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Sammanfattning 
Studien belyser rutiner som genomförs i förskolans vardag med särskilt fokus på avdelningar med barn 

i 1-3 årsåldern. Syftet var att samla kunskap kring hur förskollärare anser sig förhålla sig till rutiner 

samt vilka konsekvenser de tycker att rutinarbetet kan bidra till, positiva som negativa. För att 

undersöka syftet tar studien utgångspunkt i två forskningsfrågor: Vad har pedagogerna för 

förhållningssätt i rutinarbetet? och Vilka konsekvenser kan rutinerna ge förskollärare och barnen? 

Valet av metod var halvstrukturerade intervjuer där vi ställde frågor i relevans till forskningsfrågorna. 

Under studiens gång framkom vikten av medvenhet och flexibilitet i rutinarbetet. För att skapa 

givande rutinsituationer krävs enligt informanterna reflektion samt ett tydligt syfte som stödjer varför 

man agerar som man gör. Trygghet och stress ansågs som direkta konsekvenser av rutinarbetet. 

Rutiner ger barnen och förskollärarna en överblick över dagen vilket vi i denna studie förstått bidrar 

till ett lugn hos både barn som vuxna i förskolans verksamhet. Stressen bottnar till stor del i 

organisatoriska faktorer såsom politiska beslut kring barngruppens storlek och personaltäthet.  

 

Nyckelord: Trygghet, stress, förhållningssätt  

 
  



 

 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ....................................................................................................................................................... 2 

1.2 Forskningsfrågor .................................................................................................................................. 2 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 3 

2.1 Förskolans historiska utveckling ......................................................................................................... 3 

2.2 Definition av rutin som begrepp ......................................................................................................... 3 

2.3 Tidens plats i förskolan ........................................................................................................................ 4 

2.3.1 En typisk dag på förskolan ............................................................................................................ 4 

2.4 Pedagogens förhållningssätt ................................................................................................................ 5 

2.5 Bidragande konsekvenser i rutinarbetet ............................................................................................. 6 

2.5.1 Trygghet ............................................................................................................................................. 6 

2.5.2  Stress ............................................................................................................................................. 7 

2.6 Omsorgen i rutinarbetet ...................................................................................................................... 8 

2.7 Lärande i rutinarbetet .......................................................................................................................... 9 

2.7.1  Hallens möjligheter ...................................................................................................................... 9 

2.7.2  Måltidens möjligheter ................................................................................................................ 10 

3 Metod .................................................................................................................................... 11 

3.1  Intervju som metod ............................................................................................................................ 11 

3.2 Urval .................................................................................................................................................... 11 

3.3 Procedur ............................................................................................................................................. 12 

3.4 Analysmetod ....................................................................................................................................... 12 

4 Resultat .................................................................................................................................. 13 

4.1 Vad anser sig förskollärarna ha för förhållningssätt i rutinarbetet? ............................................... 13 

4.1.1 Är det viktigt med rutiner? .......................................................................................................... 13 

4.1.2 Flexibilitet .................................................................................................................................... 14 

4.2 Vilka konsekvenser anser förskollärarna rutinerna kan ge dem och barnen? ........................................... 15 

4.2.1 Rutiner och trygghet .................................................................................................................... 15 

4.2.2 Rutiner och stress........................................................................................................................ 16 

4.2.3 Tunnelseende .............................................................................................................................. 17 

4.2.4 Rutinernas påverkan på barnens lek ......................................................................................... 18 

5 Analys .................................................................................................................................... 18 

5.1 Pedagogens förhållningssätt i rutinarbetet ....................................................................................... 18 

5.2 Trygghetens plats i rutinarbetet ........................................................................................................ 19 

5.3 Stressens plats i rutinarbetet .............................................................................................................20 

6 Diskussion ............................................................................................................................. 21 

6.1 Vad har pedagogerna för förhållningssätt i rutinarbetet? ................................................................ 21 



 

 

6.2 Vilka konsekvenser kan rutinerna ge förskollärarna och barnen? .................................................. 21 

6.3 Förslag till vidare forskning ............................................................................................................... 22 

7 Litteraturförteckning ............................................................................................................. 23 

Bilagor ...................................................................................................................................... 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 

 

 

1 Inledning  

I denna studie undersöker vi hur förskollärare anser sig hantera rutinsituationerna i förskolan 

samt vilka konsekvenser de menar att rutinerna kan bidra till. Vi har valt att fokusera på 

småbarnsavdelningar då rutinerna utgör en större del där än på avdelningar med äldre barn. Så 

vad innebär rutinsituationer i förskolan? Samtliga förskolor består av moment som måste 

genomföras där vissa kan verka viktigare än andra. I vår studie kallar vi dessa moment för 

rutinsituationer eller omsorgssituationer vilket innebär: blöjbyten, vila, påklädning/avklädning 

samt måltider. Vi anser att detta är stunder som den vuxne kan nyttja för ett enskilt möte med 

barnet, ett tillfälle där pedagog kan få en inblick i barnets livsvärld och utveckla ett gott 

samspel. Barngrupperna i förskolan blir allt större vilket vi upplevt bidrar till att möten som 

dessa tyvärr blir lidande. Det går inte att sticka under stolen med att rutinerna är en stor del av 

förskolans vardag och detta redovisas senare i denna studie, vi anser det därför som viktigt att 

rutinsituationerna tas tillvara på som lärandetillfällen. Tyvärr har vi upplevt under våra 

praktikperioder att dessa stunder istället hanteras som övergångssituationer där de snabbt 

genomförs för att kunna gå vidare med saker som anses viktigare eller mer lärorika såsom 

samlingar. För att förtydliga detta vill vi presentera en vardagsberättelse från en av våra 

praktikplatser. Barnen satt då vid borden och åt sitt mellanmål, de hade 10 minuter på sig att 

äta upp innan de skulle samlas på mattan för att avsluta dagen och gå hem. Barnen fick enligt 

reglerna (utfärdare av arbetslaget) inte ta med smörgåsen till mattan, däremot hade de 

möjlighet att äta sin frukt där såvida de inte hunnit äta upp. Ett av barnen (tre år gammal) satt 

och tuggade på sin smörgås vid bordet. Tiden började rinna ut och pedagogen blev klart 

stressad över hur mycket av smörgåsen som är kvar och började därmed tjata på barnet att äta 

snabbare. 10 minuter hade gått och det var dags för barnen att samlas på mattan. Barnet hade 

dock mycket kvar av sin smörgås och pedagogen tar då beslutet att kasta den i papperskorgen 

för att sedan leda barnet till mattan. 

 

Situationen ovan visar tydligt hur stressen påverkar rutinarbetet men även att pedagogen inte 

har ett särskilt flexibelt förhållningssätt till rutinen. Vi ställer oss här frågan om pedagogen är 

medveten om konsekvensen av sin handling gentemot barnet? Beror detta på tunnelseende där 

den vuxne gör som den alltid har gjort eller är rutinen det vill säga tidsramen så pass viktig att 

flexibilitet inte är möjligt? Nedan följer en ytterligare praktikberättelse där pedagogens 

principfasta förhållningssätt tydligt framgår: 

 

Barnet (ca 1½ år) har just vaknat från vilan och kommer in i lekrummet där andra barn 

sitter vid bordet och arbetar med lera. Hon blir klart intresserad och vill snabbt klättra upp 

i stolen för att delta. När hon äntligen kämpat sig upp i stolen kommer en pedagog som 

utan förvarning lyfter upp henne och bär henne till skötrummet för att byta blöja vilket 

gjorde henne märkvärt upprörd.  

 

Situationer som dessa gör att vi vill ifrågasätta och få en djupare förståelse för förskollärares 

förhållningssätt i rutinsituationer men också om dem är medvetna om vilka konsekvenser 

rutinerna kan ge, både för förskollärare och barn. Medoff (2013) menar att rutiner bidrar till 
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positiva konsekvenser och att de är en viktig del i barnens vardag, genom dem utvecklar 

barnen tidsuppfattning men framförallt bidrar rutiner till trygghet. Förskolans verksamhet ska 

ha utgångspunkt i förskolans läroplan vilket bland annat innebär att barnen ska ”erbjudas en 

god omsorg med en väl avvägd dygnsrytm” (Skolverket, 2010:11). Vi tolkar detta som att 

omsorgen ska grunda sig i ett engagemang och en lust hos pedagogerna. Däremot har vi i 

denna studie fått ta del av reflektioner som vi tolkar bottnar i brist på kunskap kring 

möjligheterna i rutinsituationerna.  

 

Vi har valt att använda oss av begreppen förskollärare och pedagog i denna studie. Detta för 

att förhindra upprepning och istället ge variation i texten.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare på småbarnsavdelningar 

förhåller sig till rutinerna i förskolan och vilka konsekvenser förskollärarna anser att 

rutinarbetet kan bidra med.  

1.2 Forskningsfrågor 

1. Vad anser sig förskollärarna ha för förhållningssätt i rutinarbetet?  

2. Vilka konsekvenser anser förskollärarna rutinerna kan ge dem och barnen?    
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2 Bakgrund 

Här behandlas litteratur och forskning i förhållande till vårt ämne. För att förtydliga innehållet 

struktureras det upp genom underrubriker. Till att börja med definieras begreppet rutin och 

därefter följer en historisk bakgrund. Vidare förklaras tidens betydelse i rutinarbetet, 

pedagogers förhållningssätt samt vilka möjligheter rutinerna kan bidra till och vilka 

konsekvenser det kan få. Därpå belyses och betonas omsorgen i rutinarbetet och slutligen 

presenteras hur konkreta rutinsituationer genomförs under förskolans vardag samt vilka 

möjligheter de kan skapa.  

