hur de upplevde sin arbetssituation och hur arbetstiden användes på 

avdelningen. Det går inte att utesluta att fler och /eller andra diskussioner 

uppstått om hela arbetslaget, eller andra personer ur personalgruppen deltagit. 

Det insamlade datamaterialet och studiens resultat hade då troligtvis 

påverkats.  

 

De öppna temafrågorna gjorde det möjligt att ställa följdfrågor utifrån 

arbetslagets tankar, reflektioner och diskussioner vilket underlättade för mig 

att inte falla in i frågor vilka utgick från min förförståelse. Det var absolut 

ofrånkomligt att spela in intervjun för att kunna komma ihåg det sagda. Som 

Eliasson (2013) och Bryman (2011) poängterar så var det tidsödande, men 

nödvändigt, att transkribera intervjun. När det gällde den här gruppintervjun 

så krävdes flera omlyssningar då man i arbetslaget bitvis fyllde i meningar åt 

varandra och pratade samtidigt. Jag anser att inspelningen och transkribering-

en av intervjun har bidragit till att jag har kunnat göra en mer trovärdig tolk-

ning av de tankar och åsikter som uppkom i gruppintervjun. Likaså styrker 

utdragen ur transkriptionerna studiens validitet. 

 

Mårdsjö Olsson och Löfström (2008) tar upp risken med att de som intervjuas 

ger de svar vilka de tror förväntas vilket jag inte upplevde i denna intervju. 

Det som talar emot ovanstående i denna intervju var att personalen inte var 

samstämmiga i alla svar, de reflekterade kritiskt över hur de arbetade och gi-

vande diskussioner uppstod. Stukát (2011) skriver också att det i 

gruppintervjun finns en risk att förskolepersonalen påverkar varandra i det de 

säger. Att ge svar, vilka inte stämmer med verkligheten, tänker jag kan vara 

svårt i en gruppintervju då flera från samma verksamhet är med. Det som kan 

ses problematiskt med gruppintervjun var att alla inte fick samma 

samtalsutrymme och att tiden för samtalet kan upplevas som kort. Ett fylligare 

material hade eventuellt kunnat samlats in om ytterligare en gruppintervju 

hade utförts eller om denna intervju hade följts upp med enskilda intervjuer 

vilket inte var möjligt inom tidsramen för studien.  

Tolkning och analys 
Tiden som lagts ner på att sortera materialet var viktigt för att skapa någon 

slags ordning inför analysen (Rennstam & Wästerfors, 2011) och datamaterialet 

har blivit genomläst ett flertal gånger. Liksom författarna påtalar så uppstod 

en upplevelse av oöverskådlighet vid vissa tillfällen i inledningen av sorte-

ringen av det insamlade datamaterialet.  

 

Att omsorgsfullt koda materialet betydde att jag verkligen såg till varje detalj i 

materialet och jag fick en bra överblick över materialet (Kvale & Brinkmann, 
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2014). Kodningen tog mycket tid i anspråk, särskilt när det handlade om 

skuggningens tidtagning. Det insamlade datamaterialet var omfattande och 

innehöll många olika aktiviteter. Många omräkningar och genomgångar av 

rådata gjordes för att få minuterna att stämma, hjälp har tagits av utomstående 

för att kontrollräkna vilket validerar studiens trovärdighet avseende resultatet 

av skuggningen. I tabeller och diagram har avrundning gjorts till närmaste hel 

minut.  

 

Att minska ner materialet till det väsentliga har varit komplicerat och som 

Rennstam och Wästerfors (2011) nämner är det en omöjlighet att lägga fram 

allt det insamlade materialet. Här har min förförståelse, studiens syfte och frå-

geställningar påverkat urvalen ur materialet vilket antagligen hade sett an-

norlunda ut om någon annan utfört urvalet och gjort sin tolkning. I etnografin 

handlar tolkningen om data ofta om att leta efter återkommande teman (La-

lander, 2013). Likaså enligt fenomenologin söks efter teman för att möjliggöra 

en förklaring av det fenomen som studeras (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Det 

som stärker resultatet i denna studie är att det i datainsamlingen från skugg-

ningen finns mönster vilka återkommer under alla dagar. Det finns också te-

man i gruppdiskussionen vilka överensstämmer med resultatet av skuggning-

en. När en jämförelse görs mellan de mönster vilka framkom i datamaterialet 

och tidigare forskning så finns likheter där som även det validerar studiens 

trovärdighet. 

 

När det gäller generaliserbarhet, att föra över studiens resultat på andra fall 

(Svensson & Ahrne, 2011), så skriver Yin (2007) att kritik riktas mot fallstudier 

då inga generaliseringar kan göras, men författaren menar dessutom att fall-

studiens resultat ändå kan vara intressanta då de kan visa på mönster vilka 

kan jämföras med andra fall samt kan människor känna igen sig i fallet och det 

som utspelar sig där.  Markström (2005) skriver att generaliserbarhet beträf-

fande kvalitativa studier, vilka handlar om människor, kan vara svårt då män-

niskors beteende ofta är föränderligt, orationellt och ologiskt. Även om denna 

studies resultat inte är generaliserbart så kan det vara värdefullt för liknande 

fall då förskolans verksamhet på många sätt har samma organisation när det 

gäller barn- och personalantal samt den dagliga verksamhetens upplägg. 
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 Resultat  
I avsnittet redovisas studiens resultat genom skildringar från skuggning, 

gruppintervju och fältanteckningar. Avsnittet inleds med en beskrivning av de 

olika kategorier som har används vid analysarbetet för att sedan övergå till 

beskrivningar av den faktiska fördelningen av arbetstiden, förskolepersonalens 

upplevelser av hur arbetstiden används för att avslutas med en jämförelse mel-

lan upplevelserna och den faktiska tidsfördelningen.  

Kategorisering av aktiviteter 

Aktiviteterna som antecknades under skuggningen delades inledningsvis in i 

huvudkategorier vilka beskrivs nedan. 

 

Tabell 1 Huvudkategorier 

Kategori Beskrivning 

Barnfokus Då personalen hade fullt fokus på barnen och inte-

ragerade med dem i lek och varande, ej i förväg 

planerade aktiviteter; Innevistelse och Utevistelse. 

Delat fokus Då personalen avbröt sitt barnfokus för att utföra 

någon annan aktivitet samtidigt, vilket delades 

upp på Innevistelse och Utevistelse. 

Föräldrakontakt Kontakt med föräldrar på förskolan och via telefon. 

Gå in och ut Tid att samla ihop barnen, klä på och av vid in- och 

utgång då många barn var i rörelse kring förskole-

personalen.  

Läsvila Läste eller berättade flanosaga på planerad tid efter 

lunch. 

Måltider Hjälpte barnen under inplanerad frukost, lunch 

och mellanmål. 

Omsorg Bytte blöja, hjälpte till att tvätta händer och vid 

barnens toalettbesök, bytte kläder, väckte barn och 

tog tempen. 

Personalaktivitet Aktiviteter utan direkt interaktion med barn, som 

när personalen; räknade barn, höll koll, plockade 

undan, bäddade fram/bort, plockade i diskmaski-

nen, prickade av barn på barnlista.  

Schemalagd planerings-

tid 

Planeringstid gällande avdelning och gruppkolle-

gor samt uppdragstid vilket rörde tid kopplad till 

uppdrag som förskolepersonalen hade.  

Rast Personalens lunch- och fikaraster. 

