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Abstract                                                         

Isabella Herrström, Susanne Johnsson 

 
Barns vistelsetid på förskolan – Vår roll, förskola eller barntillsyn? 
 

Childrens stay in preschool – Our role, preschool or childcare? 
 

Antal sidor 35 

 

Syftet med studien var att undersöka hur tidsbalansen var mellan hemmet och 

förskolan ur ett perspektiv utifrån barnets vistelsetid på förskolan. För att undersöka 

detta har vi använt oss av tidigare forskning och litteratur samt genom en kvalitativ 

metod via elektroniska enkäter för vårdnadshavare och pedagoger både kommunala 

och privata verksamheter. Resultatet visar att vårdnadshavare till stor del vill korta ner 

sina barns vistelsetid på förskolan men att samhället sätter ”käppar i hjulet” för det 

med krav, både uttalade och tysta. I vårdnadshavarnas svar kan vi uppfatta att 

samhället undergräver föräldrarollen genom att påvisa att pedagoger är bäst på att 

stimulera barnet. Detta bekräftar även pedagogerna i studien som uttrycker att 

vårdnadshavarna ”utnyttjar systemet i stället för att umgås med sina barn”. Att 

samhället har så stor inverkan på familjelivet har varit genomgående i 

undersökningspersonernas svar. Samhället värnar om gruppens välmående och inte det 

enskilda barnet.  
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1.	  Bakgrund	  

Idag är förskolan en välintegrerad institution i det svenska samhället. Majoriteten av Sveriges 

barn går på förskola, kortare eller längre dagar. Resan dit har varit lång fram till hur vi idag 

ser på förskolan, både i dess form och som en självklar del i barnens uppväxtvillkor. 

Förskolan är en viktig plats för de flesta barn i Sverige. 

 

”Jag känner en stor stress inför min arbetsdag att kunna tillgodose barnets behov,  

gruppens behov och få in Lpfö98 i barnets vardag. Barnen har långa dagar och  

kräver sådant av mig som borde vara vårdnadshavarens uppgift.” 
Inga-Lill, förskollärare sedan 40 år 

 

I tidningen Förskolan står det att 2013 är 10 000 fler barn är inskrivna på förskolan jämfört 

med 2012 enligt Skolverket (2013). Detta innebär att över 480 000 barn nu går i förskolan och 

att det aldrig tidigare varit så många barn inskrivna. Många av dessa barn tillbringar mellan 

fem och tolv timmar per dag på sin förskola. Barnpsykiater Kihlbom (2003) menar att 

småbarn kan psykiskt fara illa av för långa dagar även om kvaliteten på förskolan är hög.  

 

”Min arbetsgivare kräver att jag ska vara där jämt. Jag upplever att jag inte kan vara  

borta från jobbet utan att få dåligt samvete. Tack och lov så vet jag att mina barn har  

de bästa lärarna på förskolan och de har det bra trots att jag inte är med dem.” 
   Helena, mor till två förskolebarn. 
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2.	  Inledning	  

Då vi, som genomför denna studie, har många års yrkeserfarenhet har vi märkt en förändring 

när det gäller barns vistelsetid på förskolan. Vi vill undersöka hur vårdnadshavare och 

pedagoger resonerar om barns vistelsetid på förskolan. Vi vill också veta hur pedagogerna 

anser att deras ansvar har förändrats i relation med Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och 

barnets vistelsetid. 

 

Lpfö98 (Skolverket 2010) är full av strävansmål som förskolepedagogerna ska arbeta emot. 

Ansvaret för pedagogerna är oerhört stort med tanke på anknytning, omsorg och lärande som 

dessutom ska ställas mot FN konventionen §3 (Skolverket 1999) som uttrycker barnens bästa 

i första hand.  
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3.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur balansen, tidsfördelningen, är mellan 

hemmet och förskolan ur ett perspektiv utifrån barnets vistelsetid på förskolan.  

 

 
• Har samhället ändrat synsätt på familjebilden i form av vårdnadshavarens ansvar  

 och kapacitet att ge barnet en god balans mellan hemmet och förskolan? 

 

• Hur resonerar vårdnadshavare och pedagoger om barnets vistelsetid på förskolan? 
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4.	  Tidigare	  forskning	  och	  litteraturgenomgång	  

I detta kapitel om tidigare forskning och litteraturgenomgång undersöks först allmänt hur 

förskolan uppkom och för vem/vilka den var till för. Här står även vad forskningen idag säger 

om barns vistelsetider på förskolan samt pedagogernas uppfattning om samhällsförändringen. 

Kapitlet svarar även på studiens första frågeställning på hur samhällets syn på familjen och 

förskolan har förändrats. 

	  
4.1 Förskolans framväxt i Sverige – kort historik 
Sveriges förskola började växa fram under slutet av 1800-talet. Tallberg Broman (1995) 

skriver att detta berodde på att Sverige genomgick en stor förändring genom de pågående 

industrialiserings-, urbaniserings- och demokratiseringsprocesserna. Genom att inflyttningen 

till de större orterna ökade de geografiska avstånden mellan släkt och vänner. Det blev 

betydligt svårare att hjälpa varandra med vård och tillsyn av barnen. Många av Sveriges 

kvinnor i de större städerna var ensamstående med sina barn.  

Övergången från att Sverige var ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle ledde 

Sverige till en kris, om omsorg, vård och fostran. När föräldrarnas arbeten flyttades ifrån 

hemmet och ut i samhället blev barnen och uppfostran ett problem. Persson (1998) skriver att 

barnen drev vind för våg och detta uppmärksammades av de samhällsskikt som sysslade med 

välgörenhet. 

Skolverket (1998) skriver att i förskolans historia är det främst två pedagogers tankar och 

arbeten som fått betydelse för småbarns institutioners utveckling. Den ena hette Owen, ifrån 

England och den andre hette Fröbel och kom ifrån Tyskland. Av dessa två pedagoger är det 

Fröbel som har haft det största inflytande på den svenska förskolepedagogiken enligt 

Skolverket (1998). Än idag finns det spår av Fröbels pedagogik i förskolan, där leken har en 

central roll för barnets utveckling.  

4.2 Förskolan från 2000-talet 
Maxtaxereformen som infördes i Sverige 2001-2003 syftade enligt Korpi (2006) bland annat 

till att barnfamiljers privatekonomi skulle bli bättre samt att få vårdnadshavare ut i yrkeslivet. 

Före maxtaxan var avgiften så hög att familjer hellre valde att låta en vuxen vara mera hemma 

med barnen. Inte heller fick barnen gå på förskolan om vårdnadshavaren var arbetslös.  

Enligt Mörk, Lindqvist, & Lundin (2006) visar det att detta fått en stor genomslagskraft hos 

familjerna. Fler barn är inskrivna i dagens förskoleverksamheter runt om i Sverige vilket gör 
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att barnens vistelsetider ökar generellt sett. Det finns inga klara direktiv om vad som är bäst 

för barnet, att vara hemma med vårdnadshavare eller på förskola. I en undersökning av 

Öhrman & Israelsson (2004) hävdas att barnen mår bäst av förskolan dock beroende på 

kvaliteten på verksamheten, personaltätheten samt barngruppens storlek. Kihlbom (2003) 

hävdar motsatsen och uttrycker att, oavsett dessa ovanstående parametrar, en sju timmar lång 

dag är alltför lång för de yngsta barnen. En annan forskare vid namn Bohlin (Windelhed, 

2003) har gjort barnomsorgsforskning om hur god förskolekvalitet leder till minskat aggresivt 

beteende hos barn, mindre problembelastning, minskade internaliserande problem och ökat 

självförtroende hos barnen. Samtidigt skriver Bohlin att den goda anknytningen mellan barn 

och vårdnadshavare också kan vara en stark bidragande faktor.  

