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Abstract 

 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur tiden organiseras kring 

perioden runt frukost inom barnomsorgen. Utifrån detta ställdes fråga om vad 

som styr tiderna för frukost till personalen samt en fråga till vårdnadshavare hur 

deras barn tas emot under frukosttiden. Ämnet undersöktes i en kombinerad 

kvantitativ och kvalitativ studie vilken genomfördes med hjälp av sociala media. 

Webbenkäter delades ut till en grupp pedagoger, till en grupp föräldrar samt i en 

vanlig statusuppdatering på Facebook. Empirin samlades in genom Google 

Drive och bearbetades i kalkylprogrammen Excel 2013 och SPSS version 20. 

Resultat av personalenkäten visade att tid för frukost styrs av olika scheman de 

olika aktörerna har, eventuella störande moment samt personalens pedagogiska 

synsätt på frukosten. Resultat av föräldraenkäten visade att vårdnadshavarnas 

erfarenheter stämmer överens med de uppgifter som lämnats av pedagogerna.  
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1 Inledning  

Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 (Skolverket, 2011) beskriver att i verksamheten ska tre 

begrepp vara integrerade. Dessa begrepp är omsorg, fostran och lärande som enligt Lpfö 98/10 

(Skolverket, 2011) ska vara med och betraktas som en helhet. Av dessa tre valde vi att fördjupa 

oss i omsorgen. Pedagogisk måltid och i synnerhet frukost fångade vår uppmärksamhet därmed 

kom vår idé till uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

I förskolans styrdokument beskrivs det att pedagogerna ska erbjuda barnen en god pedagogiskt 

verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2011). Omsorgen är 

kärnan i förskolans verksamhet där rutiner som fri lek och lärarledda aktiviteter byggs kring 

detta (Ekström, 2006). Återkommande omsorgsrutiner är vila, blöjbyte och måltider (Melin, 

2009). Markström (2005) och Ekström (2006) har i sina doktorsavhandlingar forskat i 

förskolans organisation och pedagogiska praktik genom att observera och analysera bland annat 

måltidssituationer. Slutsatsen som Markström (2005) kom fram till är att det finns olika 

scheman i verksamheten. Detta innebär då att aktörerna ska infinna sig i ett rum på olika tider. 

Ekström (2006) drog slutsatsen att begreppen omsorg, fostran och lärande inte går att skilja på 

för pedagogerna, utan de är sammankopplade. Han skriver också om att verksamheten kretsar 

kring dagliga rutiner och förmedling av omsorg vilket tar över lärandet. De dagliga rutinerna 

kan ses som en garant för att barnens fysiska behov ska tillgodoses. Detta är bara ett fåtal 

författare som ägnat sig åt djupdykning i omsorgrutinen frukost. Därför ligger fokus i vår 

undersökning på hur verksamma pedagoger disponerar och organiserar frukosten i förskolan. 

1.2 Syfte  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur tiden organiseras kring perioden runt 

frukost inom barnomsorgen. 
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1.2.1 Forskningsfrågor 

Fråga 1. Vad styr tiderna för verksamheten med speciellt fokus på frukosten enligt personalen? 

Fråga 2. Hur tas barn emot under pågående frukosttid enligt föräldrar/vårdnadshavare? 
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2. Forskningsbakgrund 

I uppsatsens forskningsbakgrund finns både styrdokument, avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar. Dessa presenteras nedan under följande rubriker. Detta för att kunna ge läsaren en 

inblick i tidigare forskning och teoretiska perspektiv.  

2.1 Omsorg – en central aspekt 

Läroplanen för förskolan lyfter fram omsorg som en viktig del av verksamheten. Begreppet 

omsorg nämns sammanlagt åtta gånger under flera kapitel och i olika sammanhang. Under 

kapitlet ”Förskolans värdegrund och uppdrag” uppmärksammas omsorg om andra människor 

samt omsorg om det enskilda barnets välbefinnande. I läroplanen står följande: 

 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. (Skolverket, 2011, s.5).  

 

Vidare i texten belyses förskolans uppdrag som är: 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm 

och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska avvägas samman på 

ett balanserat sätt. (Skolverket, 2011, s.7). 

 

Utifrån styrdokumenten ska förskolans verksamhet stå på ”tre ben”- omsorg, fostran och 

lärande. Vid en kritisk granskning av läroplanen syns det tydligt att fokus ligger på lärandet. 

Pedagogerna ställs därmed inför en utmaning att tydliggöra det pedagogiska innehållet i 

omsorgen. Sepp (2013) lyfter fram det faktum att många lärandesituationer kan skapas kring 

omsorgsrelaterade aktiviteter då detta snarare sker utifrån barns erfarenheter än att det ska likna 

undervisning.  

 

Halldén och Markström (2009) undersöker närmare barns inflytande och medkonstruktion av 

vardagsrutiner på svenska förskolan. Författarna menar att barn ges inflytande över sin egen 

utveckling och lärande i varierande grad. De uppger att förskolans dagliga fasta rutiner ramar 
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in barns agerande och interagerande både med vuxna och med andra barn. Det är just 

omsorgssituationer då barn har minst inflytande. Ekström (2006) granskar i sin 

doktorsavhandling förskolans pedagogiska praktik. Utifrån sina observationer på flera förskolor 

är författarens slutsats att omsorgsrutiner på förskolan såsom måltider kan uppfattas som ”en 

garant för att barnens fysiska behov tillgodoses” (Ekström, 2006, s.115). Dessa rutiner ramar in 

dagen vilket gör att andra planerade aktiviteter är underordnade. Med detta menas att 

omsorgsinriktade aktiviteter såsom måltider och vila är viktigast inom förskolan eftersom de 

tryggar barns välbefinnande. Andra källor som exempelvis Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) håller inte med att måltider på förskolan enbart handlar om tillfredsställelse 

av kroppsliga behov.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) belyser omsorg i förskolan ur en annan, mycket 

bredare synvinkel. Författarna analyserar omsorg utifrån den pedagogiska måltiden därför att 

den har stor potential att inkludera även lärande och kommunikation. De lyfter fram begreppet 

omsorg och resonerar huruvida det går att förena omsorg med pedagogik. Forskarnas 

observationer av förskolans praktik visar att utbildade förskollärare förväntas ansvara för 

pedagogik medan barnskötares uppgifter är enbart omsorgsrelaterade. Samtidigt poängteras det 

faktum att pedagogiska möten vid måltiden inte är möjliga om barns och vuxnas som lärandes 

och lärares livsvärldar inte möts. Författarna påpekar att omsorg kan ses som ett etiskt 

förhållningssätt för pedagogerna. Såhär beskriver de sin ståndpunkt: ”Som professionell pedagog 

bör man, som vi ser det, både kunna utnyttja traditionella omsorgssituationer pedagogiskt och 

använda sig av den omsorginriktade aspekten i allt lärande, det vill säga i förhållningssättet till 

barn i stort.” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001, s. 99).  

2.2 Omsorgens olika innebörder 

Forskning och Utveckling (FoU) har publicerat en rapport som beskriver förskolans tre kulturer 

(Melin, 2009). De benämns som omsorgskultur, undervisningskultur och kamratkultur. I 

rapporten analyseras varje kultur för sig med början i en definition för var och en av de olika 

begreppen. Begreppet omsorg innebär att på ett hänsynsfullt sätt ta hand om dem som förmodas 

behöva stöd och hjälp. Påklädning, hygienrutiner som att tvätta händer, toalettbesök eller 

blöjbyte för de yngsta och måltider omnämns i FoUs rapport som de vanligaste återkommande 
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omsorgsrutiner på förskolan. Författaren påpekar att omsorgskulturen är den kultur barn känner 

igen från sina familjer. Pedagoger kallas i detta fall för omsorgsgivare vilka ger varje enskilt 

barn trygghet vad gäller utveckling och lärande. Genom omsorgskulturen är det möjligt att 

skapa starka emotionella band med både vuxna och med andra barn. Samtidigt pågår även 

lärande om hur en person bör ta hand om sig själv och om varandra där pedagogerna är 

förebilder.  

Med tanke på barns bästa har varje verksamhet utformat sina rutiner där dagen är strukturerad 

enligt ett visst schema (Markström, 2005). Författaren menar att förskolan kan ses som en 

normaliseringspraktik för de yngsta. Människor bidrar aktivt till att skapa och återskapa 

vardagliga praktiker. Det sker genom samspel som binder samman struktur och aktör. Med 

struktur menas vardagsrutiner och dess återskapande i praktiken. Aktörer i detta fall är 

pedagoger och barn inom barnomsorgen. Det skapar regelbundenhet samt sociala och kulturella 

mönster. Rutiner, regler och det som är förgivettaget är det som binder ihop vardagslivet. 

Författaren poängterar att förskolans praktiker styrs av regler och rutiner samt kallar det för en 

”institutionellt situerad normalitet” (Markström, 2005, s.86). Det betyder att barn och vuxna 

förväntas hålla sig till lokalt bestämda regelverk kring omsorgssituationer. Dessa är tongivande 

och kan variera mellan förskolor. 

2.2.1 Måltid - en viktig omsorgsrutin 

Människans grundläggande behov av trygghet och mat finns med som en självklar rutin inom 

området omsorg. Måltider är planerade och får sin bestämda tidsram för varje verksamhet. 

Dessa tider kan variera lite beroende på olika förutsättningar. Med detta menar vi att det kan 

vara flera faktorer som har sin betydelse i måltidernas tidsram såsom pedagogernas 

arbetsschema, vårdnadshavarnas arbetstider samt verksamhetens möjlighet att servera frukost. 

Tiderna för aktiviteterna infaller samma tid varje dag (Markström, 2005). Måltiderna i förskolan 

utgör en fast rutin och är en central del i schemat och dagen. Dessa tider är alltid samma och 

startar alltid på samma tid. Ofta finns det en starttid men inte en bestämd sluttid vilket kan 

jämföras med tydliga sluttider på aktiviteter i grundskolans schema.  Analyser av verksamheten 

leder till påståendet att både personalen och barn på förskolans styrs av ”tidsschemats regim” 

(Markström, 2005, s.93). Med tidsschemats regim menas olika scheman de olika aktörerna har. 