Samling Planerad sångsamling innan lunch. 
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Huvudkategorierna delades därefter under analysarbetet in i underkategorier 

vilka redogörs för här. Beträffande kategorin Barnfokus, så utförde förskoleper-

sonalen flera olika aktiviteter när de interagerade med barnen. Inne var det att; 

vara aktiv i barnens fria lek, lägga pussel, bygga med lego, plocka ihop till-

sammans med barnen, rita, bygga i bygghörnan, vara i lekköket, läsa och 

sjunga samt hjälpa till med lärplatta. Utöver dessa aktiviteter var de planerade 

aktiviteterna i verksamheten inne att; läsa böcker eller berätta flanosaga4 på 

vilan samt på sångsamlingen. Spontana aktiviteter som uppstod inne var Mini-

röris5, flanosaga och när personal tog sig tid för enskilda barn. Vid kategorin 

Barnfokus; Utevistelse deltog förskolepersonalen i barnens fria lek, var med i 

sandlådan och spelade fotboll. Den planerade aktiviteten vid utevistelsen var 

en utflykt och den spontana aktiviteten var att gå iväg till en lekpark. Det som 

fick personalen att avbryta sitt barnfokus, när det gäller kategorin Delat fokus, 

var att prata med annan förskolepersonal, både inne och ute. Inne förekom 

också att flera aktiviteter pågick samtidigt, vilket var att det pratades i telefon 

eller med personal under blöjbyte, barn väcktes samtidigt som madrasser 

plockades undan efter vilan, personalinformation lästes när förskolepersonalen 

hade barn i sitt knä som skulle vakna, personalen planerade också med 

varandra under barnens frukost och lunch.  

  

                                                           
4 En saga vilken illustreras med hjälp av bilder som sätt upp på en flanotavla, flanello-

graf, under tiden sagan berättas (Therus, 2010, 2 augusti). 
5 Ett rörelseverktyg från Friskis och Svettis som hjälper vuxna att föra in rörelse i bar-

nens vardag (Friskis och Svettis, u.å.). 
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Faktisk fördelning av arbetstid 

Avsnittet syftar till att visa den faktiska fördelningen av arbetstiden mellan de 

olika arbetsuppgifterna i verksamheten. Inledningsvis redogörs för vad tiden 

användes till för att sedan visa på hur tiden användes.  

Vad användes tiden till? 
Den totala tiden för skuggningen blev under dessa dagar 42 timmar och 30 

minuter6. Utifrån de tidigare beskrivna huvudkategorierna så påvisas i Dia-

gram 1 hur den totala skuggningstiden i timmar, fördelades mellan huvudka-

tegorierna, per vecka, i fallande skala. 

 

 
Diagram 1 Tidsfördelning i timmar, per vecka, mellan huvudkategorier i 

fallande skala 

  

                                                           
6
 I studiens beskrivning av resultatet så betecknas, fortsättningsvis, timmar med ”t” 

och minuter med ”m”. 
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För att förtydliga vad detta innebär för aktiviteternas genomsnittstid per dag 

så redovisas detta i Tabell 2. 

 

Tabell 2 Tidsfördelning, mellan huvudkategorier i genomsnitt per dag, i 

fallande skala 

Aktivitet Genomsnitt  

per dag 

Barnfokus, Utevistelse 1t 35m 

Barnfokus, Innevistelse 1t 22m 

Rast 0t 53m 

Måltider 0t 53m 

Schemalagd planeringstid  0t 45m 

Omsorg 0t 39m 

Personalaktivitet 0t 37m 

Gå in och ut  0t 32m 

Delat fokus, Innevistelse  0t 26m 

Delat fokus, Utevistelse 0t17m 

Föräldrakontakt 0t 14m 

Läsvila 0t 10m 

Samling 0t 6m 

 

Som tillägg till ovanstående diagram och tabell kan nämnas att det var föräld-

rafika en dag, vilket var en speciell händelse och ej frekvent återkommande i 

verksamheten. Om tiden för denna föräldrafika dras bort från kategorin Föräld-

rakontakt så blir tiden för denna aktivitet 7m per dag.  
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Genom att titta närmare på underkategorierna så kan där utläsas att tiden, då 

förskolepersonalen var i barngrupp, delas upp på olika aktiviteter; Fokus på 

barn samt Övriga aktiviteter, vilket åskådliggörs genom Tabell 3. 

 

Tabell 3 Tidsfördelning, per vecka och i genomsnitt per dag, mellan under-

kategorierna, i fallande skala då personalen är i barngrupp. 

Aktivitet; 

Fokus på barn 

Tid  

per vecka 

Genomsnitt  

per dag 

Barnfokus; Utevistelse 7t 58m 1t 35m 

Barnfokus; Innevistelse 6t 51m 1t 22m 

Måltider 4t 28m 0t 53m 

Omsorg 3t 15m 0t 39m 

Läsvila 0t 51m 0t 10m 

Samling 0t 31m 0t 6m 

Summa fokus på barn 23t 54m 4 t 45m 

Aktivitet; 

Övriga aktiviteter: 

Tid  

per vecka 

Genomsnitt  

per dag 

Personalaktivitet 3t 8m 0t 37m 

Gå in och ut  2t 38m 0t 32m 

Delat fokus, Innevistelse  2t 10m 0t 26m 

Delat fokus, Utevistelse 1t 25m 0t17m 

Föräldrakontakt 1t 8m 0t 14m 

Summa övriga aktiviteter: 10t 29m 2t 6m 

 

Genom den hittills genomförda redovisningen så påvisas vad tiden används till 

utifrån huvud- och underkategorier. I analysen blev det också tydligt hur tiden 

användes vilket beskrivs i nästa avsnitt.  

Hur användes tiden? 
Under skuggningens fem dagar klockades 314 aktiviteter, i genomsnitt innebar 

det 68 aktiviteter per dag vilka hade en spridning mellan 43 och 92 aktiviteter 

per dag. 

 

Aktiviteterna då förskolepersonalen hade fokus enbart på barnen varierade 

under veckan och utfördes under olika lång tid. Då aktiviteterna ofta blev av-

brutna, så var variationen stor när det gällde hur länge varje aktivitet pågick. I 

analysarbetet framkom skillnader vad gällde aktiviteternas längsta samman-

hängande tid under skuggningen, den sammanhållna tid då personalens barn-

fokus inte avbröts.  
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För att tydliggöra den längsta sammanhängande tiden, i minuter, beträffande 

huvudkategorierna så illustreras detta nedan i Diagram 2. Rörande Barnfokus; 

innevistelse och Barnfokus; utevistelse har förtydligande gjorts med vilken aktivi-

tet som pågick under längst tid. 

 

 
Diagram 2 Längsta sammanhängande tid, i minuter, beträffande huvudkate-

gorierna. 

De gruppaktiviteter, planerade av gruppkollegorna, vilka genomfördes under 

skuggningen var utflykten, 1t 3m, som räknats in i Barnfokus; Utevistelse samt 

en aktivitet inne under 20 minuter vilket har räknats in i Barnfokus; Innevistelse. 

Ingen tid fanns planerad för arbete med enskilda barn, men spontant fick barn 

enskild tid med förskolepersonal vid två tillfällen samt vid ett tillfälle var ett 

barn var ensamt på läsvilan då de andra barnen var frånvarande. Utöver dessa 

tillfällen fick barnen ensamtid med personal då barnen använde lärplatta och 

behövde hjälp. 
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I Tabell 4 redogörs vidare för variationen av tidsfördelningen när det handlade 

om underkategorierna där personalen hade fokus enbart på barnen, både vid 

inne- och utevistelse. Detta sker i fallande skala utifrån aktivitetens längsta 

sammanhållna tid.  

Tabell 4 Variation av tidsfördelning, vid inne-och utevistelse, då personalen 

hade fokus på barnen. I fallande skala utifrån aktivitetens längsta samman-

hållna tid. 

 

Barnfokus, Innevistelse 

Variation 

Bygghörna 9m-35m 

Omsorg 1m-34m 

Läsvila 10m-29m 

Måltider 2m-29m 

Aktiv i barnens fria lek inne 2m-27m 

Läsa/Sjunga 1m-19m 

Miniröris, spontant 17* 

Tid för enskilt barn, spontant 11m-16m 

Flanosaga, spontant 15* 

Lego 3m-13m 

Lärplatta 1m-11m 

Sångsamling 3m-9m 

Pussel 2m-5m 

Plocka ihop med barnen 1m-4m 

Rita 3m* 

Lekkök, 2m* 

Barnfokus, Utevistelse Variation 

Lekpark, spontant 1t 9m* 

Utflykt 1t 3m* 

Sandlåda, 2m-44m 

Aktiv i barnens fria lek på gården 1m- 18m 

Fotboll 7* 

*Ingen variation kan påvisas då aktiviteten skedde en gång under skuggning-

en. 