2.1 Förskolans historiska utveckling 

För att få en uppfattning av förskolans pedagogik och hur den ser ut idag, behövs en inblick i 

förskolans historia (Johansson refererad i Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Fröbel, 

verksam i Tyskland utvecklade Barnträdgården varpå den första i Sverige öppnades år 1896 i 

Stockholm. Här spenderade barn från tre års ålder sin dag då man ville underlätta för 

föräldrarna. Dagen på barnträdgårdarna bestod av lek, samspel och vardagliga rutiner så som 

måltid och vila (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Lek, lärande och estetik är tre 

grundläggande begrepp som genomsyrar den förskoleverksamhet som finns idag och dessa 

grundpelare har följt med ända sedan Fröbels pedagogik. Ett viktigt synsätt enligt Fröbel är att 

lärandet sker i samspel mellan pedagog och barn (Johansson, refererad i Engdahl & 

Ärlemalm- Hagsér, 2015:158). Vidare lyfter författarna att den syn man hade då på barnet 

som kompetent och mottaglig för kunskap är densamma som idag. Även lekens och naturens 

betydelse för barns lärande har följt med förskolans utveckling (Engdahl & Ärlemalm- 

Hagsér, 2015).   

2.2 Definition av rutin som begrepp 

Historiskt har begreppet rutiner i förskolan haft olika definitioner. Winter (refererad i Becker, 

2004:644) menar att rutiner är ett återkommande mönster i människans beteende men att de 

kan förändras beroende på vilket tillstånd personen är i. Filosofen Koestler (refererad i 

Becker, 2004:644) verkade kring samma tidpunkt som Winter och definierar rutiner som 

flexibla mönster. Även Feldman (2003) beskriver rutiner som förändringsbara och förklarar 

därmed två förhållningssätt kring förändring av rutiner. Hon menar att man å ena sidan kan se 

rutiner förändringsbara ifall omständigheter kräver det men att det å andra sidan händer att 

rutiner som egentligen bör förändras på grund av olika faktorer ändå utförs på samma gamla 

vanliga sätt.  

 

Feldman (2003:94–95) definierar vidare rutinerna som organisatoriska. Hon beskriver dem 

med två beståndsdelar, den första delen den abstrakta innebär rutinens struktur, hur den är 

uppbyggd. Den andra delen innebär utförandet av rutinen, vilka som utför den, var och när. 

Författaren menar att dessa komponenter tillsammans är absolut nödvändiga för att studera 

organisatoriska rutiner, det är alltså inte möjligt att separera dem. För att kunna nyttja 

organisatoriska rutiner som en hjälp till flexibilitet krävs det att man har en förståelse kring 

dessa delar. Organisatoriska rutiner skapas på grund av dess funktionalitet och de bidrar till 

ökad kontroll för den som nyttjar dem (Feldman, 2003). Huber (refererad i Feldman, 2003:98) 
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diskuterar organisatoriskt lärande och beskriver att rutiner är kopplat till vårt minne då vår 

organisatoriska förmåga kan lagra kunskap och förmågor. 

2.3 Tidens plats i förskolan 

Tiden utgör en stor del av förskolans vardag och dess struktur. Det sker tidsmässiga 

avgränsningar under hela dagen som påverkar pedagogernas planeringar och deras handlingar. 

Tiden kan ses som ett organisationsverktyg genom att tiden avgör när och hur länge en 

situation ska pågå till exempel en planerad aktivitet. Hela dagen är styrd av tidsmässiga 

faktorer, barnen ska exempelvis efter frukost klä på sig för att sedan gå ut, när de varit ute en 

viss tid ska barnen gå in och delta i samling innan lunch för att vidare slå sig ned för att äta. 

Detta betraktas inte som ett problem enligt Mårdsjö- Olsson (2010) utan innebär en 

organisation vilket får den pedagogiska verksamheten att fungera. Författaren lyfter även 

tiden som ett organisationsverktyg för pedagogerna då det förenklar deras planering dem 

emellan när de ska bestämma vem som gör vad och när.  

 

Mårdsjö- Olsson (2010) lyfter en studie i hennes bok där man tagit del av pedagogers 

anteckningar av hur deras tidsramar ser ut för dagens aktiviteter. Genom detta material samt 

observationer har författaren insett hur stor plats tiden har i förskolan. Lärandet som sker i 

förskolan har sin utgångspunkt i tiden eftersom: ”(…) tiden och rummet används för både 

struktur och kontroll” (Mårdsjö- Olsson, 2010:130). Tiden är enligt författaren avgörande vid 

planering för när och hur en arbetsuppgift ska genomföras. Psykologen Nordin Hultman (2004) 

menar även hon att tiden är avgörande för förskolans struktur, vardagen utgår från ett schema 

vilket styr var barnen ska vara, var de inte ska vara samt vilka tider som gäller för olika moment.  

2.3.1 En typisk dag på förskolan 

En förutsättning för att förstå varför vi i denna studie problematiserar rutinarbetet i förskolan 

är att man har en förståelse kring hur en dag kan se ut. Därför presenteras nedan ett 

typexempel från Nordin Hultmans (2004) avhandling där hon observerat och sammanställt 

Svenska förskolors vardag utifrån av dess rutiner: 

 

Fram till 9.00: Lek och undanplockning 

9.00- 9.25: Samling 

9.25- 9.35: Toalettbesök 

9.35- 9.50: Påklädning i tamburen 

9.50- 10.50: Oftast utevistelse eller temaarbete 

10.50- 10.55: Avklädning i tamburen 

10.55- 11.00: Handtvätt i tvättrummet 

11.00- 11.10: Lek eller lunchsamling 

11.10- 11.40: Lunch 

11.40- 11.50: Toalettbesök 

11.50- 12.00: Förberedelse för vilan 

12.00- 13.15: Vila eller lugna aktiviteter 

13.15- 14.15: Lek eller temaarbete, ev. utevistelse 

14.15- 14.35: Mellanmål 

14.35- Hämtning, lek (Nordin Hultman, 2004:97) 
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Nordin Hultman (2004) jämför i hennes avhandling svenska förskolors struktur och 

organisation med engelska förskolor. Det hon såg var att förskolor i England inte alls har 

samma principfasta schema utan förespråkar ett mer flexibelt arbetssätt där barnen ges större 

möjligheter till att bestämma över sin vardag. Barnen i de engelska förskolorna ges generellt 

sett större frihet till att utveckla självständighet i och med att de inte ständigt har en pedagog 

vid sin sida. För att förtydliga presenteras nedan ett typexempel av en engelsk förskolas 

vardag ur Nordin Hultmans (2004) avhandling:  

 

9.00- 11.15: Lek, utevistelse, ev. temaarbete, mellanmål 

11.15- 11.30: Undanplockning 

11.30- 12.00: Sagostund, sång 

12.00- 13:00: Lunch 

13.00- 15.15: Lek, utevistelse, ev. temaarbete, mellanmål 

15.15- 15.30: Undanplockning 

15.30- 16.00: Sagostund, sång (Nordin Hultman, 2004:98) 

 

Utmärkande för de engelska förskolorna uppbyggda som ovan är att barnen tillåts ta för sig 

mellanmål på eget initiativ samt att omsorgssituationer såsom toalettbesök inte är 

tidsplanerade. De aktiviteter som dock är planerade är strukturerade på så sätt att de 

genomförs efter varandra för att därmed ge mer tid åt dessa stunder (Nordin Hultman, 2004).  

2.4 Pedagogens förhållningssätt 

Sommer (refererad i Engdahl & Ärlemalm – Hagsér, 2015) menar att man som pedagog inte 

kan hålla för hårt i rutinerna utan att det krävs en flexibilitet då barns plötsliga upptäckter i 

vardagen måste tas tillvara på. Nordin Hultman (2004) är på samma spår och skriver i sin 

avhandling att förskolans rutiner har en tydlig utgångspunkt i barnet, de anses följsamma och 

justerbara utefter barngruppen.   

 

Rutinsituationerna är det som tar störst plats i förskolans vardag, därför är det av stor vikt att 

dessa tillfällen tas i akt för barnens lärande och utveckling (Mårdsjö- Olsson, 2010). 

Pedagoger i Johanssons (2003) studie betonar vikten av att utveckla rutinerna till glädjefyllda 

stunder och för att de ska fungera krävs det ett engagemang från de vuxna. De förklarar att 

rutinen måste genomföras på ett sådant sätt att barn och vuxen har ett gott samspel. Visar inte 

pedagogen lust eller engagemang försvåras det för barnet att lära sig rutinen (Johansson, 

2003).  

 

Brodin & Sandberg (2008) lyfter förskollärares tankar kring rutiner, de menar att barn i 

förskolan får för lite utrymme till lek då de avbryts av rutiner som måste genomföras. 

Författarna menar att detta grundar sig i ett maktspel. De vuxna på förskolan har makt över 

barnen på så sätt att barnen avbryts i deras initierade aktiviteter för att istället genomföra 

rutiner som beslutats av vuxna (Brodin & Sandberg, 2008). Även pedagoger i Johanssons 

(2003) studie uttrycker ett maktspel kring måltidssituationer där de menar att barnen måste 

acceptera de bestämmelser som de vuxna skapat och att barnen för deras eget bästa behöver 

anpassa sig efter de rutiner som finns i förskolan. 
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Johannesen & Sandvik (2009) diskuterar också det maktspel som försiggår inom förskolans 

verksamhet och kopplar det till pedagogers brist på förmåga att visa empati. Författarna har 

samlat upplevelser från förskollärarstudenter där de berättar hur pedagoger strikt organiserar 

förskolans vardag. En student berättar till exempel om när en hungrig tvååring kom till 

förskolan innan frukost, han uttryckte att han ville äta men fick ett nej av pedagogen eftersom 

klockan ännu inte slagit 8. Johannesen & Sandvik (2009) tolkar detta som ett maktspel och 

ifrågasätter pedagogernas förhållningssätt genom att rikta fokus mot pedagogerna: ”Hur 

skulle vi tyckt om att andra skulle bestämma när och hur fort vi ska äta?” (Johannesen & 

Sandvik, 2009:53). Författarna betonar att vuxna oftast inte gillar när någon annan reglerar 

oss och ifrågasätter varför vi tror att barnen skulle gilla när vi reglerar dem. De lyfter vikten 

av att pedagogerna besitter förmågan att sätta sig in i barnens situation och vara medvetna om 

sin maktposition annars finns risken att barnens åsikter blir åsidosatta.  