Hit hör både vuxnas tidsramar, exempelvis enskilda pedagogers arbetsschema och 

vårdnadshavarnas arbetstider samt förskolans planerade aktiviteter. Dessa tider bestämmer 
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barnens tidsramar såväl för vuxenledda aktiviteter som för fri lek. Det sistnämnda är dock också 

planerad av vuxna. 

2.3 Omsorg sett ur barnperspektiv 

Eftersom förskolans rutiner skapas och upprätthålls av vuxna, kan slutsatsen dras att detta 

stämmer överens med det pedagogiska synsättet barnperspektiv. Det omnämns i 

styrdokumentet Lpfö 98/10 som en bestämd utgångspunkt för samtlig utvärdering av 

verksamheten (Skolverket, 2011). För att reda ut begreppet barnperspektiv utgick vi från 

Halldéns (2003) tankar. Författaren analyserar och diskuterar olika tänkbara innebörder av 

formuleringen ”barnperspektiv”. Forskaren poängterar att begreppet kan och bör uppfattas på 

ett positivt sätt samt definierar detta som ”tillvarata barns villkor och verka för barns bästa” 

(Halldén, 2003, s.14). Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide (2013) instämmer med 

Halldén att begreppet är mångtydigt samt definierar barnperspektiv och barns perspektiv på 

följande sätt.  

 

Barnperspektiv beskrivs som skapad av vuxna, i detta fall pedagoger. Deras strävan att förstå 

barns egen förståelse av sig själv och världen runtom ligger i grunden till pedagogernas 

agerande i situationer då barn inte har egna erfarenheter. Utifrån detta barncentrerade synsätt 

kan dock barn ses som objekt. Barns perspektiv däremot skapas av barns egna erfarenheter och 

världsuppfattningar. Pedagoger med detta synsätt tolkar barns tal och agerande barnfokuserat. 

Det innebär att barn är självständiga, tänkande individer eller subjekt (Sommer, Pramling 

Samuelsson & Hundeide, 2013).  

 

Eftersom förskolan fungerar som arena för barn tidiga socialisering kan begreppet 

barnperspektiv belysas även på följande sätt. Den vuxna personen, i detta fall pedagogen är 

central i denna process men barn ses enbart som objekt för socialisering. Vidare diskuteras 

eventuella konsekvenser av vuxnas sätt att skapa gränser och få mer inflytande genom att hålla 

sig till barnperspektiv och därigenom rättfärdiga pedagogens makt, vilket väcker frågan om 

vilka konsekvenser ens eget pedagogiska synsätt får på barn (Löfdahl m. fl., 2014). 

 

Med enkla ord kan begreppet omsorg formuleras som något vuxna anser är bra för barns 

trygghet och välbefinnande. Däremot har barn själva väldigt liten eller ingen möjlighet att 
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påverka fasta rutinsituationer på sin förskola. Utifrån dessa insikter drogs slutsatsen att omsorg 

och rutiner, däribland pedagogisk måltid respektive frukost kan med fördel belysas ur ett 

barnperspektiv.  

 

2.4 Rutiner och scheman - makt över tiden 

Förskolans schema är strikt indelad i tidsperioder för varje aktivitet. Begreppet ”inrutning” 

presenteras i detta sammanhang enligt Foucaults maktteori tolkad av Nordin – Hultman (2003). 

Maktteorin handlar om tidens och rummets indelning i syfte att utöva reglering, makt och 

kontroll (Foucault, 2003). Författaren belyser tidsschemat som härstammar från medeltida 

klosterlivet och genom olika tidsepoker blivit alltmer tidsinringat inom verksamheterna. Med 

detta menar Foucault att skolan likaså alla institutioner styrs med hjälp av välavgränsade 

tidssegment. Sommer tar upp ämnet rutiner på förskolan och påstår att rutiner och regler, inte 

minst tidsbegränsningar, kan med fördel uppfattas som trygghetsskapande (Sommer, 2005). 

Ekström (2006) drar slutsats att omsorgsrutiner och deras tidsramar utgör kärnan och tryggheten 

på förskolan. Samma slutsats dras i en enkätundersökning som har gjorts i USA.  Flera forskare 

har ställt frågor till familjer med små barn om deras rutiner innan barnen ska börja på förskolan. 

Samma frågor ställdes om barns dagliga rutiner när barnen ska lämnas till barnomsorgen. 

Resultaten visar att barn har oregelbundna vardagsrutiner innan de börjar på förskolan samt att 

rutiner påverkas mest av vårdnadshavares förvärvsarbete, exempelvis i familjer med två 

heltidsarbetande föräldrar blev barns dagliga rutiner som måltider och läggdags ofta förskjutna 

i tiden. Författarna slår fast att regelbundna vardagsrutiner hos små barn stärker både deras 

fysiska och mentala hälsa. Vidare i artikeln belyses vikten av utbildade pedagoger, vilka 

förväntas att främja sunda vanor såsom regelbundna schemalagda måltider och sömn 

(Wildenger m. fl., 2008). Munck Sundman (2013) håller med deras rön. Forskaren påpekar att 

barn som aktörer vid dagliga rutiner upprätthåller dem och förhandlar med andra aktörer. 

2.5 Maktförhållanden under måltiden 

En pedagogisk måltid är en komplicerad aktivitet. En vanlig måltid på förskolan innebär både 

socialisering, lärande av normer och regler samt en övning i bordsskick (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2001, Sepp, 2002, Markström, 2005, Munck Sundberg, 2013). Dessa forskare har 
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observerat måltider på förskolan och kommit fram till samma slutsats, att det är vuxna som 

bestämmer vad som sker runt matbordet, det är vuxna som sätter normer och gränser då det 

gäller både uppförande och språk. Det stämmer överens med barnperspektiv som teoretisk 

utgångspunkt. Pedagoger deltar eller deltar inte i frukosten, därigenom stärks deras roll som 

normsättare. Under dessa observationer har pedagogerna uppmärksammats som aktiva 

”könsskapare” genom att tilltala och behandla flickor och pojkar olika (Ekström, 2006, 

Eidevald, 2009). Förmågan att ha makt över rutinsituationer och förvandla eller använda sin 

makt på ett positivt sätt kan vara ett mål med vår utbildning. 

 

Munck Sundman (2013) skriver att vid måltider sker det en förmedling, problematisering och 

korrigering mellan deltagarna kring rutiner, regler samt hur man bör uppföra sig under måltider 

och livet i allmänhet. I förskoleverksamheten finns det ofta redan ett inbyggt lokalt regelverk i 

vardagsrutinerna som antingen är oskrivet eller skrivet. Detta regelverk tar upp vilka 

förväntningar man har på alla deltagare som finns inom ramarna för måltiderna. Regler och 

rutiner som finns på förskolan är övergripande och centrala. De är ofta svåra att ändra på. De 

lokala reglerna kan vara lättare att förhandla om, med det påverkas av situationen och vilka 

deltagare det är. Vuxna styr ofta barnen kring hur de ska vara vid måltiderna. Detta bidrar till 

hur deltagare i måltiderna socialiseras in i de lokala reglerna och kulturer. Pedagoger och vuxna 

tar allt som oftast på sig rollen som överordnade då de kan tolka de regler som gäller vid 

måltiderna. Detta bekräftas också av barnen i en studie av Wesslén m fl. (2002) som visar i sin 

studie att barnen är mycket medvetna om vilka regler och normer som gäller vid måltiderna och 

vad man får göra respektive inte göra.  

2.6 Frukost- dagens viktigaste måltid 

Eftersom maten är en av människans grundbehov för att leva och avgörande för att växa som 

barn har vi tittat närmare på måltidernas betydelse även från ett hälsoperspektiv. Forskningen 

visar att just frukost är förknippad med hög stressnivå (Sepp, 2002). Att börja dagen med 

någorlunda nyttig mat lägger grund för både fysiskt och mentalt välbefinnande. Detta gäller 

både vuxna och snabbt växande barn, alla drar lika stor nytta av en bra inledning på dagen. På 

förskolan används begreppet pedagogisk måltid vilket innebär att det inte bara är matintag som 

sker i måltidssituationen (Sepp, 2002). Vilket även Livsmedelsverket uppmärksammar i sina 
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råd ”Bra mat i förskolan” (2007) genom att belysa vikten av trevlig samvaro vid matbordet och 

ett tillfälle till lärande.  

 

Ekström (2006) förklarar förskolans pedagogiska praktik utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Forskarens observationer kompletteras med intervjuer då pedagogerna ges möjlighet att 

motivera sitt handlingssätt i olika rutinsituationer. Följaktigt är frukost som en vardagsrutin 

både vuxenorganiserad och vuxenstyrd med små marginaler att medverka eller påverkas av 

barn själva. Där observeras en tydlig könsindelning vid rutinsituationer för flickor förväntas att 

hjälpa till mer än pojkar (Ekström, 2006, Eidevald, 2009). Avslutningsvis slår författarna fast 

att dagliga rutiner och bestämd struktur i förskolans verksamhet ligger i grund för alla 

omvårdnadsinriktade mål.  
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3. Metod  

Vi valde att använda både kvantitativ och kvalitativ metod i vår undersökning. Ett sådant 

tillvägagångssätt kallas för metodkombination (Denscombe, 2009). Metodkombination 

används av forskare när flera metoder kompletterar varandra (Lökken & Söbstad, 1995). Vi 

ville få en bred bild av hur tiden organiseras kring perioden runt frukost inom barnomsorgen. 