De långa dagarna, längre än sju timmar, som de yngre förskolebarnen har kan enligt Kihlbom 

(2003) vara direkt skadligt för dem i form av anknytningen till vårdnadshavarna och nya 

kontakter, personlighetsutveckling och hjärnans utveckling. Flera forskare, som Kihlbom 

(2003) hänvisar till i sin rapport, stödjer att föräldrar-barn-relationen under förskoletiden är av 

yttersta vikt för barnets sociala-, intellektuella-, språkliga- och empatiska förmågor. Å andra 

sidan hävdar Hofsten (i Öhrman & Israelsson, 2004) att barn far mest illa av stora 

barngrupper. Skolverket (2003) har kommit fram till att barngruppens storlek är viktigare att 

ta hänsyn till än personaltätheten. Detta har enligt Öhrman & Israelsson (2004) staten tagit till 

sig och försöker, med olika ekonomiska sanktioner till förskolan, minska barngruppernas 

storlek till 15 barn per grupp. Sanktionerna sker bland annat i form av att förskolan får mer 

pengar av kommunerna för de yngsta förskolebarnen.  

I sin avhandling skriver Persson (1994) att vårdnadshavaren ser förskoleverksamheten som en 

process mellan barnens utveckling och dess vardag. Vårdnadshavarnas egna föreställningar 

om denna process sker genom deras erfarenheter och samhälliga krav. Beroende i vilken 

samhällssfär familjen lever i skapas föreställningen om förskolans roll hos vårdnadshavarna. 

Persson (1994), skriver vidare, att vårdnadshavarna, enligt hans undersökning, anser att en bra 

vårdnadshavare lämnar sitt barn på förskolan, i visshet om att pedagogerna är bättre på att 

förmedla trygghet. Tillika blir vårdnadshavaren, genom stimulans av sitt arbete, en bättre 

vårdnadshavare. 
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4.3	  Från	  barnkrubba	  till	  förskola	  
I Sverige öppnades den första barnkrubban år 1854 i Stockholm med namnet Kungsholms 

Barnkrubba. Persson (1998) skriver att barnkrubbans främsta ändamål var ”att rädda arbetarna 

för samhällets behof och inverka till sedlighet och ordning” (1998:14). 

 Oftast öppnades barnkrubborna i närheten till de fabriker som byggdes. Här kunde barnen 

lämnas redan vid två månaders ålder och mödrarna kunde gå ifrån sitt arbete på fabriken för 

att amma. I barnkrubborna hölls barnen rena och fick tre mål mat serverade under dagen.  

År 1896 öppnades Sveriges första barnträdgård i Stockholm som hade en pedagogisk 

målsättning. Idéerna för denna målsättning kom just ifrån Fröbel. Persson (1998) skriver i sin 

bok att barnträdgårdarna var för barn till välbärgade föräldrar. Barnens åldrar på förskolan 

varierade mellan 3-7 år och de sysselsattes 3-4 timmar per dag mot en relativ hög avgift. 

Korpi (2006) belyser att Sverige idag har en egen läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 

2010). Verksamheten är öppen för alla oavsett klasstillhörighet, religiös övertygelse, 

modersmål, etniskt ursprung, vårdnadshavares sysselsättning eller barnets placering i 

syskonskaran. I boken ”Jord för växande” skriver Skolverket (1998) att förskolans roll är att 

pedagogiskt stötta barnet i dess utveckling och lärande. På senare år har även detta blivit ännu 

mer aktuellt då staten kräver bättre utbildade lärare, förskollärare. 

”I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas” står det i Lpfö98 (Skolverket 2010:5). Det nära samarbetet 

mellan förskola och hemmet ska vara en självklar del i förskolans verksamhet och pedagoger 

måste komma ihåg att enligt Skolverket (1999) och FN konventionen §5 och §18 så bär 

vårdnadshavarna huvudansvaret för sina barn. Vårdnadshavarna är enligt Granberg (2002) de 

viktigaste personerna för deras barn, det är de som ska vara barnets förebilder och vara 

barnets ambassadörer. Att överlämna ansvaret till någon annan är enligt Granberg (2002) det 

största sveket en vårdnadshavare kan göra mot sitt barn. Enligt Kihlbom (2003) har många 

forskare studerat anknytningen mellan barn och vårdnadshavaren och kommit fram till att en 

god relation mellan dessa parter leder till en optimal utveckling för barnet.  

Granberg (2002) menar att ett gott samarbete mellan dessa parter betyder att vårdnadshavaren 

lyssnar och responderar på barnets kommunikation redan från första andetaget. Den trygge 

vuxne finns för barnet och stöttar barnet när denne så önskar. Ett tryggt barn upplevs 

harmoniskt och har lättare till långvariga relationer senare i livet, detta skriver olika 
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barnforskare så som bland annat Kihlbom, Lidholt & Niss (2009). Det går att tolka FN 

koventionen (Skolverket 1999) så att en trygg och god anknytning innefattas i §12 där 

barnens rätt att uttrycka sig och den vuxnes skyldighet att lyssna lyfts fram. En otrygg 

anknytning eller en otrygg ambivalent anknytning kan leda till en psykisk ohälsa, med detta 

menas att relationen inte fungerat tillfredsställande för att båda parter inte kan tyda och läsa 

varandras intentioner enligt Kågeson (2004).  

Vårdnadshavares förväntan, enligt Granberg (2002), på förskoleverksamheten skriver många 

författare vara att det enskilda barnet får omsorg och stimulans. Dewey (2004) menar att 

förskolan måste representera livet så som barnet lever det för närvarande, ett liv som barnet 

lever i sitt hem, grannskapet eller på lekplatsen. Att känna stress inför omvärldens krav gör att 

förskolan ses som en räddning för vårdnadshavarna så att de inte drabbas av hjärnstress som 

Granberg (2002) nämner. Hjärnstress menas med att känna behovet över att vara fullt 

närvarande i alla situationer. Detta är omöjligt och barnet känner av det och blir oftast 

negativt påverkat av det. Stressens negativa effekter kan leda till kroniska stressreaktioner 

enligt Windelhed (2003). Dessa stressreaktioner leder bland annat till försämrad inlärning, 

impulskontroll och sämre koncentration enligt Ellneby (1999). Enligt stressforskare Währborg 

(Windelhed 2003) så syns tydliga relationer mellan stress och fysisk ohälsa, bland annat har 

fetma och diabetes stress som accelelator. 

För att minska barnens stress och förbättra otrygga anknytningar krävs bland annat att 

förskolepedagogerna är väl insatta i sitt uppdrag och förväntningar. De optimala 

möjligheterna för att förverkliga detta är enligt Kihlbom, Lidholt, & Niss (2009) att 

pedagogerna har tid med barnet och kan lyssna in varje barns behov och svara på dem. Har 

barnet en otrygg anknytning som erfarenhet är andra attribut en stressfaktor, så som 

barngruppensstorlek menar Skolverket (2005).  I en lagom stor barngrupp har barnet en bättre 

chans att knyta nya goda relationer och bibehålla sin självkänsla. Är barngruppen för stor 

känner sig barnet anonymt och kan inte knyta an de nya kontakterna uttrycker Skolverket 

(2005). Det är inte bara de sociala kompetenserna som får lida vid större barngrupper utan 

även språket, identitetsskapandet och ljudnivån. Alla dessa parametrar bidrar till ökad stress 

hos barn och personal enligt Windelhed (2003). I Skollagen §8 (2010:800) står det att det är 

huvudmannens uppgift att se till att barngruppens storlek är lämplig för barnets bästa. 

