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Vem har makten över tiden? 
Text: Ingrid Engdahl 
 
 
Alla människor har ett personligt tempo.  Så även barn, pedagoger och föräldrar i förskolan. 

En del är långsamma och andra är snabba och den pedagogiska verksamheten måste fungera 

trots dessa variationer. 
 
 
 
 
Det sägs att tid är det enda som är verkligt demokratiskt fördelad mellan människor. Tiden är 

lika för alla. Men om tiden är demokratisk och lika för alla, hur kommer det sig då att den 

ibland går så långsamt och ibland plötsligt bara har försvunnit? Jag anser också att den som 

har makten över tiden även har makt att bestämma i verksamheten. 
 
 
Förskolans verksamhet kan ibland beskrivas med hjälp av hållpunkter under dagen, och 

dessa dagsrutiner ser förvånansvärt lika ut över landet. Öppning, frukost, samling, 

aktiviteter, lek eller utevistelse, lunch och vila, lek ute eller inne, mellanmål, lek och 

aktiviteter, fruktstund, lugna aktiviteter, stängning. Samtidigt säger detta ingenting om den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. Kvaliteten kan inte hakas upp på dessa hållpunkter, 

men ordning och smidighet i rutinerna kan ge utrymme för spännande lek och lärande. 

Dagsschemat ger rutin åt vardagen, men det är verksamheten som ska styra tiderna, inte 

tiderna som ska styra verksamheten. Jag hör pedagoger berätta både att alldeles för många 

barn är för många timmar i förskolan och att de inte hinner göra det de planerat. Att det 

knappt finns tid för lek i förskolan.  
 
 
En helig tidpunkt är lunchen, - Barnen ska väl inte äta kall mat! Matvagnen måste vara 

tillbaka i köket ett visst klockslag! Ja, mestadels, men några undantag när lek och 

utforskande dragit iväg lite grand, det måste man kunna acceptera.  
Numera sker oftast städning på kvällstid, tidigare städades förskolorna vanligen under 

dagen. Alla som har varit med om dagstädning känner nog igen problemen med att få 

respekt för barnens lek i förhållande till avdelningens städtider. Hur är det med respekt för 

barnens nyfikna lärande lek i förhållande till de rutiner som pedagogerna bestämmer om? 

Ibland verkar stommen i pedagogernas arbete bestå av att plocka fram och plocka undan, klä 

på och klä av, duka och duka av för att barnen ska hinna med dagens rutiner.   
Vad är det vi vill hinna med i förskolan? Hur prioriterar vi när det blir krockar? Vilket 

utrymme och vilken förståelse har vi för snabba barn respektive långsamma barn? Snabba 

pedagoger, långsamma pedagoger? Snabba föräldrar, långsamma föräldrar? Finns det 

utrymme för variation?  
 
 
Långsamhet, är det en medfödd personlig egenskap? Jag tänker på Elsa, en toddlare i min 

barngrupp som kunde sitta i tio minuter med en liten ruta från knäckebrödet Rågrut. Hon var 



nöjd, satt och pratade om lite av varje vid förskolans frukostbord samtidigt som hon slickade 

och knaprade på den minimala brödrutan. Och på Ingela, min kollega, som gärna städade 

upp i groventrén, sköljde stövlar, hängde in blöta kläder i torkskåpet, sopade lite och torkade 

av ytterdörren. Det tog bara så låååång tid, tyckte jag, som under tiden hade hand om 

barnen. Vad gör människan?  
Lång tid, det var vad Anders mamma använde varje morgon när hon bara ville berätta lite 

om det viktigaste som vi behövde veta om vad som hänt Anders sedan igår.Totalt okänslig 

för att andra människor i närheten också hade något att berätta.  
När jag tog upp dessa exempel, dessa som jag tyckte problemungar, under arbetslagets 

planering var det ingen av mina kollegor som kände igen situationerna jag beskrev. De tyckte 

i stället att det handlade om brist på tålamod från min sida. Aha, insikten började växa inom 

mig, tålamod och långsamhet är två tidsbegrepp som kan stå i konflikt med varandra. Vem 

har rätt? Vems användning av tiden ska ges företräde?  Låt mig ta ett annat exempel. 
Förmiddagsleken på gården håller på att avslutas och lunchen väntar. Anna och Hanna 

erbjuder sig att städa undan sakerna i sandlådan. De ska bara plocka i ordning lite bland de 

saker som redan ligger i korgarna först, rätt leksak i rätt korg, och sopa undan lite på golvet i 

förrådet, och sopa tillbaka all sand som hamnat utanför sandlådan. Med andra ord, de vill 

inte sluta sin lek och gå in. Anna och Hanna hittar på ett sätt att fortsätta leken genom att 

långsamt göra precis rätt. De visar att de vet vad vi vuxna vill att barnen ska ta ansvar för när 

vi städar i ordning gården. Är det viktigast att städa fort och komma i tid till lunchen? Eller är 

det viktigast att barnen får städa på sitt sätt? 
 