 

Hägglund & Fredin (2011) diskuterar barns lek i samband till förskolans rutiner och 

betydelsen av att barn ges utrymme till att avsluta sin lek på egen hand. Ofta händer det att 

pedagoger avbryter barnens lek på grund av att rutiner ska genomföras, till exempel en 

måltidsituation. Här menar författarna att det krävs en lyhördhet och respekt för barnens 

görande annars finns risken att avbrotten leder till konsekvenser:  

 

Om vi vuxna avbryter dem för ofta, kan det leda till att de får det svårt att gå in djupt i en 

lek. Deras lekutveckling störs och de kan få svårare att koncentrera sig överhuvudtaget 

(Hägglund & Fredin, 2011:131). 

 

För att undvika konsekvenser som dessa menar författarna att pedagogerna i verksamheten 

behöver observera barnens lek för att kunna avgöra när det är rätt tidpunkt att gå in i leken 

och ge dem möjlighet att avsluta den. Med andra ord beskriver Hägglund & Fredin (2011) att 

ett självklart förhållningssätt hos pedagogerna med koppling till leken bör vara att behandla 

barnen som de själva hade velat bli behandlade och därmed visa barnen den hänsyn och 

respekt de förtjänar. 

 

Även i Barnstugeutredningen (refererat i Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015) skrivs det om 

rutiner och hur de bör hanteras med koppling till leken. I den förklaras det att rutiner är 

lärorika och betydande för barnens tidsuppfattning och att man måste vara medveten om 

barnens rätt till att avsluta sin egen lek. De menar att förskolan bör ge barnen förutsättningar 

till behagliga övergångar mellan aktivitet och rutin (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015:84).  

2.5 Bidragande konsekvenser i rutinarbetet 

2.5.1 Trygghet 

Människan vill känna trygghet och för att göra det skapar vi rutiner i vår vardag, detta menar 

Jensen & Harvard (2009). Rutiner ger inte enbart barnen trygghet utan det kan även bidra till 

ett lugn hos förskollärarna i och med att de får en överblick och möjlighet att kunna planera 

dagen utifrån de vardagliga händelserna (Brodin & Sandberg, 2008). 
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Psykologen Lisa Medoff (2013) förklarar vikten av rutiner för unga barn. Hon menar att 

rutiner hjälper barnet att förstå sin omvärld. När barnet kontinuerligt får uppleva och 

genomföra samma aktiviteter under samma tidpunkt utvecklas en uppfattning av tid hos dem. 

Medoff (2013) menar att detta bidrar till trygghet hos barnet då de vet vad som väntar och 

känner igen sig i det. En annan författare som ser betydelsen av rutiner är Westerlund (2009). 

Rutiner sker i princip alltid på samma plats, dvs. blöjbytena genomförs alltid på skötbordet 

och detta ger menar författaren barnet trygghet och därmed chans att förstå sin omvärld samt 

de föremål som ingår i den eftersom det är vanligt att förskolläraren upprepar ord på föremål 

som finns där rutinen genomförs. Westerlund, (2009) ser även att rutinerna i förskolan bidrar 

till barnets språkutveckling, för att det ska ske är det dock avgörande att förskolläraren är 

öppen och mottaglig för barnets försök till uttryck, med andra ord lyssnar på barnet.  

 

En viktig del i rutinarbetet är hur det påverkar barn i behov av särskilt stöd detta menar 

Kadesjö (2008). Rutiner är grundläggande i arbetet med barn i svårigheter då tryggheten som 

rutiner bidrar med är extra betydande för dem barnen. Författaren betonar att förskolans 

vardag till vis mån behöver vara väl strukturerad och bestå av mönster där vardagliga 

situationer sker vid samma plats och tidpunkt varje dag. För att förhindra tjat och missförstånd 

är ett visuellt schema ett bra alternativ då barnen själva får möjlighet att se vad som sker 

härnäst. Kadesjö (2008) menar att när barnen sedan är medvetna om förskolans rutiner och 

vad som förväntas av dem kan de också släppa sin eventuella oro kring vad som händer 

härnäst och istället koncentrera sig på vad som händer här och nu.  

 

Kadesjö (2008) lyfter tillfällena emellan rutinsituationerna och förklarar att dessa övergångar 

kan skapa oro hos barnet och att det kan visa sig särskilt hos barn med 

koncentrationssvårigheter. Anledningen till detta menar författaren kan vara att 

övergångssituationerna inte genomförs med ett lika nära samspel mellan barn och vuxen som 

andra situationer, barnet kan alltså känna sig ensam. Oron kan även bero på att barn med 

koncentrationssvårigheter är i stort behov av att veta vad som händer härnäst, därför menar 

Kadesjö (2008) att en bra metod för att förhindra oroligheter är att göra korta introduktioner 

för samtliga situationer i förskolan.  

2.5.2  Stress 

Alla människor reagerar olika på stress och den kan yttra sig både fysiskt och psykiskt. Den 

kan till exempel leda till huvudvärk, trötthet eller och ångest och Öhman (2009) menar att den 

kan bero på fysiska faktorer såsom hög ljudnivå och förklarar att: ”(…) när en pedagog tycker 

sig förlora kontrollen över en jobbig barngrupp eller känner att hon inte kan påverka sin 

arbetssituation” (Öhman, 2009:154).  

 

Barngrupperna i den Svenska förskolan blir allt större vilket leder till konsekvenser, Nöjd 

(2013) beskriver i sin artikel förskollärares oro kring detta. Att barnantalet stiger men inte 

personalantalet gör enligt författaren att varje barn också får mindre tid med varje enskilt barn 

samt att man ibland måste ställa in planerade aktiviteter på grund av personalbrist.  
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Johansson (2003) samlar i sin bok kunskap kring pedagogers förhållningssätt till rutiner. Hon 

lyfter att stressen som de kan känna påverkar deras förhållningssätt men även stämningen i 

verksamheten. Det kommer även fram att stressen kan vara så pass distinkt att det växer fram 

en känsla av otillräcklighet i arbetet med barnen. Författaren beskriver en ytterligare 

konsekvens som stressen skapar hos pedagogerna, nämligen den att deras ambitionsnivå 

sänks. Pedagogerna förklarar i boken att de kan ha planerat för lärande i omsorgssituationer 

men att faktorer såsom personalbrist kan göra att de faller tillbaka på gamla arbetssätt vilket i 

sin tur kan bidra till att lärandet uteblir (Johansson, 2003).  

 

Även Johansson (refererad i Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015) lyfter konsekvenser av 

förskollärares stress i förskolan. Det är tydligt att stress påverkar pedagogens förhållningssätt 

men det kan visa sig i olika avseenden. Både positivt genom att den vuxnes kompetens och 

tilltro till den egna förmågan yttrar sig mer än vanligt, men stressen kan även leda till en 

känsla av maktlöshet och skapa en påfrestande atmosfär i och med pedagogens alltför 

kontrollerade förhållningssätt (Johansson refererad i Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015).  

 

Ellneby (1999) är tydlig med att vuxna smittar av sin stress på barn. Hon diskuterar att barnen 

ständigt måste anpassa sig efter de vuxnas schema och att de vuxna ofta planerar sin tillvaro 

utan att ta hänsyn till barnens förmågor, troligen är barnen inte kapabla till att hålla lika 

många bollar i luften som vuxna är. Därför menar författaren att barnen måste ges möjlighet 

till att utveckla sin förmåga att hantera den stress som de kan klara av. När barn känner stress 

kan det få konsekvenser. Författaren förklarar att stressen kan visa sig genom att barnet är 

aggressivt gentemot andra, klöser eller tar andras leksaker utan lov. För att motverka stressen 

hos barnen kan de vuxna göra barnen medvetna om rutinerna så de förstår vad som händer 

härnäst (Ellneby, 1999).  

 

Det har visat sig att matsituationerna i förskolan ofta upplevs som stressiga och för att 

undvika detta så är det viktigt att man som pedagog reflekterar över måltidernas organisation 

och dess syfte. Detta kan man exempelvis göra genom att ställa sig frågor som ”Vad vill jag 

att barnen ska få ut av måltiderna i förskolan?” och ”Uppstår stress och för vem under 

måltiderna och i så fall varför?” (Mårdsjö- Olsson, 2010:149). 

 

Historiskt sätt berättar Ellneby (1999) att förskolor ofta jobbade med flexibla frukostar och 

mellanmål. Det var något som blev allt vanligare i början av 2000-talet, och innebar att barn 

ofta äldre än 4 år själva kunde styra när de ville äta frukost eller mellanmål. Konsekvensen av 

detta var lugnare måltidssituationer då samtliga barn inte åt samtidigt. Författaren beskriver 

att verksamheten ofta är organiserad på så sätt att alla barn ska utföra rutinsituationer 

samtidigt, vilket leder till trängsel och en hög ljudnivå. Även att barnen många gånger avbryts 

i sin lek på grund av att dessa rutiner måste genomföras en viss tid (Ellneby, 1999:179).  

2.6 Omsorgen i rutinarbetet  

Karaktäristiskt sätt är omsorgssituationer ett enskilt möte mellan pedagog och barn: ”Med 

omsorgssituationer avses de sammanhang då pedagoger och barn är inbegripna i vårdande 

moment som exempelvis blöjbyte, påklädning eller måltider” (Johansson, 2003:196). Dessa 
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situationer innebär ett emotionellt möte som sker genom vänligt samtal och nära kontakt 

vilket skapar trygghet och ett behagligt möte mellan pedagog och barn. Vidare lyfter 

författaren begreppet ”samspelande atmosfär” (Johansson, 2003:54) som grundläggande i 

omsorgssituationerna. Med det menar hon att de vuxna behöver vara lyhörda för barnens 

individuella önskemål, barnet har till exempel rätt att få sin blöja bytt av en annan pedagog 

om de så vill.  

