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Sammanfattning 

I augusti 2016 skickade kommunstyrelsen i Stockholm ut ett förslag som remiss om att barn till 

föräldralediga skulle få rätt till 40 timmar i veckan i förskola, istället för 30 timmar. I december fattade 

kommunfullmäktige beslut i enlighet med förslaget. Utgångspunkten för denna masteruppsats är det 

förslaget, kommunfullmäktiges beslut samt remissvaren från 14 stadsdelsnämnder, 

utbildningsnämnden, Kommunal, Lärarförbundet, SEFIF, Pysslingen förskolor och Fristående skolors 

riksförbund.  

 

Syftet med uppsatsen är att genom argumentationsanalys undersöka barnperspektivets roll jämfört 

med andra perspektiv i den politiska processen i samband med remissförslaget om utökad vistelsetid 

för barn till föräldralediga i Stockholm. Huvudfrågeställningar är: Hur argumenterar olika parter för och 

emot utökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga i Stockholm? Vilka olika perspektiv kan 

urskiljas i argumentationen? Hur kopplas argumentationen till barnperspektivet och barns bästa?  

 

För att svara på dessa frågor undersöks den politiska processen och en textanalys görs i form av en 

argumentationsanalys. Resultatet visar att barnperspektivet var det mest framträdande i den politiska 

processen, även om också andra perspektiv fanns som ekonomiskt perspektiv, föräldraperspektiv och 

personalperspektiv. Studien visar också att barnperspektivet kunde användas på olika sätt utifrån olika 

syn på betydelsen av barns bästa.  

 

Nyckelord: barn- och ungdomsvetenskap, argumentationsanalys, barnperspektiv, barns bästa, förskola, 

politiska beslut 
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 Förord 

Jag har arbetat på många olika förskolor i cirka 5 år sammanlagt, inom en tidsperiod på mer än 20 år. 

Det har hänt mycket i förskolan på den tiden. Barngrupperna har blivit större och det krävs mer 

dokumentation av pedagogerna, vilket tar tid från barngruppen. Från 2010 till 2017 har den tillåtna 

tiden i förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande i Uppsala skiftat från 15–30 timmar i 

veckan.  Nu är det tillåtet för barn till föräldralediga och arbetssökande i Uppsala att vara 20 timmar i 

veckan i förskolan. Den lagstadgade rätten till förskola är 15 timmar i veckan för barn till föräldralediga 

och arbetssökande och de enskilda kommunerna beslutar om rätten till mer vistelsetid i förskolan 

utöver det, vilket har gjort mig intresserad av vad det är som styr barns rättigheter till tid i förskolan.  

 

Hur jag ser på barns bästa i förskolan ur ett barnperspektiv präglas av min arbetserfarenhet i förskolan. 

Att behöva säga tyst till barn i förskolan för att de är för många som pratar på en gång och ljudnivån blir 

för hög är inte konstruktivt för någon; det är stress. De vuxna hör inte och ser inte alla barn. Jag tror att 

det är oerhört viktigt att förskollärare och barnskötare har tid för dialog, samtal, att lyssna på barnen, 

för att barnen ska utvecklas och känna sig trygga i förskolan.  

 

Jag minns små stressade barn i förskolan som knappt kunde gå och som inte ville vara på förskolan. De 

längtade efter och behövde sina föräldrar. Jag minns stressade pedagoger som har suttit på golvet med 

fem småbarn klättrandes i knät. Jag minns barn som har velat vara kvar på förskolan och leka men som 

inte har fått det därför att de har haft föräldralediga eller arbetslösa föräldrar. Det bästa jag har sett i 

förskolan är nog när barnen har haft roligt tillsammans i fri lek, när de har tillåtits att själva ta initiativ 

och använda sin fantasi.  

 

Vad jag vet är att förskolors pedagogiska verksamhet kan skilja sig markant åt och att det som är 

gemensamt är att barnen är ute på gården flera timmar om dagen. Jag minns flera förskollärare som har 

sagt att de inte har haft tid att arbeta efter läroplanen eftersom det har varit för stora barngrupper. Jag 

minns många förskollärare som har sagt att dokumentation tar tid från barngruppen och att de hellre är 

med barnen än sitter på kontoret och skriver. Att barn inte ska få vara med och leka i förskolan, inte få 

gemenskap, inte få pedagogisk stimulans eller mellanmål bara för att de har en föräldraledig eller 

arbetslös förälder och måste gå hem tidigt kan ses som orättvist. Att små barn ska vara i förskolan heltid 

när de skulle kunna vara hemma och må bättre är inte heller rättvist.  

 

Ett djupt varmt tack till min handledare Esbjörn Larsson. Stort tack även till examinator Tanja Joelsson 

som bidrog med värdefulla synpunkter.  

 

 
                               Det är som Åke Eklund sa: ”Barnen är det bästa vi har.”  
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Inledning 

 

Barn till föräldralediga och arbetslösa har laglig rätt till 15 timmar i förskola. Kommunerna 

beslutar om rätten till mer tid. Den 16 augusti 2016 skickade kommunstyrelsen i Stockholm ut ett 

förslag som remiss om att barn till föräldralediga skulle få rätt till 40 timmar i veckan i förskolan 

i Stockholms stad istället för 30 timmar, och den 12 december samma år fattade 

kommunfullmäktige beslut i enlighet med förslaget. Det är det förslaget och det beslut som därpå 

följde som denna uppsats handlar om, där utgångspunkten är att undersöka barnperspektivets 

roll i politiska beslut angående vistelsetid i förskola. Förutom remissförslaget har jag studerat 

remissvaren från Stockholms 14 stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden, Kommunal, 

Lärarförbundet, SEFIF, Pysslingen förskolor och Friskolornas riksförbund. Utlåtandet innan 

beslutet och beslutet av Kommunfullmäktige har även ingått i min studie, liksom en ”enkät” som 

gjordes av utbildningsförvaltningen innan remissförslaget. Av Sveriges tio största städer 

befolkningsmässigt är det bara Stockholm som ger barn till föräldralösa och arbetslösa rätt till 

heltid i förskola (scb.se, 2017-05-04). Att studera Stockholms stads förslag och beslut om heltid 

för barn till föräldralediga i Stockholm ser jag som intressant för att det är ett förslag som sticker 

ut jämfört med andra kommuners beslut. Det framstår därmed som en fråga där man med fördel 

kan undersöka barnperspektivets betydelse. 

 

Att förslaget väckte kritik som ofta hämtade stöd i synen på barn märks redan i den mediedebatt 

som följde på förslaget. Liberalernas oppositionsborgarråd Lotta Edholm framhöll exempelvis att: 

”Förslaget saknar barnperspektiv. Man har bara tänkt på föräldrarnas rätt, bland annat till flexibel 

hämtning. Men inget om hur vi stärker barnets rätt till en bra förskola. Dessutom ska det ske utan att 

skjuta till ett öre mer när reformen införs redan i höst och trots att det råder en skriande brist på 

förskollärare i hela Stockholmsregionen, säger Lotta Edholm.” (dn.se, 2016-09-12). 

Tänkvärt då det gäller barnperspektivet var att finansborgarrådet Karin Wanngård (S), 

ordförande i kommunfullmäktige, försvarade förslaget i media med liknande argument: 

”Alla barn ska behandlas lika, det är en självklarhet för mig. Vårt beslut idag ger alla barn samma rätt 

till förskolan. Det är en viktig valfrihetsreform, jag är övertygad om att det är föräldrarna själva som 

bäst förstår behoven i sin familj. Det är inget jag som politiker ska lägga mig i.” (svt.se, 2016-12-12). 
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Mot bakgrund av att barnperspektivet i diskussionerna rörande detta förslag användes både för 

och emot förslaget framstår det som ett intressant fall för en studie av hur barnperspektivet 

används i vår tid. För att sätta in studien i ett vidare sammanhang kommer följande underkapitel 

att ge en bakgrund och teoretiska perspektiv med fokus på barnperspektivet. Med utgångspunkt 

i detta presenteras sedan en precisering av uppsatsens syfte samt de frågeställningar som är 

vägledande för studien, följt av tidigare forskning och en presentation av metod och material.  

 

Bakgrund 

Bakgrunden ger en närmare beskrivning av förskolans framväxt med fokus på tiden från 1970-

talet och framåt och en mer detaljerad redogörelse för de statliga regler som gäller vistelsetider i 

förskolan i samtiden och hur regler kan skilja sig åt i olika kommuner, en jämförelse görs mellan 

Stockholm och Uppsala. Som bakgrund nämner jag även barnperspektivet i praktiken.  

 

Förskolans utveckling och syfte 
 
Den svenska förskolan har genomgått en dramatisk förändring sedan 1970-talet och framåt. 

Några viktiga årtal är 1972, då barnomsorgen bytte namn till förskola och 1998 då 

utbildningsdepartementet tog över ansvaret för förskolan från socialdepartementet. Skolverket 

blev ansvarig för förskolan istället för Socialstyrelsen. En viktig del i utvecklingen var 

Barnstugeutredningen som tillsattes 1968. Den avslutades med slutbetänkande 1975 (Lindgren 

2003, 190). Förskolelagen tillkom 1975 och gav kommunerna skyldighet att ge 6-åringar rätt till 

förskola 525 timmar om året, avgiftsfritt. Att se förskola som en rättighet kan ses som ett 

barnperspektiv. 1970 var nästan hälften av småbarnsmammor förvärvsarbetande, men det var 

bara cirka 10 procent av barnen som hade plats i den kommunala barnomsorgen. 10 år senare 

hade andelen förvärvsarbetande mammor ökat till 70 %, men det vara bara 10% av barnen som 

hade kommunal barnomsorg (Martin Korpi, 2015, 31). 1985 fattade riksdagen ett principbeslut – 

förskola för alla barn – som innebar en rätt för barn att från och med ett och ett halvt års ålder 

fram till skolstarten delta i en organiserad förskoleverksamhet. Förskolan skulle vara fullt 

utbyggd 1991 (Folke-Fichtelius, 2008).  

 

Vad som har ansetts som viktigt för barnens bästa i förskola och förskolans roll har skiftat över 

tid. På 1980-talet fick leken en mer framskjuten plats jämfört med 1970-talet. Många förmågor 

övades i leken enligt Barnstugeutredningens perspektiv (Lindgren, 2003, 187, 189, 191). ”Att utgå 

från ett barnperspektiv innebar i denna mening att pedagogerna följde de kartor som psykologin 
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ritat upp för hur barn reagerade och agerade.” (Lindgren 2003, 193). På 1990-talet kom begreppet 

lärande mer i fokus än leken (Lindgren, 2003, 190).   Utvecklingspsykologiska beskrivningar om 

barns självförståelse som presenterades i Barnstugeutredningen och Arbetsplaner på 1970-talet 

användes även i början av 1990-talet för att avgöra vad barnens behov var. 

Utvecklingspsykologiska lekteorier som finns i barnstugeutredningen påverkade förskolan på 

1970-talet (Lindgren 2003, 194). Med 1998 års läroplan blev förskolan en del av 

utbildningssystemet. Nu skulle leken med fantasi, kunskap och inlärning ligga som grund för ett 

nytt begrepp – lärande (Lindgren, 2003, 199). Att utgå från lekande eller lärande i förskolan är 

olika sätt att se på barn, viket kan kopplas till att se barn som beings eller becomings.  Vuxna kan 

se barnet som being (vara) och barnet som becoming (tillblivelse), (Bjervås, 2011). Att se 

barndomen som betydelsefull i sig och inte bara som en förberedelse inför vuxenlivet, kan kopplas 

till teorier om barnet som human beings och inte bara som human becomings. Jag återkommer till 

dessa olika sätt att se på barn i avsnittet tidigare forskning i teoriavsnittet.  

 

I regeringsinformationsmaterialet; Förskolan i politiken om intentioner och beslut bakom den 

svenska förskolans framväxt står under rubriken: Maxtaxa och allmän förskola (1999–2003), 

Förskola men inte för alla framhålls att kommunerna mot slutet av nittiotalet för att pressa ned 

kostnaderna gjorde barngrupperna större i förskolan och att barn till arbetslösa miste sina platser 

i allt fler kommuner och att barn till föräldralediga hade sämre möjligheter att behålla sina platser 

(Martin Korpi, 2015, 70). Storleken på avgifterna i förskolan berodde på barnets vistelsetid och 

föräldrars inkomst. Avgifterna kunde skilja sig mycket åt från kommun till kommun (Martin Korpi, 

2015, 73). Ett ekonomiskt perspektiv kan alltså påverka barns vistelsetid i förskola och hur man 

ser på barns rättigheter till förskola. Den 1 juli 2001 fick även barn till arbetslösa lagstadgad rätt 

till en plats i förskolan, minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan. Från den 1 januari 

2002 fick barn till föräldrar som är föräldralediga med ett yngre syskon rätt till barnomsorg 15 

timmar per vecka, maxtaxan infördes (regeringens proposition 1999/2000:129, 2000). De flesta 

av alla barn i förskoleålder i Sverige går i förskola. 1 

 

2003 infördes förskola 525 timmar per år för barn som är fyra och fem år. Kommunerna blev 

skyldiga att erbjuda plats (regeringens proposition 1999/2000:129, 2000). Den 1 juli 2010 

utökades kommunernas skyldighet till att även omfatta alla treåringar. Barn har rätt till 

förskoleplats från och med höstterminen det fyller tre år, 525 timmar om året (regeringens  

                                                        
1   Hösten 2016 gick 501 013 barn i förskolan i Sverige.  Det finns 9831 förskoleenheter, varav 2708 är fristående 
förskole enheter (skolverket.se, 2017-04-25). Andel av alla barn i befolkningen som gick i förskola hösten 2016 som var 
1–5 år var 84 %, 67,3 % av de barnen gick i kommunal förskola, 16,8 % gick i enskild förskola. Av barn som var 1–3 år 
gick 76,7 % i förskola och av barn som var 4–5 år gick 94,6 % i förskola hösten 2016 (skolverket.se, 2016-10-15). 
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proposition 2008/09:115, 2009). Den 1 juli 2011 började den nya lagen tillämpas. Förskolan blev 

nu en integrerad del av skolväsendet (Martin Korpi, 2016, 86).   

 

I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 

arbetet. Idag styrs förskolan av Lpfö 98, reviderad 2016.  Om man ser till förskolans syfte idag 

framhålls i skollagen att: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

barnen 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.”, (Skollagen 2010, 2010:800). 

Vidare framhålls från Skolverket att förskolan är en skolform och verksamheten omfattas av 

begreppen utbildning och undervisning. Barnen ska få skapa, lära och utforska, bl. a genom att 

leka och samarbeta. Barnen ska vara trygga i förskolan (skolverket.se, 2013-02-06). Regeringen 

har beslutat att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Begreppen omsorg, undervisning och 

utbildning ska bli tydligare. Förslaget på en ny reviderad läroplan ska vara klart 23 mars 2018 

(skolverket.se, 2017-09-01).   

 

Under rubriken 2.2 Utveckling och lärande i läroplanen i läroplanen, (Lpfö 98, reviderad 2016, 9) 

finns en underrubrik; Förskolan ska sträva efter att varje barn med 22 punkter, varav 19 punkter 

börjar med ordet ”utvecklar”. Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin identitet och 

känner trygghet i den, utvecklar sin lust och förmåga att leka och lära, utvecklar sin matematiska 

förmåga, utvecklar sin förmåga för naturvetenskap, utvecklar ett nyanserat talspråk, utvecklar sitt 

intresse för skriftspråk, utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen m.m. (Lpfö 98, 

reviderad 2016, 9, 10). Barn har rätt till utveckling, enligt barnkonventionen. Barn kan utvecklas 

även i hemmet. I remissförslaget finns ingen förklaring till vad som menas med lärande och 

utveckling, men heltid i förskola påstås gynna lärande och utveckling. Begreppen omsorg, 

undervisning och utbildning ska bli tydligare i den nya reviderade läroplanen som ska vara klar 

23 mars 2018 (skolverket, 2017-09-01).   

 

Regler rörande vistelsetider i förskolan 

Enligt skollagen 2010, (2010:800) kap 8, paragraf 5 ska barn få gå i förskola från och med ett års 

ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbetande eller 

studerande eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Enligt 

paragraf 6 i skollagen ska barn som har arbetslösa eller föräldralediga föräldrar (enligt 

föräldraledighetslagen för vård av annat barn) från ett års ålder erbjudas förskola under minst tre 

timmar per dag eller 15 timmar i veckan (skolverket.se, 2016-04-08). 
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Skolverket har inte statistik över vistelsetider i förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa, 

enligt Hannes Stiernstedt, Enheten för förskole- och grundskolestatistik & Enheten för gymnasie- 

och vuxenutbildningsstatistik, Skolverket (personlig kommunikation, e-post, 2017-01-20). SCB 

har inte heller sådan statistik. Jag har därför hämtat information om reglerna för vistelsetid i 

Sveriges största städers kommuner för barn till arbetssökande och föräldralediga på 

kommunernas hemsidor på nätet. I de kommuner där befolkningsmässigt Sveriges tio största 

städer ligger har alla kommuner, förutom Stockholm och Uppsala, gett barn till föräldralediga rätt 

till 15 timmar per vecka i förskola. Vad gäller Stockholm erbjuder de numera heltid och Uppsala 

ger barnen 20 timmar i veckan (se bilaga 1).  

 

För att visa på skillnaderna då det gäller kommunala regler och att se vistelsetid i förskolan som 

en rättighet för barnet ur ett barnperspektiv kontra att se vistelsetid i förskola som en rättighet 

för föräldrar ur ett föräldraperspektiv tar jag här upp hur Uppsala kommun ser på vistelsetid i 

förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa. I Uppsala får barn till arbetslösa och 

föräldralediga 20 timmar i veckan och om det finns behov av mer tid än 20 timmar ska 

vårdnadshavare styrka det med intyg om att de ”inte har förmåga att ta hand om sitt/sina barn på 

grund av familjens situation i övrigt.”, ”Intyget ska beskriva vilka moment i det dagliga livet med 

barn och familj man inte klarar av, som annars ingår i ett normalt föräldraansvar”, (blankett med 

rubriken; Ansökan om utökad tid i förskola i Uppsala kommun, personlig e-post från Carola 

Reiksson, 17-01-11). Intyget som Uppsala kommun ska ha för ansökan om utökad vistelsetid i 

förskolan ska ges av behandlande läkare för vårdnadshavare/barn beroende på grund till ansökan 

eller pedagog som är förskollärare/specialpedagog eller av socialtjänsten, socialsekreterare. 

Intyget ska styrka att det på grund av familjens situation saknas förmåga att ta hand om sitt barn 

på det sätt som ingår i ett föräldraansvar. Barn som kan få plats eller utökad tid är till exempel 

barn med annat modersmål eller barn i glesbygd. Information från blankett: Information angående 

rätt till plats eller utökad vistelsetid i förskoleverksamhet enligt 8 kap. 5 § skollagen (2010:800), 

2017-04-19, utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun (personlig e-post, Helena Lindahl, 2017-

05-04). Uppsala kommun ser barns rättighet till vistelsetid i förskola ur ett föräldraperspektiv; 

föräldrarna har ansvar för sina barn och inte förskolan. Uppsala kommuns regler kan tolkas som 

så att om ett barn eller en förälder anser att barnet för sin egen skull, ur ett barnperspektiv, 

behöver få mer tid i förskola för att få mer tid till gemenskap, lek med andra barn, samt den 

pedagogisk stimulans som pedagogerna kan ge, anses inte det som skäl nog, utan föräldern måste 

styrka med intyg att hon eller han saknar förmåga att ta hand om sitt barn. Skillnaden mellan 

Uppsala och Stockholm är att se reglerna kring vistelsetid ur ett barnperspektiv eller 

föräldraperspektiv. Stockholm ser förskola som en rättighet för barnet, vilket är ett 
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barnperspektiv. Uppsala ser vistelsetid i förskola som en rättighet för föräldrarna beroende av om 

de arbetar eller studerar.  Är föräldrarna föräldralediga eller arbetslösa har barnet inte rätt till 

mer vistelsetid i förskola än 20 timmar i veckan. Det går även att se reglerna kring vistelsetid som 

att Uppsala ur ett barnperspektiv anser att barnets rättighet att få vara hemma om möjligheten 

finns är större än rättigheten till förskola. Vad som är barnets bästa, till exempel enligt 

barnkonventionen angående vistelsetiden i förskola blir en tolkningsfråga. 