 
Granne med ordet långsam ligger långtråkigt. Ingenting händer, -Jag har inget att göra! Att 

sitta och vänta på att det ska bli min tur, eller på att alla vuxna ska bli klara så att vi äntligen 

kommer i väg på skogsutflykten, det kan få vem som helst att springa iväg, eller ännu värre, 

börja knuffas lite eller dra av en mössa.  
Ibland säger vuxna att det är bra att ha långtråkigt, man ska inte serva barn hela tiden. Men 

långtråkighet som beror på att man ska vänta på långsamma personer, kan det i stället 

beskrivas som missbruk av tiden? Långtråkighet som beror på att allt är samma samma, 

detta har vi gjort så många gånger förut att det mist all sin glans och spänning, sådan 

långtråkighet tycker inte jag ska accepteras i förskolan. 
 
 
Motsatsen till långsamhet kan vara snabbhet. Är det bra att vara snabb? Om man är snabb 

hinner man ju med mycket. En snabb pedagog hinner klä på åtta galonbyxor medan en 

långsam pedagog inte hinner klä på sig själv på samma tid. Vem ska då ta emot barnen på 

gården? Eller när Daniels pappa kommer och hämtar honom och det går så snabbt att man 

knappt hinner märka att han gått hem, än mindre hinner växla några ord om dagen. Hur bra 

är det på sikt? Eller snabba barn, som Ola när vi har sångsamling.  
Vi sitter på mattan på morgonen och har sångsamling. Ola sjunger och sjunger, kastar sig 

fram först av alla barn när en sång klingat ut och plockar upp en symbol för en annan sång ur 

korgen mitt på mattan.  Men Ola, det var ju inte din tur att föreslå sång nu, du har ju redan 

gjort det, brukar den vuxna som leder sångsamlingen säga. Varje dag. Vi vet nu att Ola håller 

sig framme, är snabb och att detta troligen kommer att hända igen, ändå hinner vi inte med. 

Ola är först framme igen. Är han fel för att han tycker om att sjunga och är snabb? Ska vi 

byta strategi för hur vi väljer våra sånger? Kanske det, men Ola är påhittig, när det gäller 

sånger brukar han komma först ändå. Han är intensivt närvarande och håller gärna på länge.  



 
 
När man är snabb kan det ibland bli fel. Jag har en liten hang-up på torkskåp. Torkskåp 

hjälper alla förskolor att få blöta kläder torra, det är bra. Men torkskåp brummar och de drar 

mycket energi. Och det finns människor, oftast vuxna, som kan dra igång ett helt torkskåp på 

fyra timmar för att de hittat ett par blöta strumpor i tvättrummet, som behöver torkas. 

Enstaka kläder torkar faktiskt på några timmar, eller över natten, utan att man sätter på 

värmen. En del av mitt förskollärarliv har därför bestått i att sätta lappar på torkskåpen av 

typen, tänk innan du drar igång torkskåpet. Torkskåp är energibovar!  Men inte hjälpte 

lapparna särskilt mycket, torkskåpen vreds på i timmavis. Jag började därför kontrollera att 

alla brummande torkskåp hade tillräcklig mängd blöta kläder i sig. Och eftersom de inte hade 

det brukade jag stänga av dem, alternativt korta ner tiden. Med tiden blev jag ganska snabb i 

denna syssla, jag kunde till och med stänga av torkskåpen utan att kontrollera vad som 

hängde i dem. Det var inte populärt. Diskussionen i arbetslaget visade att jag ibland var lite 

för snabb i andra sammanhang också vilket försvårade de andras arbete helt enkelt.  Vi 

bestämde att de skulle säga torkskåp till mig som ett kodord. För att få mig att stanna till och 

tänka över vad jag precis lagt mig i och ”rättat till”, utan att ta mig tid att läsa av situationen.  
 
 
Dessa exempel handlar om tempo, med vilken fart och takt man griper sig an dagens 

uppgifter. När och var bestäms tempo? Kan man lära sig att byta tempo? Kan man uppträda 

snabbare eller långsammar beroende på situation? Jag tycker det är svårt att låta bli att vara 

snabb. Lugna ner dig ett par hekto,  ta det lugnt, ha inte så bråttom – det har jag fått höra 

hela mitt liv. Och det är faktiskt lite orättvist! Det verkar vara mer accepterat att be 

människor att sakta ner på farten än tvärtom. Visserligen säger vi ofta (till barn): att nu får 

du allt skynda på lite! Men hur populärt är det att säga det till en kollega? Och har det någon 

effekt? Kan det vara så att de som är långsamma har makten att bestämma takten? Jag tror 

att man behöver prata om sådana här saker, om hur man ser på tiden och hur den används. 