 

Omsorg bör vara en grundsten i barns uppväxt, genom vuxnas engagemang för barnens behov 

påbörjas en känslomässig process och barnet utvecklar tilltro till sin omgivning vilket senare 

ligger till grund för barnets relationer till andra (Fagerli m.fl. 2001). Författarna menar att den 

tidiga omsorgen är viktig i barns utveckling och att den påverkar barnets sociala kompetens 

även i senare åldrar.   

 

Åberg & Lenz Taguchi (2005) förklarar att synen på omsorgssituationerna i förskolan har 

förändrats över tid, medan dessa stunder förr ansågs som enbart omsorgssituationer med stort 

fokus på just omsorgen är man idag även är medveten om vilket lärande rutinarbetet kan 

innehålla. Johansson & Pramling (2001) diskuterar omsorgssituationer utifrån två begrepp 

varav den ena inte får utesluta den andra. De menar att för att förstå innebörden och därmed 

kunna utföra omsorgssituationer krävs det en kunskap kring både omsorg och lärande. 

Johansson (2003) anser att när en omsorgssituation inte består av omsorg och lärande 

definieras den istället som en övergångssituation. Det vill säga ett tillfälle utan något vidare 

innehåll där rutinen genomförs enbart för att slutföras för att kunna fortsätta med eller påbörja 

aktiviteter som anses viktigare (Johansson, 2003).  

 

Alla barn har med sig olika föreställningar kring rutiner i förskolan då de har egna 

erfarenheter av dem hemifrån, vissa mer eller mindre och Fennefoss & Jansen (2009) lyfter att 

det finns potential för lärande under dessa stunder. Smidt (2010) beskriver att rutiner är en del 

av barnens värld ända från födseln. Hon förklarar att de biologiska behov som barnen har från 

första stund definieras som rutiner, till exempel blöjbyten. Hon anser att rutinsituationerna är 

tillfällen för lärande där den vuxna behöver vara lyhörd och aktiv för vilket lärande som kan 

utvecklas. Författaren betonar att vardagliga rutiner är goda tillfällen för att utveckla ett gott 

samspel mellan barn och vuxen. Även Rinaldi (refererad i Smidt, 2010:107) klargör att 

lärande och omsorg ska vara ett ömsesidigt möte där: ”(…) barnet lär sig mer om världen och 

läraren mer om barnet och barnets värld”. 

2.7 Lärande i rutinarbetet 

Enligt litteratur och forskning kan rutinsituationer innefatta lärande. Nedan presenteras 

författares idéer och uppfattningar kring detta.  

2.7.1  Hallens möjligheter  

Påklädning och avklädning är en av de olika omsorgssituationer som genomförs i förskolans 

vardag. Vid första anblick kan denna situation verka vara påfrestande för både barn och 

pedagog eftersom att det ofta är många moment som ska genomföras med många barn 

samtidigt (Johansson, 2003).  
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Eidevald (2009) lyfter i sin avhandling att en påklädningssituation som enbart genomförs med 

syftet att barnet ska klä på sig inte kan definieras som ett lärandetillfälle. Han menar att denna 

stund ska vara en möjlighet för barnens lärande och utveckling men att det krävs kunskap och 

medvetenhet hos pedagogerna för att kunna skapa det. Blir barnen för servade till exempel 

genom att en pedagog klär på barnet utan att hen måste lyfta ett finger, finns risken att 

bekvämligheten hindrar barnens självständighet. Författaren betonar att påklädningen är ett 

bra tillfälle för observation och att de vuxna genom den kan utmana barnen utifrån deras 

individuella kunskaper och förmågor i just påklädningssituationen (Eidevald, 2009).  

 

Genom observation av förskolans verksamhet lägger Johansson (2003) fram olika 

förhållningssätt hos pedagoger vid påklädningssituationer. Å ena sidan ser hon hur pedagoger 

låter barnen vara aktiva i påklädningsprocessen, de ges den tid som de behöver få och därmed 

möjlighet till att utveckla sin självständighet. Å andra sidan observerade Johansson (2003) 

tillfällen där pedagogerna inte ger barnen den tid de behöver till att klä på sig vilket får 

författaren att ifrågasätta pedagogernas kunskap kring lärande i påklädningssituationen.   

2.7.2  Måltidens möjligheter 

Måltiderna i förskolan har ofta ansetts som tillfällen för omsorg och lärande, det 

grundläggande syftet med dessa tillfällen har naturligtvis alltid varit att barnen ska äta mat 

och bli mätta. Däremot har måltiderna genom tiden utvecklats vidare till att även vara en 

stund för lärande och utveckling (Johansson & Pramling, 2001).  

 

Mårdsjö Olsson (2010) påvisar att måltidsrutinen är den som barn och förskollärare spenderar 

mest tid på under förskolans vardag och att det därför är viktigt att dessa tillfällen tas tillvara 

på. Författaren menar att genomförandet och innehållet i dessa situationer beror på 

pedagogernas förhållningssätt. För att skapa givande måltidsrutiner anses reflektion som 

viktigt, där pedagogerna behöver fundera och diskutera vad de vill få ut av dessa tillfällen och 

hur de ska gå tillväga för att utföra det. Vill de till exempel skapa en lugnare miljö kan ett 

alternativ vara att en pedagog sätter sig med några barn i ett annat rum om den möjligheten 

finns (Mårdsjö Olsson, 2010).  

 

Pramling (refererad i Eidevald, 2009:146) lyfter måltiden som tillfällen för lärande. Under 

dessa tillfällen ska barnen ges möjlighet till att utveckla självständighet och för att kunna göra 

det krävs det ett tillåtande förhållningssätt från pedagogerna där barnen får misslyckas. Till 

exempel ska ett spillt mjölkglas inte förhindra barnets chans att prova igen (Pramling 

refererad i Eidevald, 2009:146).   

 

Måltiden kan också vara en bra tidpunkt för att arbeta med de yngre barnens 

matematikutveckling, detta menar Doverborg (2008). Tar pedagogen tillvara på de 

möjligheter som här finns kan måltiden innehålla många matematiska begrepp och samband. 

Dukningen i förskolan kan användas som ett sådant tillfälle där barnen får utveckla sin 

matematiska förmåga genom att de bland annat måste fundera över hur mycket porslin som 

behövs (Doverborg, 2008).  
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Johansson (2003) diskuterar de regler som ingår i måltidsrutinen vilket även Eidevald 

(2009:146) nämner: ”Det är de vuxna som avgör hur måltiden ska organiseras, det vill säga 

hur barnen ska uppföra sig”. Vidare förklarar Johansson (2003) måltiden som ett maktspel där 

pedagoger till exempel tar beslut om att barnen alltid måste äta upp den mat som finns på 

tallriken. Författaren intervjuar en pedagog som till en början ansåg det arbetssättet som fel 

men som senare anpassades sig och blev av uppfattningen att det är för barnens bästa att äta 

upp maten, även om de inte vill. Förhållningssätt som dessa kan resultera i att barnet upplever 

att deras känslor inte blir bekräftade (Johansson, 2003).  

 

3 Metod 

3.1  Intervju som metod 

För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt intervju som metod. Genom intervju som 

tillvägagångssätt får vi sitta ansikte mot ansikte med informanterna vilket vi ser fördelar med. 

För det första får vi ta del av förskollärarnas kroppsspråk vilket vi anser som en viktig del i en 

intervju och för det andra får informanterna till skillnad från intervjuer genom till exempel 

mail inte möjlighet och tid att formulera lika genomtänkta och önskvärda svar. Vi föredrar 

intervju där vi sitter ansikte mot ansikte med informanten då vi tror att det kan ge oss mer 

spontana och sanningsenliga svar.  

 

Vi har valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer med samtliga informanter vilket enligt 

Kvale & Brinkmann (2014) är uppbyggda som så att det finns ett syfte och en mall men att 

det finns möjlighet att justera frågorna från intervju till intervju. Halvstrukturerade intervjuer 

innefattar även en intervjuguide med frågor riktat mot ett visst ämne och bearbetas samt 

analyseras vidare med hjälp av inspelning och transkribering. Författarna menar även om man 

vill uppnå hög validitet är det en klar fördel att genomföra halvstrukturerade intervjuer då 

man har möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djup förståelse av informanternas svar 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

3.2 Urval 

Vi har i denna studie intervjuat fem stycken förskollärare verksamma på småbarnsavdelningar 

vilket generellt sett innebär avdelningar där barnen är 1-3 år gamla, det finns dock förskolor 

som har mer åldersindelat så som åldershomogena grupper men även förskolor med 

avdelningar för barn mellan 1-2 år. I vår undersökning är informanterna verksamma i samtliga 

typer av småbarnsavdelningar.  

 

Då vi valt att i denna studie rikta in oss på förskollärare som arbetar i småbarnsavdelningar 

behövde vi först och främst leta reda på förskolor med sådana. Det var viktigt för oss att 

intervjua enbart förskollärare då barnskötare och förskollärare inte har samma krav på sig att 

följa förskolans läroplan. Det är till exempel förskollärarens ansvar att ”arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm” (Skolverket, 

2010:11). Då vår studie till stor del handlar om barns dygnsrytm i förskolan kändes det 

betydande att inhämta kunskap från dem som har de faktiska ansvaret, dvs. förskollärarna.  
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Vi använde oss av internet för att skriva en lista med samtliga förskolor i vårt närområde med 

småbarnsavdelningar. Därefter ringde vi upp och bokade in de fem första förskollärna som 

ville delta. Vi har en professionell relation till två av informanterna och valde att ringa dessa 

förskolor då vi båda trodde att de gärna skulle ställa upp.  

3.3 Procedur 

Bortsett från en intervju genomfördes samtliga i lugna miljöer utan störande moment. 

Förskollärarna verkade väl förberedda vilket vi ansåg bidrog till avspända intervjuer. Däremot 

hade en informant glömt bort vår avsatta tid för mötet vilket istället gav en stressande känsla 

både hos oss respondenter men vi tolkade även informanten som ofokuserad. Intervjun 

genomfördes dock och vi ställde samtliga frågor. Kvale & Brinkmann (2014) diskuterar 

reliabilitet och hur den kan påverkas av intervjuns utformning och genomförande. I och med 

informantens oförberedelse tar vi i beaktande att förskollärarens svar kan ha sett annorlunda 

ut i en annan situation.  