 

I Stockholm fanns innan rätten till heltid i förskola för barn till föräldralediga ”ingen generell 

blankett” och ”inga intyg” krävdes för att ansöka om mer vistelsetid än 30 timmar i veckan för 

barnet, utan den förälder som ansökte om mer tid i förskolan för barnet skulle vända sig direkt till 

förskolechefen om det var en privat förskola eller skriftligen till stadsdelsförvaltningen om det 

var en kommunal förskola och förklara vilka skäl som låg till grund för en önskan om mer tid i 

förskolan för barnet, enligt Diana Gheziere, servicehandläggare, Stockholm stad (personlig e-post, 

2016-10-26). 

 

Som framgår kan alltså olika ansvariga i kommunerna bestämma hur de vill över hur mycket tid i 

förskola barn till föräldrar som är föräldralediga och arbetslösa ska få utöver den lagstadgade 

rätten; 15 timmar i veckan. Den lagstadgade rätten till 15 timmar i förskola innefattar inte lunch i 

förskolan, men kan ges ändå. Hur man ansöker om mer tid i förskola för barn än de rådande 

reglerna i kommunen skiftar från kommun till kommun. 

 

Barnperspektivet i praktiken 

När det gäller lagen och barnperspektiv och barns bästa kan föräldrars rätt många gånger gå före 

barnens rätt. Till exempel lyfter socialtjänstens utredningsarbete fram att barn har både 

kunskaper och erfarenheter som är betydelsefulla när deras livssituation ska förstås. Varje enskilt 

barn ska få komma till tals och tala om sin vilja och inställning (Hultman, 2013, 28). ”Barn har 

också rätt till att få information om en åtgärd som rör dem samt ges möjligheter till delaktighet. 

Barns vilja ska också beaktas som en del i bedömningen av vad som är barns bästa” (Leviner, 2011, 

2012). Däremot har barn inte fullt ut rättigheter att självständigt tolka, agera och bestämma över 

sin livssituation (Aronsson, 2001b; Leviner, 2011; Mattsson, 2006). Så som lagstiftningen är 

formulerad finns det därmed en risk att föräldrars rätt går före barnens, till exempel i de fall där 

det finns en intressekonflikt mellan barn och föräldrar (Leviner, 2011).” (Hultman, 2013, 28). Ett 

barnperspektiv kan tänkas vara när föräldrarna utgår från barnets bästa då det gäller vistelsetid 

i förskola, ett föräldraperspektiv är att föräldrarnas egna behov går före barnets. Föräldrar kan 

både lämna barnet för få timmar och för många timmar i förskolan utifrån vad barnet vill. Frågan 
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är då vilket ansvar kommunerna ska ta för barnen då det gäller vistelsetid i förskola. 

Barnperspektivet blir tydligt komplicerat om det gäller barnens perspektiv eller barnens bästa 

tolkat utifrån föräldrarna eller politikerna med beslutanderätt.  

 

Förslag för att stärka barnperspektivet nämns i en skrift av Socialstyrelsen (2015) med namnet 

Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd, en fallstudie av tre 

socialförvaltningar. Dessa förslag är bland annat att övergå till att använda begreppet 

barnrättsperspektiv istället för barnperspektiv. ”Barnrättsperspektivet utgör ett tydligare 

begrepp som definieras av barnkonventionens huvudprinciper.” (Socialstyrelsen, 2015, 24). Vid 

beslut som rör barn hänvisades ofta till att ”barnperspektivet har beaktats”, enligt studien 

(Socialstyrelsen, 2015, 7). Bakgrunden till skriften av Socialstyrelsen var att det visat sig i många 

undersökningar att det saknades ett barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 

Regeringen gav därför Socialstyrelsen i uppdrag att studera tillämpandet av barnperspektivet och 

att föreslå åtgärder för att förstärka det. För att säkerställa likabehandling vid bedömning av 

barns bästa föreslogs ett fortsatt arbete med att utveckla och utvärdera stöddokument som 

manual och checklista för barnrättsperspektivet vid handläggningen av ekonomiskt bistånd, 

vilket kan öka förutsättningarna för beslut som tillgodoser barnets behov, vilket studien indikerat 

(Socialstyrelsen, 2015, 7). Detta är en problematik som sätter fokus på betydelsen och innebörden 

av orden barnperspektiv och barnens bästa. Frågan för denna uppsats är om det går att dra 

lärdomar kring barnperspektiv och barnens bästa utifrån politiska beslut kring rätten till 

vistelsetid i förskola. Ska man se vistelsetiden i förskola som ett barnrättsperspektiv istället för 

bara barnperspektiv, och vilket värde skulle den rättighet ges i förhållande till rättigheten att få 

vara hemma med en förälder när möjligheten finns? 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Som framkom i skillnaderna mellan Stockholm och Uppsala finns det skillnader i hur olika 

kommuner resonerar kring vistelsetid i förskola för barn till föräldralediga och hur 

barnperspektivet och barns bästa kommer till uttryck. Mot bakgrund av detta framstår det som 

intressant att närmare studera hur man kommer fram till beslut rörande vistelsetider i förskolan 

eftersom ett sådant beslut så tydligt rör barnperspektivet. 

 
Syftet med denna uppsats är att genom argumentationsanalys undersöka barnperspektivet roll 

jämfört med andra perspektiv i den politiska processen i samband med remissförslaget och 

beslutet om utökad vistelsetid i förskola för barn till föräldralediga i Stockholm 2016. 
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För att uppnå min studies syfte utgår studien från huvudfrågeställningarna:  

Hur argumenterar olika parter för och emot utökad vistelsetid i förskolan för barn till 

föräldralediga i Stockholm? Vilka olika perspektiv kan urskiljas i argumentationen? Hur kopplas 

argumentationen till barnperspektivet och barns bästa?  

 

Tidigare forskning 

Den forskning jag kommer att lyfta fram i avsnittet handlar om forskning om stress och vistelsetid 

i förskola, stress och storlek på barngruppen, och vad som kan menas med förskola med hög 

kvalité. Teori om barnperspektiv och barnperspektiv i samband med barnkonventionen tar jag 

upp. Jag har tyvärr inte hittat forskning angående argumentationsanalys då det gäller politisk 

argumentation rörande barn och förskola. Min studie kan ses som ett bidrag till fältet. Jag har 

hittat forskning om barn och förskola vars resultat jag visar kan användas för att synliggöra hur 

användandet av barnperspektiv för barns bästa angående vistelsetid i förskola i en argumentation 

kan användas med olika innebörd.   

 

Jag jämför forskningsresultat med argument för och emot mer vistelsetid i förskola i mitt material 

som en del i en argumentationsanalys, för att förstå de språkliga satsernas innebörd i 

argumentationen då det gäller barnperspektiv utifrån barnens bästa. I en argumentationsanalys 

utgår man från de språkliga satsernas innebörd för att ta reda på vad påståendet är (Bergström, 

Boréus, 2012, 97).  

 
Anledningen till att jag tar upp forskning angående barn och stress är att när det har 

argumenterats för barns bästa ur ett barnperspektiv när det gäller förslaget om heltid i förskola 

för barn till föräldralediga i Stockholm, har argument för förslaget lagts fram som påståenden att 

mer tid i förskolan är bra för barnen, mer tid i förskolan är bra för lärande och utveckling samt att 

mer tid i förskolan är bra för barnens trygghet.  Argument har lagts fram mot förslaget som 

påståenden att mer tid i förskolan inte är bra för barnen, mer tid i förskolan är inte bra för lärande 

och utveckling, för pedagogerna får inte möjlighet och tid att arbeta enligt läroplanen i för stora 

barngrupper, och mer tid i förskolan minskar barnens trygghet. Enligt barnkonventionen ska alla 

beslut som rör barn fattas utifrån barnets bästa. Vad kan då påstås vara barnets bästa då det gäller 

vistelsetiden i förskolan för barn till föräldralediga? Jag gör inga anspråk på att svara på den frågan 

och det finns inte endast ett svar på den frågan eftersom barn, föräldrar och förskolor är olika, 

men jag vill genom att peka på viss forskning angående vistelsetid i förskolan, koppling mellan 

stress och vistelsetid, storleken på barngrupperna och förskolans kvalité visa på sätt att se på 
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barnets bästa ur ett barnperspektiv utifrån den forskningen. Genom forskningen problematiserar 

jag de argument som förs fram i remissförslaget. Jag kan peka ut forskningsresultat vars 

påståenden om barn i förskola motsäger påståenden om barns bästa ur ett barnperspektiv som 

politiker och remissvarande använt för att argumentera för heltid i förskola för barn till 

föräldralediga. Jag åskådliggör därmed att barnperspektiv och barnets bästa inte behöver ha 

samma innebörd för dessa forskare och de politiker och remissvarande som har argumenterat för 

heltid i förskola för barn till föräldralediga.  

 

Barn och stress i förskola, stora barngrupper, förskola och kvalité 

För att gå vidare med definitionen av barns bästa ur ett barnperspektiv i relation till mer tid i 

förskolan beskriver jag här forskning kring vistelsetid och barns bästa. I en argumentationsanalys 

kan sägas att en del information i en text kan sägas vara underförstådd och ska uppfattas som 

gemensam för den som har skrivit texten och läsaren, och när man gör argumentationsanalys kan 

man analysera även det som antas vara underförstått (Bergström, Boréus, 2012, 113). I min 

argumentationsanalys var det tydligt att påståenden i argument i remissförslaget för utökad 

vistelsetid i förskola för barns bästa ur ett barnperspektiv inte var underförstått för barns bästa 

ur ett barnperspektiv av alla remissvarande. I politisk argumentation kan det underförstådda var 

en stor del av argumentationen. (Bergström, Boréus, 2012, 113).  

 

Vid sidan om synen på barn är även barns faktiska levnadsförhållanden av betydelse för denna 

studie. En aktuell studie av dessa visar att barn blir stressade av långa dagar i förskolan, Drugli et 

al. (2017). I 85 förskolor mättes stressnivån hos barnen, genom att forskarna två gånger om dagen 

samlade in salivprover från 112 ettåringar och tvååringar i 6 kommuner, för att mäta 

stresshormonet kortisol. Barnens kortisolhalt ökade under dagen i förskolan, särskilt för de 

barnen med långa vistelsetider. (Drugli et al., 2017,1) Hemma ökade inte barnens kortisolhalt. 

Resultatet är att små barn som har längre dagar i förskolan är mer stressade än de som har kortare 

dagar vilket kan ses som ett argument mot heltid i förskolan för barn till föräldralediga ur ett 

barnperspektiv då det gäller barns bästa. Barnen i studien av Drugli et al. (2017) hade en förhöjd 

stressnivå i förskolan som sjönk de dagar barnen var hemma. En tänkbar förklaring till detta 

resultat är att stresshormonet aktiveras av att barnen är borta länge från sina föräldrar och att de 

är tillsammans med många barn och vuxna, vilket kan vara krävande för småbarn. En viktig 

utgångspunkt för studien av Drugli et al. (2017) är att de flesta barn i Norge har 40 timmars veckor 

i förskolan, vilket motsvarar heltid i Sverige. Tidig förlängd stress hos barn kan leda till sårbarhet 

för stress i hela livet (Loman & Gunnar, 2010, Drugli et al., 2017, 1). I synnerhet kan en ökning av 

stress under lång tid underminera immunsystemet (Lupien et al., 2009, Drugli et al., 2017, 1, 2). 

Det har hävdats att hjärnans utveckling hos barn kan utsättas för fara om deras stressnivå ofta 
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blir förhöjd i tidig barndom (Kaufman & Charney, 2001; Kiecolt-Glaser et al., 2003; Shonkoff & 

Levitt, 2010; Watamura, Coe, Laudenslager, & Robertson, 2010, Drugli et al., 2017, 2). 

 

Att det bästa ur ett barnperspektiv är att ettåringar och tvååringar ska gå heltid i förskola när 

möjligheten finns att de kan vara hemma, kan vara ett påstående som saknar beviskraft visar 

Drugi et al. (2017).    

 

Tidigare forskning kring barngruppsstorlek har också visat ökade kortisolhalter vid för stora 

barngrupper: Större grupper med mer än 15 barn och fyra vuxna, åldersskillnader mellan barnen 

med mer än 6 månader, och storleken på rummen relaterar till högre kortisolnivåer hos barn, 

(Legendre, 2003, Drugli et al., 2017, 3). Lösningen på problemet är emellertid inte att bara anställa 

fler personal, för gruppstorlek och antal barn har även att göra med lokaler och hur möjligheterna 

är att kunna dela upp barnen under dagen. Denna forskning kan ses som ett argument mot heltid 

i förskola för barn till föräldralediga ur ett barnperspektiv, eftersom barngruppsstorleken blir 

större under en längre tid under dagen ju fler barn som stannar längre tid i förskolan. 

 

Att forskningen om betydelsen av gruppstorlek är viktig i detta sammanhang kan kopplas till det 

faktum att nio av tio förskollärare arbetar i större barngrupper än vad Skolverket 

rekommenderar. I en enkät svarade 17 000 förskollärare och 88 procent av dem arbetade i större 

barngrupper än Skolverkets riktmärken. En genomsnittlig småbarnsgrupp har 15 barn och inte 

12 barn som Skolverket rekommenderar. En genomsnittlig grupp för 4–5 åringar har 20 barn 

jämfört med Skolverkets rekommendation 15 barn. När det blir för många barn i barngruppen 

blir det svårt att hinna med det pedagogiska uppdraget. I för stora barngrupper blir det också 

svårare att garantera barnens säkerhet. Enligt de pedagoger som besvarade enkäten ger större 

barngrupper även högre ljudnivå och för många intryck som ökade stressen hos både barn och 

vuxna (Stendahl, 2017). Detta kan ses som ett argument mot heltid i förskola för barn till 

föräldralediga ur ett barnperspektiv och personalperspektiv. Att barnen utsätts för större risker 

angående säkerheten i stora barngrupper, kan ses som ett argument mot ökad vistelsetid för barn 

till föräldralediga ur ett barnperspektiv om det innebär större barngrupper under en längre tid av 

dagen. 

 

Att buller är en viktig faktor när det gäller antalet barn i barngrupper visar Fredrik Sjödin i sin 

avhandling Noise in the preschool Health and preventive measures (2012). Det var 31 procent av 

de anställda som hade tinnitussymtom och cirka 30 procent upplevde starka utbrännings symtom 

i de 17 förskolor han undersökte i sin studie. I undersökningen mättes kortisolhalten hos 

pedagogerna och man kunde visa att en ökad halt av kortisol var associerat med ett högre antal 
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närvarande barn och en hög bullernivå som påverkade det pedagogiska arbetet negativt. Detta 

ledde till slutsatsen att ansvar för många barn i problemfyllda situationer kan leda till akut stress 

(Sjödin, 2012, 50). Att kortisolhalten var associerad med ett högre antal barn och en hög 

bullernivå, kan ses som ett argument mot heltid i förskolan för barn till föräldralediga ur ett 

personalperspektiv och barnperspektiv om barngruppen blir för stor. Om barn till föräldralediga 

ska få mer tid i förskolan och barngrupperna inte ska bli större krävs mer ekonomiska 

förutsättningar, fler lokaler och mer personal, men enligt remissförslaget var tanken att förslaget 

skulle genomföras utan ekonomiska förstärkningar och utan mer personal.  

 

Mot bakgrund av ovan blir det tydligt att det krävs goda förutsättningar för att både barn och 

pedagoger ska kunna få en dräglig tillvaro i en förskolemiljö. Hur brister på dessa områden 

påverkar verksamheten framgår av nedanstående figur.   

 

Figuren visar ett tydligt barnperspektiv och en syn på barn som human beings och att barn ska 

ges möjlighet till kommunikation. I studien (Sylva et al., 2015) framkom att barnen dragit nytta av 

förskolor av hög kvalité som bland annat sett akademisk utveckling och social utveckling som lika 

viktiga, men haft en stark pedagogisk inriktning (Sylva et al., 2015, 20). De mest effektiva 

förskolorna gav en bra balans mellan initierad ledning och fri lek (Sylva et al., 2015, 21). Dessa 

resultat skulle kunna användas i en argumentation för vad som är barns bästa ur ett 

barnperspektiv och vad som definierar en förskola av hög kvalité. Det har betydelse att det finns 

goda förutsättningar för ömsesidig kommunikation. I figuren påstås att det är ”excellent” att barn 

uppmuntras att prata i små grupper med varandra och att det är ”good” att vuxna skapar 

möjligheter att prata med ett barn i taget. Dessa resultat kan visa på svårigheterna att skapa en 

förskola med hög kvalité när barngrupperna är för stora och barnen inte ges möjligheter att prata 

Figur 1 Table 3: Abbreviated ECERS-E item: Talking and Listening, Sylva et al., 
2015, 19. 
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med vuxna. Vad som enligt figur 1. anses vara en otillräcklig förskola är när barnen ges väldigt 

liten möjlighet att prata ömsesidigt med vuxna. Det som har framkommit i studien av Sylva et al. 

är att det är förskolor främst av hög kvalité med utbildade pedagoger som kan göra en skillnad i 

då det gäller att se förskolan som en kompensatorisk roll för att utjämna sociala skillnader i 

samhället (Sylva et al., 2015, 16), vilket har framkommit även i argumentationen hos 

remissvarande. Brist på utbildade förskollärare har varit ett argument mot förslaget att barn till 

föräldralediga ska få rätt till heltid i förskolan. 

 

Det argumenteras av stadsledningskontoret att heltid i förskola är bättre än mindre tid i förskola 

då det gäller lärande och utveckling, men det finns forskning som inte belägger det 

ställningstagandet. Följande slutsats och citat kommer liksom figur 1. från The Effective Pre-

school, Primary and Secondary Education Project (EPPSE), som är en longitudinell studie i 

England som sträckte sig från 1997 till 2014. Sammanlagt deltog 3180 barn i studien vars 

huvudfokus var att studera förskolans effekt på sociala och akademiska färdigheter (Sylva et al., 

2015, 6). När barnen i studien började i skolan visade det sig att vistelsetiden i förskolan inte hade 

ökat barnens sociala och akademiska färdigheter mer om barnen hade gått heltid i förskolan 

istället för halvtid: ”Full time attendance led to no better gains than part-time (half day) 

provision.” (Sylva et al., 2015, 7). Från dessa forskningsresultat går det inte att påstå att 40 timmar 

vistelsetid i förskola gynnar barnens lärande utveckling mer än 30 timmar i veckan. Då det gäller 

att argumentera för mer vistelsetid i förskolan för förskolans kompensatoriska roll då det gäller 

att utjämna sociala skillnader i samhället, kan tilläggas igen att det är främst förskola av hög 

kvalité som gör skillnad och vad som menas med hög kvalité kan definieras enligt figur 1. Studien 

av Sylva et al. (2015) visar att påståenden som antas vara underförstådda i argumentationen 

angående vistelsetid i förskolan kan sakna beviskraft. 

