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Abstract 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vårdnadshavare uppfattar barns vistelsetid i relation 

till det förskolan erbjuder av omsorg, fostran och lärande.  Detta för att söka svar utifrån enskilda 

vårdnadshavare erfarenheter, tankar samt åsikter. 

18 vårdnadshavare från en förskola har tagit del av ett elektroniskt frågeformulär för att svara på 

frågor kring vistelsetid, omsorg, fostran samt lärande i förskola. Studien grundar sig på en kvalitativ 

metod med en teoretisk utgångpunkt i fenomenologi. Det insamlade materialet har sedan bearbetats 

och tolkats med hjälp av olika kategorier efter de svar som framkommit. Resultatet visar att 

vårdnadshavarna anser att trygghet och socialt samspel är två av de absolut viktigaste grundstenarna 

i förskolan för barns omsorg, fostran och lärande. 
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FÖRORD 

 

Det har varit ett intressant, utmanande och spännande arbete. Möjligheten att få dyka ner i ett 

för oss intressant ämne vilket vi anser är aktuellt i dagens samhälle. Nya tankar och insikter 

kommer vi att bära med oss i vår framtida yrkesroll som förskollärare. Arbetet har kunnat 

utföras tack vare de vårdnadshavare som har deltagit i studien och delat med sig av sina 

erfarenheter, tankar och åsikter. 

 

Vi börjar med att tacka alla de vårdnadshavare som visat intresse för att medverka. Utan er 

hade inte studien kunnat genomföras. 

 

Vi tackar även vår handledare Agneta Jonsson som delat med sig av sina kunskaper och 

inspirerande tankar. Hon har pushat och stöttat oss i studiens olika moment. 

 

Till sist tackar vi våra familjer som stöttat oss men även accepterat att vi varit ”osociala” 

under vissa perioder i processen. 

 

Nathalie Malmström och Ulrika Bertilsson 
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1. Inledning 

Tiden på förskola är ett aktuellt ämne som diskuteras frekvent i sociala medier med en oftast 

negativ nyans på olika forum. Nedan följer ett av alla de citat som framkommit på sociala 

medier av en person som på något vis har relation till förskolans verksamhet. Rubriken på 

detta forum lyder ”Vad är för länge? Och hur vet vi det?” 

”Man kan väl bara se till sig själv, hade man velat ha 12 timmars arbetsdagar..? Hade man själv 

pallat de?... Inte jag iallafall...” 

Med ovanstående citat skrivet väljer vi i studien att sluta moralisera vårdnadshavares val och 

istället låta deras röster bli hörda. 

Hur vidare barnen är på förskolan korta eller långa dagar har i sammanhanget ingen större 

betydelse. Däremot känns vår studie aktuell, dels eftersom det påtalas i läroplanen att barnen 

skall erbjudas avvägd dygnsrytm men också för att det framgår i barnkonventionen att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet (Skolverket 1999; Skolverket 2016b). Därtill är det viktigt 

att fundera över varför det inte framgår mer konkret vad innebörden av dessa meningar 

egentligen kan innebära. Vi vill därför reda ut vad vårdnadshavarna har för uppfattning om 

barnens vistelsetid i relation till förskolans uppdrag. 

1.1 Bakgrund 

Barngrupperna i förskola har vuxit avsevärt de senaste åren. Statistik från Skolverket (2016a) 

visar att det år 2015 var 83 procent barn inskrivna i förskolan, det är ett antal på 493 609. I en 

förskolegrupp bland fyra och fem åringar blir det ett genomsnitt på 16–18 barn respektive 13–

16 barn i en småbarnsgrupp. Två år tidigare tog Skolverket (2013b) bort rekommendationer 

på vad som ansågs vara ett rimligt antal barn, det vill säga med 15 barn per barngrupp. I 