 

Vid samtliga intervjuer slog vi oss ner tillsammans med informanten. Vi berättade kort om 

vårt ämne samt att intervjun härefter kommer att spelas in. Vidare informerade vi om de 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (se bilaga B), när informanten godkänt samtliga krav påbörjade vi 

intervjun. Till att börja med bad vi förskollärarna berätta allmänt kring vardagliga rutiner, 

vilka det är och hur de går till. Därefter ställde vi frågor angående deras förhållningssätt till 

rutinerna, anser de sig som flexibla i rutinarbetet eller är de väldigt principfasta? Slutligen 

gick vi in på vilka för och nackdelar de ser i rutinarbetet. Vi ställde samtliga förberedda frågor 

men la från och med första intervjun till frågan: ”Känner du att det kan bli stressigt i 

rutinarbetet?” då vi under första intervjuns gång insåg att det kändes relevant. När vi sedan 

upplevde att informanterna började avrunda svaret på sista frågan och verkade nöjda 

avslutade vi intervjuerna genom att tacka för stunden och fråga om det finns möjlighet att 

höra av oss ifall fler frågor skulle uppkomma vid bearbetning av materialet vilket samtliga 

svarade ja på.  

 

Efter transkribering av samtliga intervjuer insåg vi att en fördjupning behövdes, särskilt med 

tre av de fem informanterna. Detta på grund av att dessa förskollärare antydde att stressen var 

en stor del av rutinarbetet vilket vi ville fråga vidare om, bland annat genom att ställa frågor 

kring hur stressen yttrar sig hos dem. Vi tog då beslutet att genomföra telefonintervjuer med 

dessa förskollärare då vi var medvetna om tidsbristen som finns på småbarnsavdelningar. 

Anledningen till varför vi valde att enbart göra uppföljningsintervjuer med dessa tre 

informanter beror på att deras tankar väckte en nyfikenhet hos oss som vi ville utveckla 

genom att ställa fler frågor (se bilaga A).   

3.4 Analysmetod 

I analysen framställer vi kopplingar mellan resultat och litteratur. Kvale & Brinkmann (2014) 

belyser att kodning är en av de vanligaste metoderna för analysering av resultat. Strategin 

innebär att man undersöker samband i intervjuuttalanden och därefter kopplar dem samman i 
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text. För att besvara våra forskningsfrågor har vi valt ut relevanta och betydande delar och 

kategoriserat dem i beskrivande rubriker och underrubriker. Värt att nämna är att vi vid 

citering av informanterna valt att omsätta talspråk till skriftspråk för att underlätta för läsaren. 

De intervjuade förblir anonyma därför har vi valt att referera till dem genom siffror där varje 

enskild siffra representerar en verksam förskollärare. 

 

4 Resultat 

Under denna del i rapporten presenteras de intervjuade förskollärarnas förhållningssätt i 

rutinarbetet samt vilka konsekvenser de anser att rutinerna kan ha. Vi har valt att strukturera 

denna del utifrån våra forskningsfrågor samt underrubriker där vi konkretiserat och 

sammanfattat resultatet gentemot våra forskningsfrågor.  

4.1 Vad anser sig förskollärarna ha för förhållningssätt i rutinarbetet?  

Nedan framkommer informanternas svar utifrån vår första forskningsfråga vilket presenteras 

med hjälp av underrubriker.  

4.1.1 Är det viktigt med rutiner? 

Samtliga informanter påpekar att rutiner är viktiga, men bland förskollärarna vi intervjuat har 

vi fått ta del av olika inställningar till dem. Både informant 1 och 2 betonar att rutiner är 

särskild viktiga på småbarnsavdelningar. Informant 2 uttrycker att rutinerna är nödvändiga 

men att: ”det är inte det roligaste man gör”, vidare förklarar hon sin längtan efter att barnen 

ska bli äldre så att vissa dagliga rutiner istället kan bytas ut mot aktiviteter. Informant 5 

trycker dock på att rutiner är tillfällen för barnen att utveckla självständighet: ”(…) att klä på 

sig är också rutiner, man försöker få in att klä på sig själv, i största möjliga mån och hjälpa 

såklart när de inte kan” hon uttrycker även att:  

 

Sen finns det andra rutiner som är självvalda t.ex. att dom ska kunna ta mat själv och det 

tycker jag är ganska viktigt att dom får, många föräldrar tycker ’åh tar dom mat själv’ 

men barn kan ju – informant 5 

 

Rutiner är en stor del av förskolans vardag men det innebär även att rutiner är en stor del av 

barnens lärande, detta menar informant 5: ”Det är ett jättestort lärande i dem och på en 

småbarnsavdelning är det nästan, jag skulle säga att det är det viktigaste för lärandet, om man 

utnyttjar det rätt såklart”. Hon betonar dock vikten av att man som förskollärare är medveten 

om hur man kan nyttja dessa tillfällen för lärande. Bland annat är det betydande att ha en 

dialog med barnet samtidigt som man utför rutinen. När barnet ska tvätta händer är det till 

exempel ett ypperligt tillfälle för att utveckla en känsla för varmt eller kallt eller vad som sker 

när barnet torkar sina händer.  

 

Även informant 1 beskriver rutinerna som lärandetillfällen såvida man tar tillvara på dessa 

stunder, ett lärande för de allra yngsta kan vara att sätta ord och namnge föremål och objekt 

runt omkring rutinen. På förskolan där informant 1 är verksam arbetar dem i projekt och det är 

också där det läggs mest fokus på lärandet då det är dessa situationer som dokumenteras. Det 
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är under dessa stunder som pedagogerna uppmärksammar barnens lärandeprocesser menar 

informant 1.  

4.1.2 Flexibilitet  

En gemensam nämnare hos samtliga informanter är att de alla lyfter flexibilitet som en viktig 

del i rutinarbetet: ”det går inte att inte vara flexibel i det här yrket, det går inte, för det blir 

nästan aldrig som man tänkt sig” uttrycker informant 3. Informanten menar att det finns 

många faktorer som kan påverka och göra att planerade aktiviteter ofta blir framskjutna eller 

inställda. Det kan till exempel bero på barn som kommer senare än vad förälder och pedagog 

kommit överens om eller att någon i arbetslaget är sjuk eller att vädret inte tillåter planerade 

aktiviteter. Därför menar hon att det krävs att man som pedagog har ett flexibelt 

förhållningssätt.  

 

Ur intervjuerna har det framkommit att det finns olika strategier i rutinarbetet. Informant 2 

beskriver för oss att de använder sig av ett så kallat krysschema där de markerar hur länge 

barnen sovit och när dem har fått en ny blöja. Hon menar att det är ett bra system då det är 

viktigt att komma ihåg de praktiska bitarna kring varje barn eftersom föräldrar gärna vill få 

information kring dessa delar. Även informant 3 förespråkar schema som metod när deras 

arbetslag jobbar med rutiner. Detta innebär att de tillsammans kommit överens om vem som 

ska utföra vad och när. Till exempel har person x ansvar över samlingen på måndagar medan 

person y samma dag ansvarar över sovvilan. Informant 3 anser att schema skapar en trygghet 

hos pedagogerna på deras avdelning, det gör dem medvetna om vem som ska göra vad och 

när eller som hon uttrycker det: ”Men alla vi är ganska överens, vi tycker det är skönt att veta 

vem som ska vara var och vilken plats så att man inte behöver fundera så mycket”. 

 

Informant 1 berättar att hon har erfarenhet av att arbeta med schema som metod i rutinarbetet 

men att hon upplevt det som att dagen blir för uppstyltad. Hon förklarar att det känns viktigt 

för henne att de i arbetslaget spontant kan bestämma vem som ska hålla i samling eller plocka 

bort disken utifrån dagsform. Informant 1 är av den uppfattning att om en pedagog egentligen 

inte har någon motivation eller lust till att hålla samling ska den inte behöva göra det, då 

känns det bättre om man tar en dag i taget.  

 

Informant 4 betonar vikten av att ha ett reflekterande förhållningssätt i rutinarbetet. Hon 

påpekar flera gånger under intervjun att man måste fundera över syftet med rutinen. 

Informanten anser att det finns självklara mål i varje rutin till exempel att barnen äter för att 

bli mätta, men att det är bra att tänka över vad man vill få ut av rutinen för förhindra att fastna 

i gamla hjulspår. Även Informant 1 diskuterar betydelsen av att våga prova nya saker och se 

vad det kan ge för olika resultat, hon påpekar att ett arbetssätt kanske fungerar väldigt bra i en 

barngrupp men inte med nästa vilket innebär att det krävs flexibilitet och en öppenhet för nya 

idéer.  

 

När vi frågar informanterna vad de har för förhållningssätt kring rutinerna uttrycker Informant 

1 att det är situationen och barnen som styr verksamheten; ”Man får inte vara så himla 

principfast i dom frågorna tycker jag”. Informant 3 förklarar att arbetslaget på hennes 



 
15 

 

avdelning tycker det är viktigt att rutinerna är enkla, de ska inte innehålla flera delmoment då 

det kan bidra till förvirring hos barnen, med andra ord ska det inte vara avancerat att 

genomföra en rutin.  

 

Vi frågade samtliga förskollärare om de känner att de har möjlighet att rucka på rutinerna, 

vilket gav oss i princip samma svar. Samtliga informanter lyfter mellanmålet som den mest 

anpassningsbara rutinen, det var den situationen man kunde vara flexibel kring beroende på 

barnen. Leker barnen väldigt bra så uttrycker dem att möjligheten finns att äta mellanmålet 

15-30 minuter tidigare eller senare än planerat. Detta var dock den gemensamma nämnaren i 

svaren på denna fråga, mellanmålet är i princip den enda situationen som går att rucka på. 