 

Teori om barnperspektiv  

Barn- och ungdomsforskningen kan ses utifrån olika perspektiv (Qvortrup, 2009). Den största 

förändringen inom barn- och ungdomsforskningen kom i och med det paradigmskifte som 

skedde runt 1970- och 1980-talen (James, Prout, 1990, Qvortrup, 2009). Innan skiftet sågs barn 

främst som ofullständiga individer som skulle bli vuxna och studerades utifrån den barnsynen. 

Barn sågs som ”human becomings” och vuxna som ”human beings”. Detta märktes exempelvis i 

hur man utförde fältstudier, där vuxna tillfrågades om barns upplevelser. Vidare sågs barnens liv 

främst som en förberedelse för vuxenlivet. Barn sågs som passiva och som mottagare av de 

vuxnas aktiviteter (Allison 2009, 34, 35). Att vissa forskare kritiserade den då förhärskade 
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utvecklingspsykologiska ansatsen var en del av paradigmskiftet.  Efter paradigmskiftet blev 

forskarna mer intresserade av att studera barnen utifrån barnens egna perspektiv. Barnen sågs 

inte bara som några som skulle utvecklas till vuxna, de sågs som individer, och forskningen har 

sedan paradigmskiftet varit mer koncentrerad till att fånga barnperspektivet och lyssna till 

barnen själva. Barn ses därför inte längre som sociala strukturers och processers passiva subjekt 

utan aktiva aktörer i konstruktionen av sina liv, av andra personers liv och de samhällen de lever 

i (Prout, 1990, Qvortrup et al, 2009, 40). 

 

Barndomsforskningen efter paradigmskiftet utgår också från att det inte går att förstå eller 

förklara barndom oberoende av tid och rum. Barndomen ses som situerad, barndomen är socialt 

situerad och barnen lever i en struktur. Det går inte att skilja barnet som aktör från strukturen; 

utan det hänger ihop (Corsaro, 2014, Halldén, 2007). Barndomen ses därigenom som en social 

konstruktion (Bjervås, 2011).  Identitetsarbetet för barnet är situerat, beroende av platser där 

barnet är men konstrueras även av barnen själva i deras i identitetsarbete. Barn är aktiva kreativa 

sociala aktörer som producerar sina egna kulturer samtidigt som de bidrar till det vuxna 

samhället (Corsaro, 2014, 3). Utifrån Corsaro (2014) och Bjervås (2011) går det att se förskolan 

som en struktur där barnen är situerade. Barnens identitetsarbete pågår i den sociala 

konstruktionen, vilket gör det till ett barnperspektiv att förstå hur barns identitetsarbete, barns 

bästa, påverkas av förskolans struktur och barnen tillåtna vistelsetid där. Mer vistelsetid i 

förskolan kan ses både som en begränsning eller möjlighet.  

 

Barn agerar utifrån de begränsningar och möjligheter som skapas (James & Prout, 1997, Bjervås, 

2011, 34). Vuxnas bemötande av barn styrs ofta av deras föreställningar om barns behov (Halldén, 

2007), vilket kan vara en anledning till olika argument för och emot utökad vistelsetid i förskola 

för barn till föräldralediga. Vuxna kan se på barnet som being (vara) och barnet som becoming 

(tillblivelse). Att i detta sammanhang se barn som becomings kan vara att se barn som 

ofullständiga (Bjervås, 2011, 32–45). Barndomen kan ses som en kategori som social klass eller 

kön. För barnen är barndomen en period, men för samhället är barndomen en permanent struktur 

(Corsaro, 2014, 3).  

 

Enligt Corsaro (2014) måste sociologisk teori om barndom frigöra sig ifrån den individualistiska 

doktrinen som ser barns sociala utveckling som enbart barnets privata internalisering av vuxnas 

kompetens och kunskaper. Från ett sociologiskt perspektiv är socialisering inte bara anpassning 

och internalisering utan också en process präglad av reproduktion och återskapande. Viktigt för 

den här synen på socialisering är kollektiva gemensamma aktiviteter – hur barn förhandlar, delar 

och skapar kultur med varandra och vuxna (Corsaro 1998, James, Jenks & Prout, 1998, Corsaro, 
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2014, 18). Tolkande reproduktion sker i kamratkulturer i interaktionen med andra barn. 

Socialiseringen är inte bara med andra barn utan även i relation till vuxna (Corsaro, 2014, 19). Det 

är ofta i förskolor som de lokala kamratkulturerna utvecklas i den dagliga interaktionen där 

(Corsaro, 2014, 152). Corsaros utgångspunkter kan jämföras med förespråkare för 

investeringsstrategier som har varit angelägna om att understryka vikten av att utbildning för 

förskolebarn bör innehålla ett ökande inslag av lärande:  

”Giddens, Blair and other strong advocates for investment strategies have been eager to underline 

the importance of <<education, education, education>> (as Blair said), and eventually it has become 

appropriate to suggest that even public day care for pre-school children should contain an increasing 

element of learning. As has been seen already, proposals to this effect must necessarily go at the cost 

of traditional pedagogical means that are unequivocally child-friendly, such as play, quite simply, in 

blissful ignorance of any hidden curriculum.” (Qvortrup, 2009, 642).  

 

Förslag som ökar inlärningen i förskolan kan leda till att den fria leken för barnen åsidosätts av 

pedagogerna. Förslag som ökar inlärningen istället för annan förskolepedagogik är emellertid 

tänkt att öka sannolikheten för att barnen blir tidiga läsare och gör steg som antas öka sina snabba 

framsteg mot effektivitet och är i linje med resultattänkande (Qvortrup, 2009, 642). 

Resultattänkande angående barn kan vara ett sätt att se barn som human becomings.  

 

Ett resultat av paradigmskiftet är att det inte bara blir värt att studera utvecklingen av barnet utan 

även barnens egen rätt, barn som beings och inte bara becomings. Barnperspektiv innebär 

därmed att barn är human beings vars röster ska få höras. Synen på barn och barnperspektiv är 

inte något som är hugget i sten och oföränderligt inom barndomssociologin. Eftersom barn- och 

barndomsforskningen är tvärvetenskaplig kan barn och barndom studeras utifrån flera 

perspektiv enligt Halldén (2007, 36). Utvecklingspsykologin har länge kritiserats, men enligt 

Halldén (2007, 36) finns en vilja nu i barndomsforskning att studera barns utveckling beroende 

av barnets relationer och samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer. I och 

med det påståendet görs en uppmjukning av gränserna mellan att se barnet antingen som being 

eller becoming, men ”Utveckling är inget som kan diskuteras skilt från de vardagliga praktiker 

som barnet ingår i.” (Halldén, 2007, 38).  

 

Enligt Halldén (2007) är barnet, men varandet är dynamiskt och beroende av relationer. 

Begreppen barn som beings eller becomings är bredvid varandra när barn analyseras, men 

betoning på synen på barnet som being eller becoming finns. En annan utgångspunkt är att 

barndomen inte går att skilja åt från tid och rum. Halldén skriver att barndomens innebörd är 

”intimt knuten till staten” (Halldén, 2007, 41). Vad barnen ges för tid och rum i förskola kan 
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studeras utifrån hur barndomen formas av den struktur, den tid och det rum de ges, även om 

barnen är själva med i formandet av strukturen.  

 

Barndomens ökade institutionaliserade dagliga liv ger barnen lite kontroll över deras fria tid och 

rum (van der Burgt och Gustafson, 2013, 5). Barnen är inte passiva i sitt förhållande till rumsliga 

restriktioner utan de skapar utrymme (van der Burgt och Gustafson, 2013), men vad barnen har 

att förhålla sig till är pedagoger, vilken tid de ges i förskolan, hur många barn de måste vara med 

i de lokaler som finns på förskolan, hur stora lokalerna är och hur de ser ut, hur gården ser ut, och 

vilken pedagogik som ges och pedagogernas organiserade av verksamheten.  

 

Med min teorigenomgång vill jag visa på att synen på barn, perspektivet på barn, har skiftat och 

skiftar teorimässigt. Teoridelen ovan ser jag som en bakgrund till argumentationsanalysen för att 

förstå att argumentationen för barns bästa angående vistelsetid i förskola kan ses ur olika 

barnperspektiv beroende av olika barnsyn och vad som anses vara barns bästa, för att mitt syfte 

är att undersöka barnperspektivets roll i den politiska processen och utifrån argumenten se hur 

barnperspektivet definieras av argumenten vad som är barns bästa angående vistelsetid. Viktiga 

begrepp för min studie är barnets bästa, barnens perspektiv, barnperspektiv, barn som human 

beings och human becomings. Det jag har utgått från i min analys då jag har använt ordet 

barnperspektiv är barnperspektivet som vuxna använder då de tror att de utgår från barnens 

perspektiv och barnens behov och barnens bästa. Jag ser barn som human beings vars röster är 

värda att lyssna till och att barndomen är viktig i sig och inte bara en förberedelse för vuxenlivet. 

Det är inte bara barn som kan utvecklas och lära av vuxna utan även barn kan utveckla och lära 

vuxna, speciellt då det gäller att förstå barnens perspektiv. Halldén (2007, 67, 68) beskriver något 

som kan kallas lyssnandets pedagogik där barnet ses som någon som den vuxna kan upptäcka och 

lära av och för det krävs en dialog. Eftersom vuxna inte alltid vet barnens perspektiv blir 

barnperspektivet en tolkning och kan användas både för och emot barnens bästa, men ändå 

benämnas som ett barnperspektiv. För att veta barnens perspektiv måste barnens egna röster 

höras och därför kan jag inte använda benämningen barnens perspektiv, eftersom jag inte har 

gjort intervjuer med barn eller gjort deltagande observationer på förskolor. Med barnperspektiv 

i min uppsats menar jag förutom ovannämnda barnperspektiv också helt enkelt att fokuset är på 

barnen istället för att fokuset är på till exempel föräldrar eller förskolepersonal, då orden 

föräldraperspektiv och personalperspektiv har använts. 

 

Barnperspektivets roll i min argumentationsanalys kan förstås på två sätt, dels den vikt som läggs 

vid barnperspektivet vid det politiska beslutet om barns vistelsetid i förskola i Stockholm, dels 
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hur barns bästa ur ett barnperspektiv används när det gäller att argumentera för och emot utökad 

vistelsetid i förskola i Stockholm.  

 

Hur barnperspektivet angående barns bästa kan användas olika i politiska argument och beslut 

enligt tolkandet av barnkonventionen tar jag upp i följande stycke. 

 

Barnkonventionen och barnperspektiv 
 
Barn- och ungdomsforskningen kan ses utifrån olika perspektiv, vilket jag tidigare har nämnt. 

Skolverket skrev 2010 i Perspektiv på barndom och barns lärande, en kunskapsöversikt om lärande 

i förskolan och grundskolans tidigare år att av störst betydelse för den barn(doms)syn som har 

växt fram är FN:s barnkonvention från år 1989 (Skolverket, 2010, 25). ”Numera ses emellertid 

barn med stöd av Barnkonventionen och den nya barndomsforskningen allt mer som kompetenta 

aktörer och beings på sina egna villkor med samma rätt att synas, höras och mötas av respekt och 

gehör för sina åsikter som vuxna människor.” (Skolverket 2010, 25). Jag tar upp 

barnkonventionen därför att den kan kopplas till teorier om barnperspektivet och för att 

barnkonventionen ska ha betydelse då det gäller alla beslut som rör barn. ”I regeringens ansvar 

ligger både att se till att statlig verksamhet bedrivs i enlighet med konventionen och att följa upp 

vad som händer på lokal nivå.”  (regeringens proposition 1997/98:182, 19). Regeringen anser att 

en rättighet till 15 timmar i veckan i förskola för barn till föräldralediga är för barns bästa och 

fattat enligt barnkonventionen, vilket är regeringens tolkning av barnkonventionen. Samtidigt har 

regeringen gett kommunerna rätt att fatta egna beslut angående barns vistelsetid i förskolan. 

Argument för eller emot mer vistelsetid i förskolan till barn till föräldralediga för barns bästa är 

en tolkning av barnkonventionen. Att påstå att barns bästa ur barnperspektivet och att 

barnkonventionen följts i kommunala beslut kan vara påståenden som kan sakna beviskraft.  

 

Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter, barnkonventionen, är en del av 

folkrätten. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, vilket har påverkat synen på barn i stort 

och i förhållande till förskolan. Barnkonventionen slår fast att barn är egna individer med egna 

rättigheter oberoende av föräldrar eller andra vuxna. Fyra principer ska alltid beaktas när det rör 

frågor om barn:  1. Alla barn har samma rättigheter och samma värde., 2. Barns bästa ska beaktas 

vid alla beslut som rör barn., 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling. och 4. Alla barn har rätt att 

uttrycka sin mening och få den respekterad. (Barnkonventionen, unicef.se, 2016). 
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Barnkonventionen kan ses som ett barnperspektiv som ska ta plats i samhället. Barnkonventionen 

föreslås bli lag, SoU- 201 619, 1 januari 2018 (regeringen.se, 2016-03-11). Med ordet 

barnperspektiv kan hänvisningar göras till barnkonventionen, vilket har visat sig i 

argumentationen i samband med remissförslaget.  

 

För att veta vad som är det bästa angående barns vistelsetid i förskolan ur barnets perspektiv 

måste barnet tillfrågas. Barnperspektivet och barnens behov kan prioriteras före eller efter 

personalens och föräldrarnas perspektiv och behov, och i och med det kan det vara svårt att tolka 

vad som är barns bästa enligt barnkonventionen ur barnets perspektiv.  Att barn till föräldralediga 

och arbetslösa har möjlighet att gå heltid i förskola i vissa kommuner och bara 15 timmar i andra 

kommuner, kan tolkas som att barnkonventionen inte följs eftersom att alla barn ska ha samma 

rättigheter. 

 

Att se heltid i förskola som en rättighet måste även ur ett barnperspektiv som utgår från barnens 

bästa och behov ställas mot barns rättighet att få vara hemma när möjligheten finns.  Mitt material 

utgörs av texter, och i kapitlet om metod kommer jag att gå närmare in på vilka som fått komma 

till tals i den politiska beslutsprocessen. Rent generellt resonerar texterna kring barnperspektivet 

på olika sätt, men barn har inte tillfrågats om sin syn på vistelsetid i förskola.  

 

Det kallas att Sverige har gjort ett implementeringsarbete av barnkonventionen där det har slagits 

fast att alla myndighetsbeslut som inverkar på barn ska tas med hänsyn till barnperspektivet och 

till barns bästa. Barnperspektivet är också något som ska användas som verktyg i politiken. Barns 

bästa framställs i debatten ofta som något som är kopplat till barnkonventionen. Innebörden av 

barns bästa har dock skiljt sig åt historiskt sett. Barnperspektiv används också i politiska beslut 

och ur vetenskaplig synvinkel är det viktigt att definiera vad som menas med begreppet, t ex är 

det en distinktion mellan barnperspektiv och barns perspektiv – vem formulerar perspektivet, 

barnet eller barnets företrädare? Politiker och forskare och pedagoger kan tolka barns perspektiv 

och är därmed själva närvarande i tolkningen. Det går inte heller att bara föra fram barns röster 

utan att analysera de samhälleliga strukturer som barnen är i och påverkar för att förstå 

barnperspektivet (Halldén, 2003, 12, 13). I Skollagen står att barns bästa ska vara utgångspunkten 

för all verksamhet. ”De som fattar beslut som rör barn måste kunna visa att barnets bästa har 

beaktats och på vilka grunder beslutet har fattats.” (skolverket.se, 2016-02-17). 

Barnkonsekvensanalys är ett sätt att utvärdera beslut för att se om barnkonventionen och barnets 

bästa har fattats i besluten (skolverket.se, 2016-02-17). Barnkonsekvensanalys har efterfrågats 

av remissvarande på förslaget om heltid för barn till föräldralediga.   
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Jag har belyst problematiken kring barnkonventionen, barns rättigheter och barns bästa i 

förhållande till vistelsetid i förskola utifrån barnperspektivet. Kommunerna har olika syn på 

barnkonventionen då det gäller alla barns rättigheter till förskola och vad som är barns bästa då 

det gäller vistelsetid i förskola. Vad som är barns bästa då det gäller vistelsetid i förskola är en 

tolkningsfråga och kan skifta från barn till barn. Vad som är barns bästa angående vistelsetid i 

förskola är något som inte går att bedöma utan att ta alla aspekter i beaktande; hur förskolan är, 

vad som är barnets behov och hur hemsituationen är. Det är regeringens ansvar att se till att statlig 

verksamhet bedrivs i enlighet med barnkonventionen men kommunerna är fria att tolka 

barnkonventionen och sätta reglerna för vistelsetiderna i förskola för barn till föräldralediga och 

arbetslösa. 

 

 

 

Metod och material 

I följande avsnitt förklaras den argumentationsanalys som jag använder mig av och därefter 

presenteras det material jag analyserar. Jag valde argumentationsanalys därför att materialet är 

allt för disparat för att använda diskursanalys, då det innehåller röster från en rad olika håll och 

de texter som analyseras är väldigt olika. Politiker har ofta en slående retorik, men när det bryts 

ned i en argumentationsanalys ser man motsättningar mellan de olika barnperspektiven och de 

olika synsätten på barn, även om det framställs som ”sanningar” både för och emot förslaget. 

Argumentationsanalys  

Det finns olika former av textanalys. Av dessa har jag valt att göra en argumentationsanalys. 

Argumentationsanalysen kan ha tre syften. Det kan röra sig om en deskriptiv analys 

(beskrivande), preskriptiv (föreskrivande), och att försöka avgöra en dokumentations beviskraft, 

det vill säga om det anförda argumentet stärker eller undergräver en viss ståndpunkt (Bergström. 

Boréus, 2012, 92, 93). Jag har valt en deskriptiv argumentationsanalys, men nämner även här 

argumentationernas beviskraft.  

 

Deskriptiv analys är att man från ett sammanhang där argumentationen förekommer försöker 

rekonstruera den. Argumentationen är inte isolerad utan är ett inslag i texter, även i specifikt 

argumenterande sammanhang som politiska partiers valprogram eller riksdagsdebatter. 

Argumentationen måste hittas i texten. Det är det jag har gjort i min analys (Bergström, Boréus, 

2012, 93). Därtill har jag letat efter perspektiv som argumentationen utgår ifrån och då speciellt 

om barnperspektivet har funnits i argumentationen eller inte.  Fullständiga analyser är ofta 
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överflödiga (Bergström, Boréus, 2012, 135). Min analys är inte fullständig, men har haft ett 

deskriptivt syfte. 

 

Ett sätt att strukturera upp en argumentation är att dela upp analysen i argumentationen för och 

emot, så kallad pro- et contra. I en deskriptiv analys söks en eller flera teser (s.k. 

spetsformuleringar) och de argument som framförs för eller emot tesen. Hur argumenten 

relaterar till varandra beskrivs också i den deskriptiva delen. Påståenden letas i de språkliga 

satserna (Bergström, Boréus, 2012, 94). ”Med ’påstående’ avses det tankeinnehåll, den idé, som 

kan sägas uttryckas av en språklig sats.” (Bergström, Boréus, 2012, 94). Samma slags påståenden 

kan uttryckas i olika språkliga satser.   