 

De gånger personalen lämnade gården, gick till lekparken och på utflykt, var 

de gånger då den längsta sammanhållna tiden för en aktivitet pågick då perso-

nalen hade fokus på barnen. Under den tiden interagerade barn och vuxna i 

det som skedde och var delaktiga. Personalen avbröt inte aktiviteten utan in-

volverade barn och annan personal i det som skedde. Till exempel genom att 

säga till alla ”Nu sätter vi oss där borta så ska vi äta frukt”, ”Nu ska vi börja gå till-

baka. Kom så ställer vi oss där borta”, barngruppen och de vuxna var ett vi. 
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Under dagen skedde många saker parallellt när förskolepersonalen var med 

barnen vilket ledde till att den pågående aktiviteten avbröts, och då likaså 

samspelet mellan barnet/barnen och personalen. Genom Tabell 4 har tidigare 

påvisats variationen av den tid aktiviteterna pågick. För att ytterligare förtyd-

liga hur dessa avbrott påverkade aktiviteterna i verksamheten så redovisas, i 

Tabell 5 -Tabell 8, utdrag ur sammanställningarna av fältanteckningarna, se 

Bilaga 2. 

 

Under skuggningen uppmärksammades flera saker som påverkade tidsfördel-

ningen och förskolepersonalens prioriteringar i verksamheten. Personalen be-

rättade i informella samtal att de saknade tid för olika saker i verksamheten 

och samtidigt hade de svårt att, vid vissa tillfällen, ta vara på den tid som 

fanns. Ur fältanteckningarna redovisas nedan två utdrag för att illustrera detta.  

 

”Fem barn och fem personal på avdelningen. En personal leker med 

barnen. Fyra personal sitter och väntar på att fler barn ska vakna” (Fäl-

tanteckning från skuggning). 

 

”Ute på gården. 21 barn och 7 personal. 2 personal i sandlådan, intera-

gerar med barnen. 1 personal är med barnen i fri lek. 4 personal står 

och pratar med varandra” (Fältanteckning från skuggning). 

 

Det blev tydligt att mycket av tiden på avdelningen handlade om förflyttelse-

tid mellan aktiviteter och rum, både för barnen och för personalen. Som exem-

pel på ovanstående kan nämnas att en timmes planering för personalen, eller 

för en gruppverksamhet med barnen, sällan blev en hel timme. Här tillkom 

också att plocka fram och plocka undan vilket också minskade den reella tiden.  

 

Att dela upp barnen i mindre grupper med två gruppkollegor betydde ändå 

att personalen många stunder under dagen var ensam med sin grupp barn. 

Det kunde handla om att en personal plockade fram och bort, eller till exempel 

bytte blöjor. Stunder då personalen var ensamma med flera barn ledde till att 

förskolepersonalen fick en mer kontrollerande uppgift, att se till att inget far-

ligt hände. Dessa uppgifter kunde också innebära att räkna barnen, pricka av 

vilka barn som kom till förskolan och vilka som gick hem. Under de kontrolle-

rande arbetsuppgifterna var det inte möjligt för den ensamma förskoleperso-

nalen att aktivt delta i barnens lek eller helhjärtat interagera med dem.  

Schemalagd planeringstid 
Som tillägg till skuggningen följer här en närmare beskrivning av arbetslagets 

planeringstid och uppdragstid. Dessa beskrivningar gjordes av personalen 

under gruppintervjun och återges nedan.  

 

Under intervjun framkom att den schemalagda planeringstiden bestod av; en 

timme jämna veckor och två timmar udda veckor för hela arbetslaget, grupp-

kollegorna har en och en halv timme per vecka samt har personalen en halv 

timme egen reflektionstid vilken de styr över själva. Utöver detta hade man 
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möten på kvällstid två timmar i veckan, vilka på en månad skulle fördelas på 

en arbetsplatsträff (APT) för hela området, ett möte för hela huset och två mö-

ten avdelningsvis. I praktiken betydde detta att den schemalagda planerings-

tiden bestod av 5, 5 timme av de 40 timmar som arbetades på förskolan. Här 

påpekas att all personal inte alltid kunde medverka på hela kvällsmöten, eller 

inte alls, då det kunde vara barn kvar på förskolan då mötet pågick, vilket då 

gjorde att en del av planeringstiden försvann. Vidare hade förskolepersonalen 

olika uppdrag vilka innebar möten och annat arbete som löpande tog tid från 

tiden i barngruppen och påverkade det faktiska arbetet där. I arbetslaget hand-

lade uppdragen om informations- och kommunikationsteknik (IKT), mångkul-

turellt arbete, pedagogiskt utvecklingsarbete, läsutveckling, likabehandling, 

barn i behov av stöd, krisgrupp samt handledning av lärarstudenter när det 

var aktuellt. Vikarie sattes inte in för arbete med dessa uppdrag, utom eventu-

ellt när det gällde handledning av studenter. Tiden det handlade om beträf-

fande dessa uppdrag var, för hela arbetslaget tillsammans, ungefär 3,5 - 6 tim-

mar som återkom varje vecka, 3 timmar varannan vecka samt 3 timmar varje 

månad. Utöver dessa möten tillkom 7-10 träffar varje termin. Personalen utför-

de även löpande felanmälningar och beställde material till verksamheten. När 

förskolepersonalen planerade och genomförde utvecklingssamtal lämnade de 

också barngruppen. 

 

Förskolepersonalens upplevelser av hur arbetstiden an-
vänds 

I gruppintervjun framkom genomgående att förskolepersonalen upplevde en 

tidsbrist när det gällde det som skulle hinnas med under arbetstiden. Det som 

kännetecknade förskolepersonalens upplevselser av användingen av arbetsti-

den återges nedan. Här framställs först upplevelser kring användningen av 

den schemalagda planeringstiden, användningen av tiden i barngrupp och 

användning av tid som frigörs i verksamheten, för att avslutningsvis redogöra 

för personalens upplevelser kring de prioriteringar som görs när det handlar 

om tidsanvändningen.  

Användning av schemalagd planeringstid 
Arbetslaget återkom ofta till att de upplevde att de inte kunde använda plane-

ringstiden till det de egentligen ville och förklarar;  

 

Karin: ... för ofta tycker jag att, den här… våran planeringstid som vi har 

tillsammans, gruppkollegorna den äts ofta upp av att man måste göra 

kartläggningar eller handlingsplaner för barn och då, då tar det all tid 

och så får man inte tiden för reflektioner eller det man kanske skulle be-

höva göra… planera… 

Anna: Det är ju väldigt sällan man pratar verksamhet på den planering-

en. 

Karin: Ja… man, man... ibland så kanske man inte gör det man vill på 

den tiden utan den äts upp av saker som, som akut… 

Ulrika: Så det är prioriteringar… 
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Karin: Man måste ju göra en kartläggning på det här barnet… och det är 

ju viktigt så klart. 

 

Att skriva dessa kartläggningar och handlingsplaner på planeringstiden upp-

levdes leda till att verksamhetsplanering sällan skedde på den tiden. Det fanns 

också en upplevelse av en avsaknad av tid för reflektion vilket i intervjun be-

skrevs så här;   

 

Ulrika: …så om man funderar kring vad som tar mest och minst tid… 

Anna: Jag vet ju vad känner minst tid i all fall, minst tid till…. och det är 

reflektion och särskilt reflektion tillsammans med arbetslaget och kolle-

gorna…   

Flera ur arbetslaget: avbryter Jaa….mmm 

Anna:… och Karin som är min parhäst gruppkollega  

Flera ur arbetslaget: avbryter …mmm… 

Sofie: ..att man inte har tid för reflektion som man ska ha….. 

 

Då planeringstiden för gruppkollegorna ”äts upp” av andra saker så upplevde 

personalen att de behövde annan tid för att reflektera. 

Användning av tid i barngrupp 
Bristen av tid för gruppkollegorna att sitta ner och planera aktiviteter för sin 

grupp, ledde till att den planeringen skedde i verksamheten och då oftast på 

golvet i barngruppen.  

 

Anna: Våran reflektion… om vi pratar för oss de två gruppkollegorna 

… våran reflektionstid och planering för hur vi ska ta vidare gruppen, 

det sker på golvet nere i verksamheten… 

Karin: Mmmm. 