Skolverkets nya råd infördes istället det som skulle kunna kallas för en önskvärd barngrupp 

som syftar till att ge barnen bättre kvalitet gällande barns lek, lärande, välmående samt 

utveckling i förskola utifrån barnets bästa. Idag 2016 har dock skolverket återigen infört nya 

riktmärken kring antal barn. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers 

storlek sex till tolv och för barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15. Riktmärkena 

skall ses som ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper och ge kunskap om vad som 

påverkar kvaliteten, men också ge stöd för att bedöma kvaliteten. Däremot är man inte 

tvingad att använda sig utav dessa riktmärken (Skolverket 2016c). 
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Viktiga faktorer som har stor påverkan på kvalitet är samspelet mellan lärare och barn, 

lärarnas kompetens, vilken personaltäthet som råder på förskolan samt gruppstorleken 

(Kihlblom, Lidholt & Niss 2009; Pramling, Samuelsson, Whilliams & Sheridan 2015). Dessa 

faktorer är även det som innefattar ett professionellt tänkande kring barnets bästa i framförallt 

yngre åldrar ett till tre år (Bjørnestad & Pramling Samuelsson 2012). Även Sheridan har 

utvecklat fyra dimensioner av kvalitet; samhälle, förskollärarna, barnen samt verksamheten 

(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009). Vilket innebär att det är många olika 

faktorer som spelar roll för förskolans kvalitet. Även internationell forskning visar på att god 

kvalitet gynnar utveckling hos alla barn. Främst kompenseras de hos de barn som har med sig 

brister som orsakas av ogynnsamma sociala och psykologiska miljöer. Förskolor med lägre 

kvalitet kan därför skada de barn som har det sämre ställt (Votruba-Drazal, Levine Coley, 

Lindsay & Lansdale 2004). En god kvalitet utgör med andra ord grunden för en bra förskola 

vilket påverkar barns omsorg, fostran och lärande.  I detta sammanhang undrar vi därför om 

det finns möjlighet att stödja varje enskilt barns långa respektive korta dagar i förskolans 

verksamhet. 

Med uppdrag av regeringen utförde Skolverket (2013a) en undersökning med vårdnadshavare 

där ett ändamål handlade om barnens närvarotider i förskola. Resultatet visar att den 

genomsnittliga närvarotiden i förskolan har ökat de senaste åren. Ökningen gäller alla 

åldersgrupperna på förskolan. Hösten 2012 var barnens närvarotid 31 timmar i vecka, det är 

två timmar mer än 2005. Idag 2016 finns ingen exakt statistik på barnens totala vistelsetid på 

förskolan. 

Barnsjuksköterskan Birgitta Klang (2016) tar upp i nyhetsmorgon TV4 att den absolut bästa 

eller önskvärda vistelsetiden för ett barn i förskola är sju timmar, är de under 14 månader bör 

tiden kortas ner ytterligare. Barnpsykologen Eva Nahnfeldt (2015) menar vidare att tvååringar 

känner sig otrygga med långa dagar på förskola samt av stora barngrupper i verksamheten. 

Hur mycket styrkande forskning det finns kring deras uttalande vet vi dock inte. 

Sammanfattningsvis är det betydelsefullt att lyfta fram vad vårdnadshavarna anser 

vistelsetiden ha för betydelse för att barnen ska få ta del av det förskolan erbjuder. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på vårdnadshavares uppfattningar om barns vistelsetid 

relaterat till förskolans uppdrag att ge omsorg, fostran och lärande. 
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1.3 Frågeställningar 

 Vad anser vårdnadshavare att förskolan ska erbjuda vad gäller barns omsorg, fostran 

och lärande? 

 Vad anser vårdnadshavarna att omsorg, fostran och lärande innebär i förskolan? 
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2. Tidigare forskning och litteraturbakgrund 

I detta avsnitt presenteras först den teoretiska utgångspunkten för studien.  Det följs av en 

bakgrund om förskolans framväxt i relation till den ökade barngruppen. Därefter beskrivs vad 

forskning idag säger om vistelsetid, samt en övergripande sammanfattning kring begreppen 

omsorg, fostran och lärande i relation till förskolans uppdrag. 