 

Tesen, idén, påståendet som analyseras i följande textanalys är att barn till föräldralediga ska få 

rätt till 40 timmar i förskola i veckan istället för 30 timmar, för att öka alla barns möjligheter till 

goda och jämlika uppväxtvillkor. Detta ger en konkret tes: Barn till föräldralediga ska ha rätt till 

heltid i förskola. Detta är en normativ tes, då den hävdar en värdering. En tes kan också vara 

preskriptiv då den uttrycker en uppmaning till handling eller inaktuell om den är icke-värderande 

och uttrycker fakta (Bergström, Boréus, 2012, 95).   

 

För att ta reda på vad som påstås i en text måste man utgå från de språkliga satserna. För att 

komma åt strukturen kan en omarbetning, tolkning, av de faktiska språkliga formuleringarna 

göras (Bergström, Boréus, 2012, 97). En omarbetning av de språkliga satserna kan göras i 

uppställningar av argument för och emot. När de språkliga satserna har uttryckt flera påståenden 

kan satserna ha delats upp. Har det varit upprepningar kan sammanfattningar ha gjorts av flera 

satser för att inte upprepa information som verkar överflödig (Bergström, Boréus, 2012, 98). I 

denna uppsats har exempelvis Lärarförbundets och Kommunals påståenden och argument delvis 

sammanfattats ihop, eftersom de tillsammans representerar personalen i förskolan.  

 

När uppställningen av argumenten görs för eller emot tesen betecknar man argumenten med P 

för pro- och C för contra och siffror; P1, P2, C1, C2 osv (Bergström, Boréus, 2012, 100). Länken 

mellan påståenden kallas premiss. Premissen kan vara uttalad eller outtalad (Bergström, Boréus, 

2012, 103). Oavsett om en text är argumenterande eller inte är information i texten underförstådd 

vilket kan ses som bakgrundsinformation som kan uppfattas som gemensam för den som har 

skrivit texten och den som ska läsa texten. I politisk argumentation kan det underförstådda ha en 

stor roll (Bergström, Boréus, 2012, 113).   

 



 

22 
 

Ett exempel på detta är att det i stadsledningskontorets argumentation är underförstått att heltid 

i förskola är bra för barn och kan utjämna sociala skillnader, medan stadsdelsnämnder påpekar 

att det är förskola av god kvalité som är bra för barn och som kan utjämna sociala skillnader. I min 

uppställning av de olika argumenten för de olika instanserna går det att utläsa att det som är 

underförstått för en instans inte behöver vara det för en annan instans. Det som 

stadsledningskontoret inte ser som en förutsättning, en premiss, för genomförandet av heltid i 

förskola för barn till föräldralediga är t ex ökade personalresurser, vilket många andra instanser 

anser.    

 

Förutom att jag har gjort P- och C-uppställningar, P för pro (för) och C för contra (mot), har jag i 

flytande text tagit upp en del argument i syfte att belysa ur vilket perspektiv argumentet läggs 

fram ur ett barnperspektiv eller ur något annat perspektiv som t ex föräldraperspektiv eller 

personalperspektiv.  

 

Då det gäller värdering av en argumentations beviskraft kan olika aspekter tas upp. Ett är att 

värdera ett arguments hållbarhet och relevans, trovärdighet. För att göra en prövning om ett 

argument är hållbart bedöms om ett påstående är sant, troligt eller rimligt (Bergström, Boréus, 

2012, 128). Genom att lägga fram de olika argumenten har jag visat på att argumentationen då det 

gäller rätt till heltid i förskola för barn till föräldralediga är svåra att bedöma då det gäller 

beviskraft. Ett exempel är angående lärande och utveckling; enligt stadsledningskontoret gynnar 

förskola lärande och utveckling. Ett av stadsledningskontorets argument för förslaget är:  ”P1. 

Heltid gynnar lärande och utveckling”.  Två svarade i ”enkäten” att det räckte med att barn till 

föräldralediga går kl. 9-15 då den pedagogiska verksamheten är. Skarpnäck skriver i sitt remissvar 

att gruppaktiviteter kan vara svåra före klockan nio och efter klockan tre. Det som 

stadsledningskontoret ser som underförstått att heltid gynnar barns lärande och utveckling, tar 

alltså inte alla svarande i enkäten och remissvarande som underförstått och som en gemensam 

sanning.  Bägge dessa argument, både för och emot, kan ses ur ett barnperspektiv.  

 

Ett argument mot förslaget är att tryggheten kan påverkas negativt för barnen av förslaget, enligt 

fyra svarande i ”enkäten”. ”C3. Stress och trygghet för barnet påverkas av för stora barngrupper”. 

Stadsledningskontoret argumenterar i sin tur för rätt till heltid i förskola för trygghetens skull: 

”P3. Barn vars trygghet gynnas av att vistas i förskolan har möjlighet att få ta del av 

förskoleverksamheten”. Även dessa bägge argument, både för och emot, kan ses ur ett 

barnperspektiv. Vad jag har gjort i min analys är att redogöra för instansernas argumentation 

främst ur ett deskriptivt syfte, men det går att utifrån det värdera ett arguments beviskraft och 
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utifrån det är hela argumentationen svår att definiera som sann eller inte då det gäller vad som är 

barns bästa då det gäller vistelsetid i förskola. 

Validitet och reliabilitet 

Materialet som analyseras svarar på vilka perspektiv som ligger bakom politiska frågor och beslut 

som rör barn då det gäller vistelsetid i förskola för barn till föräldralediga. Frågan är till vilken 

grad materialet gör det. För att kunna gå djupare in i bakgrunden till argumenten hade jag kunnat 

genomföra intervjuer med de som har skrivit remissen och remissvaren. Förslaget har tydligt 

argumenterats för och emot i dokumenten, vilket gör att validiteten trots allt är hög; jag mäter det 

jag vill mäta utifrån det material som jag haft.  

 

Tillförlitligheten är hög i analysmetoden, men det finns olika analysmetoder och en tolkning av 

materialet kan göras på olika vis beroende på utgångspunkt. Eftersom mycket är underförstått 

och icke uttalat i argumenten, så finns ett utrymme för olika tolkningar av både ”enkäten”, 

remissen, remissvaren, utlåtandet och beslutet. 

Etiska överväganden 

De texter, de dokument, som har analyserats är offentliga och därmed har inga etiska övervägande 

gjorts angående materialet. Jag har dock valt att poängtera de ”misstag” som har gjorts angående 

materialet. Jag menar att det vore oetiskt att inte ta upp att alla svar från ”enkäten” inte 

redovisades i matrisen av utbildningsförvaltningen t ex. Det vore oetiskt att inte nämna att svaren 

i matrisen delvis var från andra svarande än de 15 som hade fått ”enkäten”, anser jag. Jag tycker 

att det var oetiskt att inte nämna att alla stadsdelsnämnders remissvar inte redovisades 

skriftligen i det utlåtandet som gavs inför kommunfullmäktige 2016-12-12, 2016:195 RIV, Dnr 

140–1087/2016. Jag har inte tolkat remissvaren fullt ut på samma vis som de tolkas och redovisas 

i utlåtandet. Jag har varit tydlig med att redovisa om de remissvarande var för eller emot förslaget, 

vilket inte framkommer tydligt i utlåtandet. För mig vore det inte etiskt lämpligt att inte visa på 

när jag anser att det är en vinkling av remissvaren i utlåtandet, när det inte skrevs om de 

remissvarande var för eller emot förslaget i sin helhet. E-post till och från tjänstemän i kommuner 

är allmänna handlingar och därmed har jag inte haft några etiska betänkligheter angående 

kommunal e-post.  

Reflektion över metoden  

Metoden kan ses som ytlig eftersom jag inte har ställt följdfrågor om vad som menas i 

argumentationen. Jag har inte heller kunnat fråga om aspekter och frågor som ej tagits upp i 
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förslaget och i remissvaren. Enligt skollagen 2010:800 kap 8, paragraf två ska förskolan erbjuda 

en trygg omsorg, vilket kan vara svårdefinierbart. Svar på enkät och remiss har syftat på att för 

stora barngrupper kan påverka tryggheten för barnen.  Det hade varit intressant att fråga barnen 

själva om de vill vara mer i förskolan eller hemma och ur ett barnperspektiv hade det varit ett 

tillvägagångssätt att föredra både för politiker, föräldrar, förskolelärare och barnskötare. Det som 

hade kunnat vara svårt med att intervjua barn är tidsbegreppet. Barn i förskoleåldern har svårt 

att förstå 10 timmar, men då hade man kunnat fråga om de vill vara kvar eller gå hem före eller 

efter mellanmål vid två tiden. Svar på det kan skifta från dag till dag så klart för barnen. Jag hade 

också velat fråga föräldrar om och i så fall varför de vill lämna sina barn 10 timmar mer i förskolan 

när de har möjlighet att ha barnen hemma. Jag hade också velat fråga föräldrar och politiker och 

pedagoger om deras barnsyn angående trygghet och föräldraskap och förskola, och vad de 

grundar sina åsikter på. Vad som är viktigt i denna fråga är att det kan vara stor skillnad på vad 

som är bäst för ett barn då det gäller vistelsetid i förskolan då barnet är ett år eller två år eller 

nyss fyllda sex år. Det är något som inte tas upp i remissen.  Äldre barn har ett större utbyte av att 

få vara med kamrater än en ett- eller tvååring. 

 

Vissa följdfrågor till remissvaren hade med fördel kunnat ställas. Det är mycket som är 

underförstått och förenklat i remissen och remissvaren och en större förståelse för vad som 

menas hade kunnat fås i intervjuer. En tolkning av svaren görs förmodligen utifrån min egen 

erfarenhet av barn i förskola och den erfarenhet av arbete i förskola som jag har samt min kontakt 

med barn som har haft skiftande vistelsetider i förskolan. Utifrån mina erfarenheter tror jag inte 

att det är många ettåringar eller tvååringar som vill gå 40 timmar i veckan i förskola. Jag utgår i 

mitt tolkande från det jag har lärt mig om utbildningsvetenskap, barn- och ungdomsvetenskap 

och mina tidigare studier i beteendevetenskap.   

 

Material  

Analysen utgår från material som genererats under beredningen av det beslut om införandet av 

heltid för barn till föräldralediga i Stockholms förskolor. Nedan beskrivs processen från 

framtagningen av förslaget fram till beslut samt vilket slags material de olika stegen i processen 

genererat.  

 

Processen började med att Utbildningsförvaltningens förskoleavdelning på uppdrag av 

kommunfullmäktige skickade ut en skrivelse med rubriken Revidering av regler för intagning och 

plats för förskola och pedagogisk omsorg med bl. a, (det var andra frågor i utskicket också), frågan: 

”Vilka för- och nackdelar ser ni med avseende av ett införande av heltid för barn till 
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föräldralediga?” till stadens samtliga 14 stadsdelsförvaltningar 2016–02–09. De svar som kom in 

sammanfattades sedan i en matris av utbildningsförvaltningen. Av de som fått frågan var det 11 

stadsdelsförvaltningar som besvarade den, De som inte svarade var Kungsholmen, Spånga-Tensta 

och Älvsjö stadsdelsförvaltning (e-post från Nathalia Guaje, handläggare, 

Utbildningsförvaltningen, 2017-01-10).   Spånga-Tensta räknas som en svarande i matrisen, men 

svarade inte på just frågan angående heltid i förskola för barn till föräldralediga. 

 

Utbildningsförvaltningen skickade även frågan till SEFIF, som är en partipolitiskt obunden 

branschorganisation för fristående förskolor. Utöver SEFIF inkom även svar från Tryggis och Lilla 

Fågel, vilka är två förskolor som är medlemmar av SEFIF.   

 

När utbildningsförvaltningen sammanfattade svaren i matrisen tar den upp 15 svarande, de 11 

stadsdelsförvaltningarna, SEFIF, Tryggis och Lilla Fågel. De svarande namnges inte. I 

sammanhanget bör dock nämnas att matrisen bara är en sammanfattning av de svar som kom in. 

Dessa bygger i sin tur på matriser som skickades in av de som svarade på frågan. Dessa svar har 

även använts i analysen. Svaren omfattar ca 19 sidor och det var 15 svaranden med Spånga-

Tenstas stadsdelsförvaltning ”icke svar”. I förvaltningsutlåtandet med rubriken Reviderade regler 

för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg, dnr 1.6.1–7546/2016, som inkom till 

Kommunstyrelsen 2016-10-24, av Tony Mufic, utbildningsdirektör, förtydligas att 

utbildningsförvaltningen skickade ett svarsunderlag och inte en enkät. Enkät är enligt Mufic ett 

”skrivfel”, men eftersom ordet enkät och inget annat används i materialet trots att det inte är en 

enkät så använder jag också ordet enkät. Vidare förklaras i skrivelsen att stadsdelsförvaltningarna 

och referensgruppen själva har bestämt vem som svarade på frågan och att frågan var öppen och 

av kvalitativ karaktär. Det framkommer ej av det offentliga materialet vem eller vilka personer 

som har svarat på frågan. Svaren på den utskickade frågan sammanfattas i en matris. Den matrisen 

var ej med i bilagan till remissförslaget eller i remissförslaget, utan den har jag bett om och fått 

via e-post från förvaltningen.  Förvaltningsutlåtandet från Mufic var två sidor och hade två bilagor 

på vardera en sida, den ena bilagan innehöll svarsunderlaget som skickats till 

stadsdelsförvaltningarna och SEFIF och den andra bilagan var sammanställningen av kodningen 

av materialet i en matris.  

 

Stadsledningskontoret, Skolroteln, skickade ut förslaget om att barn till föräldralediga skulle få 

rätt till 40 timmar i veckan i förskolan som remiss till Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder, 

Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholm Stad, (Dnr 

140–1087/2016, 2016-06-20). Remissen består av två sidor, vilka förklarar hur och när 

remissvaren ska inlämnas och vilka som har fått remissen. När remissförslaget skickades ut hade 
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barn till föräldralediga i Stockholm rätt till 30 timmar per vecka; 4 eller 5 dagar. Föräldrarna hade 

valmöjligheterna att lämna barnen mellan klockan 8.00 – 9.00 och hämta dem mellan klockan 

14.00 –16.00. Arbetslösas barn har och hade rätt till heltid i förskola i Stockholm. Remissen är 

stadsledningskontorets förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige och ankom till 

stadsdelsnämnderna och de andra instanserna ca 2016-08-24. Remissen tar även upp annat än 

bara förslaget om rätten till heltid i förskola för barn till föräldralediga som urval och 

antagningsregler tex. Remissen består av två bilagor; bilaga 1. Reviderade regler för intagning och 

plats i förskolan och pedagogisk omsorg, fem sidor.  Bilaga 2. Rätt till heltid för barn vars föräldrar 

är föräldralediga enligt Föräldraledighetslagen, fyra sidor.  Hela remissen består alltså av 14 sidor. 

Förslaget utgick från kommunfullmäktiges mål att alla barn i Stockholm ska ha goda och jämlika 

uppväxtvillkor, och där alla barns rätt till heltid i förskolan var en del av det målet. Remissen gick 

även till Utbildningsnämnden, Kommunal och Lärarförbundet, SEFIF, och Pysslingen förskolor. 

Utöver dessa remissinstanser svarade även Friskolornas riksförbund på remissen fast att de inte 

hade fått den. Remissen var på tre sidor. Remissvaren var 20 stycken och är sammanlagt på 60 

sidor. Själva stadsdelsnämndernas synpunkter upptar bara en del av deras remissvar. De förklarar 

även ärendet i sina remissvar.  

 

Spånga-Tensta, Norrmalm och Östermalm inkom sent med remissvar, vilket de hade fått dispens 

till. I utlåtandet av borgarråd Olle Burell 2016:195 RIV (Dnr 140–1087/2016) inför 

kommunfullmäktige 2016-12-12, nämns inte Spånga-Tensta, Norrmalm och Östermalms 

stadsdelsnämnders svar i den korta sammanfattningen (nästan 2 sidor) av svaren. Burell tar ej 

heller upp Norrmalm stadsdelsnämnds svar i sin längre remissvarssammanfattning, som är 23 

sidor. Utlåtandet är daterat 30 november 2016 (I personlig e-post 2016-11-01 från Sonja 

Pagrotsky, borgarrådssekreterare på Stadsledningskontoret, Skolroteln, fick jag Spånga-Tensta, 

Norrmalm och Östermalms stadsdelsnämnds remissvar.). Utlåtandet består av sammanlagt 32 

sidor. En bilaga finns också med rubriken: Reservationer mm. Under rubriken tas 

stadsdelsnämndernas remissvar upp igen med reservationer. Bilagan består av 20 sidor. Inte 

heller i bilagan tas Norrmalms stadsdelsnämnds svar upp. 

 

När beslut fattades i frågan den 12 december 2016 utgick man från en beskrivning av beslutet 

som upptog tre sidor i kommunfullmäktiges protokoll nr 16 2016-12-12.  Kommunfullmäktige 

beslutade enligt kommunstyrelsens förslag, något som också borgarråd Olle Burell (S) föreslog. 

Borgarråd König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L), Jonas Naddebo (C) och Erik Slottner (KD) 

röstade istället för att kommunfullmäktige skulle besluta enligt Moderaternas och Liberalernas 

förslag. Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet 

och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Motförslaget från 
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Jerlmyr (M), Edholm (L) och Cecilia Brinck (M) utgjordes av som en del av utlåtandet 2016:195 

RIV och omfattade 54 rader av hela utlåtandet som var 53 sidor. 

 

Sammanfattningsvis har jag analyserat ”enkätsvaren” ca 19 sidor, förvaltningsutlåtandet, dnr 

1.6.1–7546/2016, angående ”enkäten” fyra sidor, remissen 14 sidor, remissvaren 60 sidor, 

utlåtandet 53 sidor och protokollet från kommunfullmäktige 2016-12-12 tre sidor. 
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Undersökningen 

Innan remissförslaget skickades ut sändes en ”enkät” ut. Svaren. på ”enkäten”, gör jag en 

argumentationsanalys av här. Det ursprungliga förslaget, remissvaren från stadsdelsnämnderna 

och remissvaren från utbildningsnämnden, lärarförbundet och kommunal, SEFIF och Pysslingen 

förskolor och Friskolornas riksförbund gör jag också en argumentationsanalys av. Utlåtandet 

inför kommunfullmäktige då beslut fattades och beslutet analyseras och redovisas även det 

nedan. 

”Enkäten”  

Utbildningsförvaltningen skickade fem frågor till de 14 stadsdelsförvaltningar och 

referensgruppen för fristående förskolor, SEFIF, angående reviderade regler för intagning och 

plats i förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholms stad. En fråga gällde framtagandet av ett 

förslag om ändrade vistelsetider för barn till föräldralediga var: ”Vilka för- och nackdelar ser ni 

med avseende av ett införande av heltid för barn till föräldralediga?” Svaren skulle redovisas i en 

matris (Excel-fil) med rubrikerna barn, föräldrar och verksamhet. Under varje rubrik fanns det 

möjlighet att ange för- och nackdel.  