Anna: … medans man försöker stå och prata så… samtidigt som man 

lyssnar och titta där så det blir ju liksom inte som att man såhär… 

Cissi: avbryter Är fokuserad… 

Anna: …nä… 

Sofie: Det blir ingen reflektion utan en diskussion… 

Karin: Hur går vi vidare, det hinner vi ju inte prata om 

Anna: avbryter Vi vet ju hur vi ska gå vidare… sådär… men det kom-

mer i farten, det är ju inte så att man sätter sig ner och… har en diskusi-

son om det.  

Flera ur arbetslaget: Nää…ja precis… 

 

Personalens åsikter gick tydligt isär när det gällde synen på planeringen i 

barngruppen.  

 

Anette: Det är samma för oss också…annat par gruppkollegor 

Sofie: avbryter Nää… jag vägrar att prata vet du... jag är med barnen 

när jag är med barnen… 
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Anette: Jo men det blir så ibland att vi sitter liksom samma dag som… 

liksom på onsdag… ”vad ska vi göra med det här?” 

 

Många barn och få personal påverkade arbetslagets upplevelser av att inte 

hinna med alla barn, att se alla barn. Förskolepersonalen upplevde att det då 

blev extra viktigt att ta till vara omsorgssituationer, till exempel vid blöjbyte, 

och göra det till vad personalen beskrev som ”en pedagogisk verksamhet”.  

 

Sofie: … men då får du ju göra blöjbytet till en pedagogisk verksamhet 

och föra samtal med barnen och sånt … när du har alla barn att byta blö-

jor på efter…. på eftermiddagen… så du får ta tillfällena i akt som finns 

på andra ställen också fast det tillhör ju omsorg också… 

Flera ur arbetslaget: Mmm… 

Cissi: Det är pedagogisk verksamhet fast det är små barn, det beror vad 

man gör den till… Men när man är med små barn, och kan verkligen 

ägna mig åt dem, då är det verkligen pedagogiskt… för är det inte peda-

gogiskt så är du ju en väldigt dålig pedagog och sen tror jag byta blöja 

Flera ur arbetslaget: avbryter  Jaa…mmm.. 

Cissi: Vi ska byta blöjor och vi ska krama dem, men i min kram ska det 

finnas en tanke om varför jag vet… de behöver den här omsorgen för att 

du ska känna dig trygg eller ja… alla olika bitar… 

 

Den upplevda tidsbristen ledde också till problem när det handlade om att 

kunna arbeta enskilt med barn, både barn med särskilda behov, men egentlig-

en ansåg personalen att det gällde alla barn.  

 

Sofie: Och jag tänker bara på som i fredags när det bara var ett barn som 

jag skulle läsa för och då gör man sig tid att ta fram en påse åt han, och 

bara lyckan att får se det tänkte jag såhär…varför går man inte undan tio 

minuter med han för? Han behöver ju det….  

Flera ur arbetslaget: Jaaa…joo… 

Sofie: … va? ..han behöver inte vara i den här stora gruppen hela tiden… 

Flera ur arbetslaget: Näe…jovisst….. 

Sofie: Utan...”läs du så tar jag han istället för att du ska duka”… 

 

Förskolepersonalen beskrev att de hade lärt sig att ”pussla” för att få det att gå 

ihop när personal går iväg och inte ersätts med vikarier; 

 

Cissi: Man måste pussla…. 

Flera ur arbetslaget: avbryter Joo…mmm… 

Cissi: Det är ju egentligen fel det vi gör nu därför att, för att personal ska 

kunna gå iväg för möten och uppdrag … för att man går ifrån verk-

samheten om man klarar det … tja… man har lärt sig att klara det att 

klara sig på färre personal  

 

En lösning för att möjliggöra för någon i arbetslaget att gå ifrån barngruppen 

och arbeta upplevs vara att gå ut med alla barn. En av konsekvenserna var vid 
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dessa tillfällen en upplevelse av att arbetsuppgifterna för den förskolepersonal 

som var kvar i barngruppen då handlade om att ha uppsikt över många barn 

för att se att inget farligt hände.  

Personalen gav uttryck för upplevelser av att tiden för de olika aktiviteterna i 

barngruppen påverkades av det förarbete och efterarbete som var nödvändigt 

kring varje aktivitet. Att plocka fram, plocka undan och hämta saker under 

pågående aktivitet gjorde också att tiden för till exempel barnens gruppaktivi-

tet egentligen inte var så lång som det såg ut på en nedskriven planering.  

 

Karin: … ibland om vi… om det är nåt vi ska göra vi… kanske ska vara i 

matsalen för vi kan inte vara här i ateljén och så måste man hämta gre-

jer… då blir det så att jag kanske går och plockar ihop de sakerna istället 

för att vara med barnen och då blir Anna själv då… en stund… 

Anna: Mmm … 

Flera ur arbetslaget: Jaa… 

Karin:….innan vi sätter igång med gruppen… 

Flera ur arbetslaget: Mmmm… 

Karin: … så blir det väldigt ofta att man ska gå och samla saker 

Flera ur arbetslaget: avbryter Jaaa.. 

Karin: …”åh gud nu glömde jag det”… men ja, då får jag springa och 

hämta… 

Flera ur arbetslaget: Mmm.. 

Karin:… så det är mycket så, man har inte hunnit planera det i förväg så 

mycket utan då får man göra det i farten där, och då behöver man det 

och det… och då får man gå och plocka… 

Sofie:… för efteråt måste vi ju plocka undan också.  

Flera ur arbetslaget: Ja… mmm 

Sofie:…för att vi ska ha nästa verksamhet i samma rum  

Flera ur arbetslaget: Mmm… 

Sofie: Så om man då tittar på verksamheten man har med barna de här 

två timmarna tid för grupp med tio barn så blir ju det extremt lite, för 

det är förberedelse ,det är utförande och det är efterarbete… 

Flera ur arbetslaget: Jaa…mmm...så är det.. 

Sofie:…ja…och då är ju nån själv. 

 

Den upplevda tidsbristen hos förskolepersonalen hade fått personalen att ta 

ställning till om de tänkte göra arbetsrelaterade uppgifter på fritiden eller inte, 

här gick åsikterna isär i arbetslaget.  

 

Anette: Saker som är till jobb… som vi jobbar…ska vi jobba på jobbet ska 

vi jobba på jobbet. Jag vill inte sitta hemma heller.  

Flera ur arbetslaget: Mmm… 

Anette: Absolut inte, även om jag har tid hemma. Absolut inte, det ska 

vara här. 

Sofie: Det kommer jag aldrig att lära mig alltså och nu är jag i den här ål-

dern … jag gör hemma jag… 
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Anette: Ja vi är olika… 

 

Arbetslaget beskrev upplevelser av missnöje då de inte hann med det de skulle 

göra och detta gällde inte bara i barngruppen utan också de uppdrag de utför-

de. Förskolepersonalen uttryckte; 

 

Karin: Jag kände förra gången när jag hade tid för uppdrag så kom jag in 

i sånt flow… man vill ju göra… klart, men man hinner aldrig göra klart 

och det är det man känner när man går därifrån…”Nu har jag inte hunnit 

klart.”  

Flera ur arbetslaget: Nää… joo… 

Karin: Jag glömmer och tänka på allt faktiskt som jag gjorde. 

Flera ur arbetslaget: Mmm… 

Karin: Men jag känner mig missnöjd för jag hinner inte klart 

Cissi: avbryter Man känner sig inte nöjd…ja… 

Karin: Vi hinner inte nästan... nånting 

Anna: avbryter det är ju liksom… 

Karin: avbryter fast vi har ju gjort massor också men… man blir inte 

klar...då känner man sig missnöjd… 

Användning av tid som frigörs 
Över lag upplevdes det svårt av förskolepersonalen att vara flexibel och spon-

tant ta tillvara tid när det var få barn på avdelningen. Under våren hade ar-

betslaget befriats från arbetsuppgifter kring måltiderna, annan personal du-

kade fram, plockade undan och städade det mesta kring måltiderna. Denna 

extra personal frigjorde förskolepersonal ur arbetslaget och i förlängningen tid. 

Den frigjorda arbetstiden hade inte tillvaratagits och planerats för, och arbets-

laget reflekterade själva under intervjun över hur den tiden användes. 

