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Förord  

Jag skulle vilja passa på att tacka alla medverkande pedagoger som tog sig tid och träffa mig, 

utan er skulle jag inte haft något material att utgå ifrån i min studie. Jag vill även tacka min 

familj som ställt upp för mig under den här perioden och gjort det möjligt för mig att 

färdigställa mitt arbete. Jag vill även tacka övriga lärare och vänner runt omkring som 

peppat och visat intresse för mitt arbete. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ulrika 

Bergstrand som ställt upp med bra och snabb handledning, intresse och frågor som fått mig 

att tänka till och utveckla mitt arbete.  
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Abstrakt  

Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar om barns 15-timmars 

närvaro i förskolan och vilka positiva och negativa faktorer som fanns med barns olika 

närvaro i förskolan. Jag valde att studera detta då det här är ett diskuterat fenomen inom 

förskolan. Diskussionerna handlar om hur vida 15-timmarsverksamhet är något som behövs 

medan andra anser att barnen bör ha mer tid i förskolan. Tidigare forskning visar på både 

positiva och negativa faktorer som uppkommer i och med att barnen spenderar tid i 

verksamheten. Tidigare forskning beskriver hur förskolan är en plats för barnen att skapa 

relationer med varandra och utvecklas, både social och emotionellt. Det visar även på hur 

barn kan ha svårare att ta sig in i leken beroende på vilka tider som de spenderar i förskolan. 

Jag har valt att genomföra min studie genom semistrukturerade intervjuer med 

förskolepedagoger, då det är de som ser barnen i verksamheten och kan ha en förståelse hur 

15-timmarsverksamet påverkar barnen men framförallt verksamheten. Jag valde därför att 

utgå från tre stycken frågeställningar; vilka utmaningar som fanns med 15-

timmarsverksamhet samt vilka positiva och negativa faktorer som pedagogerna kunde 

uppleva. Studiens resultat visade att mycket handlar om individer snarare än barnens 

närvaro när det gäller hur barn känner trygghet och tar till sig lärande. Det visade även på 

att 15-timmarsverksamhet kan vara en anledning till att barngrupperna är stora och därför 

upplever pedagogerna att det kan vara svårt att hinna bekräfta alla barn.   

 

Nyckelord: Barn, Barngrupper, Förskola, Lokaler, Närvaro, Pedagoger, Tid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

Innehållsförteckning  

Introduktion .................................................................................................................................................... 4 

Inledning ............................................................................................................................................. 4 

Bakgrund ........................................................................................................................................ 5 

Begrepp ........................................................................................................................................... 5 

Vad är allmän förskola? ................................................................................................................... 5 

Vad är 15-timmarsverksamhet? ...................................................................................................... 5 

Läroplanen om barnens tid i förskolan ............................................................................................ 5 

Tidigare forskning................................................................................................................................. 6 

Barns tid i förskolan ...................................................................................................................... 6 

1800-talets förskola ......................................................................................................................... 6 

1900-talets förskola ......................................................................................................................... 6 

Varför startades förskolan upp? ...................................................................................................... 7 

Olika närvaro i förskolan .............................................................................................................. 7 

Faktorer som påverkar tiden i förskolan ..................................................................................... 9 

Pedagogernas roll i verksamheten .............................................................................................. 9 

Sammanfattning .......................................................................................................................... 11 

Syfte .................................................................................................................................................. 12 

Metod ............................................................................................................................................................ 13 

Urval ................................................................................................................................................... 13 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................................ 13 

Instrument .......................................................................................................................................... 13 

Giltighet och tillförlitlighet ................................................................................................................... 13 

Procedur ............................................................................................................................................. 14 

Analysmetod ...................................................................................................................................... 14 

Etiskt ställningstagande ..................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 16 

Resultat & analys ......................................................................................................................................... 17 

Resultat ............................................................................................................................................. 17 

Tiden .................................................................................................................................................. 17 

En tid som passar alla ........................................................................................................................ 17 

Att använda tiden på ett bra sätt ........................................................................................................ 18 

Verksamheten................................................................................................................................... 19 

Lokalerna och barnen ........................................................................................................................ 19 

Övrig miljö är betydelsefull när lokalerna är små ............................................................................... 20 

Personaltäthet .................................................................................................................................. 20 

Närvarande pedagoger ...................................................................................................................... 20 

Att utmana barnen i sitt lärande ......................................................................................................... 21 

Barngruppens storlek ...................................................................................................................... 21 

Färre barn betyder att pedagogerna hinner se barnen. ..................................................................... 21 

För och nackdelar med stora barngrupper ........................................................................................ 22 

Att anpassa sig efter barngruppens storlek ....................................................................................... 22 



 

 

3 

Sammanfattning ............................................................................................................................... 23 

Diskussion.................................................................................................................................................... 24 

Resultat diskussion ............................................................................................................................ 24 

Tiden .................................................................................................................................................. 24 

Lokalerna ........................................................................................................................................... 25 

Personaltäthet .................................................................................................................................... 25 

Barngruppen ...................................................................................................................................... 26 

Slutsats .............................................................................................................................................. 27 

Framtida studier ................................................................................................................................. 27 

Referensförteckning .................................................................................................................................... 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

Introduktion 

Inledning 

I Sverige har alla kommuner ett uppdrag, att erbjuda förskoleplats till alla barn, från och 

med ett års ålder, utifrån vårdnadshavarnas behov. Detta innebär att arbetande -, 

föräldralediga, sjukskrivna samt studerande och arbetslösa vårdnadshavare har rätt att 

placera sina barn i förskolan (Skolverket, 2016A), barn med vårdnadshavare som inte arbetar 

eller studerar ingår i den så kallade 15-timmarsverksamheten.  

 

Rhyner et al. (2012) beskriver att genom långa arbetsdagar för vårdnadshavare samt att 

många har sina barn i 15-timmarsverksamhet, så spenderar barnen många av sina vakna 

timmar på förskolan från tidig ålder, detta skapar ett större ansvar hos pedagogerna. 

Thomason & La Paro (2012) menar att med större ansvar får pedagogernas förhållningssätt 

större inverkan i verksamheten då det är pedagogerna som ska arbeta för en miljö som 

passar barnen. Pedagogerna ska finnas i verksamheten och skapa en trygg miljö för barnen 

samtidigt som de ska bekräfta och utmana dem i deras utveckling och lärande så att alla barn 

känner sig trygga för att befinna sig i förskolan (Rhyner et al. 2012).  Genom att bli 

bekräftade och sedda upplever barnen en positiv och trygg känsla vilket behövs för att deras 

utveckling ska gå framåt (Alvestad, 2013). Men genom att barngrupperna kan vara stora 

beskriver Jonsdottir (2007) hur barn som spenderar mindre tid i verksamheten kan känna sig 

utanför eller bortkomna. På samma sätt kan pedagogerna känna sig otillräckliga genom att 

inte hinna bekräfta alla barn på grund av stora barngrupperna. 

 

Detta är vad jag har intresserat mig för, då jag genom egna erfarenheter av att arbeta i 

förskolan uppmärksammat att 15-timmarsverksamhet är ett ämne väldiskuterat, både bland 

vårdnadshavare samt pedagoger. Dels så handlar diskussionerna om vikten av att ge barnen 

möjlighet till samspel med andra och föreberedelse inför skola (Zamore, 2009). 

Diskussionerna handlar även om att vårdnadshavare klarat av att vara hemma med flera 

barn förr i tiden och att det är idag är en lyxfaktor att få lämna bort sina barn när en är 

hemma. (Karlsson, 2012). Därför finner jag det intressant att få ta del av pedagogers 

uppfattningar om barns olika närvaro i förskolan och hur detta kan komma att påverka 

barnen, verksamheten samt pedagogernas arbetssätt. 
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Bakgrund 

I den här delen kommer jag gå först gå igenom olika begrepp som används i studien. Vidare 

går jag igenom vad tidigare forskning säger om barns tid i förskolan och vilka olika faktorer 

som påverkar verksamheten samt pedagogens roll i verksamheten.  

Begrepp 

I förskolan arbetar pedagoger som kan ha olika utbildningsgrader. Det finns barnskötare och 

förskollärare, skillnaden på dessa är utbildningen, där barnskötares utbildning tre år och 

fokus ligger på omvårdnad (utbildningssidan, 2017). Förskollärarutbildningen är tre och ett 

halvt år och har fokus på den pedagogiska delen i verksamheten (utbildningssidan, 2017). I 

studien har jag valt att benämna alla som pedagoger då deras utbildningsnivå inte är 

relevant. 

Vad är allmän förskola? 

Som föräldraledig finns det två olika varianter av 15-timmarsverksamhet att välja mellan 

beroende på åldern på barnen: 15-timmar och allmän förskola. Allmän förskola innebär att 

barnen är i verksamheten terminsvis, barnen är alltså lediga på jullov och sommarlov och 

betalar endast terminsvis (Skolverket, 2016A). Hösten då barnen fyller tre år så erbjuds 15 

timmars avgiftsfri förskola, då detta är något som ska göra förskolan tillgänglig för alla barn 

(Skolverket, 2016A). Skolverket motiverar inte varför de har valt att dela 15-timmars och 

allmän förskola på det här sättet även om det kan upplevas att det är viktigare för barn över 

tre år att spendera tid i förskolan då tiden till viss del är avgiftsfri. (Skolverket, 2016A) 

Vad är 15-timmarsverksamhet? 