 



Sida 8 
 

Enligt Säljö (2011) är en utgångspunkt för Vygotskij att det sociokulturella perspektivet utgår 

från en konstruktivistisk syn på hur ett lärande sker. Vikten läggs på att kunskapen utformas 

utifrån ett gemensamt samspel och inte genom individuella handlingar. Vygotskijs teori är att 

det är den sociala omgivningen och kulturen som är mest avgörande för hur individens 

lärande och utveckling sker. Säljö (2011) skriver att en av de centrala komponenterna inom 

det sociokulturella perspektivet är att allt lärande har med relationer att göra och att barnets 

lärande sker genom samspel med andra individer. 

 

Vi har tidigare nämnt hur viktig pedagogernas förhållningssätt är för anknytningen till barnet. 

Pedagogernas utbildning och deras lämplighet är A och O inom detta område. Är de 

olämpliga eller outbildade försvåras anknytningen enligt Kihlbom, Lidholt, & Niss (2009). 

Under 1990-talet ökade barngruppsstorlekarna runt om i Sverige på kort tid, detta på grund av 

ekonomiska nedskärningar skriver Skolverket (2003). I samma rapport kan vi läsa att denna 

ökning tillsammans med personalnedskärningar ledde till att den välutbildade personalen inte 

kunde konkurrera gentemot mindre barngrupper med samma personaltäthet. I en studie av 

Sheridan (i Skolverket 2003) betonar hon att pedagogers utbildning tillsammans med 

barngruppens sammansättning, storlek och verksamhetens förutsättningar utgör den goda 

kvaliten på förskolan. Hon uttrycker att varje enskild parameter inte är så avgörande i sig utan 

alla i relation med varandra, med utgångspunkt hur dessa samspelar.  

 

En annan viktig aspekt är enligt Kågeson (2004) att titta på barnens vistelsetid på förskolan. I 

och med maxtaxereformens införande 2001-2003 så har barnens vistelsetid på förskolan ökat. 

Detta är en positiv utveckling anser Skolverket (2003) då de önskar att barnen närvarar mer 

koncentrerat under dagen för att underlätta för förskolepersonalen. Emellertid uttrycker 

Kågeson (2004) och Kihlbom (2003) att staten inte ska uppmuntra till långa dagar på 

förskolan för de yngre barnen. De yngre barnen har en annan tidsuppfattning än de äldre och 

kan därför känna sig övergivna av sin trygge anknytningsperson, vårdnadshavaren enligt 

Windelhed (2003). Åldern och barnets mognad är viktiga i avvägandet av hur lång vistelsetid 

som är lämpligt för barnet skriver Kihlbom, Lidholt, & Niss (2009). Är kvaliteten på 

förskolan bra och gruppens storlek propotionerlig så visar en amerikansk undersökning att de 

äldre barnen klarar längre vistelsetid på förskolan. Samma studie visar att motsatsen ger 

utåtagerande, stressade barn och att barn – vuxen konflikterna ökade enligt Windelhed (2003). 
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Gruppstorlekarna har genom åren ökat. 1943 så skulle en grupp med tvååringar bestå av 5-6 

barn enligt Kihlbom, Lidholt & Niss (2009). Trettio år senare var grupper för 0-2½ åringars 

rekommendationer på 10-12 barn och idag är rekommendationerna på 15 barn. Verkligheten 

visar dock att dagens småbarnsgrupper är betydligt större med 17-20 barn i varje grupp 

skriver Kihlbom, Lidholt, & Niss (2009). Vistelsetiden har varierat enligt Tallberg Broman 

(1995) från skrämmande 14 timmar per dag 1899 till 1970-talets deltidsförskolor till dagens 

omsorg med dygnet runt service. 

Ur samhällsekonomisk aspekt så motsvarar inte maxtaxereformens låga avgifter den 

belastning som kommunerna får betala för att bedriva förskoleverksamhet. Kågeson (2004) 

skriver att detta kan bidra till en överutnyttjning av visteletiden för barn i 

förskoleverksamheten. Molander Andersson (i Kågeson 2004) beskriver en avgiftsstege där få 

utnyttjade timmar ger låg avgift för vårdnadshavaren och fulltid ger en hög avgift som närmar 

sig den faktiska kostnaden för förskoleplatsen.  

Statistiken visar att barngrupperna blir större, barnens vistelsetid blir längre och 

personaltätheten minskar, detta ger stress hos pedagogerna. Lidholt (2009) har studerat vad 

pedagoger anser om sitt arbete och nya ansvar. Hon har kommit fram till att pedagogerna 

oroar sig mycket att de måste sänka den pedagogiska nivån för att ersätta stora delar av målen 

i Lpfö98 (Skolverket 2010) med omsorgsansvar. Pedagogerna anser sig, visar studien, 

otillräckliga då nya arbetsuppgifter åläggs dem och att grupperna är för stora. De största 

problemen ansågs vara med de yngsta barnen som var många i antal och hade långa dagar – 

många behov till fysisk omsorg skriver Kihlbom, Lidholt & Niss (2009).  

Pedagogerna upplever detta som ett ekorrhjul i snurrning då arbetsbelastningen ökar, likaså 

barngrupperna och öppettiderna som i sin tur leder till stress hos pedagoger och barn. Denna 

stress ökar arbetsbördan för pedagogerna och skadar barnen psykiskt, socialt och intellektuellt 

uttrycker Kihlbom (2003).  
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4.4	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  och	  litteraturgenomgång	  
Den tidigare forskningen visar att barn har längre vistelsetid på förskolan, det är fler barn 

inskrivna i verksamheterna och arbetsbördan för pedagogerna har ökat efter 

maxtaxereformens införande. Tillika så har stress och annan psykisk ohälsa ökat enligt vissa 

forskare. Andra forskare menar att om kvaliteten på förskolan är bra och barngruppens storlek 

inte är för stor så är det inte skadligt för barnet att vistas på förskolan längre tid per dag. 

Samhällets syn på vårdnadshavarnas ansvar och kapacitet att ge barnen det bästa av två 

världar, hemmet och förskolan är otydlig. Kraven på vårdnadshavare har ökat vilket leder till 

att kombinationen mellan föräldraskap och förvärvsarbete skapar ett potentiellt offer– barnet 

enligt Kihlbom (2003).  
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5.	  Metod	  

I metodkapitlet presenterar vi metod, urval, genomförande, bearbetning och analys i 

undersökningen. Här beskrivs även trovärdighet och äkthet, etiska kriterier samt en 

metodkritik om studien.  

Studien är en surveyundersökning via internet som enligt Denscombe (2009) är en billig och 

snabb variant när det gäller datainsamling. Genom att använda sig av surveyundersökning via 

internet får undersökaren enligt författaren ett snabbt alternativ till personliga intervjuer, 

telefonintervjuer och postenkäter samt till en låg kostnad.  

5.1	  Kvalitativ	  metod	  
Att använda oss av kvalitativ metod i vår undersökning är enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

en metod för forskaren att förstå världen ifrån undersökningspersonernas synvinkel. Att 

utveckla en innebörd av deras erfarenheter och att avslöja deras värld, som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna. Denscombe (2009) anser att kvalitativ data har formen av ord, 

det talande eller skrivna och även bilder. Dessa förknippas till stor del av forskningsstrategier 

som fenomenologi, etnografi och grundad teori.  

	  

5.2	  Urval	  
Enkäterna skickades via e-post till 40 vårdnadshavare (Bilaga A) och till 10 pedagoger 

(Bilaga B) i Stockholms län och Skåne län, både på privat och kommunal förskola.  