 

Cissi: Det är skönt. att annan personal sköter arbetsuppgifterna kring 

måltiderna 

Flera ur arbetslaget: Jaaa. 

Cissi: …..men hur har vi använt egentligen? Vi använder inte den perso-

nalen?…på något annorlunda sätt?…det är bara att vi kommer tidigare 

från rasterna…vi har ju inte gjort nån stor förändring…. 

Sofie:… ja…förra veckan var det så mycket barn sjuka så annars ska vi ju 

dela upp… 

Karin: Vi har ju pratat om att ha två läsvilor istället för en… 

Flera ur arbetslaget: Mmm…. 

Sofie: Och får vi till det nu då… liksom som vi har tänkt med det prak-

tiska… då kan man ju dela upp barnen och måla och vi kan göra hur 

mycket som helst eftersom det frigör mer personal. 

Cissi: Ja vi är klara från rasterna mycket tidigare…så…. 

Sofie: Det som kan vara det blir ju att det blir mer prat…”vad ska vi 

göra” sinsemellan, nu har vi tid att göra det istället för att titta på barnen. 
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Sofie fortsätter reflektera kring att personalen pratade med varandra istället för 

att titta på barnen; 

 

Sofie:… då liksom prioriterar vi andra saker när det är lugnt med 

barn… istället för att vi skulle kunna prioritera barnen och kanske 

kunna ta två stycken barn… och ett barn… och tänk känslan för bar-

net…  

 

Upplevelsen av att kunna bli bättre på att utnyttja frigjord tid höll många av 

personalen med om, samtidigt fanns det en upplevelse hos viss personal att 

det kunde vara en risk att personalen gjorde saker med barnen jämt.  

 

Cissi: … jag tänkte för att ibland känner man att vissa dagar, inte varje 

dag, ”nu är det lugnt vi ska låta dem vara?” … bland kanske man kan 

passa på för mycket…   

 

Att spontant gå iväg och planera när det var möjligt upplevdes svårt för per-

sonalen. 

 

Ulrika: Är det nåt som ni vill tillägga... just med mest tid och minst tid … 

Cissi: Ibland är det… att när vi inte har många barn kan vi gå ifrån 

barngruppen men det blir alltid det där spontana och…”Nu går jag. 

Kan jag gå nu? Nu skulle jag behöva”… det är det mer spontana och det 

känns att det inte är så bra… 

Anna: Nä… 

Cissi: Man vill veta, ”Nu ska jag gå!” 

Anna: Man skulle ju vilja ha det planerat men sen är ju vi rätt… vi skulle 

ju kunna bli bättre på att utnyttja den tiden också… när vi är mindre 

barn 

Sofie: Avbryter Mycket!… och speciellt då att jobba med enskilda 

barn… 

Flera ur arbetslaget: Mmm… 

Sofie: Det är ju sällan man säger att ”nu går jag ifrån och jobbar” med ett 

barn ….för alla barn kan ju få känna att ”jag bara får vara med nån 

vuxen och göra nånting”. 

Ulrika: Hur kommer det sig att man inte gör det? 

Anna: Jag tror det kan handla om att man kanske känner att 

”Näe...varför ska jag fråga om jag ska gå iväg..?”  

Flera ur arbetslaget: Ja… 

Karin: Ja, man känner inte att man har mandat att göra det helt enkelt… 

Anna: Näe… jag tror att det kan vara så att man… folk känner att då 

kanske de tror och tycker att jag… försöker dra fördel och få det lite 

lugnt  

Karin: avbryter Men det handlar ju inte om att får det lugnt utan 

Anna: avbryter Nej alltså… men det är väl så man tänker kanske…”nu 

ska jag glida iväg” och såna saker...vi är dåliga på…jag vet inte… 
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Arbetslaget diskuterade i samband med ovanstående och tankarna skiljde sig 

åt. Personal påtalade att upplevelserna kring att spontant lämna barngruppen 

och göra annat hade att göra med var och en personligen. 

 

Trots att personalen hade lösningar på hur planeringen skulle kunna se ut, vid 

frigjord tid, för att gynna verksamheten och barnen, så beskrev arbetslaget att 

de höll fast vid den gamla strukturen. Detta fast att det inte behövdes nu samt 

att personalen blev stressade av den.  

 

Anna:… men det är ju så roligt för… ja jag vet… det sa vi ju förut, förra 

veckan… ”vi behöver ju inte stressa in nu vid halv elva, vi kan börja gå 

in vid elva istället”… 

Flera ur arbetslaget: Ja precis…mmmm 

Anna: För då slipper vi det hära…det kan ju bli stökigt just den halv-

timmen…  

Flera ur arbetslaget:  Ja. 

Anna: Men nu eftersom vi inte behöver duka så behöver vi inte vara inne 

till elva, men ändå…man, det liksom sitter i ryggmärgen  

Flera ur arbetslaget: Ja   

Anna: ”Halv elva. Nu är det dags att börja gå in!”… 

Flera ur arbetslaget: Jaa…mmm… 

Anna:… och så gör man  det per automatik 

Upplevelser kring prioriteringar 
Förskolepersonalen upplevde att de uppgifter som skulle utföras prioriterades 

olika, vilket påverkades av vad som upplevdes viktigare än annat, av sig själv 

och andra. Bland annat upplevdes att förskolechefens syn på det arbete perso-

nalen utförde påverkade prioriteringen av arbetsuppgifterna. Förskolepersona-

len beskrev en kollision mellan arbetet i barngruppen och det förskolechefen 

såg vid möten och som lyftes fram i lönesamtal.  

 

Anna: … det är ju så klurigt… jag har ju fått… mitt jobb är ju att vara 

med barnen, men jag har ju fått andra uppdrag som åligger mig att göra.  

Flera ur arbetslaget: Mmm… 

Anna:…och de måste jag ju också göra OCH det som chefen ser 

Sofie: avbryter Det är ju inte det du gör med barnen. 

Anna:: Exakt! 

Sofie: Ja det är det som prioriteras, det är det som lyfts fram i lönesamtal 

”vad gör du för extra”… 

Anna:: Har man fått….det här datumet ska det här vara färdigt då måste 

jag ju göra färdigt det för då vet han förskolechefen om att det ska vara 

klart det här datumet och då måste jag se till att göra klart det. Sen om 

jag har liksom prioriterat och suttit med ett speciellt barn fem dagar den 

veckan liksom en kvart varje dag… det har ju inte han förskolechefen 

en aning om så att det är liksom… det är jätteklurigt det där, vad ska 

man prioritera och inte? Man vill ju prioritera barnen men sen måste 

man tänka på sig själv också.  
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Flera ur arbetslaget: Ja..jooo…  

Anna: Förstår ni? 

Sofie: Det blir en konflikt i ens 

Flera ur arbetslaget: avbryter Ja…precis…jo… 

 

Det fanns också en upplevelse av en prioriteringsordning när det handlade om 

de förekommande uppdragen. De uppdrag som låg närmast förskolechefen, 

som till exempel när det handlade om pedagogiskt utvecklingsarbete och lika-

behandlingsarbete, upplevdes prioriteras högt. 

 

Anna: Så är det, och det som är intressant att det finns olika vad som är 

viktigt och det finns ju en skala… det skulle man ju kunna säga, vad det 

är för saker som är viktiga att gå iväg för att göra… 

Flera ur arbetslaget: Mmm…. 

Anna: Tecken, hemsida sånt som bara är för det här huset det är väldigt 

oviktigt men sånt 

Sofie: avbryter sånt som SKA vara det viktigaste... 

Anna: jo men så... pedagogiskt utvecklingsarbete det är väl högst upp? 

Det är väl det viktigaste… för det är ju det som är närmsta chefen… av 

de här grejerna... det är ju aldrig så att vi ställer in det pedagogiska ut-

vecklingsarbetet, utan det gör man ju.  

Flera ur arbetslaget: Jaa. 

Cissi: Likabehandling också… 

Anna: …så det finns ju en skala och om man tittar på den och det som är 

det som är närmast toppen är det som är viktigast och sen det som bara 

är på huset det, det får göras aldrig.  

Flera ur arbetslaget: Mmm… 

Sofie: Ja det får göras aldrig…. 