15-timmarsverksamhet handlar om att vårdnadshavare som är föräldralediga eller 

arbetssökande har rätt att ha sina barn i förskolansverksamhet 15 timmar i veckan.  Till 

skillnad från allmän förskola så får vårdnadshavarna även ha sina barn i verksamheten 

under sommar- och jullov. Detta eftersom 15-timmars betalar även under dessa perioder 

medan allmän förskola är avgiftsfri. Hösten när barnen fyller tre år så erbjuds 15 timmar 

avgiftsfri förskola, men om en väljer att ha sina barn i förskolan under loven så betalar 

vårdnadshavare för den här tiden. (Skolverket, 2016A). 

 

I studien benämner jag 15-timmarsverksamhet som 15-timmars för att underlätta 

skrivningen, jag har även valt att inte dela upp det i allmän förskola eller 15-timmas heller då 

jag upplever att den vanligaste benämningen är 15-timmars. 

Läroplanen om barnens tid i förskolan 

Läroplanen tar upp delar som förskolan och pedagogerna ska förhålla sig till för att få en 

fungerande verksamhet för alla barn. Detta är delar som pedagogerna ska förhålla sig till i 

verksamheten och även om pedagogernas förhållningssätt är individuellt och barns tider i 

verksamheten varierar så är detta saker alla barn ska få med sig från förskolan.  
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Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016B) beskriver att förskolan ska ”erbjuda en i 

förhållande till deras ålder och vistelsetid, väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och 

omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.”(s.7) 

 

Förskolan ska ”främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.”(Skolverket, 

2016B, s.4) 

 

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. (Skolverket, 2016B, s.5) 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

(Skolverket, 2016B, s.6) 

Tidigare forskning 

Barns tid i förskolan 

1800-talets förskola 

Barnomsorg är något som funnits i samhället sedan ca 1800-talet, det har inte alltid kallats 

förskola utan har gått under olika namn. Förskolan finns i samhället som ett komplement till 

hemmet, vårdnadshavare ska ha möjlighet till att arbeta utan att vara oroliga för att deras 

barn inte klarar sig. (Westberg, 2008).  På 1800-talet, var barnomsorgen en plats för barnen att 

bli omhändertagna medan vårdnadshavarna arbetade, detta kallades småbarnsskola. Barnen 

spenderade heldagar på förskolan och var även där på helger, det kunde handla om tider 

från 06.00 till 20.00. Pedagogernas arbete var att se till att barnen åt och vilade samt var hela 

och rena. Genom att begränsa platserna i förskolan så hann pedagogerna med att se alla 

barnen i förskolan och ge dem den tid som var nödvändig (Tallberg Broman, 1995). Vid 

denna tid var inte fokus på att lära barnen läsa och räkna, utan det kom senare och i och med 

den förändringen så förändrades även tiderna för barnen i förskolan. En bit in på 1800-talet 

så handlade det fortfarande om att ta hand om barnen samt att undervisning vävts in i 

verksamheten. Denna undervisning var av religiös prägel och handlade om att barnen skulle 

skapa sig en religiös tro. Här justerades även barnens tider i förskolan och barnen deltog i 

verksamheten mellan 09.00 och 16.30. Barnen fick fortfarande börja när de var små, vid 2års 

ålder och spenderade även helger i verksamheten, dock var många borta lördagar på grund 

av att de då tiggde i samhällena. (Tallberg Broman, 1995) 

1900-talets förskola 

Runt 1900-talet så gick förskolan ifrån bytte småbarnsskolan namn till barnträdgården. I 

barnträdgården fick barnen arbeta praktiskt. Barnträdgården såg som första steget mot att bli 

vuxna och barnen fick lära sig husliga sysslor, så som att diska och odla. Pedagogerna 

fokuserade även mycket på organiserad lek tillsammans med barnen som kunde bestå av 

sång och rörelselekar. (Tallberg Broman, 1995). Barnens tid i förskolan var från början 

avgiftsfri. Vårdnadshavarna betalade ingenting för att få ha sina barn i småbarnsskolan. 
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Pengarna har kommit in genom att enskilda familjer har skänkt och donerat pengar frivilligt 

för att verksamheterna ska kunna bedrivas.(Westberg 2008). 1985 så insåg regeringen att fler 

kommuner valde att inte tillhanda hålla pengar till barnomsorg även om medel donerades 

eftersom dessa inte var öronmärkta. Kommunerna menade då på att om pengarna inte 

fördelades så kunde de inte ha anställda eller ta emot barn, så då valde regeringen att 

lagstadga förskolans verksamhet (Barnomsorgsguiden, 2009). Regeringen beslutade att alla 

barn från och med 1½ års ålder skulle delta i verksamheten utifrån vårdnadshavarnas behov 

och genom detta blev alla pengar som kom in öronmärkta till förskolan (Westberg 2008).  

Varför startades förskolan upp? 

När förskolan startades upp på 1800-talet var det för att få bort barnen från gatorna, för att 

hjälpa vårdnadshavarna med att ta hand om sina barn, skydda dem mot sjukdomar och från 

att skada sig själva. Runt 1900-talet övergick det från att hjälpa vårdnadshavarna att ta hand 

om sina barn till att hjälpa barnen att utvecklas. 1985 och fram tills 2011 ökade omfattningen 

av barngrupperna även fokuset på lärandet samt tiden för barnen i verksamheten (Westberg, 

2008; Barnomsorgsguiden, 2009). Fram till 1985 så har förskolan varit ett komplement för 

hem där vårdnadshavare arbetar, barnomsorgen ska ta hand om barnen samt att förbereda 

dem inför vuxenlivet.(Tallberg Broman 1995).  2001 så utökades detta och barn till arbetslösa 

skulle även få delta i verksamheten, dock under begränsad tid, max 15 timmar i veckan. 

2002, utökades villkoren igen, nu skulle även barn till föräldralediga ha rätt till förskolan, 

även här begränsat till 15 timmar i veckan (barnomsorgsguiden, 2009).  2003 infördes allmän 

förskola för barn i åldern fyra – fem år, med inriktning mot att förbereda barnen för skolan, 

vilket gjordes genom att de fick 525 timmar avgiftsfri förskola. Spenderade barnen mer än 

dessa timmar i verksamheten betalade vårdnadshavarna för dem. 2011 utökades detta till att 

även tre åringar skulle få 525 avgiftsfria timmar i förskolan, på samma premisser som fyra-

fem åringarna. Det handlar om att förberedas inför skolan, därför ingår inte jul- och 

sommarlov i dessa timmar utan då är barnen lediga. Dock kan vårdnadshavarna välja att 

betala för dessa veckor och då har barnen rätt att vara i verksamheten även under lov, men 

fortfarande begränsat till 15 timmar i veckan (Skollagen, 2016).  

 

Tallberg Broman (1995) beskriver hur det resonerats om vad det är som gör att barnen 

mellan två- sju år är bortglömda, handlar det om att barn lär sig läsa och skriva först i sju års 

ålder och därför är de tidigare åldrarna inte väsentliga? Utifrån det som barnomsorgsguiden 

(2009) att vi kommit längre i vår tankegång om barns utveckling men att vi fortfarande 

verkar anse att barnen mellan ett och tre år inte har samma behov av att utmanas i sin egen 

utveckling genom att inte erbjuda dem samma premisser kring avgiftsfri förskola. 

Olika närvaro i förskolan 

Rhyner et al. (2012) beskriver hur barn idag spenderar mycket tid i förskolan, det kan handla 

om väldigt olika tider men barn blir introducerade i förskolans verksamhet tidigt. Att 

spendera tid i verksamheten handlar om samspel, lärande och en fungerande dagsrytm 
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(Broström, Johansson, Sandberg & Frøkjær, 2012). Barnen ska få möjlighet att bekanta sig 

med varandra och lärande, så väl språk som hur en är en bra kompis. Detta är dock inte 

något som är låst till förskolans verksamhet utan sker hela tiden i ett barns liv, vilket gör att 

även vårdnadshavarens roll i barnens utveckling blir av stor betydelse (Broström et al. 2012). 

 

Om barnen är trygga i miljön i förskolan så uppmuntrar det deras utveckling och de kan ta 

vara på alla möjligheter som ges till lärande, även i den fria leken. I den fria leken får barn 

stor tillgång till lärande som gynnar deras utveckling mot att bli en del av vårt demokratiska 

samhälle, så som att träna på samspel, att lyssna på samt respektera varandra. Barnen får 

möjlighet att utmana sig själva till exempel genom att få lösa sina konflikter på egen hand 

(Broström et al. 2012).  Det är även viktigt för barnen att få möjlighet att skapa relationer till 

varandra då det hjälper dem att utveckla sin kognitiva, emotionella och sociala utveckling 

(Jonsdottir, 2007). Tellgren (20014) beskriver hur förskolan är en bra möjlighet för barnen att 

hitta jämnåriga lekkamrater och kunna vara delaktiga i lekgrupper samt skapa sig en 

kamratkultur. Vissa barn kan dock ha svårt att hitta kamrater och då kan detta istället ha en 

negativ inverkan för barnens senare utveckling då utanförskap i förskolan är något som kan 

påverka barnen högt upp i åldrarna. (Jonsdottir, 2007) 

 

Att vissa barn har svårare att hitta lekkamrater behöver inte bero på att barnen har svårare 

att skapa relationer eller att ingen tycker om dem. Jonsdottir (2007) beskriver hur tiden kan 

vara en anledning till att vissa barn väljs bort. Det kan handla om barn som inte varit 

delaktiga i verksamheten under en längre tid, på grund av sjukdom eller ostrukturerat 

schema och som därför glöms bort. Sedan kan det även vara så att barnen bråkat och därför 

väljer att inte leka med varandra, vilket ofta går över fort. Pedagoger i förskolan kan hjälpa 

barnen att hitta varandra men ibland kan det även vara barnen själva som har svårt att 

komma igång och då handlar det inte om att väljas bort. Jonsdottir (2007) beskriver hur barn 

som inte är heltid i förskolan kan ha svårare att komma igång med leken, speciellt med 

andra. Detta kan handla om att barnen inte upplever samma kontinuitet i vardagen och blir 

på så sätt inte lika delaktiga vilket inte ger barnen samma erfarenheter som barnen som går 

heltid i förskolan (Dewey 1960).  