Informant 2 förklarar det som en självklarhet att man ibland måste rucka på rutiner såsom att 

gå in tidigare om barnen fryser mycket eller helt enkelt är för trötta.   

 

Informant 2 menar att man på en storbarnsavdelning har större möjligheter till att skjuta fram 

rutiner, till exempel lunchen men att det inte fungerar när det gäller arbete med de yngsta 

barnen av den enkla anledningen att de måste äta innan de blir för trötta. 

4.2 Vilka konsekvenser anser förskollärarna rutinerna kan ge dem och barnen?  

Nedan presenteras förskollärarnas syn kring vår andra forskningsfråga. Här framkommer 

vilka möjligheter och hinder rutinarbetet kan ge.  

4.2.1 Rutiner och trygghet 

Samtliga informanter lyfter trygghet som en positiv följd utav rutinarbetet. De uttrycker alla 

att rutiner ger barnen en överblick över dagen och i och med att de är medvetna om vad som 

kommer hända härnäst skapas ett lugn hos dem. Informant 5 menar på att rutiner ger barnen 

möjlighet att veta vad som förväntas av dem samtidigt som informant 4 nämner att trygghet är 

särskilt viktigt vid inskolningar då barnen genom rutinerna förstår verksamheten. En av 

förskollärarna förklarar att rutiner gör barnen säkra, när de vet var de ska gå, vad de ska göra 

och hur: ”det är tryggheten att barnen vet ungefär, de känner igen vad som ska hända” 

(Informant 3). Samma förskollärare betonar att rutiner ger barn i behov av särskilt stöd en 

extra trygghet då det är av stor vikt att dessa barn får en överblick och att saker och ting följer 

samma mönster. Hon förklarar att faktorer som för andra barn inte gör särskilt stor inverkan 

kan för dessa barn tydligt påverka deras trygghet negativt. Om en ordinarie i arbetslaget byts 

ut av en vikarie under en dag kan det till exempel skapa stor oro hos de barnen i behov av 

särskilt stöd medan det inte påverkar de andra barnen i samma mån.  

 

Samtliga informanter menar att rutiner även skapar trygghet hos förskollärarna. Som nämnt 

ovan berättade informant 2 om deras användning av ett krysschema som metod för att minnas 

viktiga delar av barnens vardag. Hon menar även att detta bidrar till en trygghet hos 

pedagogerna i och med de lätt kan svara på föräldrarnas frågor då informationen finns 

uppskriven.  

 

Tre av förskollärarna vi intervjuat lyfter planering som grundläggande för att pedagogerna ska 

känna trygghet. Informant 1 uttrycker vikten av att få tid till att göra en planering för veckans 
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dagliga rutiner, såsom samling, utflykter eller dylikt. Genom att arbetslaget tillsammans 

kommit överens om hur veckan eller månaden i stora drag ska se ut förhindras missförstånd 

och skapas trygghet menar informanten: ”På så vis blir det ju ett lugn, om alla vet vad man 

ska göra”. Hon menar vidare att utan planering kan de inte erbjuda barnen den utvecklande 

och lärande verksamheten som de vill. Informant 4 och 5 anser att planering av rutiner skapar 

ett flyt i vardagen för pedagogerna eftersom samtliga i arbetslaget är överens precis som 

informant 1 nämnde. Informant 4 framhäver att planeringstid skapar trygghet hos 

pedagogerna på så sätt att de kan förbereda de aktiviteter som de ansvarar över och att även 

dem precis som barnen vet vad som sker härnäst.  

4.2.2 Rutiner och stress  

Samtliga informanter svarade ja på frågan om de känner sig stressade av rutinerna. Informant 

2 jämför stressen hon känner på storbarnsavdelning gentemot den hon känner på 

småbarnsavdelning, informanten är tydlig med att det är stressnivån är högre i arbetet med de 

yngre barnen eftersom det är fler rutiner som ska genomföras. Informant 1 förklarar att det 

främst är stressigt runt inskolningsperioden då barnen inte är vana vid miljön och därför är 

många barn ofta ledsna samtidigt eller man måste natta barn mitt i lunchen då de inte är vana 

vid dagsrytmen ännu: ”de är ledsna, och man räcker som inte till”. Informant 5 förklarar att 

såvida ingen i arbetslaget är frånvarande rullar ofta rutinerna på men när de blir en färre blir 

det genast en stressigare tillvaro. Märker man dock att en rutin ofta upplevs stressig menar 

hon att man bör fundera över hur man kan förändra den.  

 

Både informant 3 och 4 upprepar ett par gånger under intervjuerna att just matvagnslämnandet 

ofta bidrar till stress, det vill säga att köket vill ha tillbaka matvagnen innan en viss tid för att 

hinna diska innan de slutar jobbet. Informant 3 förklarar att matsituationen ofta är en stressig 

situation då de har en tydlig tidsram under den rutinen, ett visst klockslag måste någon i 

arbetslaget ha lämnat tillbaka matvagnen i köket. Hon menar att detta ibland leder till att de 

inte hinner äta länge. Vi frågade upp informant 3 om hon tror att denna stress smittar av sig på 

barnen vilket hon förklarar att det mycket väl kan göra: ”jag har inte upplevt det men det 

skulle inte förvåna mig, det tror jag säkert att dom ser”. Hon berättar att det finns tillfällen där 

pedagogen måste duka av bordet för att inte halka efter i tid medan barnet kanske i själva 

verket skulle vilja äta en till portion, informanten påpekar dock att detta inte är ett problem 

såvida de är full personalstyrka. Informant 4 förklarar att en annan bidragande faktor till 

stressen är att alla pedagoger på avdelningen måste hinna ta ut sin rast och kommer man inte 

iväg med matvagnen en viss tid kan en pedagogs rast bli lidande. Informant 1 uttrycker till 

exempel att sådana rutiner såsom raster inte är möjliga att rucka särskilt mycket på vilket kan 

leda till stress: ”(…) att jag tar rast senare, det går ju som inte”.  

 

Informant 1 antyder att förskolan idag består av för få pedagoger som har hand om för stor 

barngrupp och att konsekvensen av det är stress:  

 

Såklart det är ju stressigt, det är ju för få. Många barn… det är den verkligheten vi har 

just nu, vi hoppas att det blir någon ändring men… det har ju inte blivit det än på några år 

(…) – Informant 1 
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Fler informanter förklarade stressens påverkan på barnen som en naturlig konsekvens. Både 

informant 3 och 5 klargör att deras stress kan visa sig i barnen genom att de blir extra 

högljudda och får mer spring i benen, det blir helt enkelt en påfrestande atmosfär. Informant 3 

berättar att detta kan bidra till att barnen inte ges den tid eller uppmärksamhet som de vid 

lugna dagar brukar få det händer till exempel att man som pedagog hjälper barnen lite väl 

mycket vid påklädning för att snabba på processen, medan man annars brukar låta dem ta sin 

tid. Informant 1 belyser en annan synvinkel angående sambandet mellan barn och stress. Hon 

förklarar det som en ond cirkel där den vuxnas stress förs över på ett barn som i sin tur smittar 

av sin stress på andra barn. Informanten betonar att detta oftast uppkommer vid inskolningar 

vilket hon menar beror på att barnen inte ännu är särskilt trygga vid miljön.  

 

Då samtliga informanter uttryckte att rutinerna i förskolan kan leda till stress hos dem bad vi 

de tre förskollärarna vi genomförde telefonintervjuer med att vidareutveckla detta. Vi frågade 

dem ifall stressen yttrar sig fysiskt hos dem. Informant 5 berättade att hennes stress kan visa 

sig genom att hon tappar koncentrationen och känner sig virrig, däremot påpekar hon att den 

inte ger henne huvudvärk eller magkatarr men att det eventuellt skulle kunna uppkomma ifall 

stressen varar över en längre tid. Informant 3 förklarade dock att en konsekvens av stressen 

för henne ibland kan vara huvudvärk. När det är personalbrist och tillvaron blir hektisk kan 

tålamodet tryta och göra henne extra trött när dagen är slut. I uppföljningsintervjun med 

informant 1 betonas än en gång att känslan av otillräcklighet skapar en stor stress särskilt 

under inskolningsperioden där hon gärna hade haft fler händer. Informanten förklarar 

svårigheten med att finnas där för alla barn och att detta yttrar sig särskilt vid dessa perioder 

då många barn ofta är ledsna samtidigt.  

4.2.3 Tunnelseende  

Informant 1, 3 och 5 berättar om ytterligare en negativ konsekvens som rutinarbetet kan 

medföra. De menar att det finns en risk att rutinerna gör dagen väldigt inrutad och att de 

ibland ledsnar på dem: ”Jag tycker de är viktiga men ibland kan man känna sig ganska less på 

dem som vuxen ’ska vi nu tvätta oss igen eller byta blöjan igen’ men det är ju en sådana här 

måsten egentligen” (informant 5). Vidare diskuterar informanten att i och med rutinerna finns 

risken med att man fastnar i gamla hjulspår och gör som man alltid har gjort av den 

anledningen att det är enkelt. Även informant 1 anser ett sådant förhållningssätt som en stor 

nackdel i rutinarbetet och menar att det kan bidra till negativa konsekvenser såsom att 

motivationen i arbetslaget försvinner: ”Så man håller kvar arbetsglädjen också, man behöver 

inte göra exakt samma sak” (informant 1). 