2.1 Teoretiskt utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten är fenomenologiska teorin om livsvärldar. Teorin har funnits i 

våra tankar under arbetets gång och fortlöpande i studien. Nedan följer en presentation kring 

innebörden samt betydelsen av begreppen. 

2.1.1 Fenomenologi och livsvärld 

Vår studie kommer utföras med förankringar i Edmund Husserl fenomenologiska teori om 

livsvärldar. För att få svar på fenomenet hur vårdnadshavarna uppfattar barnens vistelsetid i 

relation till förskolan uppdrag måste vi få information om hur upplevelsen ter sig ur 

vårdnadshavarnas perspektiv. Detta bör ske antingen skriftligt eller muntligt, där av vår 

användning av frågeformulär som är direkt kopplat till vårdnadshavarna i metod delen 

(Husserl 2004). 

Det fenomenologiska undersökningssättet innebär att studera hur man upplever världen 

systematiskt. Detta görs via reflektion och själviakttagelser. Med själviakttagelser registrerar 

vi våra aktuella upplevelser medan i reflektionen undersöker vi våra upplevelser i efterhand. 

Det innebär att vi undersöker hur något uppträder för oss, från insidan (Husserl 2004). 

Fenomenologin, vilket inkluderar livsvärldsfenomenologin, är en filosofisk teori som vi 

främst inriktar oss på i vår studie som bland annat också utvecklats av den franske filosofen 

Merleau-Ponty (1962). Livsvärlden är vår upplevda verklighet. Övergripande begrepp i teorin 

handlar om relationer och den levda kroppen (ibid). Människor upplever omvärlden med alla 

sina sinnen, både fysiskt och psykiskt, och skapar mening. Omvärlden är inte endast objektiv 

utan både subjektiv och objektiv där individen kan påverka samt påverkas. Ett annat ord för 

livsvärld kan uttryckas upplevelsevärld där världen erfars genom kroppen. Barn är sociala 

från födseln och tar med den vuxne i samspel, vilket gör att barnet blir en medlem av sin 

kultur (Johansson 2011; Sommer 2009;Merleau-Ponty 1962). Barnet lyfts fram som en social 
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aktör som inte bara påverkas, utan även är någon som kan påverka sin omvärld. Teorin 

handlar alltså om utbyte mellan individ och dess livsvärld. Människor tillhör samma värld 

men utifrån olika sociala- samt kulturella erfarenheter ingår vi i olika livsvärldar i olika 

sammanhang (Johansson 2011; Sommer 2009). Därtill handlar det om barns- samt 

vårdnadshavares privata sfär i möte med förskolans livsvärld. 

Sammanställs ovanstående teori och kopplar in det i sammanhanget utmanar detta perspektiv 

läraren att lära sig reflektera över vardagens upplevelser. Det skapar en medvetenhet om det 

moderna arvet samtidigt som fokus bör vara här och nu. I denna kontext blir läraren 

professionell i sin yrkesroll. Det pågår alltså ständigt ett evigt sökande samt ett livslångt 

lärande kring vårt yrkesutövande. Förståelsen till vuxna och barn är beroende av olika teorier 

samt erfarenheter och därför läggs utgångspunkten på människors olika livsvärldar.  Det 

handlar främst om att skapa sig ett samband. Det innebär att vistelsefrågan kommer att 

studeras i ett större sammanhang utifrån vårdnadshavares uppfattningar i relation till 

förskolans uppdrag. 