 

Det var 15 som svarade på frågan om för- och nackdelar för barnen med att låta barnen till 

föräldralediga vistas heltid i förskolan. Av dessa var det enligt originalhandlingarna sju svar som 

framhöll både för- och nackdelar för barnen, fyra svar framhöll bara nackdelar (skrev ”ingen” 

fördel), varav två skrev att det räckte med att barn till föräldralediga går kl. 9-15, då pedagogiska 

verksamheten är, vilket betyder 30 timmar i veckan. Ett svar hade lämnat rutan i matrisen för 

fördelar för barnen tom. I ett svar stod inte någonting skrivet under nackdel för barnen. Ett svar 

lämnade inga synpunkter alls och ett svar var bara att förslaget skulle innebära fler barn under 

hela dagen i förskolorna, utan att nämna om det är positivt eller negativt. Tolv svar innehöll 

nackdelar under rubriken för- och nackdelar för barnen och åtta svar innehöll fördelar.   

 

Ser man till de olika argument som utbildningsförvaltningen formulerade i sin sammanfattning 

av svaren i en egen matris är det i och för sig en ganska jämn fördelning mellan argument som 

framhöll fördelar (11 argument) och argument som framhöll nackdelar (12 argument), men ser 

man till hur många som förde fram de olika argumenten var det i regel fler som framhöll samma 
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nackdelar än det var de som framförde samma fördelar. Detta gäller särskilt när det kommer till 

de argument som rör barnens situation och själva verksamheten. När det kommer till hur 

föräldrarna skulle påverkas av förslaget är det istället fler svar som står bakom de argument som 

framhåller fördelarna med ändrade vistelsetider för föräldrar med barn hemma.  

 

Om man tar utgångspunkt i de svar som rör hur barnen påverkades har utbildningsförvaltningen 

i sin sammanställning i matrisen sammanfattat det till fyra argument som lyfter fram nackdelar 

och tre argument som lyfter fördelar. Om man börjar i nackdelarna kan man se tre tydliga 

argument: ”Långa dagar i verksamheten för barnet” (återfinns i åtta svar), ”Barnet åsidosätts i 

förhållande till syskon” (återfinns i åtta svar), ”Stress och trygghet påverkas av stora 

barngrupper.” (återfinns i fyra svar). Därutöver fanns det ett svar som utbildningsnämnden har 

benämnt som ”oklart svar” under rubriken nackdel för barnen i matrisen. Vad det var för svar vet 

jag inte.    

 

Dessa argument kan sedan ställas emot de som lyfter fram fördelar. Där pekar 

utbildningsförvaltningen fram tre argument: ”Mindre stress” (återfinns i ett svar), ”Kontinuitet” 

(återfinns i två svar), ”Bra för barn som inte har en fungerande hemmiljö/Kompensatorisk faktor” 

(återfinns i åtta svar). Som exempel på det sistnämnda svaret kan nämnas att stadsdelsförvaltning 

Rinkeby-Kista framhåller att: ”Förskolan är en skyddsfaktor för barn som lever i svåra 

hemförhållanden och en framgångsfaktor för vidare skolgång för de barn som deltar. Barn som 

lever i socialt utsatta miljöer kan gynnas av en ökad vistelsetid på förskolan då förskolan i de fallen 

är en kompensatorisk faktor.” Stadsdelsförvaltning Hässelby-Vällingby svarade att det är en 

fördel med utökad tid i förskolan för barn till föräldralediga, särskilt: ”för de barn som inte har en 

fungerande hemmiljö (Avsteg finns redan idag).” Som dessa svar visar är det kompensatoriska 

argumentet att se som ett argument som tar utgångspunkt i ett barnperspektiv.  

 

Om man ser till de svar som rör hur föräldrar kan påverkas av att barn till föräldralediga får heltid 

i förskolan har utbildningsförvaltningen sammanfattat det i matrisen till tre argument som lyfter 

fram nackdelar och fem argument som lyfter fram fördelar. Nackdelar ses som att: 

”Föräldraskapets roll förminskas.” (återfinns i fyra svar), ”Mindre byråkrati för föräldrar”, 

(återfinns i fyra svar), ”Sämre anknytning till barnet.”, (återfinns i två svar), ”Oklart svar”, 

(återfinns i ett svar). Dessa argument kan vägas mot de argument som framhåller fördelar: ”Mer 

frihet för föräldrar.” (återfinns i fyra svar), ”Flexibel hämtning och lämning.”, (återfinns i fyra 

svar), ”Återhämtning för förälder.” (återfinns i två svar) och ”Stöd i föräldraskap.” (återfinns i ett 

svar).  
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Svaren i utbildningsförvaltningens sammanställning som pekar på för- och nackdelar för 

verksamheten med heltid för barnen till föräldralediga i förskolan uppgår till tre argument som 

pekar på fördelar och fem argument som pekar på nackdelar. Nackdelar ansågs vara: ”Ökade 

personalresurser.” (återfinns i 13 svar), ”Ökade kostnader.”, (återfinns i sju svar), ”Stora 

barngrupper.” (återfinns i sju svar), ”Stress.”, (återfinns i fem svar) och ”Förläggning av den 

pedagogiska verksamheten.”, (återfinns i ett svar). Fördelarna som lyftes fram var: ”Mindre 

byråkrati/administration att hantera.”, (återfinns i fyra svar), ”Bättre samverkan med föräldrar.”, 

(återfinns i fyra svar) och ”Kontinuitet i barngruppen och i den pedagogiska verksamheten.”, 

(återfinns i två svar).  

 

Vid en närmare analys av de individuella svaren kan det märkas att olika svarskategorierna ibland 

var sammanflätade. Då det gäller nackdelar för barnen kan argumentet en lång dag i förskolan 

innebär dels en påfrestning för barnet i förskolan, dels betyder en ökad vistelsetid i förskolan att 

tid tas från samvaron i hemmet. Detta framgår till exempel av Lilla Fågel, som framhåller att: 

”Barnen får för långa dagar. Mindre tid med sina föräldrar och familj samt att barnet får för många 

timmar, med för många relationer. Barnens stress kan öka.” Ett liknande svar med tydlig koppling 

till barnperspektivet kommer från Rinkeby-Kista, som under nackdelar för barnen skrev: 

”Barnkonventionen artikel 31: varje barns rätt till lek, vila och fritid!”, vilket kan ha redovisats 

som ett svar att det blir för långa dagar för barnen med heltid i förskolan. Ett snarlikt svar, men 

med tydligare fokus på relationen barn-förälder, kommer från Bromma stadsdelsförvaltning som 

under nackdelar skrev för barnen: ”Var finns barnperspektivet? (…) Det är viktigt för barnen att 

få tid med sina föräldrar. Samhället behöver signalera att samvaron med föräldrarna också är 

viktig. De barn/familjer som behöver förskolans stöd kan få det vid behov och på annat sätt än en 

generell utökning av barnens tid i förskolan.” Likaledes skrev SEFIF: ”Barnet begränsas i sin 

interaktion och kommunikation med sitt syskon. Kan utvecklas till ett upplevt utanförskap i 

familjerelationen.”  

 

Samtliga dessa argument kan ses som ett sätt att sätta in frågan i ett barnperspektiv för barns 

bästa. Vid sidan om de långa dagarna och åsidosättandet av familjerelationer framhölls som 

nämnts även stora barngrupper som något som påverkade tryggheten och kunde ge upphov till 

stress vilket även det är ett argument mot förslaget som tar utgångspunkt i barnperspektivet. 

Stadsdelsförvaltning Rinkeby-Kista framhåller exempelvis: ”Barngrupperna kommer att ha en 

högre beläggning under en längre tid under dagen. Det blir mindre tid för att se det enskilda 

barnet.”  
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En nackdel för verksamheten som tas upp, men som inte tar utgångspunkt i ett barnperspektiv, är 

att man befarade ökade personalresurser, vilket framhålls av 13 svarande. Detta är ett slags 

argument mot förslaget som kan ses ur ett personalperspektiv, organisationsperspektiv eller 

ekonomiskt perspektiv. Heltid för barn till föräldralediga i förskolan blir ökade kostnader för 

verksamheten enligt sju svarande, vilket kan ses som argument mot förslaget ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Minskad administration är en fördel, enligt fyra svarande, vilket kan ses som ett 

argument för förslaget. Rinkeby-Kista skrev under nackdelar för verksamheten: ”Skolverkets 

rapport, Barngruppers storlek i förskolan - En kartläggning av pedagogisk, 

utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning, visar tydligt ett samband mellan 

barngruppernas storlek, personalens kompetens och verksamhetens kvalitet. Med hänsyn tagen 

till dagens tryck i våra barngrupper och svårigheter att rekrytera förskollärare ser vi en 

motsättning mellan förslaget om införande av heltid för föräldralediga och verksamhetens 

utveckling.”, vilket kan ses som ett argument mot förslaget ur ett barnperspektiv, 

personalperspektiv och verksamhetsperspektiv. ”Föräldrar tappar den nära viktiga kontakten 

små barn behöver.” enligt Tryggis, vilket är ett svar skrivet under nackdelar för föräldrar med 

förslaget, vilket kan ses som ett argument mot förslaget ur ett barnperspektiv och 

föräldraperspektiv. Svaret visar på att argumenten skrivna under de olika rubrikerna även kan 

visa på för- och nackdelar som kunde vara skrivna under de andra rubrikerna.  

 

I vissa fall blir det lite svårt att dra några närmare slutsatser utifrån svaren. Exempelvis skrev 

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ”Ingen” under rubriken fördel för barnen, men det 

svaret har inte redovisats i utbildningsförvaltningens matris med att en stadsdelsförvaltning inte 

såg några fördelar alls. Två svar har redovisats som ”oklart svar.” Hässelby Vällingby skrev under 

fördelar för barnen: ”Om det kan se olika ut för de olika åldrarna kan det vara en fördel”, men det 

är inte något som tas upp i remissförslaget eller i matrisen.   

 

Vidare finns det också exempel på då utbildningsförvaltningens sammanställning inte riktigt tog 

hänsyn till vad som kom fram i svaren. Exempelvis citerade SEFIF en av sina medlemmar:  

”Barnet kan vara oroligt och ledset och hur bra pedagog man än är så kan man inte ersätta känslan 

av att ’jag vill vara med min mamma’. Har erfarenhet av barn som tidigare trivts på förskolan helt 

plötsligt börjat med blöja igen och gråtit konstant under hela vistelsetiden. Ökad psykisk ohälsa för 

de yngsta barnen?”  

Denna kommentar togs dock inte med i utbildningsförvaltningens sammanställning. En liknande 

behandling av svaren märks också gällande svaret från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning: De skrev 

under nackdel för barnen: ”Jag vi ser ingen klar fördel för barnen. Får man delta ex mellan kl. 9.00 
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- 15.00 är man med på alla aktiviteter det räcker.” I remissförslaget nämns inte något angående 

när den pedagogiska verksamheten ges på dagarna i förskolan, men under rubriken 

Förvaltningens bedömning och förslag i bilagan står: ”Förvaltningen bedömer att rätt till heltid 

för barn med nyfött syskon skulle gynna deras lärande och utveckling och ge dem möjlighet till 

kontinuitet i pedagogiskt sammanhang.”   

 

Sammanfattningsvis har jag ställt upp för- och nackdelar från svaren på utbildningsnämndens 

”enkät” till stadsdelsförvaltningarna enligt följande:  

 

Tes: Barn till föräldralediga ska ha rätt till heltid i förskola.  

  

Argument för förslaget: 

P1. Mindre stress för barn – barnperspektiv  

P2. Bra för barn som inte har en fungerande hemmiljö/kompensatorisk faktor. - barnperspektiv 

P3. Kontinuitet för barnen. - barnperspektiv 

P4. Mer frihet för föräldrar. - föräldraperspektiv 

P5. Mindre byråkrati för föräldrar. - föräldraperspektiv 

P6. Flexibel hämtning och lämning. - föräldraperspektiv 

P7. Återhämtning för förälder. - föräldraperspektiv 

P8. Stöd i föräldraskap. - föräldraperspektiv 

P9. Mindre byråkrati, administration att hantera för verksamheten. - personalperspektiv 

P10. Bättre samverkan med föräldrar. – personalperspektiv 

P11. Fördel för verksamheten med kontinuitet i barngruppen och i den pedagogiska   

verksamheten. – personalperspektiv 

  

Argument mot förslaget:  

C1. Långa dagar i verksamheten för barnet. - barnperspektiv 

C2. Barnet åsidosätts i förhållande till syskon. - barnperspektiv 

C3. Stress och trygghet för barnet påverkas av för stora barngrupper. - barnperspektiv 

C5. Föräldraskapets roll förminskas. - föräldraperspektiv 

C6. Sämre anknytning för föräldern till barnet i förskolan. – föräldraperspektiv, barnperspektiv 

C7. Ökade personalresurser. – personalperspektiv, ekonomiskt perspektiv 

C8. Ökade kostnader för verksamheten. – ekonomiskt perspektiv 

C9. Stora barngrupper är en nackdel för verksamheten. – personalperspektiv, barnperspektiv 

C10. Stress är en nackdel för verksamheten. – personalperspektiv, barnperspektiv 

C11. Förläggningen av den pedagogiska verksamheten. – personalperspektiv 
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Stadsdelsförvaltningarna hade flest argument för förslaget ur ett föräldraperspektiv. Flest 

argument mot förslaget var ur ett barnperspektiv. 

 

Det ursprungliga förslaget  

Remissen, Remissen om reviderade regler för intagning och plats i förskolan, består av två sidor, 

vilka förklarar hur och när remissvaren ska inlämnas och vilka som har fått remissen. Därefter 

kommer själva förslaget som består av tre sidor (Dnr 140–1087/2016, 2016-08-24). Remissen är 

stadsledningskontorets förslag från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige och ankom till 

stadsdelsnämnderna och de andra instanserna ca 2016-08-24. Remissen tar även upp annat än 

bara förslaget om rätten till heltid i förskola för barn till föräldralediga som urval och 

antagningsregler tex. Remissen består av två bilagor; bilaga 1. Reviderade regler för intagning och 

plats i förskolan och pedagogisk omsorg, 5 sidor.  Bilaga 2. Rätt till heltid för barn vars föräldrar är 

föräldralediga enligt Föräldraledighetslagen, 4 sidor.   

 

Remissen bygger delvis på stadsledningskontorets egna bedömningar, delvis på resultat från den 

sonderande undersökning som presenteras ovan. Förvaltningen gjorde den bedömningen att 

förslaget skulle gälla för ca 5000 förskolebarn med syskon födda 2015. De gjorde en beräkning av 

att de skulle bli ca 1 barn mer per avdelning på en förskola med fyra avdelningar, vilket skulle bli 

4 barn per förskola. Dessa beräkningar stämmer dock inte överens med en del stadsdelsnämnders 

beräkningar. Exempelvis Hägersten-Liljeholmen beräknade att förslaget om heltid skulle gälla 1,7 

barn per avdelning i stadsdelen.     

 

När det gäller barnperspektivets plats under rubriken Förvaltningens bedömning och förslag i 

bilaga 2 får det ett stycke med sex rader och ytterligare tre andra rader med meningen: 

”Sammanfattningsvis är det förvaltningens hållning att barnperspektivet om barns rätt till heltid 

på förskola oavsett familjesituation och rätt till kontinuitet väger tungt i bedömningen.” Detta kan 

jämföras med de organisatoriska förutsättningarna som får sju rader, personalresurserna som får 

åtta rader, föräldraperspektivet som får ett stycke med sex rader och ekonomi och administration 

som får 15 rader tillsammans.    

 

Under rubriken Resultat av enkäten i bilagan finns 21 rader vilka tar upp vissa svar i den enkät 

som refereras ovan (se Rätt till heltid för barn vars föräldrar är föräldralediga enligt 

Föräldraledighetslagen). Svar som tas upp är att förslaget kan ses som en fördel för att förskolan 

gynnar lärande och utveckling och att förslaget ger kontinuitet i trygghet och undervisning och 
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att förslaget är en fördel för förskolans kompensatoriska uppdrag. Förvaltningen tar också upp de 

svar i enkäten som nämnde att förslaget kan ge sämre anknytning mellan barn och föräldrar och 

att långa vistelsetider kan vara en nackdel för barnen. Förvaltningen redovisar att alla som 

svarade på enkäten anser att förslaget skulle ge nackdelar, då det gäller organisatoriska 

förutsättningar, personalresurser, kostnader och större barngrupper under en längre tid av 

dagen. Förvaltningen nämner även att några svaranden anser att förslaget skulle ge minskad 

administration/byråkrati, vilket ses som en fördel.   

 

Som nämnts var det Stadsledningskontoret som gav förslaget som framfördes i remissen. 

Förslaget gick bl. a ut på att barn till föräldralediga skulle få rätt till heltid i förskola, 40 timmar i 

veckan istället för 30 timmar i veckan.  Kommunstyrelsen föreslog också att kommunfullmäktige 

skulle besluta att förslaget till reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk 

omsorg i Stockholm stad skulle följas av alla huvudmän oavsett regiform (Dnr 1087/2016, 2016-

06-20). Vidare framhölls att förslaget utgick från kommunfullmäktiges mål att alla barn i 

Stockholm ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor, och där alla barns rätt till heltid i förskolan var 

en del av det målet. Detta kan ses som ett tydligt försök att knyta förslaget till ett barnperspektiv.   

 

När det gäller förvaltningens mer konkreta bedömningar framhålls att fler barn som går heltid i 

förskolan och har längre vistelsetider ”inte kommer att påverka de organisatoriska faktorerna allt 

för mycket.” Förvaltningen bedömde vidare att personalresursen kunde komma att öka i och med 

rätten till heltid för barn till föräldralediga, men det skulle inte komma att kräva omfattande 

personalförstärkning, då det i många förskolor kunde ”lösas med den personal som redan finns”. 

De ökade kostnader som vissa förskolor kunde få ansågs hanterbar med tanke på hur många barn 

som reformen beräknades beröra. I det sammanhanget poängterades särskilt att 

stadsdelsnämnder och fristående huvudmän redan ersattes med en heltidsschablon för 

deltidsbarnen. Gemensamt för dessa förslag är att de utgår från ett organisatoriskt perspektiv.    

 

Rätten till heltid för barn till föräldralediga beräknades också minska och administrationen som 

fanns för de ca 5000 deltidsbarnen och de ansökningar som kom in rörande önskningar om avsteg 

från den begränsade vistelsetiden. Förvaltningen påpekade vidare att alla föräldrar inte 

beräknades komma att utnyttja rätten till heltid i förskola för sina barn.  Istället framhölls att: 

”Förvaltningens bedömning är att rätten till heltid möjliggör flexibilitet i hämtning och lämning 

för vårdnadshavare.” Det påståendet kan ses som ett argument för förslaget ur ett 

föräldraperspektiv.   
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När det gäller barnperspektivet är det framförallt två formuleringar som kan lyftas fram. 

”Förvaltningen bedömer att rätt till heltid för barn med nyfött syskon skulle gynna deras lärande 

och utveckling och ge dem möjlighet till större kontinuitet i ett pedagogiskt sammanhang” och 

”Även barn vars trygghet och utveckling och lärande och gynnas av att vistas i förskolan ges 

genom förslaget möjligheten att få ta del av förskoleverksamheten i samma utsträckning som 

tidigare.” Bägge dessa bygger på tanken om barnens rätt att delta i förskolans verksamhet fullt ut 

och detta är något som gagnar barnens utveckling.   

 

Av 11 argument för förslaget kan fyra ses ur ett barnperspektiv, två argument är ur ett 

föräldraperspektiv. Fem argument är skrivna ur ett organisatoriskt perspektiv, ekonomiskt 

perspektiv eller personalperspektiv. Sammanfattningsvis kan den argumentation som återfinns i 

stadsledningskontorets förslag ställas upp på följande vis.   