Om vi gjorde samma undersökning med enbart kvalitativ metod, kunde det innebära risken att 

vi hamnade i en situation där vår förförståelse hindrade oss från att vara objektiva. Vi hade även 

begränsad erfarenhet av kvantitativ metod vilket var vår utmaning. På grund av hårda variabler 

som exempelvis tid och organisation hoppades vi på att få in många svar, vilket skulle göra 

undersökningen mer generaliserbart. Med öppna frågor vi inte hade räknat med, fick vi in 

kvalitativ data. Tolkning av kvalitativa data i form av respondenternas öppna svar har gett oss 

djupare förståelse för ämnet samt kompletterar kvantitativ metod.  

3.1 Kvantitativ metod 

Ordet ”kvantitativ” har sitt ursprung i latin och betyder sådant som kan räknas, till exempel 

mängd eller rad av något fenomen (Lökken & Söbstad, 1995). En analys av kvantitativ typ utgår 

oftast från frågor ” Hur ofta?”, ”Hur mycket?” eller ”I vilket mått?”. Vid en kvantitativ 

undersökning används för det mesta deduktivt tillvägagångssätt (Löfdahl m fl. red., 2014). Det 

innebär att någon given teori prövas och testas med hjälp av något kvantitativ instrument. 

Exempel på instrument inom kvantitativ metod är observation, test eller enkät. Det viktigaste 

och mest centrala är mätningarnas noggrannhet. Detta ställer krav på användning av valda 

instrument på exakt samma sätt under hela undersökningen (Lökken & Söbstad, 1995). Denna 

noggrannhet kan utgöra grunden till generalisering av forskningens resultat om även endast i 

viss mån samt bekräfta eller till och med avfärda teorin som var undersökningens utgångspunkt 

(Lökken & Söbstad, 1995). 

3.2 Urvalsmetod 

Det finns fördelar med att göra en urvalsundersökning istället för en totalundersökning. De 

fördelar som finns med urvalsundersökningar är att de är billigare och snabbare att genomföra 
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och bearbeta. Vilket är bra då man kan få fram snabbare underlag. Man kan göra noggrannare 

och mer omfattande granskning av inkomna svar. Det kan även bli mindre bortfall då 

undersökningen inte är så stor. En fördel med urvalsundersökning är att forskaren kan ställa fler 

och mer detaljerade frågor (Dahmström, 2005). Risken finns att det kan bli bortfall som är 

externa och interna. Anledningen till att det kan bli externa bortfall är att personerna inte tycker 

att undersökningen är för dem, inte vill eller inte har möjlighet att svara. De interna bortfallen 

är när respondenterna inte har svarat på någon eller några enstaka fråga/-or i enkäten (Eljertsson, 

2005).  

3.3 Val av undersökningsgrupp 

Vårt val av undersökningsgrupp var människor som var verksamma inom barnomsorgen. Med 

det menar vi att det är inte bara var den kommunala förskolan utan också fristående förskolor 

eller föräldrakooperativ samt dagbarnomsorg som ingick i undersökningsgruppen. Eftersom 

teoridelen visade att barn inte har inflytande över tidsramar i verksamheten valde vi att fråga 

de vuxna. Det var förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare som kunde tänkas veta mest 

inom ämnet. 

 

Vår andra undersökningsgrupp var föräldrar med barn inom barnomsorgen. Deras uppfattningar 

och upplevelser av morgonrutiner kring frukosten såg vi som ett värdefullt inslag i vår 

undersökning. 

3.4 Urval 

Enkäten skickades ut till förskollärare och barnskötare för att vi ville undersöka vad de tycker 

och säger om morgonrutinerna inom barnomsorgen. För att nå ut till så många som möjligt 

valde vi att dela det på Facebook i en grupp som heter Förskolan.se med internetadressen till 

enkäten och ett missivbrev. Facebook gruppen Förskolan.se är en grupp som handlar om 

förskolan och har över 6000 medlemmar. Administratören av gruppen är en privatperson som 

är förskollärare och lärarutbildare vid Högskolan i Borås. I gruppen kan en person som är 

medlem dela med sig av tankar och idéer som rör jobbet inom förskolan till andra. Varje 

medlem kan också skriva om och vad som sägs i politiken, i medier och olika forskningar för 

att kunna hålla sig uppdaterad. Medlemmarna kan också skriva om olika resurser så som 
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webbsidor, kurser och litteratur. I missivbrevet förklarade vi syftet med vår undersökning samt 

villkor och etiska överväganden. Vi valde att dela enkäten till verksamma pedagoger därför att 

vi ville undersöka förskolans morgonrutiner. 

 

Den andra enkäten skickades ut till föräldrar med barn inom barnomsorgen. För att kunna nå ut 

till så många som möjligt valde vi att dela enkäten på Facebook i en grupp som heter Barn & 

föräldrar. Gruppen är till för att man som person ska kunna diskutera allt mellan himmel och 

jord som har med föräldrar eller barn att göra. Gruppen har 165 medlemmar. Administratören 

är en privatperson. Vi delade enkäten också i våra privata nätverk genom att dela länken till 

våra vänner och bekanta i en statusuppdatering för att fånga upp de föräldrar som inte var med 

i gruppen. 

3.5 Materialinsamlingsmetod 

Vi samlade in vår empiri genom att skapa en webbaserad enkät i Google Drive, dela ut enkäten 

på Facebook och få tillbaka svaren genom Google Drive. Det fanns flera fördelar med en 

webbaserad undersökning. För det första var den billigast och mest miljövänlig eftersom inget 

papper användes. För det andra var våra respondenter helt anonyma därför att vi inte kunde ta 

reda på deras identitet. Den tredje fördelen var att få många svar, vilket är viktigt för att kunna 

i viss grad generalisera undersökningens resultat. 

3.5.1 Skapande av webbaserad enkät 

För att ta reda på våra forskningsfrågor utgick vi ifrån uppsatsens litteraturbakgrund. Genom 

att skriva om aktuell forskning fick vi idéer om vilka frågor som skulle ställas. Dessa frågor 

delades in i tre områden- bakgrund, organisation och frukost, vilket gjorde att det var lättare att 

följa med och inte tappa motivation för att svara (Ejlertsson, 2005).  

 

När vi skulle göra webbenkäten började vi med att fundera på hur vi skulle formulera enkäten. 

Vi fick höra talas om Google Drive där man kunde göra enkäter för att sedan enkelt kunna 

skicka ut dem. För att kunna använda det programmet ska personen i fråga skaffa sig ett Google-

konto. Sen kunde vi göra enkäten i programmet Google Drive. Först skrev vi in frågorna vi ville 

ha med i webbenkäten i ett Word dokument. Detta gjorde vi för att kunna se vilka mer frågor 

vi ville ha med, för att kunna ändra dem tills vi var nöjda och kunde skriva in dem på 
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dokumentet i Google Drive. När vi hade gjort alla frågor i Google Drive var det lätt att dela det 

på Internet eftersom vi fick en internetadress vi kunde dela. Vi testade att skicka den till våra e- 

postadresser med länken i för att se om det gick att svara på enkäten eller inte. Vi skickade 

enkäten till vänner och bekanta för att vara säkra på att vår enkät var genomförbar. Efter att ha 

fått respons ändrade vi vissa frågor. Sedan skickade vi ut vår enkät till berörd grupp på 

Facebook.  

När vi skulle skapa webbenkäten till föräldrarna beslutade vi oss för att göra som med enkäten 

till pedagogerna. Vi skrev först in frågorna i ett Word-dokument. Efter det skrev vi in dem i ett 

formulär i programmet Google Drive. När vi var klara med det skickade vi länken som vi fick 

först till våra egna e-postadresser för att se om den fungerade. Vi beslutade sen att dela internet- 

länken till berörda grupper på Facebook.  

3.5.2 Frågeformulärets konstruktion 

Vi konstruerade våra enkätsfrågor utefter undersökningens syfte. Vi gjorde frågor som vi 

beskrev inom de tre olika områdena för att kunna få bakgrundsinformation och information om 

vilken organisation de arbetade i och sedan frågor efter det ämne vi ville undersöka. Där 

diskuterade vi noga vilka frågor vi skulle ha med för att de svarande inte skulle tappa 

motivationen till att fortsätta svara på frågorna. Till slut blev det 21 frågor. För att inte få med 

svar av respondenter som inte var intressanta valde vi att göra första frågan ”jobbar du inom 

barnomsorgen” som en urvalsfråga där de fick svara Ja eller Nej. Svarade de Ja fick de fortsätta 

svara på resterande frågor. Svarade de Nej fick de ett ”tack för att du svarade men vi är endast 

intresserade av dem som arbetar inom barnomsorgen”.  

 

Vi gjorde också en webbenkät till föräldrar. Den var mycket kortare och innehöll endast fem 

frågor. Anledningen till detta var att vi bara var intresserade av några specifika frågor. Vi 

beslutade att vi kunde använda oss av frågor som vi hade ställt till pedagoger som var 

verksamma inom barnomsorgen. Vi granskade enkätsfrågorna för pedagoger och sorterade ut 

de frågor som vi kunde göra om för att de skulle passa till föräldrar. Efter det skrev vi in de fem 

frågor vi valde ut i ett Word dokument för att kunna ha en översikt på vilka frågor vi skulle 

ställa. Vi testade enkätfrågorna genom att be våra kurskamrater och bekanta som är föräldrar 

till barn inom barnomsorgen svara på vår enkät. När synpunkterna hade kommit in, gjorde vi 

ändringar.  
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3.6 Etiska övervägningar 

I vår undersökning tog vi hänsyn till det grundläggande individskyddskravet som innebär fyra 

krav på forskare. Det ställs krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav uppfylldes genom flera steg. Vi informerade alla 

respondenter med hjälp av ett missivbrev i vilket vi förklarade syftet med undersökningen samt 

vilka vi var och hur deras svar skulle användas. Kravet på inhämtning av samtycke uppnådde 

vi genom att vi förklarade i missivbrevet att det var frivilligt och respondenterna kunde avbryta 

enkäten när som helst. Konfidentialitet garanterade vi genom att inte kräva några namn eller 

andra personuppgifter från svarande. Nyttjandekravet betyder att våra samlade data inte ska 

nyttjas i annat än forskningssyfte och endast av oss.  