 

Samma förskollärare berättar för oss att rutinerna kan påverkas beroende på barngruppens 

storlek. Hon förklarar att när en stor del av barngruppen är frånvarande tas rutinerna på 

mindre allvar av arbetslaget, hon upplever att de plötsligt inte är lika principfasta längre:  

 

Jag har märkt att de tillfällen när vi är färre och kan slappna av kan man ju ibland: ’men 

gud vi har inte bytt blöjor’ haha, men när man är alla då (gestikulerar att man checkar av) 

för då måste man verkligen hålla sig till allting för att det ska flyta – informant 1. 
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4.2.4 Rutinernas påverkan på barnens lek 

Vi frågade några av informanterna om de avbrutit barnens lek på grund av de ska utföra en 

rutin till exempel byta en blöja. Svaren vi fick visar att 5 av 5 tycker att det är så och menar 

att det är en konsekvens av rutinarbetet. En av förskollärarna förklarar att sådana avbrott kan 

bidra till att barnets intresse och engagemang för stunden går förlorat: ”När hon kommer 

tillbaka då är hon kanske inte lika sugen igen” (Informant 1). Informant 5 beskriver att de 

försöker förvarna barnen innan de ska utföra en rutin för att ge dem möjlighet att avsluta sin 

lek på ett bra sätt, däremot är hon även medveten om att leken ändå påverkas och därmed kan 

bli en negativ konsekvens av rutinarbetet. Informant 2 förklarar att det händer att man måste 

avbryta barnen i sin lek för att genomföra rutiner såsom utevistelse eller samling, däremot 

upplever hon enbart den problematiken när det gäller barn på storbarnsavdelningar, inte med 

de yngsta. Hon menar på att de yngre barnen ofta anser samlingen som dagens höjdpunkt 

vilket gör att rutinerna inte bidrar till avbrott i leken.   

 

Några av förskollärarna framhäver dock att rutiner inte bör avbryta barnens lek. En strategi 

för att inte behöva avbryta barnen i deras göranden förklarar informant 1 är att utföra 

blöjbyten ute på avdelningen istället för på skötbordet. Hon ifrågasätter vidare varför 

rutinerna måste utföras exakt likadant varje dag och förklarar att rutiner inte får vara 

avgörande eller gå emot barnets vilja. Hon ställer sig frågan vad det är som händer ifall en 

rutin genomförs lite senare än vad som var tänkt: ”om jag väntar en halvtimme, eller? Bara 

jag kommer ihåg det liksom”(Informant 1). En annan förskollärare påpekar att det är mer än 

mellanmålet som går att rucka på: ”man kan ju skjuta på blöjbytet en halvtimme om de leker 

väldigt bra” (Informant 5). Informant 4 lyfter att om barnen leker väldigt bra kan de vänta tills 

barnen avslutat sin lek innan de påbörjar läsvilan. De visar även hänsyn till barnens lek 

genom att vid utevistelse börja med att klä på de barnen som inte deltar i leken. Att ge barnen 

utrymme och tid för att avsluta sin lek anser även informant 5 som viktigt och betonar vikten 

av att förvarna barnen om att de måste avsluta sin lek, på så sätt får barnen möjlighet att göra 

ett bra avslut.  

 

5 Analys 

Analysen behandlar de områden som hitintills kommit att bli de mest centrala delarna såsom 

konsekvenserna trygghet och stress samt pedagogens förhållningssätt. Resultatet ställs mot 

och stödjs här i relevant litteratur från ovanstående bakgrund.   

5.1 Pedagogens förhållningssätt i rutinarbetet  

En negativ konsekvens i rutinarbetet är att man tar dem på för stort allvar, att man som 

pedagog är för principfast. Våra informanter förklarar detta som en risk då de menar att 

flexibilitet bör vara en stor del i rutinarbetet såvida man inte vill fastna i gamla hjulspår och 

att det är viktigt att man som pedagog är öppen för nya idéer och strategier i verksamheten. 

Eftersom barn är kända för sin impulsivitet gör de många plötsliga upptäckter i sin vardag och 

Sommer (refererad i Engdahl & Ärlemalm – Hagsér, 2015) är tydlig med att dessa måste tas 

tillvara på. Med andra ord förespråkar författaren flexibilitet hos pedagogerna där rutinerna 

som Nordin Hultman (2004) beskriver bör bemötas som justerbara.   
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Barns lek kan bli lidande när pedagogerna inte förhåller sig flexibel i rutinarbetet. Det händer 

att man behöver avbryta barns lek för att genomföra olika rutinsituationer och informanterna 

menar att det därför är av stor vikt av avbrotten sker respektfullt gentemot barnet. Hägglund 

& Fredin (2011) förklarar att frekventa avbrott i barns lek kan leda till 

koncentrationssvårigheter hos barnen och betonar precis som informanterna i vår studie att 

avbrott som måste göras kräver lyhördhet och respekt från pedagogerna.  

 

Lärandet i rutinarbetet ser vi som en relevant del för vår analys då vi ser tydliga likheter 

mellan informanters praktik och författares ideal. Rutiner är en stor del av förskolans vardag 

och informanterna ser dessa vardagssituationer som ypperliga lärandetillfällen. Informanter i 

vår studie är dock även överens om att det finns en brist på kunskap kring vilket lärande som 

kan ske under dessa stunder, de menar att det fortfarande anses och läggs mest fokus på 

lärandet i planerade aktiviteter såsom samlingar. Att nyttja rutinsituationerna anser även 

Johansson (2003) som viktigt. En förutsättning för detta är dock att man som pedagog anser 

att ett gott samspel går hand i hand med barns utveckling och lärande, detta är både Johansson 

(2003) och våra informanter överens om. Författaren är tydlig med att förskollärarna bör 

utstråla engagemang och positivitet för att lärande i rutinsituationen ska kunna ske.  

5.2 Trygghetens plats i rutinarbetet  

Trygghet är en direkt konsekvens av rutinarbetet detta menar pedagoger i vår undersökning. 

Vare sig man är barn eller vuxen är det skönt att veta vad som händer härnäst på så vis får 

man möjligheten att förbereda sig samt att man vet vad som förväntas av en. Rutiner anses 

särskilt betydande vid inskolningar samt för barn i behov av särskilt stöd då det är extra 

viktigt för dessa barn att vara medveten om vad som komma skall. De beskriver hur de 

använder strategier för att skapa trygghet, bland annat genom krysschema som gör att de lätt 

kan svara på föräldrarnas frågor kring mattintag eller hur länge barnet sovit. Andra lyfter 

vikten av planeringstid med arbetslaget där samtliga kan komma överens och därmed 

förhindra missförstånd. Rutiner skapar ett flyt i arbetslaget och det bottnar i att det finns en 

trygghet i verksamheten där man vet vad som ska göras. Synsätt som dessa ser vi även hos 

Brodin & Sandberg (2008) som också även dem menar att trygghet är ett resultat av 

rutinarbetet. Författarna betonar också att tryggheten inte enbart visar sig hos barnen utan 

samtidigt leder till ett lugn hos pedagogerna eftersom det ger dem en översikt över dagen och 

därmed kan planera den utifrån rutinerna.  

 

För att återkomma till barn i behov av särskilt stöd vill vi belysa de samband som finns mellan 

informanters och författares synsätt kring arbetet med dessa barn. En av våra informanter 

förklarar att rutiner är grundläggande för barn i behov av särskilt stöd då det bidrar med 

trygghet och ger barnen en överblick av vad som förväntas dem. Detta samband ser även 

Kadesjö (2008) då han förespråkar rutiner för barn med koncentrationssvårigheter, han menar 

att trygghet är en självklar positiv konsekvens i rutinarbetet därför krävs det struktur och 

återkommande mönster i förskolans vardag. Vår informant uttrycker även risken med 

plötsliga förändringar i förskolans rutiner då de kan påverka barnets trygghet och istället 

skapa stress och oro. För att förhindra sådana situationer menar Kadesjö (2008) att barnen 
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måste få information kring hur dagen ser ut, till exempel genom ett visuellt schema. En annan 

strategi för att förhindra barns osäkerhet för nya situationer är introducera och förklara 

innehållet innan, på så vis behöver barnet inte fundera på det.  

5.3 Stressens plats i rutinarbetet 

Förskollärarna är eniga om att stressen visar sig tydligare på småbarnsavdelningar då arbetet 

med yngre barn innefattar fler rutiner än i arbete med äldre. I tidigare avsnitt belystes trygghet 

som en positiv konsekvens av rutinarbetet och för bra inskolningar är rutiner en förutsättning. 

Informanterna lyfter däremot även att inskolningar kan leda till stress då barnen är ovana och 

osäkra i verksamheten. En av pedagogerna uttrycker att stressen kan påverka så pass mycket 

att hon känner sig otillräcklig. Förskolan är formad utifrån stora barngrupper och få 

pedagoger vilket är ännu en bidragande faktor till pedagogernas stress. Att barnantalet stiger 

men inte personalantalet har Nöjd (2013) skrivit en artikel om där hon påvisar att barns 

enskilda möte med en vuxen kommer i kläm i och med den personalbrist som råder. 

Otillräcklighet som konsekvens av stress är något som även Johansson (2003) belyser, hon 

menar att stress kan skapa en påfrestande stämning i verksamheten. Personalbristen kan även 

förhindra arbetslagets nytänkande, det är lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår om 

förutsättningarna för att prova nya saker inte finns (Johansson, 2003). Stressen kan dock 

motverkas, informanter förklarar att en rutin som ofta upplevs stressig måste förändras och 

betonar vikten av att därför reflektera över rutinens existens. Feldman (2003) beskriver rutiner 

som just förändringsbara och trycker på att olika omständigheter ibland kräver förändring. 

 

Stress kan yttra sig fysiskt och psykiskt och våra informanter berättar att de känner av stressen 

av rutinarbetet genom koncentrationssvårigheter, huvudvärk, minskat tålamod och trötthet 

men framför allt genom känslan av otillräcklighet. Vi känner igen informanternas upplevelser 

i det Öhman (2009) beskriver då hon menar att pedagogers stress kan visa sig genom 

symptomen ovan.  