 

Jonsdottir (2007) menar att förskolan måste finna en balans mellan planerade aktiviteter och 

frilek. Det är pedagogernas arbete att se till att barn som kämpar i kamratrelationer under 

den fria leken inte behöver göra det under planerade aktiviteter. Jonsdottir (2007) beskriver 

även hur barnen inte mår bra av att få bestämma över allt. Problemet kan vara att 

uppmärksamma dessa olikheter och hjälpa barnen i dem. Samtidigt kan det vara svårt att 

hinna hjälpa barnens kamratrelationer i de planerade aktiviteterna om de infaller på dagar 

då många barn är lediga (Jonsdottir, 2007). 
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Faktorer som påverkar tiden i förskolan 

Pedagoger arbetar för att barnen ska få en positiv upplevelse av verksamheten, men ibland 

kan saker komma att påverka verksamheten som skapar problem i planeringen (Alvestad et 

al. 2013). Tid är en förutsättning för vad som kan ske i förskolans verksamhet. Det finns tre 

stycken olika ramar att förhålla sig till när en arbetar i förskolan, detta kan beskrivas som 

förutsättningar eftersom det kan både vara positivt och negativt. En av dessa ramar handlar 

om ekonomi, vilket kan vara det egentliga problemet när pedagogerna anser att tiden inte 

finns. Den ekonomiska ramen handlar om att vara begränsad till de resurser som finns i 

verksamheten, så som byggnader och lokaler samt barngruppens storlek och 

personaltätheten. (Eriksson, 2014 & Holmberg, 2015). Det är även de ekonomiska resurserna 

som styr hur mycket utbildningar pedagogerna får delta i samt hur cheferna anställer och 

lönesätter pedagogerna (Dalberg, Lundgren & Åsen, 1991). Genom att förskolan tar in 

många barn så blir barngrupperna väldigt stora, detta skapar en stress i verksamheten och 

ibland går tiden till att släcka små bränder istället för att kunna skapa en lugn och lärande 

miljö. Stora barngrupper gör att lokalernas utformning blir viktigare och mer tid går åt att 

planera hur dagen ska fungera istället för att kunna vara spontana i sina aktiviteter (Alvestad 

et al. 2013). Alvestad et al. (2013) beskriver hur barngrupperna är en faktor som spelar roll på 

förskolan, större barngrupper gör att pedagogerna upplever en större stress över att de inte 

hinner med att se och bekräfta alla barn. Genom att ha fler pedagoger på färre barn så hinner 

barnen bli bekräftade samt få utmaningen i vardagen. Samtidigt beskriver Alvestad et al. 

(2013) hur det handlar om pedagogers förhållningssätt, att vissa pedagoger bättre klarar av 

att skapa en stressfri miljö, vilket kan bero på erfarna pedagoger samt mindre barngrupper. 

För att alla barn i förskolan ska kunna utmanas i sin utveckling handlar det om att de känner 

sig trygga i förskolan. Barnen ska få bli bekräftade men som pedagog är det inte alltid lätt att 

planera en verksamhet där mängden barn skiljer sig åt från dag till dag och där det även ska 

tas hänsyn till de aktiva mellanrummen så som måltider och vila. (Jonsdottir, 2007) 

Pedagogernas roll i verksamheten 

Det förskollärarna som ska få barnen att känna sig bekräftade och trygga i förskolans miljö, 

vilket då handlar om att planera verksamheten utifrån barnens bästa. Rhyner et al. (2012) 

visar på att det finns olika tillvägagångssätt för att skapa en trygg miljö för de minsta barnen 

i förskolan. De beskriver hur avdelningsbyten är sådant som går att utforma efter barnen i 

verksamheten, till exempel att de minsta barnen, upp till tre år inte behöver byta avdelning 

och pedagoger varje år. Rhyner et al. (2012) menar att barnen kan skapa en trygghet genom 

att lära känna sina pedagoger. Faktorer som personalbrist och lokalbrist göra att det blir 

svårt att hålla kvar barnen på samma avdelning upp till tre år, då även nya barn ska inskolas 

(Rhyner et al. 2012). 

 

Broström et al.(2014) beskriver att förskollärarnas arbete med barnen för att de ska trivas och 

må bra på förskolan handlar om att få barnen att känna sig respekterade. För att detta ska 

ske krävs det pedagoger som förstår vikten av barnens välbefinnande samt en bra relation 
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till vårdnadshavarna för att bygga upp ett förtroende för att som pedagog och 

vårdnadshavare kunna ta stöd av varandra. Thomasson & La Paro (2012) beskriver dock hur 

olika förhållningssätt hos pedagogerna påverkar barnen olika, lyhörda lärare som fokuserar 

på omvårdnad och en djupare relation kan genom att se barnets behov hjälpa dem utveckla 

sina sociala förmågor bättre. Det handlar om deras inställning till verksamheten samt deras 

erfarenheter vilket påverkar dem som pedagoger i deras sätt att utforma verksamheten. 

Broström et al. (2012) och Rhyner (2012) beskriver även hur det handlar om att som 

förskollärare vara aktiva i barnens lärandeprocesser. Som pedagog bör en bekräfta barnens 

språkliga intentioner när de tillbringar så mycket tid på förskolan. Barn som sträcker upp 

armarna och säger ”Uuu”, ska få en återkoppling liknande, ”ska jag lyfta upp dig?” för att 

hjälpa dem komma vidare i språket (Rhyner et al. 2012). För att göra det menar Broström et 

al. (2012) att pedagogerna ska ha tiden till att se och bekräfta alla barn, även de som inte är 

där lika ofta. Broström et al.(2012) menar även att som pedagog är det samtidigt viktigt att 

inte stirra sig blind på vilka utvecklingszoner barnen följer utan istället låta dem influeras av 

varandra och utmanas av allt och alla. När tiden är knapp kanske det är bra att dela upp 

barngruppen för att ta hjälp av varandra i verksamheten och på så vis låta barnen utmanas 

med att umgås med andra åldrar. (Broström et al. 2012)  

 

Broström et al. (2012) beskriver vikten av att vara aktiv som förskollärare, då det är denna 

som har ansvaret att leda inlärningsprocessen framåt, för att detta ska fungera på ett positivt 

sätt är relationen mellan förskollärare och barn även viktig då en bra relation skapar 

trygghet, vilket leder till tillit, vilket i sin tur en bra grund för lärande. Relationen mellan 

pedagoger och barn är viktig då pedagogerna ska kunna hjälpa barnen i sin utveckling, att se 

barnens intresseområden och föra dem vidare mot samspelet, med varandra och miljön. För 

att detta ska ske på ett positivt sätt gäller det att pedagogerna är förutseende och har 

planerat verksamheten för att dessa möjligheter ska synliggöras (Broström et al. 2012). En del 

i rollen som förskollärare är också att ge barnen den här tryggheten redan från start, så att 

det inte spelar någon roll om barnen deltar i verksamheten 15 timmar i veckan eller 40 

timmar (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

 

Alvestad, et al.(2013) och Broström et al. (2012)beskriver hur samspelet mellan lärare och 

barn är en viktig faktor i de positiva effekterna av förskolebarns lärande. Alvestad et al. 

(2013) beskriver även hur välplanerade aktiviteter gör det svårt att ha spontana delar och 

kunna gå ifrån sin egen planering utifrån barnens intresse just den dagen. Vissa delar i 

verksamheten är återkommande, och för att barn inte ska känna att de missar något genom 

att inte vara i verksamheten vissa dagar vill inte alltid pedagogerna gå ifrån sin planering. 

Men det kan även handla om förhållningssätt, vissa pedagoger klarar av att vara mer 

spontana och låter på så vis barnen vara delaktiga och få möjlighet att påverka dagen jämfört 

med pedagoger som håller sig strikt till planeringen (Alvestad, 2012). 
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Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar på hur saker som tid, lokaler, förhållningssätt och 

barngrupper är delar i förskolan som påverkar verksamheten. Dessa faktorer påverkar 

verksamheten enskilt men även i relation till varandra. Jonsdottir (2007) beskriver hur de 

stora barngrupperna ger möjlighet till samspel men även till utanförskap. Pedagogerna ska 

stötta barnen i deras kamratrelationer, men tiden räcker inte alltid till att se alla barn 

(Broström et al, 2012) och det är inte heller alla barn som söker den kontakten hos 

pedagogerna (Jonsdottir, 2007).  Rhyner et al. (2012) beskriver hur personalbrist och 

lokalbrist är delar som gör att barnen och pedagogerna måste anpassa sig till det som finns. 

Det går inte att skapa en trygghet genom att låta barnen vara kvar i samma grupp flera år 

och det går inte att bygga upp samma nära relationer som en mindre barngrupp eller fler 

pedagoger gett möjlighet till (Broström, et al. 2012). 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om barns 15-timmars närvaro 

i förskolan. 