    

Tes: Barn till föräldralediga ska ha rätt till heltid i förskola.   

 

Argument för förslaget: 

P1. Heltid gynnar lärande och utveckling. - barnperspektiv 

P2. Möjlighet till större kontinuitet i ett pedagogiskt sammanhang. – barnperspektiv 

P3. Barn vars trygghet gynnas av att vistas i förskolan har möjlighet att få ta del av 

förskoleverksamheten. - barnperspektiv 

P4. Möjliggör flexibilitet i hämtning och lämning för vårdnadshavare. - föräldraperspektiv 

P5. Minskad byråkrati för föräldrar. - föräldraperspektiv 

P6. Barnperspektivet – barns rätt till heltid på förskola oavsett familjesituation och rätt till 

kontinuitet. - barnperspektiv 

P7. Minskad administration och byråkrati för förskolorna och förvaltningarna. - 

personalperspektiv 

P8. Kostnaden för staden kommer inte att öka i och med att förskolorna redan får en 

heltidsschablon för deltidsbarnen.  – ekonomiskt perspektiv 

P9. De organisatoriska förutsättningarna förväntas inte att påverkas allt för kraftfullt. – 

organisatoriskt perspektiv, personalperspektiv 

P10. Förslaget kommer inte kräva omfattande personalförstärkning. - personalperspektiv 

P11. Ökade kostnader för vissa förskolor anses hanterbara. – ekonomiskt perspektiv 

 

Stadsledningskontoret hade flest argument för förslaget ur ett barnperspektiv. 
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Remissvaren  

De som fick uppmaning att inkomma med remissvar på Remissen om reviderade regler för 

intagning och plats i förskolan var Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder, 

utbildningsförvaltningen, Pysslingen förskolor, SEFIF, Kommunal och Lärarförbundet. Alla inkom 

med svar. Därtill lämnade även Friskolornas riksförbund in ett remissvar fastän de inte hade fått 

remissen.   

 

Alla 14 stadsdelsnämnder var för förslaget om att barn till föräldralediga ska få rätt till 40 timmar 

i förskolan istället för som tidigare 30 timmar i veckan. Detsamma gällde utbildningsnämnden 

som också var för förslaget. Många stadsdelsnämnder skickade remissförslaget som svar på 

remissen och delar därmed en del argument som står i remissförslaget. Nedan följer ett urval av 

argument i en sammanfattning. Även om alla stadsdelsnämnderna var för förslaget, menade 

många stadsdelsnämnder att det fanns nackdelar med förslaget, vilka visade sig i negativa 

konsekvenser förpersonalsituationen, ekonomin och storleken på barngrupperna. 

Stadsdelsnämndernas svar kan jämföras med alla övriga remissinstanser vilka var emot förslaget. 

Även Friskolornas riksförbund var emot förslaget.  

 

Till att börja med tas stadsdelsnämndernas remissvar upp och utbildningsnämndens remissvar. 

Vidare redovisas Lärarförbundet och Kommunals svar ihop och därefter redovisas SEFIF, 

Pysslingen förskolor och Friskolornas riksförbund remissvar ihop. 

 

I remissvaren från stadsdelsnämnderna är de flesta argument för förslaget ur ett barnperspektiv. 

Nio stadsdelsnämnder framhöll att ett argument för förslaget är förskolans kompensatoriska roll, 

vilket kan ses som ett argument ur ett barnperspektiv. Fyra stadsdelsnämnder, Kungsholmen, 

Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Östermalm framhöll särskilt att det kompensatoriska 

uppdraget förskola har är av stor betydelse inte minst i socioekonomiskt utsatta områden. 

Norrmalm och Skärholmens stadsdelsnämnd hävdade i sin tur att sociala skillnader i samhället 

kan utjämnas av förslaget, Rinkeby-Kista framhöll också att rätt till heltid är en viktig faktor för 

goda och jämlika uppväxtvillkor och av särskild vikt för många barn i socioekonomiska utsatta 

områden. Hägersten-Liljeholmen poängterade att barn som går i förskola får bättre 

förutsättningar senare i livet.  

 

Stadsdelsnämnder Skärholmen och Södermalm framhåller i sina remissvar att en förskola av god 

kvalité utjämnar skillnaderna i livschanser för barn från olika delar av Stockholm. Som grund för 

detta antagande hänvisar de till rapporten ”Skillnadernas Stockholm”, Stadsledningskontoret 
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Stockholm Stad, 2015, (Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Elisabet Bremberg, 

Helen Slättman, Paul Alarcón på stadsledningskontoret, Stockholms stad. 2015). Östermalm 

stadsdelsnämnd påpekar att forskning visar att det är förskola av hög kvalitet som gör skillnad 

som den kompensatoriska faktorn och att avgörande för kvaliteten är förskollärare 

yrkeskompetens.  

 

Utöver barnperspektivet finns det också andra slags argument. Ett sådant argument som Spånga-

Tensta, Rinkeby-Kista och utbildningsnämnden tog upp är att flexibilitet för föräldrar ökar med 

möjligheten till heltid.  Detta kan ses som ett argument utifrån ett föräldraperspektiv.  Föräldrarna 

skulle i och med förslaget få minskad byråkrati kring vistelsetiderna 

 

Som nämndes påpekade stadsdelsnämnderna också nackdelar med förslaget, även om de var för 

dess införande. Argument mot förslaget gäller mest ekonomi-, personal-, organisationsfrågor, 

vilket även påverkar barnen även om argumenten inte är framskrivet som en nackdel för barnen. 

Exempelvis framhålls att barngrupperna kommer att bli större om förslaget genomförs, vilket 

flera stadsdelsnämnder ser som en nackdel.   

 

Vidare var det 11 av 14 stadsdelsnämnder som påtalade att ekonomiska och organisatoriska 

förutsättningar måste ses över om alla barn till föräldralediga ska ges rätt till heltid i förskola. 

Detta gällde exempelvis att det kunde behövas mer personal och därmed skulle 

personalkostnaderna öka. Vidare framhöll Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd att fler barn 

kunde ge ökad arbetsbelastning som i sin tur kunde påverka medarbetares hälsa oh därigenom 

ge högre sjukfrånvaro. Norrmalms, Kungsholmens, Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder skriver i 

sin tur att det råder brist på förskollärare, vilket gör att nyrekrytering kan bli svår. Fem 

stadsdelsnämnder (Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Rinkeby-Kista, Skärholmen och Östermalm) 

poängterar att det kommer att bli större barngrupper, vilket kan ses som ett argument mot 

förslaget ur ett barnperspektiv. Farsta stadsdelsnämnd påstår också att förslaget missgynnar barn 

som behöver extra stöd.   

 

Därtill fanns det också argument som pekade på nackdelar med förslaget med en direkt koppling 

till barnperspektivet. Hägersten-Liljeholmen skriver att i enlighet med hänvisning till 

Barnkonventionen ville förskole medarbetare påtala barnens behov; att barnen har rätt till lagom 

långa "arbetsdagar" och vila. Även Östermalm stadsdelsnämnd betonar barns perspektiv - att 

barn har rätt till vila och återhämtning utanför förskolan. Dessa två argument kan ses som 

argument mot förslaget ur ett barnperspektiv då de kan tolkas som att heltid i förskolan istället 

för 30 timmar i veckan inte ger barnen den vila och återhämtning som de behöver utanför 



 

38 
 

förskolan.  Barnperspektivet är även något man hänvisar till direkt i Södermalm stadsdelsnämnds 

remissvar: ”För att kunna ta ställning till vad som krävs behöver varje berörd förskola göra en 

barnkonsekvensanalys för att göra en bedömning av vad som krävs för att kunna uppfylla 

utbildningen, en trygg och säker förskola.” Ser man barnperspektivet utifrån barnens bästa 

behövs en trygg och säker förskola. En barnkonsekvensanalys  

 

Sammanfattningsvis kan den argumentation som återfinns i remissvaren ställas upp på följande 

vis:   

  

Tes: Barn till föräldralediga ska ha rätt till heltid i förskola. 

  

Stadsdelsnämnderna argument för förslaget:  

P1. Förskolans kompensatoriska uppdrag stor betydelse inte minst i socioekonomiskt utsatta 

områden. Rätt till heltid i förskola viktig faktor för goda och jämlika uppväxtvillkor, speciellt i 

socioekonomiska utsatta områden. Förslaget ger kontinuitet i trygghet och undervisning. 

Förskola ger bättre förutsättningar senare i livet. Sociala skillnader i samhället kan utjämnas av 

förslaget. - barnperspektiv 

P2. Förskola av hög kvalitet gör skillnad som den kompensatoriska faktorn. - barnperspektiv 

P3. Barns språkliga och kognitiva utveckling främjas av förskolan. - barnperspektiv 

P4. Ökad flexibilitet för föräldrarna. - föräldraperspektiv 

  

Stadsdelsnämndernas argument mot förslaget: 

C1. Förslaget kan leda till att det behövs mer personal, kostnaderna kan öka. – 

personalperspektiv, ekonomiskt perspektiv 

C2. Svårt att rekrytera personal när arbetsförhållanden försämras. – personalperspektiv, 

organisatoriskt perspektiv 

C3. Ökad arbetsbelastning kan påverka medarbetares hälsa (ökad sjukfrånvaro).  - 

personalperspektiv 

C4. Brist på förskollärare, nyrekrytering kan bli svår. – personalperspektiv, organisatoriskt 

perspektiv 

C5. Det blir större barngrupper. Förslaget om heltid för alla barn kan krocka med Skolverkets 

nya riktmärken angående barngruppernas storlek. – barnperspektiv, personalperspektiv 

C6. Svårt att få tillgång till lokaler om antalet barn i barngrupperna ökar. - lokalperspektiv 

C7. Förslaget missgynnar barn som behöver extra stöd.  - barnperspektiv 

C8. I enlighet med barnkonventionen har barnen rätt till lagom långa "arbetsdagar" och vila. 

Barn har rätt till vila och återhämtning utanför förskolan. – barnperspektiv 

 

Stadsdelsnämnderna hade flest argument för förslaget ur ett barnperspektiv. 

Stadsdelsnämnderna hade flest argument mot förslaget ur ett personalperspektiv, men en del av 
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de argumenten kan ses även ur ett ekonomiskt perspektiv och ett organisatoriskt perspektiv och 

ett barnperspektiv. 

  

Utbildningsnämndens argument för förslaget:  

P1. Ökar möjligheten till kontinuitet i ett pedagogiskt sammanhang för barnen. - barnperspektiv 

P2. Flexibilitet för föräldrarna vid hämtning och lämning. - föräldraperspektiv 

P3. Förvaltningen instämmer i att verksamheterna redan idag ersätts med en heltidsschablon för 

barn till föräldralediga och delar utredningens bedömning av de organisatoriska 

konsekvenserna av förslaget. – ekonomiskt perspektiv 

 

Utbildningsnämndens hade tre argument för förslaget. Ett argument var ur ett barnperspektiv, ett 

argument var ur ett föräldraperspektiv och ett argument var ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Utöver stadsdelsnämndernas remissvar kom det även in svar från andra aktörer. En sådan var 

Lärarförbundet (förskollärarnas fackförbund), som ställde sig emot förslaget om rätten till 40 

timmar i förskolan istället för 30 timmar för barn till föräldralediga. Ett annat fackförbund som 

besvarade remissen var kommunal som är barnskötarnas fackförbund. De ställde sig också emot 

förslaget. Varken Lärarförbundet eller Kommunal såg några fördelar med förslaget.  

 

Lärarförbundet och Kommunal utgick från barnperspektiv och personalperspektiv i sina 

remissvar. Lärarförbundet ansåg att förslaget är en stor fara för kvaliteten i förskolan och anser 

att kvaliteten på förskolorna i Stockholm redan innan förslaget var för låg jämfört med andra delar 

av landet. Det argumentet kan ses som ett argument mot förslaget ur ett barnperspektiv. 

Kommunal var emot förslaget ur både ett personal- och ett barnperspektiv, vilket kommer till 

uttryck i följande citat: ”Tyvärr är det så idag att på många förskolor är personalbemanningen för 

låg i förhållandet till antalet barn, för att den planerade verksamheten ska kunna genomföras. 

Vikarietäckningen vid korttidsfrånvaron är nästan obefintlig”. Liknande ståndpunkter framfördes 

också från Lärarförbundet, som hävdade att ”Förskollärarna går på knäna redan idag”, vilket är 

ett argument mot förslaget ur ett personalperspektiv men även ur ett barnperspektiv. Räcker 

personalen inte till för barnen påverkar det både barnen och den personal som arbetar.  

 

När det gäller konsekvenserna av förslaget framhåller Lärarförbundet att förslaget är en fara för 

gruppstorlekarna i förskolan, vilket kan ses som ett argument mot förslaget ur ett barnperspektiv 

och personalperspektiv. Många barn i förskolan har idag inte ens kontakt med lärare, enligt 

Lärarförbundet. Kommunal hävdar att för låg bemanning i förhållande till antalet barn för att den 

planerade verksamheten ska kunna genomföras, vilket är ett klart argument mot förslaget ur ett 

barnperspektiv och personalperspektiv och verksamhetsperspektiv. Även om jag nämner 
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verksamhetsperspektiv i min text nämner jag det inte nedan i uppställningen, för tydlighetens 

skull. Det går att se argumenten ur olika perspektiv, men när jag går vidare ser jag hur det 

påverkar personalen och barnen på förskolorna, de är verksamheten där, och då använder jag 

bara barnperspektiv och personalperspektiv. Likaså kan man se organisationsperspektivet så, att 

det är ett personalperspektiv om det inte handlar om organisationen styrt utanför förskolans 

väggar. Lärarförbundet framhöll också att förslaget behöver granskas och utredas mer vad gäller 

organisatoriska och ekonomiska konsekvenser innan beslut fattas, vilket kan ses som ett 

argument emot förslaget ur ett organisatoriskt perspektiv och ekonomiskt perspektiv. Kommunal 

tyckte att det var viktigt att varje förskola gjorde en risk- och konsekvensanalys innan förslaget 

genomfördes.  

 

Sammanfattningsvis kan den argumentation som återfinns i dessa remissvar ställas upp på 

följande vis: 

 

 Tes: Barn till föräldralediga ska ha rätt till heltid i förskola. 

 

Lärarförbundet och Kommunals argument mot förslaget:  

C1. Förskollärarna har redan en för hård arbetsbelastning. Måste till utökade personalresurser 

för att kunna arbeta utifrån läroplanen. – personalperspektiv 

C2. Förslaget stor fara för gruppstorlekarna.  Många barn har idag inte ens kontakt med lärare. 

För låg bemanning idag för att den planerade verksamheten ska kunna genomföras. – 

barnperspektiv, personalperspektiv 

C3. Förslaget behöver utredas mer vad gäller organisatoriska och ekonomiska konsekvenser 

innan beslut fattas. – organisatoriskt perspektiv, ekonomiskt perspektiv 

C4. Varje förskola bör göra en risk- och konsekvensanalys innan förslaget genomförs. – 

barnperspektiv 

C4. Förslaget är ett hot mot kvalitén i förskolan. – barnperspektiv 

 

Kommunal och Lärarförbundet hade flest argument mot förslaget ur ett barnperspektiv.  

Utöver svar från stadsdelsnämnder och fackförbund kom det även in svar från privata aktörer, 

såsom SEFIF, Pysslingen förskolor och Friskolornas riksförbund. I likhet med fackförbunden var 

de emot förslaget. Argument som fördes fram utgick bland annat från befarade negativa 

konsekvenser ur ett ekonomiskt perspektiv. Förslaget beräknades kräva ökade personalresurser 

samtidigt som det är en brist på utbildad personal. Ett annat argument mot förslaget var att det 

kunde leda till större barngrupper (enligt SEFIF). SEFIF och Friskolornas riksförbund såg liksom 

Lärarförbundet och Kommunal inga fördelar med förslaget, men Pysslingen förskolor såg en 

fördel med förslaget då flexibiliteten för föräldrarna kunde öka. Pysslingen förskolor ansåg inte 
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heller att en ökad tid för barnen i förskolan var till skada för barnen, vilket är ett argument utifrån 

ett barnperspektiv.  

 

Vidare framhöll Pysslingen förskolor och Friskolornas riksförbund i sina remissvar att de ansåg 

att det inte är lagligt att tvinga de fristående förskolorna att ge barn till föräldralediga möjligheten 

att gå heltid i förskola vilket kan ses som ett juridiskt perspektiv mot förslaget. Som grund för 

denna bedömning framfördes följande:  

”Kommunen ska vid prövningen av om en förskola med enskild huvudman ska godkännas bedöma 

om denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. förskolans 

möjligheter att arbeta efter skollagens regler om verksamheten samt läroplanens mål och riktlinjer. 

Kommunens tillsyn av den enskilda verksamheten ska därför omfatta i vilken mån föreskrifterna för 

verksamheten följs. Eventuella kommunala mål kan dock inte ingå i tillsynen om de går utöver den 

nationella regleringen.”, Friskolornas riksförbund, 2016-10-08, VD Ulla Hamilton, Förbundsjurist 

Gudrun Rendling. 

På följande sätt kan argumenten från de fristående förskoleaktörerna mot förslaget 

sammanfattas: 

 

Tes: Barn till föräldralediga ska ha rätt till heltid i förskola. 

 

SEFIF:s, Pysslingen förskolors, Friskolornas riksförbunds argument mot förslaget: 

C1. Negativa konsekvenser för ekonomin. – ekonomiskt perspektiv 

C2. En nationell och lokal ambition att minska barngrupperna rimmar illa med förslaget. – 

organisatoriskt perspektiv, barnperspektiv 

C3. Brist på utbildad personal. – personalperspektiv 

C4. Förslaget kräver ökade personalresurser. - personalperspektiv  

C1. Regelverket kring heltid ska vara frivilligt för fristående förskolor att följa. - 

verksamhetsperspektiv 

C2. Förfarandet strider mot skolförfattningarna. – juridiskt perspektiv 

C3. Ej skyldiga enligt skollagen att erbjuda mer än 15 timmar i veckan. – juridiskt perspektiv 

C4. Stockholm stad kan inte besluta om gemensamma intagningsregler, utan detta måste 

regleras i nationella styrdokument. – juridiskt perspektiv 

C5. Enligt skollagen kan fristående förskolor välja att ingå i det gemensamma kösystemet eller 

välja att hantera sitt eget kösystem. – juridiskt perspektiv 

 

Flest argument mot förslaget hade SEFIF, Pysslingen förskolor och Friskolornas riksförbund ur 

ett juridiskt perspektiv.  
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Sammanfattningen av argumentationen 

Alla 14 stadsdelsnämnder var för förslaget. Utbildningsnämnden var för förslaget. Kommunal och 

lärarförbundet var emot förslaget. SEFIF, Pysslingen förskolor och Friskolornas riksförbund var 

emot förslaget. 

 

Flest argument mot förslaget av de fristående förskole aktörerna var ur ett juridiskt perspektiv. 

Kommunal och lärarförbundet hade flest argument mot förslaget ur ett barnperspektiv.  

Stadsdelsnämnderna hade flest argument för förslaget ur ett barnperspektiv. 

Stadsdelsnämnderna hade flest argument mot förslaget ur ett personalperspektiv, men en del av 

de argumenten kan ses även ur ett ekonomiskt perspektiv och ett organisatoriskt perspektiv och 

ett barnperspektiv. Utbildningsnämndens argument för förslaget var tre och var ur ett 

barnperspektiv, ett föräldraperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Stadsledningskontoret 

hade flest argument för förslaget ur ett barnperspektiv. 