Den privata förskolan ligger i en storstad och den kommunala förskolan i en mindre tätort. 

Dessa slumpmässigt utvalda undersökningspersoner, både vårdnadshavarna och pedagogerna, 

har olika kön, ålder, utbildning och erfarenhet allt detta för att få en bredd i deras svar. 

Undersökningsmetoden vi har använt oss av är av deskriptiv karaktär, det vill säga att vi 

samlat information och bearbetat förhållandet i nutid enligt Patel & Davidson (2003). 

Frågorna har varit begränsade till det område vi är intresserade av och har därför inte 

behandlat dåtid, tiden innan maxtaxan.  

Frågorna i enkäterna var noga utvalda och väsentliga för forskningen, till exempel nummer 3 i 

vårdnadshavarnas enkät; Upplever du som vårdnadshavare att du kan påverka ditt barns 

vistelsetid på förskolan? Denscombe (2009) skriver i sin bok att det är viktigt att undvika 

ledande frågor, undvika oklara frågor, göra frågorna så korta och okomplicerade till 

undersökningspersonerna och att bara ta med de frågor som är nödvändiga för forskningen i 
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enkäten. Genom att ställa både öppna och några fasta frågor i enkäten, allt för att få så stor 

bredd på svaren som möjligt. 

5.3	  Genomförande	  
För att genomföra surveyundersökningen etablerades först kontakt med förskolechefen på de 

olika förskolorna för att få vederbörandes tillstånd. Enkäten bestod av nio frågor till de 40 

vårdnadshavarna och tre frågor till de 10 pedagogerna. Vidare informerades 

undersökningspersonerna att deras svar hanterades anonymt och att det är deras gemensamma 

resultat som presenteras i vår studie. De hade två veckor på sig att besvara enkäten i lugn och 

ro på egen hand. När sluttiden närmade sig skickades en påminnelse ut om uteblivna svar. Att 

påminna om uteblivna svar skriver Denscombe (2009) kan vara en möjlighet att öka 

svarsfrekvensen på enkäterna. Detta gav att vi fick in 32 svar från vårdnadshavarna och tio 

svar från pedagogerna. 

Vårdnadshavarnas enkäter innefattade nio frågor och pedagogernas enkät bestod av tre frågor. 

Antalet frågor bestämde vi oss för efter det att vi genomförde en pilotstudie med fler frågor. 

5.4	  Bearbetning	  och	  analys	  	  
Ett positivistiskt förhållningssätt som är verklighetsanknuten och vardagsbaserad, enligt Patel 

& Davidson (2003), har används när vi bearbetade svaren från undersökningspersonerna. De 

data som samlats in ska vara nyttig och förhoppningsvis kunna förbättra samhället i 

framtiden.  

Det finns en ”sjö” av olika upplägg till att bearbeta och analysera sitt material beskriver 

Denscombe (2009). Författaren nämner vidare att det finns fyra olika kriterier till utvärdering 

av forskningsmässiga enkäter. Det första är att enkäten ger en fullständig information om 

ämnet i undersökningen, det andra är att svaren i enkäten är ärliga och fullständiga, det tredje 

är att få en bra svarsfrekvens som möjligt och det fjärde är att formuläret följer etiska normer. 

Vi valde att bearbeta och analysera vårt inkomna material genom att sammanställa våra 

enkätfrågor, vårdnadshavarna och pedagogerna var för sig, fråga för fråga. Därefter 

kategoriserade vi frågorna utefter arbetets frågeställningar och sammanfattade resultatet. 

5.5	  Trovärdighet	  och	  äkthet	  
Denscombe (2009) skriver att ”validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och 

metoder för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra” (2009:425). Författaren 

menar vidare att validitet hänvisar till noggrannhet och precisionen i data.  
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Denscombe (2009) skriver i sin bok om ”tillförlitlighet”, med det menar författaren att 

forskningsinstrumentet ger samma resultat gång efter gång . Vi antar att resultatet hade sett 

annorlunda ut om vi hade valt intervjuer, ansikte mot ansikte, med undersökningspersonerna. 

Med detta menar vi att de svar vi fick nu hade varit mer uttömmande genom intervjuer.  

Vi är övertygade att undersökningspersonerna har lättare att beskriva sina tankar och ord i en 

skriftlig enkät som de fått tillgång till före intervjutillfället. Det resultat vi fick på vår 

undersökning är utifrån vårdnadshavarnas och pedagogernas tankar och upplevelser om 

samhället vilket gav trovärdighet i enkäten vi valde till vår studie. 

5.6	  Etiska	  kriterier	  
Noggrannheten om de etiska frågor som berör frivillighet, konfidentialitet, integritet och 

anonymitet för de personer som deltar i forskningen var viktig för oss i vår studie. 

Enligt både Bryman (2002) och Kvale & Brinkmann (2009) finns det ett antal svenska etiska 

principer att ta hänsyn till och dessa är följande. 

Informationskravet: Forskaren ska informera undersökningspersonerna om undersökningens 

syfte, procedurerna i forskningsprojektet, hur den är upplagd och att den är frivillig. Våra 

undersökningspersoner meddelas via e-post om undersökningen, vad den handlade om i stort 

och information om vilka vi som forskare var och varför vi hade valt att undersöka detta 

ämne. I e-post bifogades även frågeformuläret. 

Samtyckeskravet: Undersökningspersonerna i undersökningen bestämmer själva över sin 

medverkan i undersökningen. Men om någon är minderårig brukar vårdnadshavarnas 

godkännande behövas. I vår undersökning var alla personer myndiga. Men vi valde i alla fall 

att få godkännande till undersökningen av respektive förskolechef på enheterna. 

Konfidentialitetskraven: Konfidentialitet i forskning betyder enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) ”att privata data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att 

avslöjas” (2009:88).  

Undersökningen behandlas konfidentiellt och att undersökningen inte avslöjar vem som svarat 

vad. I vår undersökning framgår inte förskolornas, vårdnadshavarnas eller pedagogernas 

namn. Alla enkäter förvaras på ett sådant sätt så att inga obehöriga kan komma åt dem. 

Nyttjandekravet: De enkäter som har besvarats av vårdnadshavarna och pedagogerna i vår 

undersökning används endast till forskningsändamål. 
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5.7	  Metodkritik	  
Efter en del övervägande av både nackdelar och fördelar mellan intervjuer, ansikte mot 

ansikte, och enkäter valde vi enkäter. Den valda metoden uppfattade vi innehöll många 

styrkor men även några svagheter. Styrkorna som vi uppfattade och som Denscombe (2009) 

nämner i sin bok, var att det inte tillkom några omkostnader så som tryckning och utskick. 

Dessutom är enkäter snabbare att administrera, medför ingen intervjuareffekt och att enkäter 

lättare kan anpassas efter respondentens behov, t ex vad gäller tidpunkt för ifyllandet och 

senast svarsdatum.  

Frågorna vi ställde skulle vara konstruerade på ett sådant sätt som inte kunde besvaras med ett 

ja eller nej av undersökningspersonerna, inte vara ledande frågor och inte innehålla ord eller 

uttryck som kunde väcka förargelse hos undersökningspersonerna. Denscombe (2009) skriver 

att frågornas ordningsföljd i en enkät är viktigt. Författaren uttrycker att tidigt ställda frågor 

kan påverka de svar som kommer längre fram i enkäten. Med de svar vi har fått in ifrån 

undersökningspersoner anser vi att rätt metod valdes. Svaren som vi har fått har varit utförligt 

besvarade. I många av frågorna har vårdnadshavarna beskrivit sin uppfattning om varför 

barnens vistelsetid har ökat.  