2.2 Historik 

I förskolans läroplan (Skolverket 2016b) står det att förskolan ska komplettera hemmet genom 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt. Ur ett historiskt perspektiv har ordet komplement haft olika innebörder i 

samhället under de närmaste årtiondenas reform. Det har inte alltid varit så självklart att barn 

vistas i förskolan som det är nu. Under 1900-talet pågick en hel del politiska diskussioner om 

hur vidare bra det var att ersätta hemmet med annan omsorg (Balldin, Dahlbeck, Harju & 

Lilja 2014). Nedan följer en mindre resumé över de förändringar som skett och som kan sägas 

ha präglat utvecklingen av barns närvaro i förskolan. 

Småbarnsskola 1830-1900 

Industrisamhället framväxt innebar en etablering av institutionen, småbarnsskolor. Barnen i 

dessa skolor var till för barn i två till sju års ålder vars föräldrar arbetade. Småbarnsskola var 

även till för att skydda barn som utnyttjades som arbetskraft under hemska förhållanden 

(Lärarnas historia 2014). 

Barnkrubba och Barnträdgården 1900-1930 

Efter småbarnsskolorna uppkom en verksamhet, barnkrubbor, driven på filantropisk grund av 

medelklasskvinnor vars utgångspunkt bestod av barnpassning samt att ge barnen mat utan en 
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specifik pedagogisk tanke som grund. Tanken var främst att råda bot på fattiga utsatta barn. 

Verksamheten hade öppet tolv timmar per dag och vid behov fanns även passning på natten. 

En annan förskoleform som uppkom vid ungefär samma tid var barnträdgården som hade ett 

mer pedagogiskt syfte, att stödja hemmets fostran. Denna verksamhet var endast öppet några 

timmar om dagen, cirka fyra timmar. Ur både barnkrubban och barnträdgården växte sedan 

förskolan fram (Riddarsporre & Persson 2010; Martin Korpi 2015). 

Industriella revolutionen 1950 

Övergången från jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle blev en kris för Sverige när det 

gällde omsorg, vård och fostran. Föräldrarnas arbeten blev nu en del i ett samhälle där 

uppfostran av barnen blev svårare då arbetena flyttades ut från hemmen (Riddarsporre & 

Persson 2010). Politiker var även under senare delen av 1900-talet oense om hur bra 

barnomsorgsverksamheten var. Det debatterades främst om vad tidig start skulle kunna ge för 

negativa följder för barns utveckling och välbefinnande (Balldin m.fl. 2014). 

Daghem 1930-1980 

Daghemmen växte fram under denna tid efter att makarna Alva och Gunnar Myrdal startat 

denna idé. Nu var personalen tvungen att ha en utbildning för att kunna arbeta i barnomsorgen 

daghem. Daghemmen var numera till för alla barn oavsett ekonomisk bakgrund (Riddarsporre 

& Persson 2010).  Bowlby (1988) påtalar att år 1970 återupptogs en diskussion om hur 

skadligt det var att lämna bort barnen på daghem. Detta grundade sig i hans teori om vikten av 

anknytning. Samtidigt som det pågick många negativa uppfattningar om bortlämnande av 

barnen hade hemmet nu upphört att vara ändamålsenligt som fostrans miljö. Barnen fick ett 

behov av omsorg som i sin tur ledde till en gemenskap samt en socialisering som man ansåg 

hade stor psykologisk betydelse för barnens sunda utveckling (Ivarsson Jansson 2001). 

Förskola 1990- 

År 1995 tog riksdagen ett beslut som innebar att kommunen måste se till att det fanns en 

förskoleverksamhet och en skolbarnomsorg för barn mellan ett till tolv år. Man skulle utgå 

ifrån föräldrars behov av omsorg för ett barn och även barnens eget behov. Tillika infördes 

också en kvalitetsparagraf som innebar att det skulle finnas utbildad personal som arbetade på 

ett pedagogiskt och strukturerat sätt i sitt möte med barnen (Ivarsson Jansson 2001). 