 

– Vilka utmaningar innebär "15-timmars" för förskolans verksamhet? 

– Vilka positiva faktorer innebär"15-timmars" för förskolans verksamhet? 

– Vilka negativa faktorer "15-timmars" för förskolans verksamhet? 
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Metod 

I den här delen kommer jag att redogöra min metod i den här studien. 

Urval 

Urvalet bygger på två förskolor i en kommun. Detta val gjorde jag ur ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011) då förskolechefen vet vem jag är. Jag har valt att intervjua sex stycken 

pedagoger i förskolan och genom att jag avgränsat mig inom kommunen väljer jag att inte 

begränsa mig gällande utbildning utan intervjuar tre stycken verksamma på varje förskola. 

Detta har jag valt att göra för att få en bredd i min studie och få varierande svar. Jag har valt 

att inte intervjua fler än sex stycken då Rienecker & Stray Jorgensson (2013) beskriver att 

studien inte ska vara så stor utan att kvalitativ metod handlar om att göra en mer ingående 

analys av ett litet material. Eftersom 15-timmarsverksamhet inte är specificerat till barns 

ålder har jag valt att inte göra någon sådan uppdelning inför mina intervjuer heller. 

Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod. En kvalitativ metod handlar om att få en 

förståelse för något som inte visar sig direkt utan blir tydligt under en process (Eliasson, 

2013). Jag har valt att intervjua eftersom jag vill samla in empiri om pedagogers egna tankar 

och uppfattningar (Eliasson, 2013).  Jag har valt att ha delvis färdiga frågor för att styra 

intervjun lite mer än i en ostrukturerad intervju. Eliasson (2013) beskriver hur det inte går att 

tömma ur frågorna på samma sätt som i en ostrukturerad intervju då det finns fler frågor att 

gå igenom. Fördelen med att använda sig av semi- eller ostrukturerade intervjuer jämfört 

med strukturerade är att det är lättare att gå på djupet genom att ställa följdfrågor (Eliasson, 

2013). 

Instrument 

Jag valde att spela in mina intervjuer med hjälp av mobiltelefon för att sedan transkribera 

dem.  Detta gjorde jag för att kunna vara delaktig och fokusera under samtalet (Ahrne & 

Svensson, 2015). Jag valde att informera om att jag ville spela in intervjun redan i missivet för 

att de skulle ta hänsyn till detta när de valde vilka som ville delta i studien (Ahrne & 

Svensson, 2015) 

Giltighet och tillförlitlighet 

Eftersom jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer så kommer jag att 

ställa samma huvudfrågor till samtliga medverkande, vilket underlättar analysen av 

resultatet.  

 

Inför min studie använde jag mig av en så kallad pilotintervju, som är en generalrepetition 

av intervjun, detta för att få testa frågorna och intervjutekniken. Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén (2015) beskriver hur detta bör göras med någon som inger trygghet för att kunna 
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göra misstag och lära av dem. Därför genomförde jag min pilotintervju tillsammans med en 

före detta arbetskamrat, för att se hur det skulle fungera. Efter intervjun fick jag möjlighet att 

diskutera tillsammans med den medverkande kring hur intervjun gått, vad som gick bra och 

mindre bra samt om validiteten stämde, alltså om jag verkligen intervjuade angående det jag 

var ute efter att få svar på (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). 

 

Genom att jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer har jag kunnat ställa 

följdfrågor som leder oss tillbaka till det ursprungliga ämnet om en har upplevt att samtalet 

tar en annan vändning, detta för att validiteten av studien ska öka (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzen, 2015). 

 

Løkken & Søbstad (1995) beskriver hur en inspelning av intervjun öka reliabiliteten av 

studien, eftersom det finns möjlighet att gå tillbaka och lyssna på samtalet en gång till för att 

citat och information ifrån intervjuerna ska stämma. Därför valde jag att spela in alla mina 

intervjuer för att sedan kunna transkribera dem och kunna lyssna på samtalet flera gånger. 

Procedur  

Jag valde att först ta kontakt med förskolechefen för de aktuella förskolorna via telefon för 

att berätta vad det var jag ville göra. När jag fått tillåtelse av förskolechefen så tog jag 

kontakt med de förskolor där jag ville göra min studie, detta gjorde jag med hjälp av ett 

missiv (se bilaga 1). Efter att jag skickat ut missivet väntade jag någon dag och tog sedan 

kontakt med förskolorna igen och frågade om de var intresserade av att ställa upp på 

intervjuerna. (Ahrne & Svensson, 2015). Jag valde att låta pedagogerna bestämma när det 

passade för intervjuerna samt var vi skulle hålla till någonstans. Detta eftersom jag ville att 

de skulle ha större möjlighet att känna sig avslappnade inför samtalet (Löfdahl, Hjalmarsson 

& Franzen, 2015). Alla intervjuer genomfördes på arbetsplatserna och tog mellan 15 min till 

30 min (Løkken och Søbstad, 1995). På grund av personalbrist fick jag bara möjlighet att 

intervjua fem stycken pedagoger. Tre stycken på en förskola och två stycken på den andra 

förskolan. Jag fick då tillåtelse att återkomma till förskolan som bara kunde ställa upp med 

två respondenter om jag upplevde att mitt resultat behövde en respondent till, vilket jag inte 

upplevde. Jag utgick från intervjufrågor som jag inte hade skickat ut innan (se bilaga 2), 

dessa började med några grundfrågor angående utbildning och antal år som verksam 

pedagog, detta mer för att få en avslappnad känsla och visa mig intresserad. Under samtalets 

gång valde jag att använda mig av följdfrågor och kommentarer så som ”hur menar du nu?” 

och ”Kan du berätta mer?”(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen, 2015). 

Analysmetod 

När jag genomfört mina intervjuer så transkriberade jag dem på datorn och analyserade de 

svar jag fått. Jag gjorde detta genom att först transkribera alla intervjuer och läsa samt lyssna 

igenom dem några gånger. Sedan sorterade jag ut huvudrubriker baserat på teman som jag 

ansåg var återkommande. Dessa rubriker var: tiden, verksamheten, personaltäthet och 
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barngruppens storlek. Detta gjorde jag med hjälp av att markera i texten och finna mönster 

(Ahrne & Svensson, 2015). I mitt resultat och min analys så har jag valt att ge respondenterna 

fingerade namn, dessa är 

Pedagog 1: X1 

Pedagog 2: X2 

Dessa två arbetar på samma förskola, en mindre förskola med färre avdelningar. 

 

Pedagog 3: X3 

Pedagog 4: X4 

Pedagog 5: X5.  

Dessa tre arbetar på samma förskola, denna är större och har fler barn och fler avdelningar. 

 

I min analys fann jag att det som var återkommande var saker som handlade om det 

ekonomiska ramverket. Det lyfter fram hur förskolor behöver anpassa sig efter de 

förutsättningar som finns i verksamheten och i den enskilda kommunen. Detta kan handla 

om olika saker så som lokalernas utformning, vilka material som finns för inomhus- och 

utomhusaktiviteter. Det kan även handla om saker som personaltätheten och barngruppens 

storlek. (Eriksson, 2014). De ekonomiska ramverken påverkar också personalens arbetstider 

och förskolans öppettider likväl som det påverkar hur cheferna väljer att utbilda och anställa 

personal samt sätta löner. Vad som ligger till grund till detta är vilken typ av ekonomisk 

resurs varje förskola får ta del av samt hur mycket statsbidrag de får (Dahlberg, Lundgren & 

Åsen, 1991). 

Etiskt ställningstagande 

Informationskravet: Som forskare ska jag informera om att deltagandet i studien är frivilligt 

och att de som intervjuas har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2016). Detta 

gjorde jag genom att först beskriva det i missivet sedan även berätta det inför varje intervju 

när vi träffades. 

Samtyckeskravet: Jag ska be om tillåtelse och samtycke inför intervjun (Vetenskapsrådet, 

2016). Detta gjorde jag genom att beskriva i missivet att jag med deras tillåtelse ville spela in 

vårt samtal. Genom att de som jag intervjuade var vuxna behövde jag inte vårdnadshavares 

tillåtelse som jag skulle behövt om deltagarna var under 15 år. 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som samlas in går under tystnadsplikt och lämnas 

inte ut till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2016). Då jag intervjuade förskolor med samma chef 

så hade jag skrivit under en tystnadsplikt sedan tidigare, då jag sommarjobbat på en av 

förskolorna. Jag informerade även deltagarna om att uppgifterna inte skulle behandlas på 

sådant sätt att obehöriga skulle kunna ta del av dem och förstå vilka det handlade om. 

Nyttjandekravet: Information jag samlar in får inte användas för icke vetenskapliga syften 

eller på ett sätt så de kan skada de berörda (Vetenskapsrådet, 2016). Här beskrev jag också att 

informationen jag samlades in endast var till uppsatsens ändamål.  
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Utifrån mitt etniska ställningstagande beskrev jag även för deltagarna att även om jag håller 

dem anonyma i uppsatsen och inte beskriver förskolorna eller kommunerna så kan jag inte 

garantera att ingen förstår vilka som deltar. Detta på grund av att om någon annan anställd 

som vet att jag har varit på förskolan och intervjuat senare läser studien så kan denne förstå 

att arbetskamraterna påverkat resultatet på något vis. 

Metoddiskussion 

I mitt val av respondenter valde jag bekvämlighets urval (Bryman, 2011) då det inte var 

möjligt att spendera flera timmar i bil enbart för att utföra intervjuer samt att förskolechefen 

visste vem jag var. Även om jag inte kände mina respondenter så bor vi i ett litet samhälle 

och därför visste jag vilka det var som jag skulle intervjua samt att de visste vem jag var. 