 

En relevant del för vår studie handlar om att de vuxnas stress smittar av sig på barnen. Detta 

diskuterar våra informanter och vi ser tydliga samband till den litteratur och forskning vi 

behandlat. Förskollärarna inser att det kommer föras över till barnen, att det är en naturlig 

konsekvens och att den kan märkas i verksamheten då ljudnivån ofta stiger och tillvaron blir 

mer stökig än vanligt. Andra konsekvenser av vuxnas stress, kanske mer betydande kan vara 

att barnen inte ges den uppmärksamhet eller tid som de brukar få när stressnivån inte är lika 

hög. Som sagt ser vi här tydliga samband till litteratur, Ellneby (1999) är nämligen övertygad 

om att vuxnas stress i någon mån smittar av sig på barnen och styrker informanternas 

upplevelser av att verksamhetens atmosfär förändras i och med stressade barn. Samma 

författare kritiserar även pedagogers sätt att strukturera upp förskolans vardag. Hon menar att 

barnen ständigt måste anpassas efter ett schema som de inte varit delaktiga i att skapa och att 

rädslan för att inte kunna följa det kan utveckla en stress hos dem. Vi ser i och med Ellnebys 

(1999) reflektion en risk med att förhindra strävan mot följande läroplansmål där barnen ska: 

”erbjudas en god omsorg med en väl avvägd dygnsrytm” (Skolverket, 2010:11). 
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6 Diskussion 

I kommande avsnitt diskuteras och problematiseras det vi anser vara studiens mest centrala 

och relevanta innehåll. Därför har vi valt att kategorisera diskussionen utifrån våra 

forskningsfrågor.  

6.1 Vad har pedagogerna för förhållningssätt i rutinarbetet?  

Något som både informanter och författare belyst gällande pedagogers förhållningssätt är 

vikten av reflektion och kunskap kring rutinarbetet. En rutin kan antingen genomföras med ett 

enbart syfte, att just genomföra själva handlingen för att sedan gå vidare med andra 

aktiviteter, till exempel så byter pedagogen en blöja utan något annat vidare innehåll. En rutin 

kan däremot också genomföras utifrån ett medvetet syfte från pedagogerna där situationen 

även är fylld med lärandemöjligheter och utifrån ett gott samspel. Det som framkommit i 

studien är att det senare förhållningssättet anses korrekt och önskvärt. Vår tolkning är att 

informanterna är medvetna om idealen när man ser på rutinarbetet men att de även har en 

förståelse kring att det kan se annorlunda ut i praktiken beroende på de förutsättningarna som 

finns i dagens verksamhet, till exempel stora barngrupper och personalbrist.  

 

Rutinen betraktas som ett genuint möte mellan pedagog och barn där man tar tillvara på den 

enskilda stunden. Varje situation vare sig det handlar om barnens lek eller påklädning bör den 

behandlas med samma lyhördhet, engagemang och respekt gentemot det enskilda barnet. Tar 

inte rutinerna utgångspunkt i föregående förhållningssätt krävs förändring. Detta betonade 

både en av informanterna och författare. Vi vill vidareutveckla detta och menar på att 

förändringen bör ske i reflektion med samtliga i arbetslaget för att undvika att hamna i gamla 

hjulspår. Att hamna i gamla hjulspår är en återkommande rädsla hos både våra informanter 

och i litteratur. Det som är intressant är att våra informanter uttrycker och verkar förstå vilka 

åtgärder som finns för att motverka detta. Reflektion, flexibilitet, nytänkande och att våga 

prova nya strategier i rutinarbetet är förhållningssätt som enligt informanterna förhindrar 

risken med att hamna i gamla hjulspår. Svårigheten med att arbeta utifrån dessa har i vår 

studie visat sig bero på den stress som förekommer i förskolans vardag.  

6.2 Vilka konsekvenser kan rutinerna ge förskollärarna och barnen? 

En tydlig negativ konsekvens av rutinarbetet som framkommit i vår studie är stress. Stressen 

påverkar informanters handlingar men förhindrar även deras strävan mot nytänkande 

arbetssätt. Med andra ord bidrar stressen till att pedagoger återigen hamnar i gamla arbetssätt 

som de försökt arbeta sig ifrån. Det anses nämligen lättare att göra som man alltid har gjort 

när pressade situationer uppstår. Lärande betraktas som en stor del i rutinarbetet där vuxen 

och barn kan utveckla ett gott samspel, det kan därför tyckas märkvärt att lärandet hamnar i 

kläm när stressen blir för stor.  

 

Barngruppsstorlekarna i dagens förskola ökar samtidigt som personalantalet inte gör det. 

Vilket kan förklaras som att vare enskild pedagog behöver ta ansvar över fler barn. I studien 

framkommer en medvetenhet kring detta och hur förskollärare känner ängslan av att inte 

kunna ge varje barn den tid man vill och hur känslan av otillräcklighet blir större.  
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Informanter uttrycker symptom som har utgångspunkt i stressen, symptom som man enligt 

litteratur inte bör blunda för. Huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter är tecken på 

stress men bör även vara motiv för förändring. Vi problematiserar stressen som informanterna 

känner och blickar framåt, vad händer om barngrupperna inte minskar, om personalantalet 

inte utökas och de gamla vanliga oreflekterade arbetssätten fortskrider? Vi ser sjukskrivningar 

och bristfällig barnomsorg som naturliga konsekvenser då kraven på pedagogerna blir fler, 

särskilt i relation till förskolans läroplan som består av ett minst sagt omfattande innehåll. 

 

Viktigt att understryka är även värdet av rutiner i förskolans verksamhet som inte är fyllda av 

stress. Informanterna i vår undersökning och författarna vi refererat till är rörande överens om 

att rutiner bidrar till trygghet, både för barn och pedagoger. Är man medveten och har en 

förståelse kring vad som händer härnäst förhindras oron som annars kan uppkomma, och 

därmed skapas trygghet som i sin tur bidrar till en lugnare atmosfär. Tryggheten som kommer 

ur rutinarbetet anses extra viktigt för barn i behov av särskilt stöd till exempel för barn med 

olika typer av koncentrationssvårigheter. För dem är kunskapen om att veta var man ska vara, 

när man ska vara där samt vad som förväntas av en viktig. Det är på grund av anledningar 

som dessa som vi vill betona vikten av att skapa och genomföra medvetna rutinsituationer, det 

vill säga situationer som främjar trygghet. Som vi diskuterade ovan känner förskollärare oro 

kring att inte kunna ge varje enskilt barn den tid de förtjänar men också är i behov av att få. 

Rutinsituationerna är med andra ord värdefulla för barnet och vi vill med denna studie påvisa 

vikten av att nyttja dem som sådana.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Nordin Hultmans (2004) avhandling väckte ett stort intresse och nyfikenhet hos oss gällande 

rutinarbetet i förskolan. Det var intressant att få en inblick i engelska förskolors struktur och 

därmed tydligt se skillnaden gentemot våra svenska förskolors organisation. Det visade sig 

tydligt att förskolor i England utgår ifrån ett förhållningssätt som är mer flexibelt bestående av 

färre fastlagda rutiner jämförelsevis med de svenska förskolorna. Vi anser det därför som 

intressant att utföra en aktionsforskning på en småbarnsavdelning i en svensk förskola medan 

en annan avdelning på samma förskola behåller sin struktur. Detta för att jämföra och påvisa 

hur de olika arbetssätten i rutinarbetet kan påverka pedagoger och barn.  
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Bilagor 

A. Intervjuguide  

 
Uppvärmningsfråga: 

1. Hur länge har du jobbat? 

2. Vad har ni för dagliga rutiner?  

3. Hur viktiga är dagliga rutinerna för dig? 

4. Hur flexibla är ni kring de dagliga rutinerna?  

5. Har ni möjlighet att ”rucka” på rutinerna? Till exempel äta lite längre eller att ni 

skjuter fram mellanmålet en stund för att de ska få leka lite längre?  

6. Kan du se några nackdelar med rutinerna? Vilka? 

7. Kan du se några fördelar med rutinerna? Vilka?  

8. Vad är ert förhållningssätt i rutinarbetet?  

9. Känner du att det kan bli stressigt i rutinarbetet? 

 

Fördjupning genom telefonintervju med tre av förskollärarna: 

 

1. Under intervjun berättade du att du ibland känner dig stressad med tanke på rutinerna/ 

för få personal. På vilket sätt känner du av eller upplever stressen? Tex: jobbigt att gå 

till jobbet? Ont i magen? 

 

2. Upplever du eller tror du att barnen blir påverkade av er vuxnas stress? I så fall hur 

kan det visa sig? 

 

3. Ni beskrev att rutiner är en stor del av förskolans vardag. Kan ni se ett lärande i 

rutinerna? I så fall vilket lärande ser ni i rutinerna? 
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B. Samtyckesavtal 

 

Samtyckesavtal 

 
Syfte med undersökningen:  

Rutiner är en stor del av förskolans vardag, inte minst på småbarnsavdelningar. Vi har själva 

upplevt rutinerna som en stressfaktor hos pedagoger vilket vi sett speglats av sig på barnen. 

Under utbildningen har vi läst många böcker som beskriver vikten av rutiner men även vikten 

av flexibilitet och utrymme för barns utforskande och lärande. Vi vill med denna uppsats 

ställa litteraturen mot praktiken, finns det ett gott samspel mellan rutiner och flexibilitet på 

förskolorna eller kan det till och med vara så att rutiner hindrar barns utveckling?  

Denna undersökning publiceras vid DIVA (elektronisk databas) vilken är tillgänglig för 

allmänheten. Informanten förblir anonym i undersökningen. Inspelningen av intervjun bevaras 

enbart hos respondenterna.  

 

 

Som informant har du rätt att: 

 Avbryta intervjun när som helst 

 Bestämma hur mycket du vill svara på varje fråga 

 

Jag som informant samtycker att: 

 Bli intervjuad 

 intervjun spelas in 

 Materialet används och analyseras endast för forskning 

 Materialet publiceras för allmänheten 

 

 

 

Forskningsetiska principer inhämtat från vetenskapsrådet (2011).  
 

Informationskravet: Informanten ska bli informerad om undersöknings syfte.  

 

Samtyckeskravet: Informanten har rätt att avsluta intervjun under intervjuns gång.  

 

Konfidentialitetskravet: Informanten förblir anonym samt att dess personliga uppgifter inte 

delas med obehöriga.   

 

Nyttjandekravet: Data inhämtat från och om informanterna används endast i forsknings- 

ändamål 

 

 