3.7 Sätt att bearbeta  

Vår enkät var tillgänglig på Facebook under en veckas tid. Vi stängde sedan ner enkäten för att 

fler inte skulle kunna svara. Svaren hamnade då i ett kalkylprogram i Google Drive. För att 

kunna bearbeta och läsa svaren respondenterna gett oss kopierade vi dem och förde över dem 

till Excel programmet från 2013. Vi började bearbeta inkomna enkätsvar genom att öppna dem 

i programmet Excel och läsa igenom. Vi fick 633 svar från början men vi använde 629 därför 

att fyra av våra respondenter uppgav att de inte jobbar inom barnomsorgen. Därefter kodade vi 

svaren. Kodningen tog lång tid på grund av att vi inte hade låst frågorna så att endast ett svar 

var möjligt att ge. Detta analyseras under metodkritik. Därefter bearbetade vi vår empiri i 

kalkylprogrammen Excel 2013 och SPSS version 20.  

3.8 Steg i analysarbetet 

Vi började med att läsa igenom de öppna svaren flera gånger och sortera dem för att kunna se 

svaren överskådligt. Detta gjordes också för att få en förståelse för vad respondenterna hade 

svarat. Vi filtrerade bort text i svaren som inte var relevant, då de hade skrivit mer i svaren än 

vad som krävdes. Sorteringen gjordes i Excel 2013. Efter att vi hade sorterat det satte vi in 

svaren i ett programmet SPSS för att kunna få fram frekvenser och tabeller. Vi ställde också 

frågor emot varandra med hjälp av korstabeller i SPSS för att se skillnader och kunna jämföra 

resultat emot varandra, vilka vi sedan gjorde om i Excel. Detta med tanke på läsbarhetens skull. 
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Vi valde att presentera våra data i procent för att det skulle vara lättare att jämför svaren mellan 

olika grupper. Vi fick många öppna svar då respondenter ville kommentera och förklara. Dessa 

öppna svar kommer att presenteras som citat i resultatdelen.  

 

3.9 Metodkritik 

Under denna rubrik kommer vi att kritiskt granska vår valda metod där både fördelar och 

nackdelar kommer lyftas fram. På samma sätt ska mätningsinstrument webbenkät granskas. Till 

sist diskuteras konstruktionen av enkätsfrågorna.  

3.9.1 Nackdelar med undersökningsmetod 

En surveyundersökning är ingen forskningsmetod utan en strategi som används av forskare. 

Metoder kan vara olika som observation, intervjuer, dokument och frågeformulär. Vi använde 

oss av ett webb- baserat formulär som metod på grund av följande faktorer: kostnader, 

tidsaspekt samt ett högt antal respondenter hade en avgörande roll i detta. Med ett webb- baserat 

formulär kan vi nå ut till många respondenter genom tillexempel mail och internet. En postenkät 

skulle innebära kostnader för utskick och tryckmaterial samt jämförelsevis lågt antal svarande. 

Intervjuer ansikte mot ansikte skulle betyda ännu mer kostnader för oss med tanke på intervjutid 

och resekostnader. Däremot kunde vi förvänta oss mer detaljerade och personliga svar, vilket 

kan ha sin betydelse i en undersökning. En telefonintervju är nästan lika personlig och innebär 

vissa fördelar som kostnads- och tidsaspekt eftersom det kostar avsevärt mindre än att resa för 

att träffa respondenter personligt. Förutom att forskaren med högsta sannolikhet kommer att få 

lika ärliga svar som vid en intervju ansikte- mot- ansikte finns det goda chansen att ha stort 

representativt urval bland respondenter. Samhällsvetenskapliga surveyundersökningar kan 

använda sig både av observationer av något fenomen och av dokument som till exempel 

protokollen eller tidningar (Denscombe, 2009).  

3.9.2 Reliabilitet och validitet 

 

Några viktiga begrepp inom forskningen är reliabilitet och validitet. Begreppet ”reliabilitet” har 

sitt ursprung i engelskan och betyder pålitlighet (Eliasson, 2010). Reliabilitet svarar på frågan 

om det går att få samma resultat om vi gör samma undersökning igen. För att öka reliabilitet 
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inom kvantitativ metod kan en forskare dubbelkontrollera om alla data matats in och kodats 

rätt. Om en forskare uppnår hög reliabilitet, uppnår denne också hög validitet. 

 

Begreppet ”validitet” har sitt ursprung i latin och betyder giltighet (Eliasson, 2010). Validitet 

innebär svaret på frågan om en undersökning mäter det forskaren avser att mäta. I och med att 

respondenterna har haft möjlighet att skriva kommentarer på merparten av frågorna har de haft 

möjlighet att förtydliga och förklara sina svar vilket ökar reliabiliteten på frågorna. I de frågor 

där det har förekommit ett högt internt bortfall kan det bero på att frågan har varit felaktigt 

formulerad och har därmed också en lägre reliabilitet. Men det kan också vara att frågan inte 

varit aktuell för respondenten att besvara. Trots att frågorna inte är validerade i förhållande till 

andra studier anser vi att de har en hög reliabilitet eftersom respondenterna i hög grad har skrivit 

kommentarer som visserligen ger mer information till oss men ej varit nödvändigt för 

bearbetningen av data. Därför har vi valt att använda dessa kommentarer som ett komplement 

till frågorna för att ge ytterligare djup till resultatet.  

3.9.3 Nackdelar med en webbenkät 

 

En nackdel med att göra en webbenkät kan vara att man bara når de respondenter som har 

tillgång till Internet. En annan nackdel kan vara att det blir tekniska problem med webb- enkäten 

och att respondenterna då inte kan svara på alla frågor eller genomföra enkäten alls. Nackdelar 

med att göra en webbenkät är också att man inte egentligen vet vilka det är som svarar. 

 

Fördelarna med att göra en webbenkät till föräldrar är att man kan få många respondenter och 

man kan nå ut till många genom Internet. Nackdelarna med det är att man tappar de föräldrar 

som inte använder sig av internetforumet Facebook eller inte har Internet alls. 

3.9.4 Konstruktion av frågor 

 

Några av frågorna har dock varit svåra för respondenterna att besvara och därför har de valt 

alternativet övrigt istället för de fasta svarsalternativen. Därmed kan dessa frågor ha en lägre 

reliabilitet. Detta gäller frågorna 6, 8 och 21. Allra svårast att tyda var frågor om vilken 

åldersgrupp de svarande arbetade med och om det serveras frukost på deras arbetsplats. Det 

framkom att det finns många olika sätt att dela in barn i åldersgrupper. Exempelvis hade vissa 
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verksamheter endast barn födda samma år i en avdelning men vissa hade åldersblandade 

grupper från ett till fem år. Därför tog det tid att koda dessa svar genom att sortera in dem i mest 

lämpligt svarsalternativ. Frågan om det serveras frukost på respondenternas arbetsplats innehöll 

egentligen en fråga i frågan vilket vi borde ha tänkt igenom innan och i så fall undvikit. Med 

facit i hand borde vi delat upp frågan. Vi skulle ha delat upp den i två delar varav den första 

delen skulle innebära en Ja eller Nej – fråga. Den största bristen i vår enkät till personalen var 

att vi inte låste svarsalternativen så att det bara gick att välja ett. Detta ledde till mycket stort 

arbete med sortering och att koda alternativet övrigt. 

  



23 

 

4. Resultat och analys 

Vi fick totalt 633 svar på vår webbenkät till personalen, varav fyra svar exkluderades eftersom 

dessa personer inte arbetade inom barnomsorgen. Vi ställde frågan om deras utbildning, vilken 

besvarades utförligt med kompletterande svar. Flera svarande hade kryssat in två alternativ 

vilka vi sorterade genom att välja den högsta utbildningen. Exempelvis de som angav både 

förskollärare och barnskötare kategoriserades som förskollärare. Av de 629 respondenterna 

svarade 499 (ca 79 %) att de är utbildade förskollärare, 116 pedagoger (ca 18 %) uppgav att de 

har barnskötarutbildning och drygt 3 % hade annan utbildning. Bland dessa tre procent fanns 

exempelvis förskolans kock, montessoripedagoger, magister i talpedagogik samt 

grundskollärare. Detta presenteras nedan i figur 1. 

Figur 1. Figuren visar respondenters utbildning (Vad har du för utbildning?). Svaren uttrycks i procent. 

(n=629) 

 

 

Merparten av respondenterna (82 %) uppgav att de arbetar på en kommunal förskola. Betydligt 

färre var anställda inom privata sektorn (18 %) och kryssade in alternativet fristående förskola/ 

föräldrakooperativ. Endast tre arbetade inom dagbarnvård. Fyra personer hade inte kryssat i 

något alternativ därför kategoriserades deras svar som ej svar.  

Enkäten till föräldrar/ vårdnadshavare gav 35 svar. 
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4.1 Tidsramar för frukost inom barnomsorgen 

 

Vi ställde frågan hur lång tid frukosten får ta enligt förskolans schema. Det mest frekventa 

svaret (36 %) var att på deras arbetsplats finns det inga tidsbegränsningar för frukosten. Alltså 

majoriteten ansåg att frukosten får ta den tid den tar. Lite färre respondenter (28 %) uppgav att 

på deras verksamhet hade barngruppen 30 minuter på sig att äta frukost. Ytterligare 23 % av 

alla pedagoger menade att de hade 45 minuter som tidsram. En liten del (6 %) svarade att de 

har en timmes schemalagd frukost. 7 % av svaren var internt bortfall vilket innebär att 

respondenter valde att inte svara på denna fråga.  