 

Praktiskt arbete med avdelningens fysiska miljö hade prioriterats bort från 

kvällsmöten då utbildning av hela personalgruppen prioriterats istället. Perso-

nalen ansåg att utbildningarna var viktiga, men att det blev fel när utbildning-

ar genomfördes på bekostnad av andra aktiviteter. Arbetslaget diskuterade 

kring hur de skulle kunna hinna med det som de ville.  

 

Karin: Vi kanske skulle börja skriva upp vad det är man behöver göra? 

”Det här behöver jag göra, det här behöver jag tid till...” 

Flera ur arbetslaget: Ja. 

Karin: Åsså när det blir tid över kan man liksom titta på den där listan 

och se prioritera vad är det som behöver göras mest just nu… men de är 

ju svårt att veta … men… vad är mest akut..? 

Flera ur arbetslaget: Mmm… 
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Förhållande mellan förskolepersonalens upplevelser och 
faktisk fördelningen av arbetstid 

Förskolepersonalen upplevde att de behövde mer tid för reflektion med kolle-

gor då reflektionstiden ofta användes till annat än just reflektion och verksam-

hetsplanering. Beträffande den schemalagda tiden för planering under veckan 

så låg denna huvudkategori på femte plats vad gäller tidsfördelningen och det 

är den aktivitet som tar längst sammanhängande tid i anspråk under veckan. 

 

Vid flera tillfällen tog arbetslaget upp sin möjlighet att bli bättre på att ta till-

vara tider på dagen då de var större antal personal och få barn. Under skugg-

ningen förekom spontana aktiviteter vid fem tillfällen. Den längsta samman-

hållna tiden för de spontana aktiviteterna var vid vistelsen vid lekparken. Den 

påtalade svårigheten att ta vara på tid uppmärksammades under skuggningen 

och genom två utdrag ur fältanteckningarna (se sid. 24) bekräftas detta ut-

vecklingsområde. 

 

Bristen på möjlighet till verksamhetsplanering på den schemalagda plane-

ringstiden ledde enligt personalen till att planering skedde i barngruppen, vil-

ket tydligt framgick under skuggningen. Planeringen i barngruppen påver-

kade aktiviteterna med barnen, aktiviteterna avbröts ofta och ledde till mycket 

korta sekvenser då förskolepersonalen hade fullt fokus på barnen. Personalen 

hade olika åsikter när det handlade om planeringen som skedde i barngrup-

pen, vilket visar sig i diskussionen kring användningen av tiden i barngrup-

pen. Trots dessa skilda åsikter så skedde denna typ av planering under skugg-

ningens alla dagar, mer eller mindre.  

 

Personalen betonade vikten av att ta tillvara omsorgssituationer och göra det 

till ”en pedagogisk verksamhet” för att hinna se alla barn. Omsorgssituationerna 

hamnade på sjätte plats vad gäller tidsfördelningen och spridningen på den 

sammanhängande tiden var 1m till 34m. Det framkom under skuggningen att 

personal gjorde saker samtidigt som när de till exempel bytte blöja. Samma sak 

skedde under barnens måltider som hamnade på fjärde plats vad gäller tids-

fördelningen.  

 

Att inte ha möjlighet att arbeta enskilt med barn återkom i arbetslagets dis-

kussion. Genom skuggningen framkom inga planerade tider för enskilt arbete 

med barn utan det skedde vid ett tillfälle spontant då personal tog sig tid för 

enskilt arbete med två barn samt en gång då ett barn var ensamt på vilan då 

andra barn var frånvarande. Utöver detta fick barnen enskild tid med försko-

lepersonal när de använde lärplatta. 
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Diskussion 
Inledningsvis ställde jag mig frågande till hur det är med tiden i förskolan 

egentligen, hur fördelas arbetstiden på det förskolepersonalen är ålagda att 

göra? Och räcker tiden verkligen inte till? Genom ett förtydligande av hur för-

skolepersonalen upplever att tiden används i förskolan, visa på vad tiden an-

vänds till, men också hur den används så är förhoppningen att det kan ge en 

ökad förståelse för vilka effekter detta har på verksamheten. I detta kapitel 

diskuteras föreliggande studies resultat i förhållandet till tidigare forskning 

samt studiens syfte under rubrikerna; Tidsbrist, Schemalagd planeringstid, 

Barngrupp och Frigjord tid, för att avslutas med avslutande reflektioner och 

förslag till vidare forskning.  

 

Tidsbrist  

Utifrån denna studies frågeställning kring vad som kännetecknar förskoleper-

sonalens upplevelser av hur arbetstiden används i förskolan, så framkommer 

en övergripande upplevelse av tidsbrist. Denna upplevda tidsbrist hos perso-

nalen är något som stämmer väl överens med tidigare internationella och 

svenska studier, som hos Johansson (2011), Tsai, Fung, och Chow (2006) Wag-

ner, et al. (2013) och Zhai, Raver och Li-Grining (2011).  Det är vanligt att per-

sonalen känner att de inte hinner med allt som ska göras och som Ekström 

(2007) och Tsai, Fung och Chow (2006) skriver, upplevs det administrativa ar-

betet samt arbete som inte ses som pedagogiskt, ta mycket av arbetstiden i an-

språk. En generell upplevelse finns hos personal, av att inte hinna med de 

övergripande målen vilket leder till känslor av missnöje, är något som även 

återkommer hos Johansson (2011), Tsai, Fung och Chow (2006), Wagner, et al. 

(2013) och Zhai, Raver och Li-Grining (2011). Till skillnad från Ekström (2007) 

så framkom i denna studie inte att tid saknas för dokumentation, vilket kan 

bero på olika saker. Antingen så tycker personalen att dokumentationer inte 

hinns med men nämner det inte då dokumentation anses ingå i den avsaknade 

tiden för reflektion, eller så är dokumentation något som sker per automatik 

och därför glöms bort att nämnas trots att den utförs. 

 

Den upplevda tidsbristen beskrivs vid ett flertal tillfällen av förskolepersonal 

under skuggningen och under gruppintervjun. Samtidigt har personal svårt att 

spontant ta tillvara på tid som finns, eller uppstår. Här har förskolepersonalen 

möjlighet att utöva inflytande på verksamheten, vilket personal ofta anser att 

de ha få möjligheter till (Ekström, 2007). Det uppstår en dubbelhet när det gäl-

ler denna studies resultat när man ser till den upplevda tidsbristen och de 

stunder då tid inte utnyttjas till sådant som personalen önskar få tid till. Vidare 

kan det här vara intressant att utifrån detta diskutera kring de prioriteringar 

som görs i verksamheten. Då barnen på förskolan påverkas negativt av perso-

nalens ökade arbetsbelastning samt större barngrupper (Månsson, 2013; Mård-

sjö Olsson, 2010) är det extra viktigt att se till hur prioriteringar görs och vilka 
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konsekvenser dessa får. Prioriteringarna, genomförs för att, som Mårdsjö Ols-

son (2010) och Gannerud och Rönnerman (2006) skriver, försöka hitta balansen 

mellan det faktiska arbetet och möjligheten till måluppfyllelser när det gäller 

läroplanen. I denna studie påvisas olika prioriteringar vilka handlar både om 

tiden i och utanför barngruppen.  

 

Schemalagd planeringstid 

När det handlar om den schemalagda planeringstiden så existerar den i före-

liggande studie rent praktiskt och den är uppdelad på olika konstellationer av 

personal. Den schemalagda planeringstiden ligger på femte plats vad gäller 

tidsfördelningen av huvudkategorierna och är den aktivitet som tar den 

längsta sammanhängande tiden i anspråk under veckan. Tid finns alltså för 

planering, det som är intressant att titta närmare på är hur tiden används och 

hur det kommer sig att planeringstiden används till akuta saker. Att titta när-

mare på planeringstidens användning är viktigt då det leder till en upplevelse 

hos personalen att inte hinna med att planera verksamheten i lugn och ro. Bris-

ten på den sortens planering kan ha stor effekt på verksamheten vilket Alve-

stad, et al. (2014) skriver om, speciellt då barngrupperna blir större och det 

finns mindre tid till varje enskilt barn.  