 

Stadsdelsförvaltningarna såg mest fördelar med heltid för barn till föräldralediga enligt 

utbildningsnämndens ”enkät” ur ett föräldraperspektiv. De såg mest nackdelar med förslaget ur 

ett barnperspektiv. 

 

 

Utlåtande och beslut 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-12, då beslut fattades att införa rätten till 

heltid i förskola även för barn till föräldralediga, skrev Olle Burell, föredragande borgarråd, S ett 

utlåtande, 2016:195 RIV (Dnr 140–1087/2016). Olle Burell menade att barn vars föräldrar är 

föräldralediga med syskon skulle ges rätt till heltidsvistelse och att de reglerna ska följas av 

samtliga huvudmän oavsett regi.  

 

Utlåtandet består av 32 sidor.  Korta sammanfattningen av remissvaren är nästan 2 sidor. En 

längre remissammanfattning finns också där alla remissvaren förutom Norrmalms 

stadsdelsnämnds svar tas upp; den sammanställningen består av 23 sidor. En bilaga finns också 

med rubriken: Reservationer mm. Under rubriken tas stadsdelsnämndernas remissvar upp igen 

med reservationer. Bilagan består av 19 sidor. Inte heller i bilagan tas Norrmalms 

stadsdelsnämnds svar upp. 

 

I början av utlåtandet gör Olle Burell en kort sammanfattning av utbildningsförvaltningens svar 

och av 11 av 14 stadsdelsnämnders remissvar. I sammanfattningen fattas emellertid remissvaren 
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från Norrmalm, Spånga-Tensta och Östermalm stadsdelsnämnd. Kommunal och Lärarförbundet 

och SEFIF, Pysslingen förskolor och Friskolornas riksförbunds remissvar tar Burell också upp. 

Burell är inte tydlig med om de som svarade på remissen är för förslaget eller inte. Han uttrycker 

sig i ordalag som att ”Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv (…)”, ”Bromma stadsdelsnämnd 

ser positivt på att alla barn ska ha lika möjligheter (…), ”Kungsholmens stadsdelsnämnd är i 

huvudsak positiv (…)”. När det gäller Kommunal, Lärarförbundet, SEFIF och Pysslingen förskolor 

börjar inte Burell meningarna med att uttrycka att alla är negativa till förslaget utan skriver: 

”Kommunal menar att utökade vistelsetider för barn till föräldralediga kräver utökade 

personalresurser där behoven uppstår, så att barnskötare och förskollärare kan arbeta utifrån 

läroplanen med alla barn under hela vistelsetiden.”, ”Lärarförbundet Stockholm anser att 

Stockholms stad måste försäkra sig om att organisation och resurser kan omhänderta 

förändringen med bibehållen kvalitet.”, ”Pysslingen har inga synpunkter på själva sakinnehållet i 

de reviderade reglerna (…) ”, ”SEFIF invänder mot att de nya reglerna ska bli tvingande för 

fristående huvudman. En utökning av vistelsetiderna befaras få negativa konsekvenser avseende 

ekonomin.” Jag har tydligt skrivit om de olika remissvarande har varit för eller emot förslaget om 

rätten till heltid för barn till föräldralediga. 

 

Av de 11 korta sammanfattningarna av stadsdelsnämndernas svar återfinns olika perspektiv; i sju 

svar tas barnperspektivet upp och i två svar finns ett ekonomiskt perspektiv. 

Föräldraperspektivet väljer Burell att ta upp i två svar, likaså personalperspektivet. 

Organisatoriskt perspektiv finns i två sammanfattningar. I två sammanfattningar framkommer 

inget perspektiv. Ett exempel på en sammanfattning med barnperspektiv, ekonomiskt perspektiv 

och organisatoriskt perspektiv är: ”Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd instämmer i att 

rätten till heltidsvistelse kan vara gynnande för barns lärande och utveckling och bidra till bättre 

kontinuitet i ett pedagogiskt sammanhang, men att de organisatoriska och ekonomiska 

förutsättningarna bör utredas ytterligare.” 

 

Under rubriken ”Mina synpunkter” i utlåtandet redogör Olle Burell för vad han anser om 

remissförslaget. Han kommer med många argument för förslaget utan att gå in på varför 30 

timmar i förskola är bättre än 40 timmar. Han väljer ett barnperspektiv för många av sina 

argument: ”Den moderna förskolans pedagogiska verksamhet utrustar barnen med väsentliga 

förmågor, kunskaper och sociala färdigheter” är ett av de argument som förs fram och vidare 

påstår Burell att förskolan ger barnen bättre förutsättningar att nå sina kunskapsmål och barnen 

trivs bättre i skolan om de har gått i förskola. Vidare skriver han att förskolan ger långsiktiga 

positiva effekter på barns lärande och utveckling. Han nämner också att förskolan har 

socioekonomiska effekter och att förskolan stödjer föräldrar i omsorgen och utvecklingen av 
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deras barn, vilket kan ses som ett argument för förslaget ur ett föräldraperspektiv och 

samhällsperspektiv. Föräldraperspektivet kommer också fram i hävdandet att förslaget ökar 

valmöjligheterna för föräldrar och barn.  

 

Vidare framhålls också andra perspektiv, såsom att arbetsbelastningen kan öka för personal i och 

med förslaget. Burell menar att stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska följa effekterna 

och att medel kan tillföras om det behövs, vilket är ett argument för förslaget ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Vidare hävdar Burell att tid och resurser kommer att friställas från administrativt 

arbete då förskolepersonal, föräldrar och stadsdelsnämnder tidigare handlagt deltidsavtal och 

ansökningar om avsteg från begränsad vistelsetid, vilket kan ses som ett argument för förslaget 

ur ett ekonomiskt perspektiv.   

  

Tes: Barn till föräldralediga ska ha rätt till heltid i förskola.  

  

Olle Burells, Kommunstyrelsens, argument för förslaget:  

P1. Förskola utrustar barnen med väsentliga förmågor, kunskaper och sociala färdigheter. - 

barnperspektiv 

P2. Förskola ger barnen bättre förutsättningar att trivas senare i skolan. - barnperspektiv 

P3. Utjämnar socioekonomiska effekter. - barnperspektiv 

P4. Förskola ger föräldrar stöd i omsorgen och utvecklingen av deras barn. - föräldraperspektiv 

P5. Eventuell ökad arbetsbelastning i förskolorna ska följas upp av stadsdelsnämnder och 

utbildningsnämnden. Ytterligare medel kan skjutas till vid behov. – personalperspektiv, 

ekonomiskt perspektiv 

P6. Minskad administration. - verksamhetsperspektiv 

P7. Ökade valmöjligheter och flexibilitet för familjerna. – föräldraperspektiv, barnperspektiv   

 

Kommunstyrelsens representant Burell hade mest argument för förlaget ur ett barnperspektiv. 

Som nämnts tillstyrkte Borgarrådsberedningen det föredragande borgarrådets förslag.  

Reservationer gjordes dock av borgarråden Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M) och 

borgarrådet Lotta Edholm (L). De föreslog att kommunstyrelsen skulle föreslå att 

kommunfullmäktige beslutade att förslaget om rätt till förskola på heltid för barn till 

föräldralediga avslogs. De anlägger såväl ett barnperspektiv som föräldraperspektiv och 

personalperspektiv i argumenten mot förslaget. Flera av dessa perspektiv kommer till uttryck 

redan i beskrivningen av förskolans situation före förslaget:  

”Barnen i förskolan och deras föräldrar ska känna sig trygga i att förskoleverksamheterna i 

Stockholms stad tillhandahåller en bra verksamhet som präglas av en hög kvalitet och mångfald.  
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Förskolan i Stockholm står idag inför en rad utmaningar där växande barnkullar, bristen på lokaler, 

växande sjukskrivningssiffror och brist på utbildade lärare i förskolan är de som sticker ut mest.”  

En avgörande tanke i denna argumentation är att staden, utifrån rollen som tillståndsgivare, ska 

garantera och säkerställa att alla förskoleverksamheter håller en hög kvalitet, vilket König 

Jerlmyr, Brinck och Edholm menar inte går att uppfylla med förslaget.  När det gäller de mer 

konkreta problemen med förslaget framhölls i reservationen att förslaget skulle innebär ökade 

kostnader, vilket kan ses som ett argument mot förslaget ur ett ekonomiskt perspektiv. Enligt 

König Jerlmyr, Brinck och Edholm var det fel att påstå att administrativa kostnader skulle minska 

så mycket att det skulle täcka de ökade kostnaderna. Istället riskeras att kvaliteten i förskolan kan 

bli sämre i och med förslaget, speciellt om inga nya ekonomiska medel tillfördes. König Jerlmyr, 

Brink och Edholm tar också upp att alla nämnder och de två fackliga organisationerna kritiserar 

förslaget; främst då det gäller ökade kostnaderna och de organisatoriska förändringarna som 

krävs för att inte kvaliteten ska bli sämre, vilket kan ses som argument mot förslaget ur 

ekonomiskt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Viktigt att poängtera är dock att 

man menar att dessa ekonomiska och organisatoriska problem i slutändan också riskerar 

kvaliteten i verksamheten, vilket drabbar barnen. Man kan därmed hävda att också dessa 

argumentet indirekt är kopplade till ett barnperspektiv.  Vad gäller de argument som på ett mer 

direkt sätt tar utgångspunkt i ett barnperspektiv är övertygelsen om att förslaget medför större 

barngrupper  

 

Utöver dessa perspektiv anlägger König Jerlmyr, Brinck och Edholm också ett juridiskt perspektiv 

i sin argumentation. De hävdar att Stockholm stad inte kan gå emot rådande lagstiftning då det 

gäller att förslaget ska gälla alla huvudmän oavsett regi.  

 

Tes: Barn till föräldralediga ska ha rätt till heltid i förskola.  

  

Argument mot förslaget, König Jerlmyr, Brinck, Edholm:  

C1. Urholkar kvaliteten i förskolan. – barnperspektiv, personalperspektiv 

C2. Försvårar schemaläggning och organisation. – organisatoriskt perspektiv, 

personalperspektiv 

C3. Leder till större barngrupper. – barnperspektiv, personalperspektiv 

C4. Ökade sjukskrivningar bland personalen. - personalperspektiv 

C5. Ökade kostnader. – ekonomiskt perspektiv 

C6. Brist på lokaler. - lokalperspektiv 

C7. Brist på utbildade lärare. - personalperspektiv 
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C8. Att förslaget ska gälla alla huvudmän är emot rådande lagstiftning, eftersom staden som 

tillståndsgivare ska garantera att förskoleverksamheten håller en hög kvalitet. – juridiskt 

perspektiv 

 

König Jerlmyr, Brink och Edholm hade flest argument mot förslaget ur ett personalperspektiv. 

När det gäller det slutgiltiga beslutet kom kommunstyrelsen att gå på borgarrådsberedningens 

förlag om rätt till heltid i förskolan för barn till föräldralediga och föreslog att kommunfullmäktige 

beslutade bifall. Kommunstyrelsen ansåg även att förslaget skulle följas av alla huvudmän oavsett 

regiform. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12 enligt kommunstyrelsens förslag, att barn 

till föräldralediga med nyfött syskon skulle ha rätt till heltid i förskola. Vidare beslutades också att 

regeln skulle gälla alla förskolor oavsett huvudman och regi.   

Resultat  

Min argumentationsanalys visar att barnperspektivet har större roll än andra perspektiv i 

argumentationen om rätt till heltid i förskola för barn till föräldralediga i Stockholm. 

Barnperspektivet är det perspektiv som har använts mest i argumentationen för förslaget, men 

barnperspektivet har även använts mot förslaget och i och med det blir mitt resultat att 

argumentationen har använt barnperspektivet både för och emot förslaget om rätt till heltid i 

förskola. I min argumentationsanalys har jag visat på hur barns bästa ur ett barnperspektiv 

använts för att argumentera för och emot utökad vistelsetid i förskola i Stockholm. 

 

Då det gäller beslutet av kommunfullmäktige konstateras att trots att Kommunal och 

Lärarförbundet röstade emot förslaget, så beslutade politikerna att införa heltid för barn till 

föräldralediga. Kommunfullmäktige beslutade utifrån sin syn på vad som är barns bästa ur ett 

barnperspektiv då det gäller heltid i förskola för barn till föräldralediga. Flest argument mot 

förslaget hade Kommunal och Lärarförbundet ur ett barnperspektiv, vilket belyser att det 

beslutande politiker anser vara ett beslut för barns bästa ur ett barnperspektiv inte är ett 

barnperspektiv för barns bästa som delas av barnskötarnas och förskollärarnas fackförbund. Att 

alla stadsdelsnämnder var för förslaget, trots många argument mot förslaget, kan ha bidragit till 

beslutet. Stadsdelsnämnder består av politiker. Man kan fråga sig hur många barn och pedagoger 

i förskolorna som hade röstat för förslaget. De som är närmast barnen i förskolan och som ser 

barnens behov är förskollärarna och barnskötarna. SEFIF, Pysslingen förskolor och Friskolornas 

riksförbund röstade mot förslaget och de hade flest argument mot förslaget ur ett juridiskt 

perspektiv.  
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Det går att se barns rättighet till heltid i förskolan i Stockholm ur ett barnperspektiv kopplat till 

barnkonventionen att alla barn ska ha samma rättigheter och inte diskrimineras på grund av sina 

föräldrar, men samtidigt kan den rättigheten vägas mot rättigheten att få vara hemma om 

möjligheten finns. Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas i alla frågor som rör barn. 

 

I följande diskussion diskuterar jag mer av resultaten av min argumentationsanalys. 
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Diskussion 

De politiker som bestämmer över vistelsetiden i förskola i Stockholm stad anser att alla barn ska 

ha rätt till heltid i förskola. Det är en syn på förskola som en rättighet för barnen, en rättighet som 

kan ses som barnens bästa ur ett barnperspektiv. Stockholm stads ledande politiker ser heltid i 

förskola som bra för barnens lärande och utveckling och förskolan anses ge goda och jämlika 

uppväxtvillkor. Förskola ses som något som kan utjämna sociala skillnader. Dessa ståndpunkter 

kan ses som ett uttryck för hur barnperspektivet kan användas i politiska beslutet. Orden barnets 

bästa och barnperspektiv behöver emellertid inte ha samma betydelse, vilket min studie har visat. 

Vad som är barnens bästa är en tolkningsfråga, barns perspektiv och barnperspektiv behöver inte 

betyda samma sak. Att förskolan ska vara trygg är inskrivit i skollagen, men hur trygghet ges i 

förskolan är inget som mitt studerade material definierar. I remissvaren nämns att stora 

barngrupper kan skapa otrygghet och kan försvåra arbetet enligt läroplanen. Vad som menas med 

för stora barngrupper kan till exempel definieras som att det är fler barn i grupperna än vad 

Skolverket rekommenderar. I en enkät svarade 17 000 förskollärare och 88 procent av dem 

arbetade i större barngrupper än Skolverkets riktmärken (Stendahl, 2017). 

 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte rörande barnperspektivets roll i politiska beslut som rör 

förskolan kan konstateras att barnperspektivet har den största rollen för fördelarna med beslutet 

enligt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I utlåtandet inför kommunfullmäktige av 

Burell, kommunstyrelsen, påtalades att heltid i förskola är ett stöd för föräldrarna i omsorgen och 

utvecklingen av deras barn och ökar föräldrarnas flexibilitet, vilket kan ses som att 

föräldraperspektiv tog plats i beslutet. Personalperspektivets nackdelar med beslutet går inte före 

det barnperspektiv som beslutande politiker har, men därmed inte sagt att deras barnperspektiv 

inte kan motsägas ur ett barnperspektiv. Med tanke på att det enligt stadsledningskontorets 

förslag inte generellt kommer att behövas mer ekonomiska resurser eller mer personal i och med 

att barn till föräldralediga får heltid i förskolan kan man inte påstå att barnperspektivet 

prioriteras före ekonomiska perspektiv eller personalperspektiv i beslutet. Remissförslaget 

utformades utifrån att det under de då rådande ekonomiska förutsättningar och 

personalbemanning skulle ges heltid till barn till föräldralediga. I Burells utlåtande, inför 

kommunfullmäktiges beslut, påstås att ytterligare medel kan tillsättas vid behov, men inte vilka 

som ska bestämma vilka de behoven är.  

 



 

49 
 

Uppsatsens frågeställningar om hur olika parter argumenterar för och emot utökad vistelsetid för 

barn till föräldralediga och hur argumentationen kopplas till barnperspektivet och barns bästa 

visar på intressanta resultat. Som framkommit här kunde barnperspektivet användas som 

argument både för och emot en förlängd vistelsetid.  Exempelvis framhölls från Bromma 

stadsdelsförvaltning: ”Var finns barnperspektivet? (…) Det är viktigt för barnen att få tid med sina 

föräldrar. Samhället behöver signalera att samvaron med föräldrarna också är viktig.” Det 

argumentet emot heltid, som bygger på ett barnperspektiv, kan ställas emot kommunstyrelsens 

motivering till heltid, vilket också det tar utgångspunkt i ett barnperspektiv: ”Sammanfattningsvis 

är det förvaltningens hållning att barnperspektivet om barns rätt till heltid på förskola oavsett 

familjesituation och rätt till kontinuitet väger tungt i bedömningen.” 

 

Liknande exempel på hur barnperspektivet kan användas återfinns i exempelvis Södermalms 

remissvar när man framhåller att utökade personalresurser kommer att krävas under en längre 

tid av dagen och ”För att kunna ta ställning till vad som krävs behöver varje berörd förskola göra 

en barnkonsekvensanalys för att göra en bedömning av vad som krävs för att kunna uppfylla 

utbildningen, en trygg och säker förskola.” Det citatet visar på en oro ur ett barnperspektiv för 

heltid då det gäller utbildning och trygghet, vilket är en motsats till stadsledningskontorets 

utgångspunkt att heltid borgar för barnens utbildning och trygghet: ”heltid för barn med nyfött 

syskon skulle gynna deras lärande och utveckling (…) Även barn vars trygghet och utveckling och 

lärande gynnas av att vistas i förskolan ges genom förslaget möjligheten att få ta del av 

förskoleverksamheten i samma utsträckning som tidigare.” Mot bakgrund av detta blir en viktig 

slutsats av denna studie att barnperspektivet inte är något på förhand bestämt, som exempelvis 

kan ge konkreta svar i politiska frågor. Snarare är det något som kan fyllas med olika innehåll 

beroende på vad man anser är bäst för barnen.   