 

Figur 2. Figuren visar hur lång tid får frukosten ta enligt förskolans schema (Hur lång tid får frukosten ta 

enligt förskolans schema). Svaren uttrycks i procent. (n= 590) 

 

 
 
 
Vi undrade om det finns några skillnader mellan tidsramar för frukost på de kommunala 

förskolor och de privata. Tabell 1 visar att svaren är ganska samstämda oavsett typ av 

verksamhet. Däremot bland dem som hade obegränsad tid på sig att äta frukost på förskolan var 

betydligt större andel kommunanställda än från fristående verksamheter.  
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Tabell 1. Tabellen visar vilken typ av verksamhet respondenterna arbetar på (Vilken typ av verksamhet 

jobbar du i?) i förhållande till längden på frukosten (Hur lång tid får frukosten ta enligt förskolans 

schema?) Svaren uttrycks i procent. (N= 629) 

Typ av verksamhet  Ej svar  30 minuter  45 minuter  60 minuter  obegränsad  Totalt

Dagbarnvård  0  0  0  0  0  0 

Fristående  2  5  4  1  6  18 

Kommunal  4  24  18  5  31  82 

Totalt  7  28  23  6  36  100 

 

När vi ställde frågan om frukostens tidsramar mot frågan om de har en bestämd sluttid för 

frukosten fick vi följande resultat. Det fanns vissa som uppgav att de inte har någon bestämd 

sluttid för frukosten, ändå medgav 10 % av dem att frukosten får ta 45 minuter. Lika många 

respondenter (10 %) påstod att frukosten begränsas till 30 minuter. Således ungefär en femtedel 

av respondenter motsäger sig själva. För att bättre belysa respondenternas utsagor presenterar 

vi några citat. 

 

Vi har inga tidsbegränsningar. Vi har en bestämd sluttid för frukosten. 

Frukosten får ta 30 minuter eller 45 minuter. Vi har ingen bestämd sluttid för frukosten. 

 

I dessa svar synliggörs pedagogernas uppfattningar om schemalagda omsorgsrutinen frukost. 

Detta kan förklaras med hjälp av maktteorin då människor verkar vara omedvetna om tidsramar 

som faktiskt finns. Tidfördelning under schemalagda aktiviteter som exempelvis frukost kan 

uppfattas som något självklart och tas för givet av berörd personal. Uttalandet om inga 

tidsbegränsningar men en bestämd sluttid för frukosten kan även belysa andra schemans 

påverkan. Med detta menar vi att respondenten antyder på andra aktiviteter som är schemalagda 

efter frukost.   
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Tabell 2. Tabellen visar längden på frukosten (Hur lång tid får frukosten ta enligt förskolans schema?) i 

förhållande till bestämd sluttid för frukosten (Har ni en bestämd sluttid för frukosten?). Svaren uttrycks i 

procent. (n = 629) 

tidsram  Ej svar  Ja  Nej  Vet ej  Totalt 

Ej svar  7   0   0   0   7  

30 minuter  0   17   10   1   28  

45 minuter  0   12   10   0   23  

60 minuter  0   5   1   0   6  

Obegränsad  0   2   33   1   36  

Totalt  7   36   55   21   100  

4.2 Pedagogiskt synsätt på frukosten 

En fråga handlade om respondenters pedagogiska synsätt på frukosten. De fick välja vad 

frukosten främst är ett tillfälle för med tre svarsalternativ: omsorg, fostran och lärande. 

Resultatet visade att 40 % av alla respondenter oavsett deras utbildning såg frukosten som 

enbart ett tillfälle för omsorg. Lite färre, närmare bestämt 32 % svarade att frukost är främst ett 

tillfälle för lärande. Enbart en liten del (11 %) av våra respondenter tyckte att det är ett tillfälle 

för både omsorg, fostran och lärande. Dessa 11 % väckte vårt intresse därför analyserade vi 

vidare för att se om det fanns något samband mellan respondenternas utbildning och deras 

pedagogiska synsätt. Resultatet visade att bland dem som svarat omsorg, fostran och lärande 

var fler barnskötare än förskollärare. 49 av 499 förskollärare har angett dessa tre alternativ vilket 

utgör knappt 10 %. Av dem som var barnskötare tyckte 14 av 96 (ca 14,5 %) liknande. Här 

förekom inga svar i fältet övrigt vilket innebär att pedagogerna var väl medvetna om sin 

inställning.  
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Tabell 3. Tabellen visar vad respondenternas har för utbildning (Vad har du för utbildning?) i förhållande 

till pedagogiskt synsätt på frukosten (Om du måste välja- är frukosten främst ett tillfälle för…) Svaren 

uttrycks i procent. (N=629) 

   Fråga21 Om du måste välja är frukosten främst ett tillfälle för      

Fråga2 Vad 

har du för 

utbildning Ej svar fostran 

fostran,

lärande lärande omsorg 

omsorg,

fostran 

omsorg 

fostran,  

lärande 

omsorg, 

 lärande  Total 

Ej svar 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Barnskötare 2  0  0  3  7  0  2  1  15 

Förskollärare 5  1  1  27  30  1  8  7  79 

Övrigt 1  0  0  1  3  0  0  0  5 

Total 8  1  1  31  40  1  10  8  100 

4.3 Barn som inte äter frukost 

Vi undrade hur de barn som inte äter frukost tas emot under frukosttid. Resultatet blev följande. 

En stor del pedagoger angav det valbara alternativet att dessa barn tas emot av en pedagog i 

hallen (ca 27 %). Ytterligare 17 % av respondenter svarade att deras barn får gå in på 

avdelningen själva. Något färre respondenter (ca 14 %) svarade att en pedagog tar emot dessa 

barn i ett annat rum, vilket ställer vissa krav på antal pedagoger närvarande vid frukosten. 7 % 

av svaren var internt bortfall. En tredjedel av pedagoger (ca 31 %) valde att skriva i rutan övrigt. 

Det markanta övertaget av övriga svar kunde också vara ett tecken på att pedagoger inte tyckte 

att svarsalternativen räckte utan skrev egna svar. 
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Figur 3.  Figuren visar hur de barn som inte äter frukost tas emot av pedagogerna (Hur tas de barn emot 

som lämnas under frukosttid som inte äter). Svaren uttrycks i procent. (n= 590) 

 

 

Eftersom så många respondenter valde att svara med egna ord under svarsvarianten övrigt, 

valde vi att presentera några av dessa svar för att ytterligare belysa deras synpunkter. Svaren 

återges ordagrant utan någon redigering. 

 

Det är olika. I möjligaste mån tar vi emot dem i hallen, men det är inte alltid läge att lämna bordet 

för att ta emot ett barn. Ett av våra bord står väldigt nära hallen och vi ser ytterdörren från bordet. 

Vi har ögonkontakt med både barn och förälder som kommer och hälsar välkommen och ber dem 

sedan komma in om det inte går att möta. I möjligaste mån försöker vi dock be föräldrarna att inte 

lämna mitt i frukost för vi vill kunna ta emot alla barn ʺordentligtʺ. 

 

De får inte komma under frukosttid enligt schema. Är det något speciellt tar vi emot dem ändå. 

 

I dessa svar framkommer tydligt pedagogernas olika synsätt på schemat runt frukosten. Den 

första respondenten uttrycker önskan att ta emot alla barn ”ordentligt” vilket enligt pedagogen 

är i hallen. Härmed säger pedagogen också att dennes yrkesetik kräver vänligt och värdigt 

bemötande av barn och deras föräldrar men samtidigt att det inte går om schemat bryts av 

exempelvis lämning mitt i frukosten. Detta belyser även rumsreglering av frukosten och 

ankomst vilka enligt pedagogen inte bör ske i samma rum. Samma pedagog beskriver 

ögonkontakt med både barn och föräldrar som ett alternativ ifall det inte går att mötas i hallen.  
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Det andra svaret speglar schemat och rutinernas makt över pedagogen. Det faktum att barn inte 

får komma under frukosttid enligt schema belyses här som en given sanning och det stämmer 

överens med barnperspektivet, då detta säkert görs med tanke på barns bästa.   

4.4 Störande faktorer under frukosten 

Två frågor handlade om störande faktorer under frukosten. Den första frågan undersökte hur 

ofta pedagogerna upplever stress under berörd aktivitet. Den andra frågan gav pedagogerna 

möjlighet att märka de mest stressande händelser kring frukosten. På frågan hur ofta upplever 

du stress under frukosten svarade de flesta respondenter aldrig eller väldigt sällan. Hela 45 % 

av alla pedagoger kryssade in detta alternativ. Endast en liten del medgav att de känner stress 

varje dag (4 %). Resultatet visas i figur 4. 

 

Figur 4. Figuren visar hur ofta pedagoger upplever stress under frukosten (Hur ofta upplever du stress 

under frukosten). Svaren uttrycks i procent. (n= 587). 

 

Nästa fråga handlade om vad som är mest stressande under frukostsituationen. Här fick vi även 

svar från de flesta som inte kände någon stress. De hade ändå angett ett eller flera alternativ på 

denna fråga. Resultaten visade att de mest stressande faktorer under frukosten är personalbrist 

(25 %). Det faktum att pedagogerna ska ha sin egen frukostrast verkade också bidra till stress 

som upplevdes av ca 18 % svarande. Ungefär lika många ansåg att alltför många 
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arbetsuppgifter, exempelvis att ta telefonsamtal under frukosten var mest stressande. Aningen 

färre (ca 16 %) svarade att de känner sig jäktade om det finns barn som kommer för sent till 

frukosten.  

  

Figur 5. Figuren visar vad pedagogerna ser som mest stressande under frukostsituationen (Vad anser du är 

mest stressande under frukostsituationen?). Svaren uttrycks i procent. (n=551). 

 

 

I svarskategorin övrigt, beskrev ca 15 % av pedagoger sina irritationskällor utförligt. Vilket vi 

presenterar som citat för att förtydliga deras irritationskällor men också hur respondenterna har 

ändrat sina rutiner för att stressen skulle försvinna.  