Detta kan ha påverkat respondenternas inställning till att ställa upp. Men genom att både 

beskriva samtyckeskravet i missivet samt under intervjun var respondenterna medvetna om 

att intervjun var helt frivillig (Vetenskapsrådet 2016). En annan nackdel med att känna till 

varandra, eller intervjuer överlag kan vara att respondenten svarar utifrån vad den tror att 

jag vill höra (Løkken & Søbstad, 1995). Därför poängterade jag även vid i intervjustarten, att 

det inte fanns några rätta eller felaktiga svar och på så vis visar jag på att jag vill få deras 

personliga tankar och åsikter vilket jag upplevde att jag fick. 

 

Jag upplever att det finns fördelar och nackdelar med att inte dela med sig av 

intervjufrågorna innan, vissa av mina frågor kanske hade varit enklare att besvara om de 

kunnat diskutera med arbetslaget samtidigt som de då inte blivit individuella svar (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne, 2015). Detta tror jag också kan vara individuellt, då jag inte upplevde 

detta på alla intervjuer utan bara några av dem. 

 

En utmaning i att intervjua är att tolka och analysera resultatet utan att lägga in mina egna 

tolkningar i svaren. Løkken och Søbstad (1995) beskriver hur vi som människor söker en 

helhet, får vi bitar av svar kan vi dra en slutsats som nödvändigtvis inte stämmer utan är 

något som vi skapat för att skapa just denna helhet. För att undvika detta försökte jag 

använda mig av följdfrågor för att få deras helhet av svaret och inte min egen. Rienecker & 

Stray Jorgensson (2013) beskriver hur vi inte kan säga något generellt när en gör en kvalitativ 

undersökning då studien är väldigt begränsad, dock menar de att vi kan säga något om det 

som gäller för just det som har undersökts vilket också är något att tänka på inför resultatet. 
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Resultat & analys 

Resultat  

De fyra faktorer som kan påverkar verksamheten är tiden, lokalerna, personaltätheten samt 

barngruppens storlek, dessa faktorer fanns i analysen av det empiriska materialet. Detta är 

de fyra huvudteman som jag valt att utgå ifrån i följande del.   

Tiden   

Förskolan är en verksamhet som är styrd av tid. Förskolorna i studien har öppet från klockan 

6 på morgonen till klockan 18 på kvällen, måndagar till fredagar vilket betyder att det är den 

tiden som personalen och barnen är i verksamheten. Både barnen och pedagogerna har olika 

tider i verksamheten och med dessa förutsättningar ska pedagogerna få vardagen att fungera 

med lek, lärande och aktiva mellanrum såsom matstunder och vila på ett väl avvägt sätt. 

En tid som passar alla 

Pedagogerna i studien beskrev att under åren så har tiderna varit annorlunda för 15-

timmars. Det har inte alltid varit tisdag, onsdag och torsdag 8.30 till 13.30 som det är nu i de 

aktuella förskolorna utan kan ha varierat mellan olika tider och antal dagar i veckan. De 

beskrev även att tiderna skiljer sig åt idag beroende på vilken förskola och kommun som 

familjerna tillhör. En del av pedagogerna ansåg att 15-timmarstiden kunde vara svår att få 

till så den passade alla och att pedagogerna upplevde att även om barnen var i verksamheten 

fem timmar per dag kunde detta vara för lite.  

 

”15timmars har egentligen väldigt lite tid i förskolan, speciellt de här små. Om de kommer halv 9 och 

sedan äter vi lunch vid halv 11, sedan sover de. Det är väldigt kort tid på förmiddagen, bara två 

timmar.” – X5 

Här menar pedagogerna på att mycket tid går bort till att äta och sova, hade tiderna varit 

annorlunda eller fler så hade barnen haft mer tid till att vara med på de planerade 

aktiviteterna samt leka med sina kompisar. 

 

Pedagogerna menar att det kan vara svårt att hitta en tid som passar alla, många gånger 

”sover småsyskonen precis när det ska hämtas eller lämnas”(X3) vilket gör att vårdnadshavarna 

får krångla. Pedagogerna anser att kommunen inte tänkte till när ”de sänkte allmänförskola från 

4år till 3år, då många 3åringar fortfarande sover.” (X4). För att få tillgång till de vardagliga 

aktiviteterna räcker timmarna inte till längre. 

  

Några av pedagogerna beskrev hur det idag jämfört med för ca 10-15 år sedan, upplevs 

viktigare att ha barnen i förskolan, som om det är förskolan som är viktigast och hemmet ett 

komplement. De vårdnadshavare som har ”möjlighet att ta de lite lugnare på morgonen är ofta de 

som är mest stressade när de ska lämna barnen.” (X4) Detta kan bero på att ”de försovit sig eller 
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något syskon som vill äta precis vid lämning.” (X3) Pedagogerna beskrev att de ansåg att det var 

”bättre för barnen samt vårdnadshavarna att ta det lugnt och ha en dialog med förskolan och ta den tid 

som behövdes för dem”.(X4)  

 

Pedagogerna i studien beskriver hur tiden ändå är ”viktig, även om de vill uppmana till att 

känna lugnet på morgonen så kan några minuter ha stor betydelse för barnen.” (X3) Pedagogerna 

beskriver hur ”barnen snabbt kommer igång med lekar direkt efter frukost samt när 15-timmars 

kommer vid halv nio”. (X4) Pedagogerna menar att det är lika svårt som lätt, alla barn är här 

och kommer du in som ny kan det var svårt att komma in i leken direkt. 

  

”Den tiden så är ju alla barn här, att då komma som ny är tufft för alla finner varandra så fort, så 

kommer du inte exakt halv så har alla börjat leka och då kan det vara svårt att ta sig in i leken men det 

är ju då vi måste hjälpa till och stötta.”– X4 

Pedagogerna menar på att det är de som blir viktiga i sådana situationer, de ska stötta 

barnen så att de kan ta sig in i lekarna tillsammans med de andra barnen. Dock menar några 

pedagoger att detta inte är något statiskt, ”nästa dag kan det vara ett annat barn som kommer lite 

sent men barnen kommer in i leken till slut.”(X4).  Pedagogerna beskriver hur de tror att det är 

en fördel att ”skapa en kontinuitet från början så att barnen kommer in i verksamheten och förstår 

hur det funkar.” (X1). Detta betyder inte att barnen måste vara i verksamheten 7-16 måndag 

till fredag utan huvudsaken är att ”man skapar en kontinuitet utifrån den tiden som är tänkt för 

barnet.”(X1). 

 

”Är man trygg i sig själv och har kommit in i gruppen så tror jag inte att det gör någonting att man 

är här färre timmar. Du kan snarare bli tryggare av det. Men jag tror att det är viktigt att när man 

ska skolas in att man har kontinuitet i början, men det kan vara kontinuitet i tre dagar i veckan. Så att 

man inte skolas in som ny och sen bara är här någon dött (dialekt, betyder stund) nu och då. Det kan 

vara jobbigt för vissa barn i början och därför tror jag det är viktigt med kontinuitet.” – X1 

Att använda tiden på ett bra sätt 

Några av pedagogerna i studien beskrev att det fanns tre dagar som var mer intensiva än 

övriga, detta var tisdag, onsdag och torsdag, anledningen till detta var att alla barn deltar i 

verksamheten då. Samtliga pedagoger beskrev att de hade ”valt att lägga sina styrda aktiviteter 

dessa dagar för att inget barn skulle känna att de gick mist om något”. Vidare beskrev de även att 

tisdag, onsdag och torsdag så spelade det ingen roll om barnen var 15-timmars eller 40-

timmars, för då var alla barn där och erbjöds samma saker. Men i de planerade aktiviteterna 

var det ändå 15-timmars som erbjöds först, för att pedagogerna visste att ”var det några barn 

som inte hann med så kunde de ju göra aktiviteten en fredag eller måndag när 15-timmars inte var 

där.” (X4).  En positiv faktor med 15-timmars var att pedagogerna ”försökte erbjuda barnen så 

mycket som möjligt dessa dagar” (X3), både av planerade aktiviteter samt frilek, för att barnen 

skulle få känna sig delaktiga i allt.  
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Några av pedagogerna påpekade att ibland valde de att inte planera dessa dagar. Det fanns 

olika anledningarna till detta, en var att ”vårdnadshavare skulle slippa känna stressen över att 

deras barn kommer försent till något.” (X3). Pedagogerna menade även att ”de barn som 

spenderade mindre tid i verksamheten bara ville leka med sina kompisar när de väl var där.” (X4), 

alltså ville pedagogerna inte ta bort den tiden för barnen då de ville ta hänsyn till vad barnen 

ville göra i verksamheten. 

 

I studien framkom att det var svårt att fördela tiden så att alla barn alltid kände sig delaktiga. 

Pedagogerna beskrev att ibland om de skulle gå på teater eller åka och bada så fungerade det 

bara vissa dagar och tider, vilket alla barn inte kunde delta i, eftersom barnens tider i 

verksamheten skiljer sig åt. Pedagogerna beskrev hur det hade varit lättare att planera om de 

hade vetat att ”alla barn deltog i verksamheten mellan 8 och 14, för att alltid kunna inkludera alla 

barnen.” (X1).  