 

Barnperspektivet och barns bästa 
 
Barnperspektivet tar plats i det politiska beslutet om rätten till heltid i förskolan, men tolkningen 

om det barnperspektivet är för eller emot barnens bästa fanns det olika åsikter om bland de 

remissvarande och även bland de olika politiska partierna. Andra perspektiv som tar stor plats 

kring beslutet som rör vistelsetiden i förskolan är vad som är positivt för föräldrar, ett 

föräldraperspektiv, och personalperspektiv. En oro för att inte ekonomiska resurser ska tillsättas 

och att utbildade förskollärare inte ska kunna anställas p.g.a. att det är brist på förskollärare, har 

varit ett ekonomiskt perspektiv och personalperspektiv som framkommit i många remissvar. De 

perspektiv som har kommit först i beslutet då det gäller heltid i förskola för barn till föräldralediga 
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är barnperspektivet och sen föräldraperspektivet. I beslutet gick föräldrarnas fördelar av 

förslaget före personalens ökade arbetsbörda. Barnperspektivet prioriterades före 

personalperspektivet. En koppling har inte gjorts till att det som är negativt för personalen även 

kan påverka barnen i och med att en överbelastad personal i stora barngrupper kan ge ett sämre 

bemötande av barnen. Det går inte att tolka barnperspektiv och till exempel personalperspektiv 

helt oberoende av varandra. Blir arbetsförhållandena sämre för personalen och personalens 

sjukskrivningar fler, vilket har varit ett argument mot heltid i förskolan för barn till föräldralediga, 

påverkar det även barnen. För att underlätta argumentationsanalysen har jag inte gjort den vidare 

kopplingen, delvis av den anledningen att de som har argumenterat mot förslaget ur ett sådant 

personalperspektiv ej gjort den vidare kopplingen till barnperspektivet själva. Personalen kan i 

för stora barngrupper under en längre tid av dagen få svårt att följa skollagen om att förskolans 

omsorg ska vara trygg, vilket framkommit i remissvaren. Personalen kan i för stora barngrupper 

under en längre tid av dagen få svårt att följa barnkonventionen t ex då det gäller att alla barn har 

rätt att få sina röster hörda. I remissvaren har framkommit att pedagogerna får svårt att följa 

läroplanen i för stora barngrupper. Förskolan ska enligt Lpfö 98, reviderad 2016, 11; ”ge barn 

möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera (…) och förmedla upplevelser, erfarenheter, 

idéer och tankegångar med hjälp av ord” och vad som krävs för att barnen ska få möjlighet till det 

kan man koppla till studien av Sylva et al. (2015) och figur 1, sid 14 i min uppsats, vilken visar att 

en förskola av hög kvalité är en förskola som ger barnet möjlighet till kommunikation med 

pedagogerna enskilt och i små barngrupper.  Det har nämnts i argumentationen och i studien av 

Sylva et al. (2015) att det är förskola av hög kvalité som är för barnens bästa och gör skillnad då 

det gäller att utjämna sociala skillnader. Kvalitén i förskolan kan sänkas av beslutet om heltid i 

förskolan, vilket är en argumentation mot förslaget ur ett barnperspektiv. Sylva et al. har 

konstaterat i sin longitudinella studie från 1997 till 2014, The Effective Pre-school, Primary and 

Secondary Education Project (EPPSE), 2015, där sammanlagt 3180 barn deltog, att det inte gör 

någon skillnad då det gäller utvecklandet av barns akademiska och sociala färdigheter om barnet 

har gått hel- eller halvtid i förskola. 

 

Det finns olika sätt att se på barn i förskolan vilka präglas av vilken tid vi lever i. Studien av Sylva 

et al. (2015) och barnkonventionen kan även kopplas till Halldén (2007).  Halldén beskriver något 

som kan kallas lyssnandets pedagogik (2007, 67, 68) som är ett förhållningssätt som "ser barnet 

som någon att upptäcka och lära sig av.", och som kan ses som ett avståndstagande av 

utvecklingspsykologin vilken kan tolkas som ett schema som barnet bedöms i förhållande till. 

Lyssnandets pedagogik är ett förhållningssätt som kräver en dialog med barnet. Att lyssna till ett 

barn betyder att ha ett förhållningssätt till barnet att det är en human being med egna tankar 

värda att lyssna till. Att det ska finnas tid och möjligheter för pedagoger eller föräldrar att lyssna 
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till det enskilda barnet i vardagen för barnets utvecklings skull nämns inte i remissförslaget eller 

i remissvaren, men det uttrycks i remissvaren att för många barn i barngruppen kan göra det 

svårare att arbeta utifrån läroplanens strävande mål och riktlinjer. 

 

Argumentet att längre vistelsetid och större barngrupper kan påverka barnen och personalen 

negativt enligt många remissvaranden, har lägre prioritet i beslutet än barnens rätt till heltid i 

förskola för att förskolan anses bra för lärande och utveckling samt gynna goda och jämlika 

uppväxtvillkor, oberoende av vistelsetid och antal barn i barngruppen.  Argumentet att barnen 

har rätt till att få vara hemma med familjen när möjligheten finns bedöms inte som viktigare än 

rätten till heltid i förskola i det politiska beslutet. Ordet barnperspektiv används i vinklingen av 

att det innefattar betydelsen barnets bästa, även om barnens bästa i det här fallet kan vara en 

tolkningsfråga då det gäller vistelsetid i förskola 10 timmar mer i veckan. Vad beslutet inte har 

tagit hänsyn till är att barnens behov av mer tid i förskola kan skifta generellt beroende på barnets 

ålder. Vad som inte har tagits upp i betydelsen barnperspektiv i remissförslaget är hur viktiga 

föräldrar är för barnets utvecklande, lärande och trygghet eller barnets egna vilja angående 

vistelsetid i förskola. Vad personalen, de som ska ta ansvar för barnen, anser om utökad vistelsetid 

prioriterades inte då beslutet fattades.  I och med beslutet har Stockholm stads politiker visat sina 

medborgare att de anser att barn har det lika bra på förskolan heltid istället för 30 timmar i 

veckan, trots att de har möjligheten att vara hemma istället.  

 

Det finns en problematik kring i att kunna bedöma vad som generellt är de positiva och negativa 

konsekvenserna ur ett barnperspektiv då det gäller att utöka rätten till heltid för barn till 

föräldralediga med 10 timmar mer i veckan. Att barn kan bli stressade av för långa dagar i 

förskolan, vilket framkommer i argumentation mot förslaget och vilket studien av Drugli et al. 

(2017) visat tas inte hänsyn till i beslutet.  

 

 För att sätta in frågan i ett vidare perspektiv kan man även fråga sig i vilken mån en förändring 

av det här slaget kan sägas gagna barnens bästa. Att se beslutet som ett led i kommunens mål om 

att alla barn i Stockholm ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor utan att förklara vad som menas 

med goda och jämlika uppväxtvillkor räcker inte för att förklara argumentet ur ett barnperspektiv 

för barns bästa. Det skrivs i förslaget och i remissvaren och i beslutet att förskola är bra för lärande 

och utveckling, men det preciseras inte vad som menas med lärande och utveckling, om fri lek 

omfattas av orden eller inte. Barnen kan tyckas vara becomings i formuleringar kring lärande och 

utveckling i förskolan i argumenten. 
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Kontinuitet och pedagogik nämns i förslaget om heltid, men med tanke på att det inte brukar vara 

någon planerad organiserad pedagogik före klockan nio och efter klockan tre på förskolor är det 

svårt att förstå detta argument, speciellt eftersom det även i fortsättningen generellt sätt inte blir 

en förändring när den pedagogiska verksamheten bedrivs eftersom det finns föräldrar som väljer 

att lämna sina barn klockan nio på förskolan och hämta dem klockan 14. Att kontinuiteten att vara 

i förskolan skulle värderas högre än kontinuiteten att vara hemma motiveras inte. Trygghet 

nämns också, och för en del barn kan det vara tryggare i förskolan än hemma, men de barn som 

har behov av mer trygghet på grund av bristande hemförhållanden har även tidigare kunnat 

ansöka om mer tid i förskolan. Att förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag nämns men vari 

själva kompensationen ligger i förklaras inte. Det som kan sägas förbättras med att barn till 

föräldralediga har rätt till heltid i förskola är att föräldrar kan råda över vad de anser är bäst för 

barnet angående vistelsetid i förskola, utan att behöva rättfärdiga det genom intyg vilket 

kommuner kan kräva angående föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn. Förmåga att ta 

hand om sitt barn och vilja att barnet ska gå i förskola för sin egen skull är inte samma sak. I 

slutändan blir det en ansvarsfråga, om kommunen ska anses erbjuda heltidsbarnomsorg när 

föräldern är hemma. Att som förälder veta att barnet har det bra i förskolan heltid kan dock vara 

svårt om barnet inte har förmågan att uttrycka det själv. Stadsledningskontoret har som argument 

för heltid att det är ett barnperspektiv att alla barn ska ha samma rättigheter oavsett 

familjesituation, vilket kan kopplas till barnkonventionen. Heltid i förskola i förskola till alla barn 

kan ses som att inget barn ska diskrimineras p.g.a. föräldrarna då det gäller vistelsetid i förskola. 

Barns rättigheter att få vara hemma när möjligheterna finns är inte något som diskuteras i 

remissförslaget. Att föräldrars egna behov kan gå före barnens behov då det gäller vistelsetid i 

förskola nämns inte. Vad som kommer fram i mitt material är att det ses som en fördel ur 

föräldraperspektiv att föräldrarnas flexibilitet ökar då det gäller när barnet lämnas och hämtas. 

Att barn ska ha rätt att få leka med varandra och få en gemenskap och därför ska få vara mer tid i 

förskolan nämns inte som ett eget argument i remissförslaget. Att det är förskola av bra kvalité 

som bidrar till goda och jämlika uppväxtförhållanden nämns inte i remissförslaget, och därmed 

inte heller vad som bidrar till en förskolas goda kvalité. Att svårigheter att arbeta enligt läroplanen 

kan uppkomma i för stora barngrupper kommer fram i remissvaren.  

 

Det nämns inte i remissförslaget att det är skillnad för en ett- eller tvååring att vara på förskola 

heltid jämfört med en nyss fyllda sex åring, då det gäller behov av trygghet och närhet till föräldrar, 

vilket påverkas av vistelsetid i förskola. En femåring är mer oberoende i överlag av föräldrar och 

pedagoger än en ett- eller tvååring när det gäller behov av hjälp och trygghet. På en 

småbarnsavdelning med barn från ett till tre år med 3 personal och 20 barn kan det vara svårt att 

hinna med alla små barns behov. 
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Att barnen är human beings som kan ha egna åsikter om vistelsetiden och vad som ska göras i 

förskolan framkommer inte i argumentationen. Barnet ses mer som ett objekt än subjekt i 

debatten. Lärande och utveckling och pedagogik är det viktiga med förskolan i argument för heltid 

i förskolan. Barnen har inte blivit tillfrågade om vad de anser om vistelsetiden, vilket kan vara 

svårt att få svar på från barn. Men de flesta barn i en förskola kan nog svara på eller visa om de vill 

gå hem eller vara på förskolan, men det fungerar inte så i förskolor att pedagoger ringer hem och 

säger till föräldrarna att nu vill ditt barn gå hem. Pedagogerna vet hur barnen har det i förskolan, 

men det ligger inte i pedagogernas ansvar och arbetsuppgifter att göra en bedömning av vad som 

är bäst vistelsetid för det enskilda ansvaret efter att vistelsetiden är satt efter kommunala beslut. 

Ansvaret för vistelsetiden för det enskilda barnet utöver de lagstadgade 15 timmar i veckan har 

kommunpolitikerna och föräldrarna.  

 

Vissa remissvar varnar för att arbetsbördan blir för tung för personalen med heltid för alla barn 

till föräldralediga, att personalens sjukskrivningar kan öka, men barnperspektivet hur det 

påverkar barnen ur hälsosynpunkt i en miljö där de vuxna är för tungt belastade nämns inte. Att 

som förälder ha två barn hemma kan jämföras med att som pedagog ha ansvar för 22 barn med 

två andra pedagoger. Det är tydligt att föräldraperspektivet som går före personalperspektivet i 

politikernas beslut. 

 

Förskolorna ska vara likvärdiga enligt läroplanen (Lpfö -98, 2016, 5) och enligt skollagen 

2010:800 kap 8 ska förskolan erbjuda en trygg omsorg. Detta till trots kan antalet barn i en 

barngrupp och antalet pedagoger skilja sig åt markant från förskola till förskola. Ljudnivån nämns 

inte i matrisen om ”enkätsvaren” eller i remissförslaget, trots att stadsdelsförvaltningar nämnde 

problematiken med för hög ljudnivå i stora barngrupper. Lägre personaltäckning togs inte heller 

upp i remissen som ett hot mot barnens säkerhet. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning 

svarade i ”enkäten” att större barngrupper och längre vistelsetider för barnen ökar stressen för 

alla barn och vuxna. Dessutom skrev de att det blir lägre personaltäckning under dagen vilket kan 

påverka barnens säkerhet, vilket heller inte togs upp i redovisningen av enkäten eller i remissen. 

Skolinspektionens oanmälda besök 2015 på 196 förskolor i hela landet visade att det på cirka en 

femtedel av förskolorna fanns uppenbara risker för barnens trygghet beroende på att personalen 

var för få i förhållande till storleken på barngruppen (Skolinspektionen, 2016, 5).  

  

Vad jag har kommit fram till i min studie är framförallt att barnperspektiv inte behöver betyda 

barns perspektiv utan är något som vuxna använder för att hävda barnens bästa. Det går att hävda 

att ett och samma argument är både för barnets bästa och inte för barnets bästa, som exempelvis 
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att långa dagar är bra för barnet i förskolan och att långa dagar i förskolan inte är bra för barnet. 

Dessa argument bygger i sin tur och på att förskola bidrar till trygghet för barnet och alternativt 

att förskolan inte bidrar till trygghet för barnet. Bägge alternativen är argument ur ett 

barnperspektiv, men vad som är rätt och fel när det gäller barnets bästa blir en tolkningsfråga, 

eftersom inte alla barn i förskoleåldern kan uttrycka själva vad de vill och vad som är bäst för dem.  

 

”Vid beslut som rör barn hänvisades ofta till att ”barnperspektivet har beaktats”. Detta är dock 

otillräckligt för att bedöma vilka förslag till lösningar som har diskuterats och hur dessa har vägts 

mot varandra i en beslutssituation.” (Socialstyrelsen, 2015, 7), vilket är något som skulle kunna 

ges som slutord även för denna uppsats. Att nämna ordet barnperspektiv räcker inte för att hävda 

vad som är barns bästa då det gäller vistelsetid i förskolan. Det går att se att rätt till heltid i förskola 

utifrån barnkonventionen som ett barnrättsperspektiv som får värderas jämfört med barnens rätt 

att få vara hemma när möjligheten finns. Risken då kommunerna ger barn till föräldralediga rätt 

till heltid i förskolan är att kommunerna signalerar att det är lika bra för barnet att vara i heltid i 

förskolan som att vara hemma, och det behöver det inte vara. Frågan är då om det ur ett 

barnperspektiv för barnens bästa om politikerna kan överlåta åt föräldrarna att råda över hur 

länge de lämnar sina barn i förskolan då de är föräldralediga för att barnperspektivet ska beaktas 

och inte föräldraperspektivet angående barns bästa och vistelsetiden i förskolan. Föräldrarna vet 

inte hur det är för barn att vara i förskolan 40 timmar i veckan. De vuxna som närmast vet det är 

pedagogerna. Föräldrar är inte i förskolan 40 timmar i veckan. Hur de upplever barnets tid i 

förskolan blir en tolkningsfråga utifrån vad barnet kan förmedla och vad pedagogerna väljer att 

berätta. De barn som är verkliga vinnare i och med beslutet är de barn som innan beslutet inte 

hade föräldrar som ansökte om mer tid i förskolan trots bristande otrygg hemmiljö och som 

upplever förskolan som mer trygg och bättre än hemmiljön och som nu får gå mer tid i förskolan, 

om föräldrarna tillåter det.  

 

Det skrivs om det kompensatoriska uppdraget förskolan kan ha utan att konkretisera vad som 

menas med det. Heltid sägs vara en viktig faktor för goda och jämlika uppväxtvillkor, utan att 

konkretisera vad som menas med det. Vad som menas med kontinuitet i trygghet konkretiseras 

inte heller. För de barn som inte är trygga hemma förväntas förskola heltid vara tryggare. Ur ett 

barnperspektiv går det att förstå argumentationen och det blir en syn på barnen som både beings 

och becomings. Om undervisning har en större roll i förskolan idag kan man undra om det har 

skett en skiftning i om barnen ses mer som human becomings i förskolan än som human beings? 

Att se förskolebarn som beings som har rätt att uttrycka sina åsikter och känslor och tankar och 

som redan är personer som även de har röster värda att lyssna på angående vad de vill göra och 
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hur länge de vill vara i förskolan osv, framkommer inte i argumentationen för eller emot förslaget 

om heltid.  

 

Stadsledningskontorets förslag om att heltid i förskola för barn till föräldralediga utgår från 

kommunfullmäktiges mål om att alla barn har rätt till goda och jämlika uppväxtvillkor. 

Stadsledningskontoret nämnde inget i remissförslaget om att förskolans kvalité skulle påverka 

deras målsättning.  

 

Att kostnader kan öka och att mer personal kan behövas och att det är brist på förskollärare är 

inte ett barnperspektiv, även om barnen påverkas. Försämrade arbetsförhållanden, försämrad 

hälsa hos personalen och ökad sjukfrånvaro är ett personalperspektiv. Hur dessa försämrade 

förhållanden påverkar barnens hälsa som är i samma miljö nämns inte i argumenten. En rapport 

som bygger på statistik över sjukfall från Försäkringskassan, visar att sjukfallen för barnskötare 

och förskollärare är de högsta i Sverige bland de 10 yrkesgrupper med flest anställda. Begreppet 

sjukfall betyder en individ som är sjukskriven längre än 14 dagar och får ersättning från 

Försäkringskassan på grund av nedsatt arbetsförmåga. Yrkesgruppen vård och omsorgspersonal 

hade flest sjukfall per 1000 anställda år 2014; 171. Barnskötare som arbetar på förskolor ingår i 

den gruppen. Näst mest sjukfall hade förskollärare och fritidspedagoger; 160. Genomsnitt för alla 

anställda i Sverige var 103 sjukfall per 1000 anställda (Försäkringskassan, 2014-04-10). 

Skillnader i fysisk och psykosocial arbetsmiljö är en viktig förklaring till den stora variationen i 

antal sjukfall mellan olika yrkesgrupper (Försäkringskassan, 2014-04-10).  

 

Man kan fråga sig om den arbetsmiljö som sjukdomsdrabbade barnskötare och förskollärare 

vistas i också påverkar barnen negativt. Som studien av Drugli et al. (2017) visat ökar 

kortisolhalterna hos små barn i förskolan, särskilt i samband med långa vistelsetider. Detta gör 

att man kan hävda att remissvarandes oro för vad den förlängda vistelsetiden kan innebära för 

barnens trygghet och säkerhet är befogad. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Vistelsetidsrätt i förskola i Sveriges 10 största städer, 

befolkningsmässigt, för barn till arbetssökande och föräldralediga. 

Storleksordning (uppgifter hämtade från kommunernas hemsidor, 

2017-05-10). 

 
  Arbetssökande Föräldralediga 
1.  Stockholm  40 timmar 40 timmar 
2.  Göteborg  15 eller 25 timmar 15 timmar 
3.  Malmö  30 timmar 15 timmar 
4.  Uppsala  20 timmar 20 timmar 
5.  Linköping  15 timmar 15 timmar 
6.  Västerås  20 timmar 15 timmar 
7.  Örebro  15 timmar 15 timmar 
8.  Helsingborg  15 timmar 15 timmar 
9.  Norrköping  15 timmar 15 timmar 
10. Jönköping  15 timmar 15 timmar 
 
Som synes fattade Stockholms kommunfullmäktige 12/12–2016 ett beslut som skiljer sig åt 
angående barn till föräldraledigas rätt till förskola, jämfört med de andra 9 största städerna i 
Sverige. 
 
När timmarna ska vara skiftar från kommun till kommun, i Örebro väljer föräldrarna själva. 
 
(scb.se, 2017-04-05) 
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