Nackdelarna som vi uppfattade var konstruktionen på frågorna, hur de skulle vara utformade 

med både öppna och fasta frågor och antalet. Vi uppfattade vår tendens till att vilja ställa 

många frågor i enkäten. Vid närmare eftertanke och granskning av våra frågeställningar fick 

vi minska ner frågorna till antal. När vi granskade vår roll som forskare bedömde vi att om vi 

skulle gjort om detta i ett annat sammanhang hade vi slumpmässigt skickat ut enkäten till 

vårdnadshavare och pedagoger på flera förskolor runt om i Sverige. Ett annat dilemma var 

tidsaspekten, valet för utskick av enkäterna. Många av undersökningspersonerna skulle precis 

ha eller hade redan börjat sin sommarsemester. Vår enkät konkurrerade kort sagt med 

sommaren. Hade enkäterna kommit under en annan tid så anser vi att undersökningen hade 

sett annorlunda ut. Dessutom hade vi även valt personliga intervjuer med undersöknings-

personerna och inte enbart att skicka ut enkäterna via e-post. 

6.	  Resultat	  	  

I detta kapitel presenteras resultaten av enkäten ifrån vårdnadshavarna och pedagogerna. Den 

första delen av kapitlet presenteras resultaten av enkäten ifrån vårdnadshavarna både ifrån den 

kommunala och privata förskolan. Den andra delen av kapitlet presenteras resultaten av 
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enkäten av pedagogerna från de ovan nämnda förskolorna. I den avslutande och tredje delen 

redovisas de olika resultaten i relation till studiens frågeställningar. 

6.1	  Resultat	  av	  vårdnadshavarnas	  enkäter	  
Samhället är under ständig förändring och barns vistelsetider har ökat enligt flera 

forskningsrapporter. Vad anser du om denna förändring? 

Våra undersökningspersoner svarade olika, några ansåg att förskolan var bra för barnen och 

att de inte for illa av att tillbringa 9-10 timmar per dag i verksamheten samt att det var 

naturligt om man tittade på den övriga samhällsutvecklingen. Andra tyckte att det var negativt 

med långa vistelsetider för barnen och att felet låg hos samhället. De menade att samhället 

kräver och ställer mer krav på en ”lyckad” familj än förr. Samhället kräver att båda 

vårdnadshavarna skall arbeta heltid och att dagens arbetsgivare kanske misstycker om man är 

hemma för vård av barn eller att man som vårdnadshavare vill ha arbetstidsförkortning för att 

tillbringa mer tid hemma tillsammans med sina barn. 

Om det hade funnits flera taxekategorier inom förskolan att välja mellan vilken anser 

du hade passat er bäst i nuläget? 

Här tyckte en av undersökningspersonerna att en införing av timtaxa, med hjälp av en 

stämpelklocka, hade varit bra. Då betalade man bara för den faktiska tiden som barnet 

vistades på förskolan. Vårdnadshavarna kunde då själv reglera sitt barns vistelsetid på 

förskolan. Eftersom det nu endast finns deltids- och heltidstaxa och att avgifterna inte skiljer 

sig åt, upplevde undersökningspersonerna att de valde heltid som vårdnadshavare för att inte 

behöva stressa ihjäl sig vid lämning och hämtning. De kunde även tillåta sig till att uträtta 

ärenden innan hämtning för de betalade ändå för tiden och då kunde de likaväl utnyttja den 

resonerade de. Några vårdnadshavare tyckte att utökning av vistelsetid till de föräldralediga 

barnen hade varit bra.  

De upplevde att 15 timmar i veckan för barnen var alldeles för lite på förskolan. 

Undersökningspersonerna upplevde att kommunen bara tänkte på sig själv och på budgeten, 

inte utifrån barnens perspektiv.  

Vi vuxna har en arbetsmiljölag, med 40 timmarsarbetsvecka och 5 veckors semester. 

Vet du om det finns en sådan lag för era barn? 
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Här svarade undersökningspersonerna ungefär samma. De flesta visste att det inte fanns 

någon lag utan att barnen fick anpassa sig efter föräldrarnas arbetstider och semester medan 

andra hänvisade till barnkonventionen. 

Upplever du som vårdnadshavare att du kan påverka ditt barns vistelsetid på 

förskolan? Om Ja på vilket sätt? Om nej varför inte? 

Här utläste vi varierande svar. Några ansåg att de inte kunde påverka tiden på grund av deras 

privata ekonomi och levnadsstandard, medan andra upplevde att deras arbetsgivare krävde att 

de skulle arbeta heltid och då kunde de inte påverka över sitt barns vistelsetid på förskolan. 

Arbetsgivaren krävde att jobbet skulle utföras oavsett om vårdnadshavarens tjänst var på 75 % 

eller 100 %. Få ville jobba gratis när barnen gått och lagt sig enbart för att korta ner dagarna 

på förskolan. Andra i undersökningen svarade att de hade valt arbeta deltid för att kunna 

tillbringa mer tid hemma tillsammans med sina barn. De poängterade även att de hade vänner 

vars arbetsgivare dessvärre inte godkände detta. 

Ibland slutar vårdnadshavarna tidigare än planerat eller tar semester. Anser du att det 

är tillåtet att ha barnet ledigt eller upplever du att ditt barn missar något av 

verksamheten? Förklara dina tankar. 

På denna fråga svarade undersökningspersonerna olika. En del tyckte att det var en 

självklarhet att ha sina barn lediga medan andra tyckte att de inte kunde stimulera sitt barn på 

samma sätt så som förskolan kunde. Dessutom ansåg de att barnen missade någon aktivitet på 

förskolan om de var lediga, även om aktiviteten bestod i vardagliga rutiner så som att besöka 

biblioteket. De var då rädda för att deras barn kunde känna sig utanför i barngruppen, inte 

delaktiga på samma villkor. 

Vet du som vårdnadshavare att du kan få tillsyn för ditt barn utanför förskolans 

ramtider? 

Detta var undersökningspersonerna väl medvetna om i Skåne medan det i Stockholm var få 

som visste. ”Skåningarna” visste även att alla kommuner inte erbjöd detta och att man fick 

söka sig vidare till en större stad. 

Om du hade kunnat påverka hur skulle din dröm om ditt barns vistelsetid se ut på 

förskolan? Berätta. 

Svaren varierade, många av undersökningspersonerna skulle vilja korta ner sina barns tider på 

förskolan till ca 5 timmar per dag genom att minska sin egen arbetstid. På så sätt kunde de 

tillbringa mer tid tillsammans med barnen. De misstänkte att deras arbetsgivare inte skulle 



Sida 17 
 

tillåta denna dröm. Andra av undersökningspersonerna hade redan förverkligat sin dröm. De 

arbetade mindre och barnen hade kortare vistelsetid på förskolan. Dessa vårdnadshavare 

upplevde barnen som mer harmoniska och mindre stressade. 

Går det att närma sig den drömmen för din familj? Om Ja hur? Om Nej förklara? 

Här upplevde många att detta var svårt. Undersökningspersonerna menade att det var flera 

faktorer som var tvungna att vara i balans med varandra. Med detta menade de sin privata 

ekonomi, sin arbetsgivare och dagens samhälle. De menade att Sveriges samhälle kräver 

enormt mycket av sin befolkning, man ska vara alla till lags, både till sin familj men också till 

sin arbetsgivare. Undersökningspersonerna menade även att familjebilden har förändrats. Det 

fanns även undersökningspersoner som var nöjda med sin dröm. De fick det bästa av båda 

världar, både sitt yrkesliv genom att kunna självförverkliga sig själva och att vara med sin 

familj. Det gällde bara att hitta en balans som passade alla. 