Sedan 1998 har förskolan i Sverige varit en del av vårt utbildningssystem och den 1 juli 2011 

blev den en egen skolform. Idag har vi fortfarande en aktuell läroplan, med revidering 2016. 
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Vissa riktlinjer och mål har förtydligas med anpassning till skollagen för att förbättra kvalitet i 

förskolan (Skolverket 2016c). När det gäller barnantal gick 83 procent i åldrarna ett till fem år 

i förskolan 2015 vilket visar på en enorm utveckling. 

Det som framkommer är att innebörden av komplement till hemmet har varierat under årens 

lopp. Vi har gått från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle och idag är vi i ett 

informationssamhälle. Från en institution som varit en form av välgörenhet för fattiga utsatta 

barn till en förkola för alla. Sammanfattningsvis förändrar de olika årtiondena barnens och 

familjens behov av vistelsetid på förskolan. Det i sin tur har bland annat samband med 

arbetsmarknadens behov av arbetskraft samt synen på familjen och barnet. 

2.3 Tid 

Som verksamma lärare i förskolan kan vi påstå att barn ofta uttrycker frågor gällande tid. I 

den dagliga verksamheten förekommer även en mängd olika sammanhang som handlar om 

just detta, exempelvis frågar barn ofta ”när ska jag gå hem idag”. I utdrag ur fältanteckningar 

från en studie av Markström (2007) om vistelsetid på en förskola kan man avläsa att barnen 

ofta frågar när de skall gå hem och även jämför tiderna med övriga barn. Det kan nästan 

upplevas som om barnen tävlar om vem som ska gå hem tidigast, främst bland de äldre 

barnen. Andra barn nöjer sig med att veta i vilken följd aktiviteterna fortlöper under dagen 

innan de skall gå hem. Med andra ord så upplevs det positivt att bli hämtad tidigare än sent i 

studien. Trots att många barn inte kan avläsa klockan så gör de rutinerade handlingarna inför 

slutet på dagen en påminnelse om hämtning. Vanligt förekommande handlingar är exempelvis 

att släcka ner på förskolan, städa undan leksaker samt sopa golv. Barnen börjar också 

uppmärksamma vilka föräldrar som kommer för att hämta sitt barn i hallen eller ute på gården 

vilket oftast inte förekommer vid andra tillfällen under dagen. Barnen kan således från tidig 

ålder avläsa tider trots att de inte kan klockan eftersom dagliga aktiviteter samt rutiner har en 

speciell följd genom hela dagen på förskolan. Tidsbegreppet har alltså en stor inverkan på en 

institution som förskolan i helhet (Markström 2007; Kihlbom, Lidholt & Niss 2009). 

Fortsatt i Markströms studie påvisas en kamp om tid mellan lärare och vårdnadshavare. Dessa 

möten sker mellan två normsystem, förskolan som institution samt den privata sfären. Det 

rymmer främst förhandlingar och diskussioner om tiden men även andra dimensioner, bland 

annat en moralisk. Frågor om hur många timmar ett barn bör vistas i förskolan tas bland annat 
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upp. Vistelsetiden i förskola får oftast en negativ klang där tyngden läggs på att moralisera 

vårdnadshavarnas val (Markström 2007). 

Tillika upplever ibland lärarna i studien att vårdnadshavare utnyttjar barnens tid i förskolan 

till att göra privata aktiviteter utanför arbetstid trots de reglerna som finns om vilka som har 

rätt till förskola samt hur många timmar. Samtidigt menar lärarna på att man måste hitta 

någon form av förtroende från bådas håll (Markström 2007). Trots viljan att ha förtroende 

från båda sidorna så hamnar man lätt i någon form av kamp om tiden. Flerbarnsmammor i en 

annan studie kring vistelsetid beskriver en upplevd attitydförändring från slutet av 1900-talet 

till 2000-talet. Tidigare var det mer accepterat med en inte förutbestämd tid för hämtning och 

lämning medan idag ska tiderna mer följas utan marginal (Harju & Tallberg Broman 2013). 