 

I denna studie framträder ett mönster att den schemalagda planeringstiden 

används till akuta saker som uppkommit och sådant som upplevs ligga närm-

ast förskolechefen, vilket påverkar verksamhetens dagliga planering. Intres-

sant här är att fundera kring hur det kommer sig att detta sker och hur dessa 

prioriteringar görs? Vidare kan skillnader i prioriteringar av uppdrag vara ett 

problem då funderingar väcks kring, vad som är viktigast och varför? Det blir 

då viktigt för personalen att kunna skilja på sak och person för att kunna se att 

det är det aktuella uppdraget som är viktigast just nu, och att det inte är perso-

nen i sig som prioriteras. Fortsättningsvis är det intressant att fundera kring 

vad som kan hända om förskolepersonal helt och hållet prioriterar barngrup-

pen när de upplever att barnen åsidosätts. Likaså vad förskolechefer anser om 

personal vilka är närvarande i barngruppen och prioriterar denna fullt ut och 

som frånsäger sig uppdrag om de känner att det inte blir bra för barnen i den 

dagliga verksamheten.  

 

Barngrupp 

Det som inte hinner planeras på den schemalagda planeringstiden sker i barn-

gruppen och leder till att aktiviteter avbryts. Avbrotten uppstår likaså när per-

sonal gör flera saker samtidigt, vilket stämmer väl överens med vad Gannerud 

och Rönnerman (2006), Eriksson Bergström (2013) och Mårdsjö Olsson och 

Löfström (2008) menar är vanligt i förskolan. Fortsättningsvis har Sheridan, 

Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har en poäng i att det är en fördel om 

personalen i förskolan har beredskap och tar tag i saker som händer, men det 

går inte att nog betona vikten att hitta balansen mellan denna beredskap och 

att vara närvarande i barnens vardag. Liksom Gotvassli (2002) påtalar är pla-

nering i barngruppen inte heller önskvärd av personalen i denna studie, men 
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ses av vissa i arbetslaget som nödvändig. Den tid personal har fokus på barnen 

i olika aktiviteter varierar mycket och innebär ofta många avbrott vilket leder 

till många korta stunder av interaktion med barnen.  

 

Ovanstående kan kopplas till den strävan som finns att göra omsorgsituationer 

till ”en pedagogisk verksamhet”. Då avbrott även förekommer under omsorgssi-

tuationer och måltider väcks en nyfikenhet kring hur fokuserade på barnen 

förskolepersonal egentligen är under omsorgs och måltidssituationer samt hur 

pedagogiska dessa situationer blir. När det handlar om prioriteringarna kring 

arbetet i barngruppen så kan här diskuteras hur prioriteringsordningen ser ut 

när det gäller interaktion med barnen och andra aktiviteter/avbrott. Som Kihl-

bom, Lidholt och Niss (2009) skriver, krävs det närvarande och uppmärksam 

personal för att möta barnens behov och det framstår vara svårt att uppnå en 

genuin närvaro och uppmärksamhet när aktiviteter med barnen pågår i ett par 

tre minuter i sträck.  

 

Personaltäthet och barngruppens storlek är två faktorer som personal i denna 

studie upplever påverka hur tiden används i förskolan. Extra tydligt blir detta 

då någon, eller några, ur personalgruppen lämnar avdelningen för till exempel 

planering, förberedelser eller olika uppdrag. Alla dessa delar är på olika sätt 

betydelsefulla för arbetet med läroplanens måluppfyllelse, men frågan är hur 

en god kvalitet kan uppnås för barnen i verksamheten när personalen är från-

varande och arbetar med andra saker? Det blir extra viktigt att fundera kring 

ovanstående då det påtalas av förskolepersonal att arbetet med barnen är 

grundläggande i arbetet, men samtidigt anses till exempel uppdragen betydel-

sefulla för förskolechefen och i förlängningen för lönesättningen.  

 

I förskolan återkommer situationer där personal är ensam med en större grupp 

barn vilket leder till arbetsuppgifter av ett mer kontrollerande slag. Dessa till-

fällen ökar när personal är frånvarande och vikarie inte sätts in. Låg perso-

naltäthet kan som Johansson (2011) skriver vara en stressfaktor för personalen 

likaså kan upplevelsen av att, som förskolepersonal i föreliggande studie be-

skriver, ”passar våra barn” och ha kontrollerande arbetsuppgifter i förlängning-

en leda till frustration hos personalen. Vidare kan det påverka personalens 

förmåga att, som Pakarinen et al. (2010) och Tsai, Fung och Chow (2006) näm-

ner, prestera i verksamheten. Likaså är det möjligt att tänka sig att många kon-

trollerande arbetsuppgifter kan leda till sämre möjligheter att stödja barnen 

och uppnå de pedagogiska målen. 

 

Upplevelser av att inte hinna med alla barn är vanligt i förskolan och bekräftas 

av Arnér och Tellgren, (2006), Lillvist (2009), Johansson (2011) och Tsai, Fung 

och Chow (2006). I denna studie påtalar personal värdet av enskild tid med 

barn, men planerar inte för att detta ska bli möjligt. Detta blir något att tänka 

på då vikten av att barn får egen tid med personal och blir sedda är mycket 

betydelsefullt enligt Kihlbom, Lidholt och Niss (2009). I och med svårigheter 

att hinna med alla barn så minskar barnens delaktighet och inflytande, vilket 

är vanligt då barngrupperna blir större (Arnér och Tellgren, 2006; Lillvist, 
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2009). Här kan man tänka sig att det är det extra viktigt att utnyttja alla till-

fällens som ges för att erbjuda barn möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Frågan blir då fortsättningsvis om det enbart är enskild tid med förskoleperso-

nalen som barnen behöver för att bli sedda i förskolan? En tanke utifrån förlig-

gande studie är att barnen möjligtvis kan göras mer delaktiga i det som händer 

på avdelningen vilket både är spännande för dem, men också kan vara tidsbe-

sparande. Genom att göra barnen delaktiga i diskussioner och arbetet kring det 

som sker på avdelningen skulle det möjligtvis leda till ett gemensamt projekt 

där personal och barn tillsammans kan diskutera och praktiskt arbeta med 

detta. Att skapa ett vi, där personal, tillsammans med barnen, pratar om sådant 

som inte hinns med på planeringstiden och inte göra det som ett avbrott i nå-

gon annan aktivitet.  

 

Frigjord tid  

I denna studies resultat tydliggörs svårigheter i att prioritera och hur, vilket 

kan grunda sig i olika saker, bland annat verksamhetens organisation och ar-

betsklimat. Till att börja med kan svårigheterna med att göra prioriteringar 

kring tid som frigörs, bero på att verksamheten är starkt präglad av organisat-

ionens tidigare planering, så som man har gjort tidigare. När det handlar om 

frigjord tid så framkommer att det finns tid, det är alltså ingen tidsbrist, utan 

den handlar om hur förskolepersonal väljer att använda den tid som finns. 

Frågan är om svårigheterna att utnyttja den frigjorda tiden grundar sig i för lite 

reflektion i arbetslaget om hur man vill arbeta och hur man ska jobba, eller om 

det handlar om något annat? Detta kan relateras till Astvik och Melin (2012) 

och Granbom (2011) vilka menar att bra kommunikation mellan personalen är 

av största vikt för kvalitén på verksamheten. Utifrån denna studie tänker jag 

att genom regelbundna möjligheter att reflektera tillsammans, hela arbetslaget, 

kan kommunikationen mellan förskolepersonalen underlättas och då ge en 

ökad trygghet i att ta egna beslut samt göra prioriteringar som gagnar verk-

samheten.  