Vad är det som styr ditt barns vistelsetid på förskolan? 

Här var alla undersökningspersoner rörande överens. Det var vårdnadshavarens arbetstider, 

ekonomin och samhället som styrde deras val av vistelsetid på förskolan. De 

undersökningspersoner som var föräldralediga ansåg att det var kommunen som styrde deras 

vistelsetid. Deras önskan var att utöka vistelsetiden på förskolan till deras barn. 

6.2	  Resultatet	  för	  pedagogernas	  enkäter	  
Här presenteras resultatet ifrån pedagogernas enkätsvar. I resultatet används benämningen 

pedagoger för både outbildad person inom förskoleverksamheten, barnskötare och 

förskollärare. 

Vad stämmer bäst in på dig? 

• Outbildad inom förskoleverksamheten 

• Utbildad barnskötare 

• Utbildad förskollärare 

Här svarade tre att de var outbildade inom förskoleverksamheten, två var utbildade 

barnskötare, tre var förskollärare, en var förskollärare med specialpedagogisk kompetens och 

en var utbildad lågstadielärare. 

En tanke är om att det hade funnits en möjlighet för vårdnadshavarna att betala 

förskoleavgift per timme. Hur tror du att det skulle påverka barnens vistelsetid? 
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Här ansåg flera av pedagogerna att beläggningen på förskolan hade sett helt annorlunda ut. Då 

hade vårdnadshavarna betalat för den faktiska tiden. Pedagogerna upplevde att många av 

vårdnadshavarna passade på att utföra olika ärenden innan de hämtade sina barn. Många barns 

föräldrar kommer sällan den tid de har angett som sluttid. Om förskoleavgift per timme hade 

införts var pedagogerna övertygade om att föräldrarna hade blivit ordentligare med att passa 

tiderna. De ansåg också att det bästa vore om avgiften var inkomstbaserad. Sen maxtaxan 

infördes hade de märkt en markant ökning av barnens vistelsetider på förskolan. Pedagogerna 

upplevde att de yngre barnen hade längre vistelsetider på förskolan än de lite äldre barnen. En 

pedagog trodde att det inte skulle bli någon skillnad då vårdnadshavare gärna betalar ”för att 

slippa ta hand om sina barn”. 

Anser du att arbetsbelastningen har ökat med den nya läroplanen och att de extra 

arbetsuppgifterna? Beskriv utifrån perspektivet att du kan se alla barn och arbeta efter 

våra styrdokument? 

En av pedagogerna svarade att den inte hade arbetat så länge och hade svårt att uttala sig om 

detta. Några andra svarade att den nya läroplanen i sig inte hade ökat belastningen men att 

pedagogen kunde uppleva att det var svårt att se och bekräfta varje barn varje dag. Andra 

upplevde att deras roll som förskollärare hade stärkts med den nya läroplanen. De menade 

vidare för att kunna tillgodose alla barnen innebar det att vissa arbetsuppgifter måste läggas åt 

sidan som t.ex. dokumentationen av barnens lärande, allt för att inte stressa sig själva och 

barnen. De upplevde samhället mer stressat än tidigare. En annan aspekt de tog upp var att de 

måste bli tydligare i sina yrkesroller, strukturera sina arbetsuppgifter och lita mer på sin 

kompetens. 

6.3	  Sammanfattning	  av	  enkäterna	  
Sammanfattningsvis kan vi se av enkäternas resultat att dagens samhälle, arbetstider och inte 

minst privatekonomin har en stor bidragande inverkan på barnens vistelsetid på förskolan. 

Arbetsbördan är hög både för vårdnadshavarna och pedagogerna samt att de uttryckte att 

utrymmet för förändring till barnens fördel var små. 

Har samhället ändrat synsätt på familjebilden i form av vårdnadshavarens ansvar och 

kapacitet att ge barnet en god balans mellan hemmet och förskolan? 

Denna frågeställning besvaras mer i litteraturdelen i denna studie men bekräftas även av 

undersökningspersonerna. Vårdnadshavarna vill kunna påverka valet av tiderna mer än vad de 

redan gör, men synen på familjebilden har ändrats. Både samhället och arbetsgivarna kräver 
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sitt och vårdnadshavarna får dåligt samvete både mot sin familj och till sin arbetsgivare. 

Några av undersökningspersonerna upplevde att samhället, statens och arbetsgivarens, 

förväntningar på dem har ändrats genom åren. Vårdnadshavarna uttryckte vidare att de 

upplevde att de inte kunde stimulera sina barn på ett sådant sätt som förskolan kunde. Därför 

ansåg de att de behövde lämna sina barn på förskolan även om de var lediga ifrån sina 

arbeten.  

Hur resonerar vårdnadshavare och pedagoger om barnets vistelsetid på förskolan? 

Barnens vistelsetider har ökat sen maxtaxans införande och att de yngre barnen har längre 

dagar än de äldre barnen. En del vårdnadshavare ville kunna påverka barnets vistelsetider en 

tanke det var positivt inställda till var att betala per utnyttjad timme. Detta förslag trodde även 

majoriteten av pedagogerna skulle kunna vara en lösning till barnens långa dagar. 

Pedagogerna upplevde, som det ser ut idag, att de inte alltid räckte till för att tillgodose varje 

barns behov samtidigt som de ska följa läroplanen. För att hinna med varje barn så fick de 

sänka kraven på sig själva och göra avkall på saker som läroplanen krävde, allt för att deras 

arbetssituation skulle bli mindre stressad. 

 

7.	  Analys	  

Här presenteras svarsresultaten från enkäterna både ifrån vårdnadshavarna och pedagogerna. 

Dessa kopplas tillsammans till vad den tidigare forskningen och teorin säger om barns 

vistelsetid på förskolan. Våra frågeställningar med arbetet var att undersöka om samhället 

ändrat synsätt på familjebilden i form av vårdnadshavarens ansvar och kapacitet att ge barnet 

en god balans mellan hemmet och förskolan. Hur resonerar vårdnadshavare och pedagoger 

om barnets vistelsetid på förskolan? Det återkom i svaren att vårdnadshavarna upplevde att 

samhället hade ändrat synsätt på familjebilden och på barnens vistelsetider. I tidningen 

Förskolan står det att 10 000 fler barn är inskrivna i år på förskolan jämfört med 2012. Detta 

innebär att över 480 000 barn nu går i förskolan och att det aldrig tidigare varit så många barn 

inskrivna. Många av dessa barn tillbringar mellan fem till tolv timmar per dag på sin förskola 

enligt Skolverket (2013). 

7.1	  Analys	  av	  våra	  frågeställningar	  utifrån	  våra	  enkäter	  
Har samhället ändrat synsätt på familjebilden i form av vårdnadshavarens ansvar och 

kapacitet att ge barnet en god balans mellan hemmet och förskolan? 

Flera av vårdnadshavarna i vår undersökning anser att samhället ställer stora krav på en 

”lyckad familj”, goda förebilder samt hårt arbetande förvärvsarbetare.  
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När maxtaxereformen infördes 2001-2003 så innebar den bland annat att barnfamiljers 

ekonomi skulle förbättras enligt Korpi (2006). Vi har inte för avsikt i denna undersökning att 

väga in vårdnadshavarnas privatekonomi men vi kan inte utesluta det faktum att 

vårdnadshavare är oroliga för sin ekonomi. Vårdnadshavarna uttryckte tydligt i vår 

undersökning att deras privatekonomi och anställning krävde att de arbetade heltid. Samtidigt 

som de hade dessa krav fanns en önskan att spendera lite mer tid med sina barn, dock inte till 

vilket pris som helst.  I vårdnadshavarnas svar på våra frågor ser vi att de litar mycket på 

pedagogerna, som då får ett stort ansvar från vårdnadshavarna när det gäller deras barns 

fostran. Enligt Persson (1994) ser vårdnadshavarna förskoleverksamheten som en process 

mellan barnens utveckling och dess vardag. Författaren menar att vårdnadshavarna lämnar 

sina barn i förskoleverksamheten delvis för att den är mer kompetent att stimulera barnen och 

ge dem trygghet. Vygotskij (i Säljö 2011) ansåg att förskolan är ett bra komplement till 

hemmet då allt lärande har med relationer att göra. Samspelet mellan individer skapar ett 

lärande.  