 

Pedagogerna beskrev hur ”de använde sin tid för att erbjuda barnen det som de var intresserade av 

och att om de valde att vara hemma eller åka hem tidigare så blev barnen inte uteslutna för det” utan 

att det hela tiden kom nya möjligheter till allt, kanske inte samma pyssel men någon typ av 

pyssel. Pedagogerna i studien beskrev hur de ansåg att ”barnens tid i förskolan var intensiv, 

speciellt 15-timmarstiden då det var som mest barn i verksamheten”. Detta var både på gott och 

ont, och de beskrev hur det var bra för barnen att få känna den lugna stunden med, antingen 

hemma eller på förskolan. Pedagogerna beskrev hur ”de fanns de som inte hade möjlighet att 

vara hemma med sina barn eller sluta tidigare ibland” (X3), och menade då på att det var positivt 

att 15-timmars fanns, ”då det gav barnen möjlighet att få kortare veckor ibland.” (X2).  

Verksamheten 

Lokalerna och barnen 

Pedagogerna i studien beskrev hur lokalerna ”påverkade barnen på olika sätt och även hur miljön 

skiljde sig åt beroende på var man jobbade.” (X1). Några av pedagogerna var överlag nöjda med 

sina lokaler, och beskrev ”hur det bara var en avdelning som endast hade ett rum”.(X4). På den 

avdelningen fanns inga möjligheter till att stänga in sig och vara i fred utan barnen fick 

försöka skapa små rum i det stora befintliga rummet. De andra pedagogerna beskrev i sin 

tur att de hade väldigt små lokaler som de upplevde begränsade barnen mycket och var en 

av anledningarna till konflikter i gruppen.  

 

”Smålokaler ger inte utrymmen till rollek. Vi har skapat mer en verkstad och rollekarna får ta plats 

utomhus, därav spenderas mycket tid ute. /…/ Egentligen inte så bra lokaler, begränsar barnen och för 

små lokaler till antalet barn.” – X1 

 

”Väldigt små lokaler, det är svårt. Det är inge bra, barnen är upp i varandra hela tiden. Jag tror att det 

är mycket konflikter på grund av lokalerna. Vissa barn vill ju gå iväg och vara i fred men det går inte. 
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Det blir inte heller så spontant, vi kan inte bara ta fram och måla eftersom det är typ två stycken som 

kan måla sen måste det ligga och torka och då finns det inte plats.” – X2 

Pedagogerna menar på att lokalerna skapar begränsningar för barnen på så sätt att de inte 

kan leva ut allt de vill, de måste anpassa sig utifrån miljön. Även att mycket konflikter 

uppstår på grund av lokalernas storlek. Barnen får inte vara ifred om de vill de för det finns 

inte utrymme.  

 

I studien beskrevs det att det var svårt som pedagog att jobba för att alla barnen skulle känna 

att miljön var inspirerande samt att det fanns svårigheter med att anpassa miljön så att den 

var utmanande för alla barn. Detta var något pedagogerna lyft för att påvisa att lokalerna 

tillsammans med barngrupperna skapar svårigheter, likaväl för pedagogerna som för 

barnen. 

Övrig miljö är betydelsefull när lokalerna är små 

I studien beskrev pedagogerna hur den övriga miljön fick ta mer plats när lokalerna inte var 

anpassade för grupperna. De beskrev hur idrottshallar, utegården samt närmiljön, så som 

skogen blev miljöer som de aktivt använde. Några av pedagogerna beskrev det positvia med 

när miljöerna då de ansåg att dessa var bra för att barnen skulle få springa av sig samt” att 

pedagogerna kunde planera större aktiviteter i dessa miljöer.” (X2). 

 

Genom att lära känna sin miljö och sin barngrupp beskrev pedagogerna hur ”de hade anpassat 

sig till det som de hade.”(X3). De visste att lokalerna var till viss del små och att de hade 

tillgång till naturen och på så vis beskrev de att både de och barnen gjort det bästa av 

situationen.  

Personaltäthet 

Närvarande pedagoger 

I studien beskrevs det hur det handlade om att vara närvarande i verksamheten som 

pedagog. Genom detta kunde pedagogerna skapa en trygg och lärande miljö för barnen men 

även tillsammans med dem. Pedagogerna beskrev att det handlade om att utgå från barnens 

intressen och sedan tillföra och utmana dem där.  

 

”Vi tänker på hur vi är som pedagoger. Vi ska vara närvarande och medforskande och skapa miljöer 

där barnen får lär av varandra. /…/ Jag brukar tänka att man har tre pedagoger, jag är en pedagog, 

barnen en och miljön den tredje, där alla delar är lika viktiga. Den synen har jag.” – X1 

Pedagogerna menade på att det måste finnas en medvetenhet hos pedagogerna själva för att 

kunna skapa situationer som barnen både uppskattar och kan lära sig något av. 

 

Genom att ha barn med olika närvaro så beskrev några pedagogerna att ”vissa barn gick miste 

om skapandesituationer”.(X4). Detta berodde på att pedagogerna la fokus på det de tider som 

15-timmars var i verksamheten eftersom det var då det var mest barn. Så när 15-timmars 
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gick hem och några barn anslöt så drog inte pedagogerna igång någonting eftersom då 

började även personal att gå hem. Pedagogerna beskrev även hur ”det inte fungerade att dra 

igång saker när man var ensam kvar och hade många barn utan att då blev det barnpassning 

istället”.(X3). Därför menade pedagogerna att det var tur att de fick ha 15-timmars de tider 

som de hade idag, när de kunde ta stöd av varandra i personalgruppen och på så vis kunde 

vara närvarande pedagoger. 

 

Att barnen i verksamheten har olika tider och spenderar olika mycket tid i verksamheten 

beskriver pedagogerna i studien som en faktor som påverkar dem och deras tider. I 

semestertider blir det en kostnad för alla vikarier som ska vikariera och finns det inga 

vikarier så är det personalens semester som blir påverkad.  

 

”Att många barn är här på lov påverkar personalen. Vi kan inte vara lediga som vi tänkt för då fattas 

det personal. Vissa somrar är mer än hälften av barnen 15-timmars, som inte har behov av att vara här 

men har rätt till det. Detta gör att personalens semester påverkas. Varför bestämmer man inte att 15-

timmars har lov under sommarlovet? Eftersom man som förälder bör tänka på att barnen behöver 

minst fyra veckors sammanhängande semester.” – X4 

Pedagogerna ansåg att för att det skulle vara en fungerande verksamhet för alla, både 

personal och barn krävdes det att alla fick rätt till sina tider. Detta skapade dock en svårighet 

under semesterperioder då barn har rätt till att vara i verksamheten och personalen har rätt 

till semester men om det inte finns vikarier så krävs det att personalen arbetar även om de 

anser att vissa av barnen inte har behov av förskolan under dessa tider. 

Att utmana barnen i sitt lärande 

Pedagogerna beskrev hur de arbetade för att ”alla barn skulle känna sig trygga i verksamheten, 

oavsett hur mycket tid de spenderade där” (X1). Några av pedagogerna påpekade att för att 

barnen ska kunna utmana och lära sig i förskolan så måste de vara trygga med miljön, 

barnen och pedagogerna. Vissa av pedagogerna menade även på att genom att ”tillåtas vara 

delaktig och få ha inflytande i verksamheten så skapades trygghet för barnen” (X4). Pedagogerna 

menade dock att hur barnen tog till sig lärande samt hur trygga det var i miljön ”handlade 

mer om barnen som individer än om vilka tider de hade” (X1) i verksamheten.  

Barngruppens storlek 

Färre barn betyder att pedagogerna hinner se barnen. 

Pedagogerna beskriver hur barngruppens storlek påverkar intensiteten i verksamheten och 

hur ”barnen som ingår i 15timmarsverksamheten går miste om den lugna stunden”(X3), som ibland 

uppstår när det är mindre barn. Genom att ”dela på barnen och skapa mindre grupper”(X1), 

under dagen försöker pedagogerna dra ner på tempot lite grann, dels för att ”barnen ska 

hinna fokusera på något” (X2), men även för att som pedagog hinna se alla barn. Att dela in 

barnen i grupper gynnar även deras lärande menar pedagogerna, barnen kan utmana sig 

själva mer jämfört med om de sitter i stora grupper hela tiden. 
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För och nackdelar med stora barngrupper 

Genom att barngrupperna är stora så beskriver pedagogerna att ”de får ta till strategier för att 

vara säkra på att de hinner se alla barn under en dag.”(X4). Detta genom att gå runt och heja på 

alla barn på morgonen och vid samlingen innan lunch. Alla barn har inte heller ett behov av 

pedagogerna i verksamheten utan klarar sig väldigt mycket själva medan andra barn är mer 

krävande.  Pedagogerna beskriver hur detta gör att ”vissa barn bara finns i periferin även om det 

är kanske just dessa barn som behöver uppmärksammas och utmanas för att ta sig vidare i sitt 

lärande.”(X3). Det finns även andra barn som egentligen klarar sig själv men har ett större 

behov av uppmärksamhet och det kan lätt hända att fokuset då riktas mot dessa. 

 

I stora barngrupper beskriver pedagogerna att ”barnen har mycket lekkamrater att utveckla sitt 

sociala samspel med, samtidigt som de har många att dela med sig av sakerna med”(X3). Jämfört 

med att vara hemma med en vårdnadshavare och eventuellt något syskon ska nu ”barnen 

istället kämpa mot 15-16 andra barn om alla leksaker samt uppmärksamheten”(X5). Pedagogerna 

beskriver att det kan vara svårt då inte alla barn väljer att kämpa om saker, de nöjer sig med 

att inte få ha leksaker eller söker inte uppmärksamhet av pedagogerna. Pedagogerna menar 

även på att en anledning till att det blir så här ”kan vara att 15-timmars är här när alla barn är 

här”(X5), vilket gör att barnen har fullt upp med att hinna leka och pedagogerna har fler barn 

att hinna bekräfta.  