 

Att inte ta till vara tid som frigörs eller utnyttja tid när det är få barn och fler 

personal drabbar barnen som går på förskolan. Utifrån föreliggande studies 

resultat är frågan om det egentligen finns någon risk att barnen i förskolan får 

göra för mycket med tanke på barnantal, aktiviteternas många avbrott samt ak-

tiviteternas korta sammanhängande tidssekvenser. Vidare väcks också funde-

ringar kring att det i denna studie både nämns att det finns en risk att göra för 

mycket samtidigt som förskolepersonalen betonar att man ska ta tillvara om-

sorgssituationerna. Diskussioner behöver föras i arbetslag om hur tankarna går 

när det handlar om att göra saker med barnen. Det finns stora skillnader i det 

som kan göras, det kan vara planerade och spontana aktiviteter initierade av 

personal, men också ett aktivt deltagande i barnens fria lek. Att aktivt delta i 

leken, både ute och inne, för att utmana barnen är enligt Johansson, Lindgren, 

och Hellman (2013) viktigt för barnens utveckling och lärande, likaså att som 

personal stanna i leken en längre tid så att den inte avbryts (Knutsdotter Olofs-

son, 2009).  
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Avslutande reflektioner 

Genomgående kan diskussioner föras om det behövs mer tid för reflektion, 

diskussion och dokumentation i förskolan eller om det handlar om hur tiden i 

förskolan används. Utifrån de växande barngrupperna är det mycket viktigt 

att i samtalen under den schemalagda planeringstiden anta ett barnperspektiv 

för att möjliggöra att varje barn i förskolan blir sett av personal.  

 

En fundering som uppstått under arbetet med denna studie är om de stunder 

av frigjord tid som finns men inte utnyttjas, kanske fyller ett syfte i verksam-

heten. Att den tiden behövs för att kunna lösa oplanerade och oförutsedda 

situationer. Likaså kan dessa stunder möjligtvis göra att förskolepersonalens 

arbetsdag upplevs mindre stressad och då leda till att personalen orkar mer. 

Att det upplevs vara en möjlighet till återhämtning.  

 

Utifrån denna studies resultat är det angeläget att fundera kring vad tiden i 

barngruppen används, men speciellt hur den används för att undvika avbrott, 

prioritera mindre grupper och tid med enskilda barn. Om förändringar i arbe-

tet i barngruppen ska kunna genomföras är det sannolikt en förutsättning att 

alla i arbetslaget känner sig trygga i sina prioriteringar och med sina kollegor 

för att kunna ta beslut som gynnar verksamheten. Det är också troligen nöd-

vändigt med kommunikation och en samsyn kring arbetet utifrån förskolans 

uppdrag för att skapa en verksamhet med god kvalitet. En trygg arbetsmiljö, 

samsyn och god kommunikation kan möjligtvis uppnås genom diskussioner 

och reflektion där hela arbetslaget deltar. 

 

Förhoppningsvis kan föreliggande studie vara ett underlag för arbetet kring 

tidsanvändningen i arbetslag på olika förskolor, och väcka tankar hos personal 

i förskolan om vad de använder sin arbetstid till och hur de använder den för 

att i förlängningen höja verksamhetens kvalité. 

 

Vidare forskning 

Utifrån denna studies resultat framkommer många olika teman som kan vara 

utgångspunkter till vidare resonemang och forskning. Något som är intressant 

att titta närmare på är; vad i förskolan är så viktigt att det måste hanteras di-

rekt och avbryta annan aktivitet? Och var ligger ansvaret i alla avbrutna aktivi-

teter som drabbar barnen; hos den personal som avbryter eller den som tillåter 

att aktiviteten avbryts? En annan utgångspunkt för vidare forskning är under-

söka hur barnen har det i förskolan utifrån funderingen om personalen kan 

göra för mycket med barnen. Vad gör barn i förskolan och hur fördelas tiden ur 

ett barnperspektiv? Hur mycket egen tid får barnet när det till exempel hand-

lar om; stunder i bygghörnan med personal, stöd i leken, hur mycket lästid, 

sång, dans, måla och omsorg? Men kanske allra viktigast; Hur långa stunder 

får barn fokusera på en aktivitet samt hur långa stunder får barn i förskolan 

uppmärksamhet av personal som inte avbryter aktiviteten? 
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BILAGA 1: Missiv  

 
 

Genom detta brev tillfrågas du skriftligt om deltagande i min studie som ska 

ligga till grund för mitt självständiga arbete som är en del i min utbildning till 

Förskollärare. Om du vill deltaga så fyller du i samtyckesblanketten på sida 2 

vilken jag sparar, du behåller sida 1. 

I examensarbetet vill jag titta närmare på hur tidsfördelningen ser ut när de 

gäller de olika arbetsuppgifter som utförs på förskolan samt personalens upp-

fattningar kring detta. 

 

Min undersökning kommer att grunda sig på två delar, den ena är observat-

ioner där jag följer personal då de arbetar samt skriver ner hur lång tid de äg-

nar sig åt olika arbetsuppgifter. Den andra delen består av en gruppintervju, 

som spelas in och jag för anteckningar, där vi diskuterar kring ämnet.  

Vid båda delarna av undersökningen kommer jag att ta hänsyn till Veten-

skapsrådet forskningsetiska principer vilket innebär att deltagandet är frivilligt 

och att du när som helst kan välja att avbryta ditt deltagande, både i observat-

ioner och i intervjun. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, 

likaså gäller förskolan och avdelningen. Observations- och intervjumaterial 

kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det och när det själv-

ständiga examensarbetet är betygsatt kommer det insamlade materialet att 

raderas/förstöras. Resultatet kommer enbart att användas till forskningsända-

mål.  

Om du är intresserad av att få arbetet när det är betygsatt så mailar jag arbetet 

till dig. Mailadress kan lämnas på sida 2.  

 

Du kan ställa frågor till mig, när jag är på avdelningen eller kontakta mig på 

mail; xxxxxxx@xxx.com eller telefon; 070-xxx xx xx.  

 

Tack för att du vill vara med.  

 

_______________________________________ 

Ulrika Netscher Sundin 

 

 

 

 

Sida 1 av 2  
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Samtyckesblankett 

 

Jag har informerats om Ulrika Netscher Sundins studie och fått ett exemplar av 

den skriftliga informationen.  

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

när som helst utan att ange någon motivering. 

 

 

……………………………………………………....  

Underskrift 

…………………………………………………….... 

Namnförtydligande 

 

………………………….... 

Datum  

 

 

………………………………………………………. 

Mailadress 
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BILAGA 2: Tabell 5-8, utdrag ur 

sammanställningarna av fältanteckningarna.  

 

Tabell 5 Aktiviteter under 43m 

Aktiv i barnens fria 

lek på gården 

1m 

Räkna, kolla barn 3m 

Sandlåda med barn 5m 

Gå in med barn 8m 

Aktiv i barnens fria 

lek inne  

4m 

Prata med personal 1m 

Aktiv i barnens fria 

lek inne 

2m 

Prata med personal 1m 

Aktiv i barnens fria 

lek inne 

10m 

Plocka ihop 2m 

Sångsamling 6m 

Summa aktiviteter: 11 stycken 

 

 

 

Tabell 6 Aktiviteter under 39m 

 

Byta blöja 7m 

Prata med personal 3m 

Föräldrakontakt 1m 

Prata med personal 1m 

Kolla barn  3m 

Trösta barn 2m 

Hjälpa barn med lär-

platta 

6m 

Bygger lego 3m 

Telefon 1m 

Prata med personal 4m 

Föräldrakontakt 1m 

Pussla med barn 2m 

Prata med personal 2m 

Aktiv i barnens fria 

lek inne 

3m 

Summa aktiviteter: 14 stycken 

 

Tabell 7Aktiviteter under 1t 1m 

Klä på 5m 

Föräldrakontakt 1m 

Klä på  4m 

Aktiv i barnens fria 

lek på gården 

4m 

Prata med personal 10m 

Räkna barn 2m 

Aktiv i barnens fria 

lek på gården  

5m 

Prata med personal 1m 

Aktiv i barnens fria 

lek på gården  

3m 

Prata med personal 3m 

Aktiv i barnens fria 

lek på gården  

1m 

Prata med personal 2m 

Aktiv i barnens fria 

lek på gården  

16m 

Prata med personal 2m 

Pricka av barn 2m 

Summa aktiviteter: 15 stycken 

 

Tabell 8 Aktiviteter under 32m 

Väcka barn  2m 

Prata med personal 

med barn i knä 

9m 

Plocka undan 1m 

Hjälpa barn med lär-

platta 

4m 

Prata med personal 1m 

Hjälpa barn med lär-

platta 

11m 

Prata med personal  1m 

Aktiv i barnens fria 

lek inne  

2m 

Prata med personal  1m 

Summa aktiviteter: 9 stycken 

 