Det framkom även att vårdnadshavarna upplevde en stress gentemot arbetsgivare och en 

lojalitetsstress mot familjen. Granberg (2002) skriver att vårdnadshavare upplever hjärnstress 

över dessa krav och då ses förskolan som en räddning. Denna stress påverkar barnet negativt 

och försämrar barnets utveckling, tillit samt relationen till vårdnadshavaren. Här har förskolan 

en viktig roll för att säkerhetsställa barnets utveckling men relationen till vårdnadshavarna 

sker genom fysisk interaktion enligt Kihlbom, Lidholt & Niss (2009). Dewey (2004) anser att 

förskolan borde förenkla samhällslivet för vårdnadshavarna genom att fortsätta vidga barnets 

etiska och moraliska vyer.  

 

Många av vårdnadshavarna i studien var tydliga med att det var negativt att förskolebarnen 

hade långa vistelsetider samt att de inte hade någon arbetsmiljölag som skyddade deras 

rättigheter. Att anpassa barnets vistelsetid på förskolan efter ålder och mognad är en viktig 

parameter att ta hänsyn till enligt Kihlbom, Lidholt & Niss (2009) då de yngre barnen har en 

annan tidsuppfattning, som inte nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten. 

Undersökningspersonerna lade stor skuld på samhället för att barnet har så långa vistelsetider. 

Rapporter från Öhrman & Israelsson (2004) visar att om förskolan håller en god kvalitet så är 

förskolan bra för barnet. Enligt Skolverket (2003) har Sveriges regering på senare tid beslutat 

att andelen förskollärare ska öka i verksamheterna samt att gruppstorlekarna ska minska och 

på så sätt säkerhetsställa att förskolor håller en god kvalitet.  
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Här tycks en intressekonflikt uppstå där staten vill höja kvalitén på förskolorna så att barnen 

får en bra vardag och kan utvecklas optimalt. Trots detta uttrycker vårdnadshavarna att 

förskolebarnen har för långa dagar. Är detta en fördröjning i en process eller är det en önskan 

av vårdnadshavarna att få spendera mer tid med sina barn, kan inte denna studie svara på, då 

vi inte har undersökt detta. 

 

När det gäller olika taxekategorier så var många vårdnadshavare positivt inställda till detta, 

gärna med stämpelklocka. De anammade den avgiftsstege som Molander Andersson (i 

Kågeson 2004) nämner kunna hjälpa den samhällsekonomiska hållbarheten på 

maxtaxereformen.  

 

Hur resonerar vårdnadshavare och pedagoger om barnets vistelsetid på förskolan? 

Många av vårdnadshavarna ansåg att de inte kunde påverka sina arbetstider och på så sätt inte 

heller barnens vistelsetider. Deras önskemål om barnets vistelsetider var för många 

ouppnåeliga på grund av arbetstider och arbetsbelastning. Andra ansåg att förskolan gjorde ett  

”bättre jobb” att stimulera barnen än vad de som vårdnadshavarna gjorde. Dewey (2004) 

ansåg att förskolans verksamhet successivt borde utgå från barnets uppväxt. En amerikansk 

undersökning enligt Windelhed (2003) visar att äldre barn klarar längre tid på förskolan om 

gruppens storlek och verksamhetens kvalitet är god. Undersökningspersonerna upplevde 

ibland att barnet missade något, verksamhetsmässigt eller socialt, om barnet var extra ledig. 

Granberg (2002) anser att vårdnadshavares förväntan på förskolan är att det enskilda barnet 

får stimulans och omsorg. Här stödjer även Vygotskijs teorier om att kunskap inhämtas 

genom ett gemensamt samspel enligt Säljö (2011). 

 

Pedagogerna ansåg att vårdnadshavarna visst kunde påverka barnets vistelsetid då många 

”utnyttjar” tiden till max för att göra ärenden innan hämtning. Några pedagoger uttryckte att 

denna utnyttjning inte behövs, för att barn bör vara med i vardagsbestyr så som inhandlig av 

mat, för att tidigt lära sig hur detta går till och hur vi förväntas bete oss i affären. Andra 

poängterade att affärerna idag oftast är öppna efter barnens läggningstid, då en 

vårdnadshavare kan bege sig till affären. De flesta pedagoger tror även att barnets vistelsetid 

skulle se annorlunda ut om det fanns stämpelklocka. Sedan maxtaxereformens införande så 

upplevde pedagogerna att barnens vistelsetid ökat och även gruppstorleken.  
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Kågeson (2004) menar att detta är en bra utgång då ett av reformens mål var att få ut 

vårdnadshavare i förvärvslivet samt att fler barn skulle få tillgång till förskola. Likaväl menar 

Kihlbom (2003) att staten inte ska uppmuntra till långa förskoledagar för barnet.  
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8.	  Diskussion	  

 
När vi började studera vid denna utbildning fann vi att vi var rörande eniga om att barn 

spenderar alldeles för mycket tid på förskolan och att vårdnadshavarna omöjligt med dessa 

förutsättningar kan vägleda sina barn. Förskolan ”tar över” rollen som vårdnadshavare och 

barnen förvandlas från egna individer till institutionsbarn. Vi vuxna har arbetsmiljölagar som 

styr våra arbetstider och ledigheter medans vår viktigaste samhällsmedlem, barnet, har inga. 

Inte ens FN konventionen når fram i det välbärgade Sveriges barnsyn. Att låta detta ske borde 

vara straffbart ansåg vi. Under utbildningens gång så har detta förstärkts när vi vidgat vår 

förståelse om förskolans uppdrag. Det läggs stort ansvar på förskolepedagogerna då vi ska 

stötta barnet i dess lärande, fostran och omsorg. Enligt Lpfö98 (reviderad 2010) ska förskolan 

vara ett komplement till hemmet genom att stötta i fostran och lärandet. Vi upplever att 

förskolan tenderar till att vara både skola och hem för barnet. Vårdnadshavarna lämnar sina 

barn på förskolan i vishet att pedagogerna tillgodoser deras barns behov så att de kan 

förvärvsarbeta utan att känna dåligt samvete.  

Granberg (2002) och Windelhed (2003) menar att barn inte ska vara på förskolan så länge och 

att det till och med kan vara farligt för den psykiska hälsan. Så långt vill vi inte dra det då vår 

erfarenhet och våra enkätresultat visat annat. Skrämmande har det dock varit att se svaren 

svart på vitt att flera vårdnadshavare anser att vi gör ett bättre jobb med att stimulera barnen. 

Vi är övertygade att samhället har ändrat synsättet på en ”lyckad familj” vilket då gör att 

många vårdnadshavare stävar efter att lyckas med det. Barnen kontra arbetsgivaren medför 

dessvärre oftast enligt enkätsvaren att barnen drar det kortaste strået. Stressen som 

vårdnadshavarna känner överförs på barnen och då kan förskolan vara ett andhål för barnen 

menar Granberg (2002).  