 

I studien framkom också att även om det blir många barn tisdag, onsdag och torsdag 

eftersom 15-timmars deltar i verksamheten så har ju ”pedagogerna anställts utifrån det 

barnantalet, de har resurser utifrån gruppen” (X1) och på så vis så hade situationen varit likadan 

om 15-timmars inte deltagit i verksamheten. Det hade då varit mindre barngrupper men 

även färre i personalen. 

 

Pedagogerna beskriver hur de tror att anledningen till att barngrupperna är så stora är för att 

många väljer att ha sina barn i 15-timmarsverksamhet. Detta av ”säkerhetsskäl för att inte stå 

utan förskoleplats den dagen vårdnadshavarna ska tillbaka till arbetet”(X3). Genom att erbjuda 

plats till barn vars vårdnadshavare är föräldralediga och sedan ge förtur till syskon skapar 

en stress hos vårdnadshavarna, beskriver pedagogerna. Men pedagogerna beskriver ändå 

hur det är positivt att placera barnen i 15-timmars då ”småsyskonen tidigt får en inblick” (X5) i 

verksamheten och då kan bli lättare att skola in senare. 

Att anpassa sig efter barngruppens storlek 

I studien framkom hur pedagogerna arbetar med att anpassa aktiviteterna för att det ska 

fungera ”även om barngrupperna är stora”(X1). Pedagogerna lägger fokus på de dagar det är 

mest barn och på lärtillfällena som erbjuds under dagarna. Pedagogerna beskriver hur de 

genom att göra på det här viset får barnen ta del av så mycket som möjligt de dagar de är i 

verksamheten samt att pedagogerna ”får tid att sitta ner med barnen” (X1) och hinna bekräfta 

dem.  
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Sammanfattning 

Studiens resultat visar på att 15-timmars spenderar sin tid i förskolan när det är mest barn i 

verksamheten. Detta gör att barngrupperna är stora, speciellt tisdag, onsdag och torsdag då 

alla barn deltar. Pedagogerna beskriver hur lokalerna inte är anpassade efter barngruppen 

och att de upplever att det är svårt att skapa en miljö som är anpassad för alla barn. 

Pedagogerna beskriver hur de upplever att tiden påverkas av barngrupperna och lokalerna, 

då tid som egentligen kunnat gå till aktiviteter tillsammans med barnen istället går till att 

försöka hitta lösningar till att få en fungerande miljö. När barngrupperna är som störst 

upplever pedagogerna att tiden till att se och bekräfta alla barn minskar samt att alla barn 

inte söker uppmärksamhet av pedagogerna vilket gör att de hamnar i periferin. Även om det 

kan upplevas att det mest bara finns negativa faktorer kring 15-timmars så menar 

pedagogerna på att verksamheten är mer aktiv och det är mer erbjudande de dagar som 15-

timmars deltar i verksamheten, så de behöver inte uppleva att de går miste om någonting. 

15-timmarsverksamhet ger även upphov till att barnen får prova på att ha förändrade tider 

och att det skapar en bra och trygg inskolning för barnen, även för deras syskon. 
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Diskussion 

Resultat diskussion 

Syftet med min studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om barns olika närvaro i 

förskolan och vilka positiva och negativa faktorer som fanns med olika närvaro i förskolan. 

För att belysa dessa delar har jag valt att använda tid, lokaler, personaltäthet och 

barngruppens storlek som rubriker, samma som i resultatet. Detta har jag gjort då jag fann 

det som centrala delar i min analys samt att det är faktorer som påverkar förskolan och som i 

sin tur påverkas av 15-timmars verksamhet. Genom att slussa in mer barn i förskolorna blir 

barngrupperna större och lokalerna blir för små. Detta påverkar pedagogernas tid till varje 

enskilt barn (Alvestad et al. 2013). 

Tiden  

Studien visar att 15-timmarstiden är svår att få till för att den ska fungera bra, genom att först 

vara mellan 8.00–11.00 beskrev pedagogerna hur vårdnadshavarna ansåg att de bara hann 

lämna innan barnen skulle hämtas igen. Medan pedagogerna menar på att 8.00–11.00 hela 

veckan var en bättre tid då barnen var aktiva den tid de var i verksamheten. Idag när barnen 

är där från 8.30 till 13.30 tre dagar i veckan så går mycket tid bort till att äta och sova. 

Broström et al. (2012) och Jonsdottir (2007) beskriver hur förskolan ska ge barnen möjlighet 

till en fungerande dagsrytm fylld med möjligheter till samspel med andra barn och vuxna 

och ett lärande samt möjlighet till de aktiva mellanrummen så som vila och måltider. Men 

genom att 15-timmarsverksamheten ligger mellan 8.30 och 13.30 och lunch serveras 10.30 så 

går mycket tid bort till att äta och sova. Speciellt för de minsta barnen som kan sova länge. 

Då försvinner tid från samspelet och lärandet, vilket resultatet visade som ett hinder i 

verksamheten. 

  

Pedagogerna beskrev även hur de uppmuntrade föräldrarna till att inte stressa på morgonen 

utan att de som har möjlighet ska ta det lugnt, samtidigt som de påpekade att så länge det 

finns en dialog med förskolan är det okej att komma sent eller vara hemma. Samtidigt 

menade pedagogerna för att barnens skull var det viktigt att komma dit halv nio. Jonsdottir 

(2007) beskriver hur barn fort hittar varandra och att komma in som ny eller komma senare 

kan göra att barnen inte kommer in i leken direkt. Detta beskrev också pedagogerna som en 

svårighet, att vissa barn blir utanför då övriga barn redan kommit in i sina lekar. Dock menar 

pedagogerna på likadant sätt som Jonsdottir (2007) att detta inte handlar om att barnen inte 

är omtyckta eller har problem att skapa sig relationer, utan om att de helt enkelt kommer till 

verksamheten i fel tid.  Dewey (1960) beskriver även att en anledning till att barn kan ha 

svårt att komma igång med leken beror på att de inte har samma kontinuitet i vardagen, och 

saknar erfarenheter av förskolan som barnen som går heltid har. Detta skiljde sig från mitt 

resultat, då detta visade på att barnen inte behöver ha hela veckor för att känna kontinuitet 

det räckte med att barnen hade den kontinuitet som var planerad.   

 



 

 

25 

Jonsdottir (2007) beskriver hur alla barn ska känna sig trygga i verksamheten även om deras 

tider skiljer sig åt, vilket pedagogerna också visade genom att beskriva hur de hälsade på alla 

barn och försökte skapa en relation till alla. Pedagogerna menade dock att tiden inte alltid 

räcker till när barngrupperna är stora och barnen har olika närvaro, och att det på så vis kan 

vara svårt att hinna med att bekräfta alla barn. Detta är något som Jonsdottir (2007) beskriver 

som betydelsefullt, men svårt när man ska få en hel verksamhet att fungera med lärande och 

aktiva mellanrum. 

Lokalerna 

Studien visar att lokalerna i förskolan påverkar verksamheten i relation med barngruppens 

storlek. Pedagogerna i min studie upplevde att deras lokaler var både positiva och negativa 

då de gav möjlighet för barnen att vara delaktiga i hur de skulle utforma de få rum som de 

hade. Samtidigt var lokalerna små så det fanns ingen möjlighet för barnen att gå undan och 

vara i fred vilket istället var en anledning till konflikter i barngruppen. Här beskriver 

Broström et al. (2012) att barn påverkas positivt av att få ansvaret att lösa sina konflikter 

själva, då skapas ett lärtillfälle för barnen. Pedagogerna i studien ansåg dock att barnen 

kanske inte förstod var problemet var eftersom det var platsbristen som var orsaken till 

konflikten och då är det inte så lätt att lösa. 

 

Studien visar att pedagogerna anpassat sig till vad de hade att jobba med och valde att 

använda sig av miljön runt omkring då lokalerna inte räckte till. Som Broström et al. (2012) 

också beskriver så fick barnen använda sig av fri lek utomhus och i gympahallen vilket 

hjälpte deras samspel. Pedagogerna jobbade även med små grupper för att skapa en relation 

till varandra. Även för att få möjlighet att se och bekräfta barnen och skapa trygghet för att 

barnen, som Broström et al. (2012) menar, ska kunna ta del av lärandet. 

Personaltäthet 

Som Jonsdottir (2007) beskriver så är det pedagogernas jobb att stötta barnen i verksamheten. 

Det är pedagogerna som ska stötta barnen i de aktiviteter som de håller på med, så som 

frilek, skapande eller samspel. Studien visar att pedagogerna jobbar för att hela tiden vara 

närvarande och kunna stötta samt utmana barnen i deras lekar och deras planerade 

aktiviteter.  