 

Bråttom pga att vi ska ha reflektionstid 

 

Att vi ska få verksamheten efter att fungera. Vi har ett multiallergiskt barn i gruppen och efter var 

måltid måste vi sopa och moppar golven. Det är stressande för då måste vi klämma in alla barn på 

en liten yta innan vi har hunnit städa i de två rum vi äter. 

 

Vi har buffé mellan 7,30 och ca 8,00 Stressen försvann när vi slutade med att alla skulle äta 

samtidigt. Nu kör vi drop-in 

 

De två första citaten synliggör två viktiga problem som kan uppstå vid en vanlig omsorgrutin. 

De synliggör det faktum att personal har bråttom att avsluta frukosten på grund av följande 

schemalagda reflektionstid. Pedagoger måste ha sin reflektionstid men känner sig tidspressade 
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av den. Underförstått skapar denna stress även stress för barngruppen. Andra citatet belyser 

dilemmat att både personal och barngrupp kan påverkas av enskilda individens särskilda behov 

vid en rutinsituation. Pedagogen berättar att de måste samla alla barnen på en liten yta medan 

det städas efter frukosten. Detta skapar då stress för alla inblandade men också väcker frågan 

om inkluderande förskola. Sista citatet är direkt motsats till de andra två därför att det belyser 

aktiv problemlösning. Respondenten berättar om ändringar i organisationen kring frukost 

genom att ändra serveringsform och lyfter fram det som en tänkbar och genomförbar förbättring 

för barn och pedagoger.  

 

4.5 Vårdnadshavares uppfattning av frukost inom 

barnomsorgen 

Det var inget internt bortfall i svaren på föräldraenkäten vi skickade ut. Av alla 35 respondenter 

var det 66 % som svarade att deras barn åt frukost på förskolan, 34 % svarade nej. Nästan 6 % 

respondenter var missnöjda, 23 % svarade varken eller, 40 % var nöjda med frukosten inom 

barnomsorgen och 31 % var väldigt nöjda. Vi ställde frågan hur barn som inte äter frukost tas 

emot av pedagogerna under frukosttid. Merparten eller ca 23 % uppgav att deras barn tas emot 

i hallen, 14 % svarade att barn får gå in själva. Några vårdnadshavare har utvecklat denna fråga 

under kategorin ”övrigt”. Här presenteras några citat som ger läsaren en bättre uppfattning om 

vårdnadshavares egna tankar.  

 

Jag kommer aldrig mitt i frukosten då jag tycker att de stör de andra barnen, jag flyttar min tid så 

att han lämnas innan frukosten eller efter. Och då möts han alltid av en pedagog i hallen. 

 

Lämnar aldrig då, för att undvika en potentiellt jobbig situation. 

 

Även vårdnadshavarnas svar hänger ihop med pedagogernas svar. En förälder uppger att denne 

ändrar sitt schema för att inte komma under frukosttid vilket skulle innebära att störa förskolans 

schema. Här kommer tanken fram att ta hänsyn till andras välbefinnande. I det andra citatet 

nämner vårdnadshavaren ”en potentiellt jobbig situation” utan vidare förklaring mer än att de 
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vill undvika det. Vår tolkning av utsagan är att nämnd situation kan gälla både ens eget barn, 

pedagogerna samt andra barn då schemat störs.  

 

4.6 Jämförelse mellan pedagoger och föräldrar 

Först och främst vill vi ange svarsfrekvenser mellan dessa två grupper. I pedagogernas 

urvalsgrupp på Facebook fanns det över 6000 medlemmar varav ca 10 % gav sig tid att svara. 

I föräldrarnas urvalsgrupp fanns det 165 medlemmar men bland de 35 som svarade ingick även 

några utanför denna grupp, därför kunde vi inte räkna statistik på den. Det fanns några likheter 

mellan vårdnadshavarnas och pedagogernas uppfattningar om hur det ska vara under frukost 

inom barnomsorgen. Föräldrarnas uppgifter stämmer överens med citat från pedagogenkäten 

vad gäller lämning under frukosttid. Exempelvis har en vårdnadshavare uppgett i citatet ovan 

att denne ”flyttar sin tid” på grund av att andra barn äter frukost, vilket flera pedagoger har 

beskrivit som önskemål under svarskategorin övrigt. En annan förälder vill ”undvika en 

potentiellt jobbig situation”, en till förälder går in på avdelningen för att lämna sitt barn precis 

som pedagoger beskriver det. De flesta föräldrar i den situationen nämner mottagande i hallen 

eller i ett annat rum. Flera pedagoger beskrev sina ansträngningar att övertala vårdnadshavare 

att inte lämna sina barn när andra äter frukost. Det faktum att budskapet har kommit fram 

speglas i en vårdnadshavares svar där denne påpekar att ”dom vill helst” ha det så. 
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5. Diskussion  

Vi valde att diskutera resultaten av vår undersökning utifrån en av stora perspektiv, nämligen 

ur barnperspektiv. Vårt uppsatsämne krävde även en teori som belyste rutiner, omsorg och 

tidfördelning i förskolans verksamhet. I vår tolkning har dessa två perspektiv lika given plats i 

förskolans vardag där barns perspektiv får sitt uttryck i lek och lärande samtidigt som omsorgen 

präglas av barnperspektiv. Vi finner stöd för detta synsätt i Halldéns vetenskapliga artikel från 

2003. Forskaren lyfter fram de goda sidorna med barnperspektiv och menar att detta synsätt är 

för barns bästa. 

 

Delar av maktteorin är till stor hjälp när man ska förstå förskolans tidspressade verksamhet, det 

vill säga Foucaults tankar om tidsreglering och rumsreglering (Foucault, 2003). Reglering av 

tid och rum stämmer överens med barnperspektivet, om vi som pedagoger applicerar teorin på 

läroplanens föreskrift om väl avvägda aktiviteter (Skolverket, 2011). Pedagoger upprätthåller 

rutiner och håller sig till tidsplanen, vilket har framkommit i vårt resultat där pedagoger har 

tidsplaner på hur lång tid frukosten får ta. Vid närmare eftertanke är det mer än pedagogernas 

tidsplan som ska beaktas. Under uppsatsskrivandet uppenbarades det att frukosten är mycket 

mer komplicerad. Det finns åtminstone två scheman som ställs mot varandra och 

förhoppningsvis fungerar tillsammans under omsorgsrutinen frukosten vilket Markström 

(2005) lyfter fram i sin avhandling. Bland dessa kan nämnas vårdnadshavarnas arbetstider och 

pedagogernas schema med raster och reflektionstider.  

 

5.1 Scheman som påverkar frukosten 

Det första schemat som berörs är vårdnadshavarnas dagliga schema. Det innebär först och 

främst att skapa en fungerande vardag och gärna med hjälp av regelbundna och sunda rutiner 

(Wildenger m.fl.,2008). Dessa dagliga rutiner utgör barns och övriga familjemedlemmars 

trygghet (Sommer, 2005). Föräldrar planerar sina barns schema på förskolan utifrån sina arbets- 

eller studietider beroende på var arbetsplatsen ligger och hur lång tid det tar att ta sig dit 

(Markstöm, 2005). Därefter lämnas ett schema till förskolan där alla eventuella ändringar måste 

göras i god tid innan. Eftersom tidiga morgnar i familjer med små barn upplevs som extremt 



34 

 

stressiga finns det förhoppning om lugn och fridfull frukost inom barnomsorgen (Sepp, 2013). 

Barn förväntas få en pedagogisk måltid på förskolan, äta nyttig mat samt lära sig bordsskick 

och sociala regler (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Sett ur ett barnperspektiv är detta 

ett exempel där vuxna hävdar nyttan av fasta dagliga rutiner (Halldén, 2003). En annan tolkning 

kan ifrågasätta detta därför att barn på grund av dessa olika scheman ändå bli stressade vilket 

inte är meningen. Utifrån Wildenger m.fl. (2008) har de flesta små barn inga fasta rutiner 

hemma och vårdnadshavare hoppas på pedagogerna vilka förväntas lägga grunden till fasta 

rutiner inom barnomsorgen.  

 

Det andra schemat är pedagogernas. I samma arbetslag har de var sitt schema för dagen. 

Respondenterna har uppmärksammat problemet i detta i samband med frukosten. De har skrivit 

i sina svar att detta upplevs som en stressfaktor när någon av personalen måste gå på schemalagd 

rast vid exakt tidpunkt. Andra skriver om reflektionstid och planeringstid strax efter frukosten. 

En respondent uppger att alla barn måste lämna bordet och gå ut på gården därför att 

pedagogerna ska ha sin schemalagda planeringstid. Dessa skäl uppgavs i rutan övrigt som mest 

stressande under frukostsituationen vilket återspeglar ett dilemma inom barnomsorgen. Å ena 

sidan vill pedagogerna gärna ägna sin tid åt sina primära arbetsuppgifter och ge barnen en trygg 

barnomsorg (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Å andra sidan står det i läroplanen att 

alla inom arbetslaget måste ha planeringstid för att säkra kvalitet i verksamheten (Skolverket 

2011). Detta verkar inte stämma med barnperspektivet, det vill säga att verka utifrån barns bästa 

(Halldén, 2003) därför att flera respondenter uttrycker sitt missnöje och menar att de önskar att 

uppmärksamma varje barn (Johansson, 2005) men det går inte därför att arbetsuppgifterna är 

för många och tiden tycks inte räcka till. Här kommer det fram ett till dilemma kring den 

pedagogiska måltiden, nämligen specialkost och allergier vilket tas upp i rekommendationer 

för anpassad mat i förskolan (Livsmedelsverket, 2007). I detta fall synliggörs också hur kraven 

på att måna om varje enskilt barns bästa (Skolverket 2011) kan orsaka etisk konflikt med övriga 

barngruppens bästa som kollektiv (Markström, 2005). I denna situation speglas även det faktum 

att barn inte har så mycket inflytande över sin egen situation kring omsorgsrutiner och måste 

acceptera de vuxnas regler (Halldén & Markström, 2009). Pedagogernas noggranna 

beskrivningar av allt som stör under frukosten vägdes upp av föräldrarnas svar. Våra resultat 

visar att många vårdnadshavare är nöjda eller mycket nöjda med frukost inom barnomsorgen. 