Ska snabba pedagoger ta hand om snabba barn? Hur handskas vi med variationerna på ett 

pedagogiskt sätt? 
 
 
Ibland går tiden så fort så man vill stanna den. Jag tänker på när vi sitter tillsammans i en 

soffa och läser “den spännande kapitelboken”. Plötsligt har det gått en halvtimma och vilan 

är slut. Alla vill höra fortsättningen, hur har tiden kunnat försvinna så fort? Måste vi vänta till 

i morgon för att få höra hur det går? När tiden går så fort att den nästan försvinner. Då finns 

det mycket spännande att prata om, att fantisera om och berätta vidare för någon annan. 

När tiden går fort har man oftast roligt. Och när man har roligt brukar man lära sig som mest.  
Ibland säger vi att tiden går för fort. Hur går det till? Kan den demokratiska tiden ändra sig så 

att sekunderna och minuterna tickar på snabbare, till exempel i december och maj när det är 

mycket som ska hinnas med? Eller kan det vara så att när tiden går för fort, hänger det ihop 

med att vi har planerat in för många saker. - Hjälp, vi hinner inte med, Tiden räcker inte till 

och Fy, vad det är stressigt just nu, tre stycken inte helt ovanliga vuxenrepliker.  
Man hör faktiskt sällan ett barn säga att tiden går för fort. De brukar i stället prata om att de 

har roligt, att de vill fortsätta leken eller frågar, - Kan vi göra det en gång till?  
 
 



Att tiden går för fort är inte samma sak som att tiden går fort. Om du hör någon säga, -Det är 

mycket nu, då är det dags att stanna upp och fundera över vem det är som har makt att 

bestämma att allt detta ska hinnas med? Varifrån kommer alla uppslagen? Pedagogerna, 

föräldrarna, barnen? Måste alla göra allt och måste allt göras? 
 
 
I ett gårdsprojekt som jag var med om övade man barnens tidsuppfattning med hjälp av en 

äggklocka. Anledningen till tiduret var att det var kö till gungorna på gården och ingen ville 

att bara de största och snabbaste barnen skulle få gunga. Vi satte äggklockan på fem minuter 

och barnen köade vid gungan. Alla som gungade tyckte att fem minuter var en jättekort 

stund. Alla som köade tyckte att fem minuter var en lång stund att vänta. Lite senare den 

terminen införde barnen samma system vid datorerna. Äggklockan styrde hur länge man fick 

vara vid datorn, men nu satte barnen klockan på tjugo minuter. De tyckte inte att man hann 

någonting på datorn på bara fem minuter. Ett kösystem med nummerlappar byggdes upp, 

för ingen ville stå och vänta i tjugo minuter. Makten över tiden kan alltså sitta i äggklockan. 
 
 
Apropå tidsuppfattning, även föräldrars tidsuppfattning är olika. Jag har fört många 

diskussioner om hur dags man bör komma för att hämta sitt/sina barn om förskolan stänger 

klockan sex. Till vissa föräldrar kan man inte tala om att det finns 15 minuter för personalen 

att stänga och larma förskolan.  De kommer då oftast inte förrän kvart över sex. De tar 

makten över min tid! 
Hur kommer det sig att vissa människor alltid kommer i tid och andra aldrig? Är det alltid de 

långsamma som kommer sent och de snabba som kommer i tid? Nej, det finns inget sådant 

samband, det kan till och med vara tvärtom. De snabba kollegor jag har haft, de håller ofta 

på med så många projekt att de inte riktigt håller reda på tiden. ”Jag ska bara plocka fram 

målargrejor och torka av borden och fylla i planeringen innan jag går iväg på mötet”, typ. 

Inte konstigt att de ofta kommer sent. Är det okej att komma sent om man har gjort så 

mycket för det gemensamma bästa? Nej, verkligen inte! I Sverige är det viktigt att passa 

tider. Kan man träna upp sin förmåga att passa tider, sin tidsuppfattning? Hur mycket 

tolerans finns det för sena ankomster i arbetslaget? Eller för tidiga hemgångar, de där som 

plockar ihop sig och är klara tio minuter innan de slutar för dagen. Hur gör de?  
Ett arbetslag behöver klara av att prata om dessa saker, att förstå vikten av att bygga den 

pedagogiska verksamheten på variationerna och möjligheterna som tiden ger utrymme för. 

Med tiden, i tiden, över tid! 
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