 

Jonsdottir (2012) beskriver hur det kan vara svårt för pedagoger att hinna med och hjälpa 

barnen i till exempel deras kamratrelationer när barnen inte alltid är där. Detta menade 

pedagogerna också på då de upplevde att barn som deltar i 15-timmars gärna vill leka med 

sina kompisar när de kommer till förskolan. Barnen kräver inte uppmärksamhet på samma 

sätt som andra barn likaväl som att pedagogerna kanske inte hinner uppfatta de olika 

behoven som barnen har. 
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Studien visar att pedagogerna valde att jobba i mindre grupper för att kunna följa barnens 

utveckling och stötta dem i deras lärande. Detta beskriver Broström et al. (2012)  som en 

viktig del i arbetet som pedagog. Broström et al. (2012) & Thomason & La Paro (2012) 

beskriver även hur det krävs en bra relation mellan barnen och pedagogerna för att 

pedagogerna ska kunna fånga upp vad som intresserar barnen samt att barnen ska få känna 

sig respekterade (Broström et al. 2014). Här menade pedagogerna att även om de fångade 

upp vad barnen var intresserade av så påverkade lokalerna också valet av vad man kunde 

jobba med. Så även om de kunde få till ett samspel mellan barnen var det inte lika lätt att få 

till det med miljön. Pedagogerna beskrev sig själva som splittrade i sitt yrke när de ville 

jobba för och med barnens intresse men faktorer som tid och miljö satte stopp för deras 

arbete. 

Barngruppen  

Studien visar att flera pedagoger ansåg att barngrupperna var stora. Det var svårt att få till 

det med tanke på att personaltätheten och lokalerna också är faktorer som ska räknas in. 

Pedagogerna menade på att tisdagar, onsdagar och torsdagar planerades det för att kunna 

erbjudas aktiviteter när barngrupperna var som störst medan måndag och fredag var lite 

mer dagar som blev över. Alvestad et al. (2013) beskriver att detta är en stress för pedagoger 

vilket gör att miljön blir stressad också, det går åt mer tid att planera dagen istället för att 

vara spontant. Detta visar även studiens resultat på, de dagar som alla barn är i 

verksamheten planerar man upp dagarna, det finns inte utrymme till att vara spontana. 

 

Pedagogerna beskriver hur en anledning till att barngrupperna är stora beror på att det är 

många 15-timmars i verksamheten. Detta är inget pedagogerna eller vårdnadshavarna 

kontrollerar, utan det är kommunen som styr över barngrupper och lokaler. Men 

pedagogerna menar att vårdnadshavare placerar sina barn tidigt i förskolan på grund av oro 

över att stå utan plats när de ska tillbaka till sitt arbete. Rhyner et al. (2012) och Broberg et al. 

(2012) beskriver hur man som pedagog kan jobba på olika sätt för att utforma en trygg miljö 

redan från start, speciellt för de minsta även om barngruppen är stor. Här menar 

pedagogerna att det är en fördel med 15-timmars då deras syskon tidigt kommer in i 

verksamheten och är ofta väldigt nyfikna på vad som sker vilket underlättar inskolningen 

när den kommer. 

 

Pedagogerna i studien ifrågasätter anledningen till att det valdes att sänka ålder på allmän 

förskola från fyra år till tre år, de menar på att många tre åringar fortfarande sover och 

tappar då en stor del av dagen i verksamheten medan fyra åringar får ut mer av att spendera 

sin tid där. Här menar Tallberg Broman (1995) att det verkar som om tanken finns att barn 

inte lär sig någonting förrän de fyller sju år och därför värdesätts inte åren innan. Här kan vi 

tänka som Tallberg Broman (1995) att antagligen värdesätter kommunen barnen och deras 

lärande från tre års ålder i alla fall då det är från den ålder som förskolan erbjuds avgiftsfri, 
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medan pedagogerna anser att barnen bör vara fyra år innan de erbjuds avgiftsfri förskola för 

att de då anpassar sig bättre till den planerade dagsrytmen. 

 

Stora barngrupper betyder inte bara mängder av kamrater och möjligheter till att hitta 

lekkamrater som Tellgren (2014)  beskriver utan resultatet visar även på att stora 

barngrupper betyder att det är flera att kämpa med om uppmärksamhet och om leksakerna. 

Jonsdottir (2007) beskriver detta som något som kan vara förödande för vissa barn om 

utanförskapet är något som håller i sig. I resultatet framhålls att pedagogerna inte upplever 

detta som ett problem utan att barnen snabbt hittar varandra eller får hjälp in i leken av en 

pedagog. Pedagogerna menar på att om barnen är trygga i sig själva så spelar det ingen roll 

om barnen är där färre timmar utan det fungerar ändå, samt att barnen inte påverkas på 

samma sätt över den stora barngruppen, det är mer pedagogerna som känner stress över att 

inte hinna med. 

Slutsats 

Studien resultat visar på mycket negativa upplevelser av 15-timmarsverksamhet samt att 

resultatet visar på att pedagogerna uppmuntrade föräldrarna till att vara hemma med sina 

barn, som om förskolan i sig inte är något positivt. Utifrån de ekonomiska ramarna 

(Eriksson, 2014) som finns i förskolan upplever jag att det egentligen handlar om hela 

verksamheten, inte 15-timmarsverksamhet. Detta genom att många som deltar i 15-timmars 

verksamhet är föräldralediga så har dessa barn en möjlighet till att vara hemma och genom 

att barngrupperna är stora och lokalerna små så blir tiden i förskolan påverkad (Alvestad et 

al. 2013). När pedagogerna beskriver hur de skapar strategier för att hinna se alla barn eller 

att de försöker dela in i mindre grupper för att en stund med lugn och fokus så kan det vara 

för att pedagogerna upplever en stress över att inte hinna med (Alvestad, 2013). Därför 

underlättar det om barnen som har möjlighet att vara hemma ibland är det, för då hinner 

pedagogerna med alla barn (Broström et al. 2012). Dock beskriver även resultatet att om 

förskolan har färre barn så krävs det också färre i personalen, vilket gör att pedagogerna då 

är tillbaka på samma ruta, fast utan 15-timmars. Som blivande förskollärare tror jag att 

vikten ligger i att kommunicera, vill pedagogerna ha en förändring gällande 15-timmars, 

lokalernas storlek eller barngruppen så behöver de vårdnadshavarnas hjälp för att 

uppmärksamma kommunen till att göra någon förändring. 

Framtida studier 

En återkommande punkt i min studie var hur vårdnadshavarna i relation till 15-timmars. 

Därför skulle en framtida studie om 15-timmarsverksamhet ur vårdnadshavares perspektiv 

vara intressant, för att se i vilka banor de tänker kring att ha sina barn i förskolan när de 

själva är hemma av olika anledningar, samt jämföra detta med de vårdnadshavare som har 

valt att inte ha sina barn i förskolans verksamhet.  
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Det skulle även vara intressant att ta studien till en annan nivå och diskutera med 

förskolecheferna eller kommunerna angående förskolornas lokaler och de stora 

barngrupperna, för att få höra hur de tänker kring det och hur de ser på förskolan på längre 

sikt. Är det meningen att förskolorna ska vara överfulla när lokalerna inte är anpassade för 

det? 
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Bilaga 1 

 

                                    Missiv  

Avdelning för utbildningsvetenskap 

Student: Maja Kristofersson 

E-post: x x x 

 

Mitt namn är Maja Kristofersson och är student i förskollärarprogrammet. Jag läser sista 

terminen och i min Cuppsats genomför jag en studie om pedagogers uppfattningar 15-

timmars och hur olika närvaro påverkar verksamheten på förskolan 

 

Kommuner ska erbjuda barn från 1års ålder plats i förskolan efter vårdnadshavarnas behov, 

detta betyder även att barn till föräldralediga, arbetssökande och sjukskrivna har rätt att vara 

i verksamheten. Detta är dock tidsbestämt och i vår kommun är tiden satt till 15timmar i 

veckan. 

 

Vill ni delta i denna studie och ge er syn på 15-timmars närvaro i förskolan? 

 

Jag kommer att återkomma till er, för att höra om ni kan tänka er att delta i min studie om ni 

inte svarar direkt utan vill fundera på saken. Om ni vill delta kommer vi gemensamt komma 

överens om en dag och tid som passar er för intervjun gärna under vecka 15. Jag kommer att 

komma till er verksamhet för att underlätta er planering av dagen. Eftersom mitt arbete skall 

vara färdig i maj önskar jag att intervjuerna kan ske inom en kort framtid. 

 

I denna intervju så kommer jag med er tillåtelse att spela in för att sedan kunna transkribera 

intervjun. Personuppgifter kommer inte att anges i uppsatsen och ni kommer att vara 

anonyma i studien samt att inga obehöriga kommer att kunna ta del av materialet. Under 

intervjun så har ni rätt att avbryta er medverkan då ert deltagande är frivilligt. 

Resultatet av denna studie kommer att publiceras via Miun som examens arbete. 

 

Om ni har frågor eller andra funderingar kan ni höra av er till mig: 

Mail: x x x 

 

 

Hälsningar 

Maja Kristofersson 
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Bilaga 2 

 

                                    Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

Hur många år har du jobbat inom förskolan? 

Vad har du för utbildning? när slutförde du den? 

Beskriv hur en vecka ser ut här på förskolan. 

 

Olika närvaro i verksamheten: 

Hur många arbetar på förskolan? 

Hur många barn deltar i verksamheten? 

Hur ser era lokaler ut? Hur många olika rum? Stora eller små utrymmen? 

Har-ni-15-timmars-verksamhet? 

Ca hur många barn ingår i den verksamheten? 

 

Planering av verksamheten: 

Berätta mer om hur ni planerar er verksamhet? 

Hur planerar ni för barnen ur ett trygghetsperspektiv? 

Hur planerar ni för barnen ur ett lärandeperspektiv? 

Hur planerar ni för barnen utifrån den pedagogiska miljön? 

Vad ser ni för möjligheter med barns olika närvaro i verksamheten? 

Vad ser ni för hinder med barns olika närvaro i verksamheten? 