Detta tyder på att trots alla eventuella problem kring morgonrutinernas organisation på 

förskolan lyckas personalen få dem att fungera på bästa möjliga sätt.  
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5.2 Frukostens bestämda tidsramar 

Vi vill även diskutera de motsägelsefulla uppgifter om frukostens tidsramar som kom fram i 

resultatet. Hur ska vi tolka det faktum att en och samma respondent svarar att denne inte har 

några tidsbegränsningar för frukosten samt att frukost får ta en viss tid enligt förskolans 

schema? Omsorgsrutiner likaså omsorgsrelaterade aktiviteter är det centrala i förskolans 

verksamhet (Ekström, 2006). Om frukosten får ta exempelvis 30 minuter då verkar den ha en 

tidsbegränsning ändå. Kanske beror dessa svar på hur förskolans schema är framskrivet. I 

schemat anges vanligtvis starttid för en aktivitet men inte mer. Utförligare schema med starttid 

och sluttid för varje enskild aktivitet finns i grundskolan (Markström, 2005). Utifrån detta går 

det lättare att förstå dessa pedagogers svar. De kan tolkas följande. Fastän frukostens sluttid 

inte är framskriven i schemat finns det ändå vissa lokala regler eller andra scheman som 

begränsar frukostens tidsram. 

 

Vårt resultat angående frukostens tidsramar kan få konsekvenser även för berörd barngrupp. 

Om det är så att barn får regelbundna vardagsrutiner när de börjar på förskolan (Wildenger 

m.fl.,2008), kan nya erfarenheter mycket väl uppfattas som krävande då det gäller anpassning 

i förskolan för deras rutiner. Även resultatet som visade att pedagoger tycker barn som kommer 

försent är stressande kan kopplas till det Wildenger m.fl. (2008) säger om att man inte har fasta 

rutiner hemma, utan det blir en krock då föräldrarna måste anpassa sig till verksamhetens 

rutiner.  

 

5.3 Miljö och rum som ramar för frukosten 

Vårt resultat visar att frukost inom barnomsorgen organiseras med hjälp av rummet. 

Exempelvis när barn som inte äter frukost tas emot av en pedagog i hallen tyder det på markerat 

avstånd från rummet för matintag (Nordin Hultman, 2003). Alternativt kan det innebära en god 

organisation och bra personaltäthet ifall det finns personal som kan göra detta vilket stämmer 

överens med Markström (2005). Samma slutsats kan dras utifrån det faktum att på vissa 

förskolor tas dessa barn emot av en pedagog i ett annat rum. Detta synliggörs i vårt resultat att 

olika aktiviteter pågår samtidigt men med rumslig avgränsning. Detta stämmer med vad 

Foucault (2003) har kommit fram till då pedagogerna kan utöva sin makt genom att markera 
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dessa gränser exempelvis med en dörr. Detta kan även tolkas utifrån barnperspektiv där ett klart 

exempel på hur pedagogernas omsorg kring det enskilda barnets välbefinnande, då de som äter 

får äta ifred utan att bli störda men de som inte äter erbjuds annan aktivitet (Sommer m.fl., 

2013). Samma villkor gäller när dessa barn väntar tills deras kompisar ätit färdigt. Vid större 

personaltäthet får de leka i ett annat rum med en pedagog närvarande. Därmed bekräftas 

omsorgsgivares beredskap och förmåga att ge stöd på ett adekvat sätt i olika situationer (Melin, 

2009). Om dessa barn ändå får vara i samma rum som andra barn som äter frukost, finns det 

flera sätt att hantera detta pedagogiskt. Enligt respondenterna får dessa barn leka lugnt men inte 

störa eller sitta med vid bordet under samma regler. Betraktade ur ett barnperspektiv är dessa 

lösningar ett bra exempel på barncentrerad pedagogik då barn får vara med och förhandla om 

dessa regler (Munck Sundman, 2013). Flera respondenter berättar om ett lugnt rum i rummet, 

oftast soffan där enligt reglerna är tillåtet att sitta tyst och titta i en bok. Vår empiri visar tydligt 

att reglering och skapande av matro är tätt förknippade med reglering av rummet (Foucault, 

2003) på ett eller annat sätt. Här kommer det fram hur pedagoger agerar som ”omsorgsgivare 

för ett kollektivt barn” (Ekström, 2006, s.173).  

 

5.4 Omsorgsrutiner som schemalagda aktiviteter 

Omsorgsrutiner utgör kärnan i förskolans verksamhet (Ekström, 2006). Vissa av dem är strikt 

schemalagda såsom vila och måltider som anpassas och varieras lite efter barns ålder och behov, 

därmed säkras en balanserad dagsrytm (Skolverket, 2011) såväl för större som för de yngsta 

barnen. Antal yngre barn anges som en vanlig orsak till schemaändringar (Ekström, 2006). 

Detta är förståeligt ur barnperspektiv (Halldén, 2003) också eftersom varje barns välbefinnande 

är av vikt. På så sätt kan omsorgen ses som både objekt och mål för verksamheten (Ekström, 

2006). Vissa omsorgsrutiner däremot läggs inte in i schemat utan regleras av pedagoger på plats 

såsom påklädning och blöjbyte fastän de tar ganska mycket tid att utföra särskilt om 

barngruppen är stor. Begreppets omsorg är tolkningsbart som alla begrepp och varje pedagog 

har sin egen uppfattning om vad en god och trygg barnomsorg innebär. Det gäller även 

omsorgsrutinen frukost. 
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5.5 Frukost- bara ett tillfälle för omsorg? 

Vår empiri visade att 40 % av respondenter svarade att de anser att frukosten är ett tillfälle 

enbart för omsorg. Det kan få sin förklaring i omsorgskulturen, vilken kan vara dominerande i 

verksamheten (Melin, 2009). Detta resultat var överraskande då vi har studerat läroplanen för 

förskolan och visste att omsorg, fostran och lärande ska var med i varje aktivitet inom 

barnomsorgen. Måltid är inte bara mat, det har forskningen visat (Sepp, 2002). Hur kom det sig 

då att en så liten del av pedagogerna delade åsikten om omsorg, fostran och lärande som 

närvarande vid frukosten? Ännu mer överraskande var att av de få som höll sig till detta synsätt 

var fler barnskötare än förskollärare. Kanske hänger det ihop med alla stressfaktorer som 

nämnts ovan. En viss förklaring ger oss de åtskilliga svar som fanns under alternativet övrigt.  

Pedagoger verkade vara för det mesta koncentrerade på störande faktorer och ville berätta om 

dem. Men det fanns en annan sorts svar under samma alternativ som beskrev lugna och mysiga 

stunder vid frukostbordet vilka ökar varje barns välbefinnande (Skolverket, 2011). Vissa svar 

innehöll förslag om hur stressen kan minskas och trivseln ökas. Det kan tolkas som 

kvalitetsarbete gällande omsorgsrutiner när pedagogerna hittar bra lösningar på 

vardagsproblem. Hela vidden av uppfattningar och synpunkter antydde att omsorg, fostran och 

lärande ändå fanns i tanken.  

 

I vår uppfattning kan det vara till synes överväldigande med alltför många arbetsuppgifter, 

personalbrist eller barn som kommer mitt i frukosten. I denna situation tänker en pedagog 

kanske bara på att barn får mat i magen samt att klara av frukosten i tid. Samtidigt klarar samma 

pedagog av att hjälpa barn vid matbordet, svara i telefon, hälsa och byta några ord med 

inkommande föräldrar och vara pedagogisk. Detta innebär i och för sig även fostran och lärande 

under måltiden. Där kan vi diskutera vidare ur barnperspektiv huruvida en stressad pedagog 

kan vara en förebild för barngruppen och vilka konsekvenserna kan vara. Alltför stora 

barngrupper som flera respondenter berättar om är grunden för pågående samhällsdebatt. Å ena 

sidan behövs det fler förskolor och fler utbildade pedagoger. Å andra sidan behövs det också 

mindre barngrupper och bättre anpassade lokaler för att säkra kvalitet på pedagogisk 

barnomsorg.  
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5.6 Undersökningens betydelse och eventuella 

konsekvenser 

Vilka konsekvenser kan vår undersökning ha för vår blivande yrkesroll? Först och främst vill 

vi understryka att den höga svarsfrekvensen och det stora antalet svarande bekräftade ämnets 

aktualitet. Vi fick en överblick vad gäller pedagogernas dagliga yrkesliv, deras pedagogiska 

synsätt, frukostens rumsliga och tidsmässiga ramar. Samtidigt fick vi se ett brett spektrum av 

olika stressfaktorer som hindrar pedagoger i deras arbete. Konsekvenser av stressiga 

frukostsituationer kan bli att barnen inte blir hörda eller sedda och därmed komma i andra hand. 

Det pedagogiska arbetet kan komma i skymundan då de praktiska momenten såsom att svara i 

telefon eller få tag i en vikarie kommer först. I det långa loppet kan det bli att pedagogerna blir 

stressade av för många arbetsuppgifter och till slut blir sjukskrivna för stress. Det finns även 

positiva exempel om hur verksamheten kan organiseras med barns bästa för ögonen i tätt 

samarbete med vårdnadshavare. För att få en bra och stressfri frukostsituation kan pedagogerna 

fundera och ändra om i rutinerna kring frukosten. Att fundera på hur man kan få en stressfri 

frukost är en bra början. De kan ändra hur de organiserar rutinen frukost. Att ha buffé istället 

för att allt ska vara framme på borden, kan göra att det blir mindre stressigt och man kan ta 

emot barn som kommer senare på ett smidigare sätt. De kan också ändra så att alla barn inte 

äter samtidigt, utan att de tidigare barnen får äta först och de barn som kommer lite senare får 

äta då. Våra resultat synliggjorde både problem och lösningar vilket stärkte vår vilja att ägna 

våra liv åt barnomsorgen.  