Vi ser med oro på framtiden hur barn kan bli harmoniska och vara i psykisk balans som vuxna 

när barnens trygghet i form av vårdnadshavarna ”överger dem”. Enligt Granberg (2002) så 

sviker vårdnadshavarna sina små barn när de lämnar dem till någon annan. Kihlbom (2003) 

har undersökt hur anknytningen mellan vårdnadshavare och barn som visade att en god 

relation mellan dessa är en förutsättning för en optimal utveckling. Vi kan inte låta bli att 

tycka att detta är ”moment 22” där samhällets krav på vårdnadshavarna gör att de låter barnen 

vara långa dagar på förskolan.  
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Vi pedagoger arbetar hårt för att följa våra styrdokument – barnet och vårdnadshavarna 

tillbringar mindre vaken tid med varandra vilket leder till att relationen däremellan försämras. 

Vårdnadshavarna slits mellan familjen och sitt arbete där oftast arbetet, ”brödfödan”, vinner 

och i och med det även de ökade kraven med total närvaro. Vi kunde i enkätsvaren även 

utläsa att vårdnadshavarna ville minska arbetsbördan och spendera mer tid med sina barn. 

Dessvärre gick inte det i praktiken då arbetsgivaren, familjens ekonomi och samhällets syn på 

hemmavarande vårdnadshavare satte stopp för det. Allt detta försvagar enligt Kihlbom (2003) 

och Granberg (2002) vårdnadshavarens tro på sin roll.  

Pedagogerna svarade på enkäten att de upplevde att barns vistelsetid har ökat markant efter 

maxtaxereformens införande. Detta styrks med statistik från bland annat Skolverket (2003). 

De belyser även att arbetsbördan, gruppstorleken och ansvaret ökats på senare år och detta 

försvårar för pedagogerna att arbeta utifrån Lpfö98 (reviderad 2010). Några pedagoger 

belyste även att de yngsta barnen hade de längsta vistelsetiderna, detta styrker Kågeson 

(2004) och skriver att det bär samhället ansvar för. Ellneby (1999) hänvisar till stressforskaren 

Währborg som skriver att barns långa vistelsetider leder till psykisk ohälsa, fetma och 

diabetes. Alla kan vi räkna ut att dessa bieffekter kommer kosta samhället mer i det långa 

loppet.  

Vi hoppas att alla barn får möjlighet att knyta an till pedagoger som bryr sig och respekterar 

barnet i dess utveckling. Sker detta så är vi övertygade om att förskolan är en bra institution 

för barn i alla åldrar och med olika erfarenheter. 

8.1	  Metoddiskussion	  	  
Detta ämne är mycket större och komplext än vad vi trodde och vi har bara skrapat på ytan. Vi 

är övertygade om att det skulle vara mer uttömmande och ge mer substans i resultatet om vi 

haft tiden att göra personliga intervjuer med fler pedagoger, psykologer samt gruppintervjuer 

med vårdnadshavare. Trots detta upplever vi att vi har fått svar på våra frågeställningar som vi 

valde att undersöka. 

	  

8.2	  Slutsatser	  
Att samhällsynen på familjer skulle vara en av anledningen till att barn har så långa dagar på 

förskolan visste vi men inte att det skulle vara huvudanledningen. Här upplever vi att något 

radikalt måste ske för barnens skull. Då vi båda är förskolechefer ser vi svårigheter i att 

rekrytera utbildad personal som är villiga att axla detta tunga ansvar.  
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8.3	  Nya	  forskningsfrågor/undersökningsfrågor	  
Vad kommer hända i framtiden när barnen blir vuxna när relationen mellan dem och 

vårdnadshavarna är så knapp då externa anknytningspersoner är i ständig förändring. Detta 

upplever vi vara högaktuellt och intressant för vidare undersökning. 
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Bilagor	   	   	   Bilaga	  A	  
 
 

Hej alla vårdnadshavare! 
 

Vi heter Susanne Johnsson och Isabella Herrström, båda lärarstuderande vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Under sommaren 2013 skriver vi vårt examensarbete om  

”Barns vistelsetid på förskolan”. Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur balansen är 
mellan hemmet och förskolan ur ett perspektiv utifrån barnets vistelsetid på förskolan.  

 
Därför skulle vi vilja ha er hjälp som undersökningspersoner till vårt arbete. Deltagandet  

är givetvis frivilligt men vi är mycket tacksamma om ni kan ta er tid till att svara. 
Alla information kommer enbart användas i vår undersökning är anonyma  

och ses bara av oss och vår handledare. 
 

Önskar svar senast den 12 juni 2013. 
 

Har ni några funderingar kontakta oss gärna: 
 

Susanne Johnsson XXXX eller 
Isabella Herrström XXXX 

 
Tack på förhand!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
1. Samhället är under ständig förändring och barns vistelsetider har ökat enligt flera 

forskningsrapporter. Vad anser du om denna förändring?  
 
 
 

 
2. Om det hade funnits flera taxekategorier inom förskolan att välja mellan vilken anser 

du hade passat er bäst i nuläget? 
 
 
 
 

3. Vi vuxna har en arbetsmiljölag, med 40 timmarsarbetsvecka och 5 veckors semester. 
Vet du om det finns en sådan lag för era barn? 

 
 
 
 

4. Upplever du som vårdnadshavare att du kan påverka ditt barns vistelsetid på 
förskolan? Om JA på vilket sätt? Om NEJ varför inte? 

 
 
 

 
5. Ibland slutar vårdnadshavarna tidigare än planerat eller tar semester. Anser du att det 

är tillåtet att ha barnet ledigt eller upplever du att ditt barn missar något av 
verksamheten. Förklara dina tankar? 

 
 

 
 

6. Vet du som vårdnadshavare att du kan få tillsyn för ditt barn utanför förskolans 
ramtider? 

 
 
 

 
7. Om du hade kunnat påverka hur skulle din dröm om ditt barns vistelsetid se ut på 

förskolan? Berätta. 
 
 

 
 

8. Går det att närma sig den drömmen för din familj? Om JA hur? Om NEJ förklara? 
 
 

 
 
9. Vad är det som styr ditt barns vistelsetid på förskolan? 



 

 

Bilaga	  B	  	  
 

Hej alla pedagagoger! 
 

Vi heter Susanne Johnsson och Isabella Herrström, båda lärarstuderande vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Under sommaren 2013 skriver vi vårt examensarbete om  

”Barns vistelsetid på förskolan”. Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur balansen är 
mellan hemmet och förskolan ur ett perspektiv utifrån barnets vistelsetid på förskolan.  

 
Därför skulle vi vilja ha er hjälp som undersökningspersoner till vårt arbete. Deltagandet  

är givetvis frivilligt men vi är mycket tacksamma om ni kan ta er tid till att svara. 
Alla information kommer enbart användas i vår undersökning är anonyma  

och ses bara av oss och vår handledare. 
 

Önskar svar senast den 12 juni 2013. 
 

Har ni några funderingar kontakta oss gärna: 
 

Susanne Johnsson XXXX eller 
Isabella Herrström XXXX 

 
Tack på förhand!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

1. Vad stämmer bäst in på dig? 
 

• Outbildad inom förskoleverksamheten 
• Utbildad barnskötare 
• Utbildad förskollärare 

 
 
 

2. En tanke är att om att det hade funnits en möjlighet för vårdnadshavarna att betala 
förskoleavgift per timme hur tror du att det skulle påverka barnens vistelsetid? 
 

 
 

3. Anser du att arbetsbelastningen har ökat med den nya läroplanen och de extra 
arbetsuppgifterna? Beskriv utifrån perspektivet att du kan se alla barn och arbeta efter 
våra styrdokument. 

 
 