 

Vad gäller framtida forskning skulle det vara intressant att fördjupa oss i ämnet verksamhet och 

organisation. Idén uppkom när vi läste pedagogernas svar om hur de säkrar lugna frukoststunder 

på olika sätt. Vi tycker att deras erfarenheter är så värdefulla att de ska lyftas upp som en god 

förebild och ett mål som går att uppnå inom barnomsorgen. Det skulle också vara intressant att 

i framtida forskningar studera och analysera vidare de kvalitativa svaren vi fick.  

5.7 Slutsats 

Slutsatsen vi drar av denna uppsats är att det kan se olika ut hur tiden kring frukosten organiseras 

inom olika verksamheter. Dock kom vissa likheter fram vad gäller tidsramar för frukosten, 

organisationen av pedagogisk miljö samt pedagogiskt synsätt på omsorgsrutinen frukost. Vi 
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drar också slutsatsen att vårdnadshavarna bekräftar pedagogernas svar. Tiderna för 

verksamheten med speciellt fokus på frukosten enligt personalen styrs av olika tids scheman 

och rumsliga möjligheter. Vårdnadshavare svarade att deras barn tas emot olika under 

frukosttiden beroende på hur mycket personal det finns. Vissa av deras barn tas emot i hallen 

av en pedagog och vissa får gå in själva och lämna på avdelningen, vilket stämde överens med 

pedagogernas svar. 
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6. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur tiden organiseras kring perioden runt frukost inom 

barnomsorgen. Det var en kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie med 

survayundersökning som strategi och webbenkät som mätinstrument. Våra urvalsgrupper var 

pedagoger verksamma inom barnomsorgen samt föräldrar från berörda grupper på Facebook. 

Enkäten gjordes med hjälp av färdiga mallar på Google Drive. Svaren fick vi i form av ett 

kalkylblad. Alla svar sorterades och analyserades i kalkylprogrammen Excel 2013 och SPSS 

version 20. Resultat presenterades i löpande text och i diagram och tabeller. Öppna svar 

presenteras som citat i resultatet och analyseras kvalitativt. De mest viktiga resultat vi fick var 

att frukost på förskolan är en omsorgsrutin som organiseras på olika sätt i tid och rum. Även 

flera stressfaktorer lyftes fram och förklarades djupare av pedagogerna i öppna svar. Ett annat 

viktigt resultat var att endast en liten del pedagoger ansåg att frukosten inbegriper både omsorg, 

fostran och lärande. Dessa resultat ligger i grunden för diskussion utifrån styrdokument, 

barnperspektiv och maktteori.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev. 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på förskollärarprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. Vi heter Jessica 

Hejdesten och Gundega Grigane. Vårt examensarbete handlar om morgonrutiner inom 

barnomsorgen. Därför vill vi be dig besvara våra enkätsfrågor. Det tar ungefär tio minuter. 

Enkäten är helt anonym och vi kan inte spåra enskilda svar. Deltagandet är frivilligt och du kan 

när som helst avbryta ditt deltagande. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Jessica och Gundega  

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

Våra e-postadresser är: 

gundega.grigane0005@stud.hkr.se 

jessica.hejdesten0037@stud.hkr.se 

hanna.sepp@hkr.se, tel. 044-203833 

  



 

 

Bilaga B. Missivbrev. 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på förskollärarprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. Vi heter Jessica 

Hejdesten och Gundega Grigane. Vårt examensarbete handlar om morgonrutiner inom 

barnomsorgen. Vi är intresserade av föräldrarnas perspektiv. Därför vill vi be dig besvara våra 

enkätsfrågor. Det tar ungefär fem minuter. Enkäten är helt anonym och vi kan inte spåra 

enskilda svar. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Jessica och Gundega  

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

Våra e-postadresser är: 

gundega.grigane0005@stud.hkr.se 

jessica.hejdesten0037@stud.hkr.se 

hanna.sepp@hkr.se, tel. 044-203833 

  



 

 

Bilaga C. Enkät till pedagoger. 

 

Frågeformulär 

Vänligen kryssa in lämpligt alternativ! 

Bakgrund 

 

Fråga 1. Jobbar du inom barnomsorgen? 

o Ja 

o Nej- tack för att du tog dig tid att gå in och svara på enkäten. Men vi är endast 

intresserade av dem som arbetar inom barnomsorgen. 

 

Fråga 2. Vad har du för utbildning? 

o Förskollärare 

o Barnskötare 

o Annan. Ange gärna vilken… 

 

Fråga 3. Vilken typ av verksamhet jobbar du i? 

o Kommunal 

o Fristående/föräldrakooperativ 

o Dagbarnvård/pedagogisk omsorg 

o Annan. Ange gärna vilken… 

 

Organisation 

 

Fråga 4. När lämnas de första barnen på morgonen på din arbetsplats? 

o Innan kl.7  

o Mellan kl. 7-8 

o Efter kl. 8 

  



 

 

Fråga 5. När hämtas de sista barnen för dagen? 

o Innan kl. 16 

o Mellan 16-17 

o Mellan 17-18 

o Efter kl.18 

 

Fråga 6. Vilka åldersgrupper arbetar du med? 

o Syskonavdelning 

o Alla barn 

o Småbarnsavdelning 

o Annat. Ange gärna vilket… 

 

Fråga 7. Hur många barn finns på din avdelning? 

o Färre än 5 

o 5 till 10 

o 10 till 15 

o 15 till 20 

o 20 eller fler 

 

Frukost 

 

Fråga 8. Serveras frukost på din arbetsplats? 

 Om ja, kan du uppskatta ungefär hur många barn som äter frukost varje dag? 

o En fjärdedel av alla barn 

o Hälften av alla barn 

o Tre fjärdedelar av alla barnen 

o Merparten av alla barn 

 

 Om nej, ange gärna orsaken till varför inte frukost serveras och gå vidare till fråga 21. 

 



 

 

Fråga 9 Hur tas de barn emot som lämnas under frukosttid som inte äter frukost? 

o De tas emot i hallen av en pedagog 

o De tas emot av en pedagog i ett annat rum 

o Barn får gå in själva 

o Annat. Ange gärna vad… 

 

Fråga 10. Vad gör barnen som inte äter frukost? 

o De sitter med vid frukostbordet 

o Leker i samma rum 

o Leker i annat rum 

o Annat. Ange gärna vad… 

 

Fråga 11. Var äter barnen frukost? 

o I matsalen 

o På respektive avdelning 

o På en av avdelningarna 

o Annat. Ange gärna var… 

 

Fråga 12. Hur serveras frukosten? 

o Den dukas upp på respektive bord 

o Den serveras från en buffé/matvagn 

o Annat. Ange gärna hur…. 

 

Fråga 13.  Hur ofta äter du frukost tillsammans med barnen? 

o Varje dag 

o Nästan varje dag 

o 2-3 ggr i veckan 

o 1 gång i veckan 



 

 

o Mer sällan  

 

Fråga 14. Hur lång tid får frukosten ta enligt förskolans schema? 

o 30 minuter 

o 45 minuter 

o 60 minuter 

o Vi har inga tidsbegränsningar 

 

Fråga 15. Har ni en bestämd sluttid för frukosten? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

Fråga 16. Hur viktigt är det att avsluta frukosten vid bestämd tid? 

o Mycket viktigt 

o Viktigt  

o Mindre viktigt 

o Inte alls viktigt 

o Vet ej 

 

Fråga 17. Hur ofta upplever du stress under frukosten? 

o Varje dag 

o Nästan varje dag 

o 2-3 gånger i veckan 

o 1 gång i veckan 

o Någon gång i månaden 

o Aldrig eller väldigt sällan 

  



 

 

Fråga 18.  Vad anser du är mest stressande under frukostsituationen? Rangordna från 1-5, där 

5 är mest stressande och 1 är minst stressande. 

o Att det kommer barn som kommer sent 

o  Att man har en planerad aktivitet efteråt 

o Att någon ska ha frukostrast 

o  Att du ska svara i telefon/ har flera arbetsuppgifter under frukosten 

o Personalbrist 

o  Annat. Ange gärna vad… 

 

Fråga 19. När anses frukosten avslutad för dig som pedagog? 

o När alla barnen har ätit upp 

o När allt är undanplockat 

o När en ny aktivitet har startats 

o Annat. Ange gärna vad… 

 

Fråga 20. Vad brukar ni oftast göra efter frukosten? 

o Ha samling 

o Gå ut 

o Fri lek inne 

o Annat. Ange gärna vad… 

 

Fråga 21. Om du måste välja- är frukosten främst ett tillfälle för… 

o ….omsorg? 

o ….fostran? 

o ….lärande? 

 

Tack för din medverkan! 

  



 

 

Bilaga D. Enkät till föräldrar. 

 

Frågeformulär 

Fråga 1. Hur dags lämnar du ditt barn på förskolan? 

o Innan 7 

o Mellan 7-8 

o Efter 8 

 Fråga 2. Vilken avdelning tillhör ditt barn? 

o Småbarnsgrupp 

o Syskongrupp 

o Blandade åldrar 

Fråga 3. Äter ditt barn frukost på förskolan/hos dagbarnvårdaren? 

o Ja 

o Nej 

Fråga 4. Hur nöjd är du som förälder med frukost inom barnomsorgen? 

 

o Mycket nöjd 

o Nöjd 

o Varken eller 

o Missnöjd 

o Väldigt missnöjd 

Fråga 5. Hur tas ditt barn emot av pedagogerna när det lämnas under frukosttid och inte äter 

frukost? 

o De tas emot i hallen av en pedagog 

o De tas emot av en pedagog i ett annat rum 

o Barn får gå in själva 

o Annat. Ange gärna vad… 

 

Tack för din medverkan! 