Förskolan kan med andra ord ses som en samhällsfråga utifrån både arbetsmarknadspolitik 

och familjepolitik. Föräldrar är de som i första hand ges ansvar för barns utveckling och 

välbefinnande. Men å andra sidan visar forskning på att förskolan som helhet är bra för barn, 

främst för de som kommer från missgynnande hemförhållanden. Samtidigt är förskolan en 

nödvändighet i dagens samhälle där det krävs att man som vuxen arbetar och bidrar till 

utveckling i välfärden och därmed måste barnen vistats någonstans (Votruba-Drazal m.fl. 

2004).  

Förskolan skall med andra ord vara för alla barn och skall ses som en naturlig del av barnens 

barndom samt vara för barnets egen skull. Barnet skall ses i ett sammanhang tillsammans med 

lärare och barn samt ska förskolan också kompensera de barn som har svårigheter eller brister 

i hemmet, men också främja integration genom att erbjuda dessa utsatta barn en bättre start 

(Votruba-Drazal m.fl. 2004; Emilson 2008; Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & 

Taggert 2003). 

2.4 Omsorg 

De första åren under ett barns liv har sedan länge setts som särskilt kritiska av både praktiker 

och teoretiker. Barn är beroende av att utveckla en grundläggande trygghet och anknytning till 

föräldrar eller andra omsorgsgivare (Bowlby 1988). 

2.4.1 Trygghet 

I Bowlbys (1988) anknytningsteori framhålls vikten av att ha nära relationer. Barn är trygga 

när de har någon vuxen som ser dem, samspelar med dem samt stärker deras självkänsla. Det 

är i detta skede som barnet får uppleva jaget. Många barn utvecklar en trygg anknytning 
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medan andra inte gör det. Därtill är det betydelsefullt att lärarna låter värdegrunden ha en 

central roll i verksamheten eftersom alla barn knyter an till sin vårdnadshavare oavsett hur de 

behandlas. 

Samhället har också gjort omsorgsbiten mer föränderlig. Det är inte alltid det lättaste att ha 

barn rent ekonomiskt vilket för med sig en del svårigheter. Idag krävs det nästan att båda 

vårdnadshavarna arbetar för att bland annat få ekonomin att gå ihop. Arbetsgivaren ställer 

även högre krav än tidigare samtidigt som barn blir sjuka och kräver omsorg hemma. Mor- 

och farföräldrar är också yrkesverksamma allt högre upp i åldrarna och kan därför inte hjälpa 

till att avlasta i samma utsträckning i hemmet. Samtidigt blir fattigdomen ett ökat problem i 

vårt samhälle för många barnfamiljer, främst bland de som är arbetslösa, ensamstående eller 

lever med endast en inkomst. Tillika hänvisas det allt mer till anknytningsteorier som lyfter 

vikten om hur viktig själva omsorgsbiten är för främst barn upp till tre år (Killén 2014).  Med 

andra ord kan det vara svårt att få ihop vardagen i dagens samhälle. Vilket i sin tur också 

medverkar till att allt fler är stressade i vardagen (Bowlby 1988; Killén 2014). 

Samhällsförändringen gör också att det ställs allt högre krav på barnen både direkt och 

indirekt. Lärarna i förskolan har därför fått ett ännu viktigare ansvar när gäller omsorgsbiten 

och måste i större utsträckning agera som kompletterande vårdnadshavare med viktiga 

känslomässiga funktioner. 

2.4.2 Omsorgsfullt lärande 

Omsorg är ett komplicerat begrepp. Enligt Halldén (2007) går omsorg och lärande inte att 

sära på utan går hand i hand. Tidigare var omsorgen i fokus med exempelvis barnpassning, 

mat, städning, på- och avklädning jämfört med nutid. Idag är lärandet mer i fokus för barns 

livslånga lärande. I relationer är det betydelsefullt att agera på ett omsorgsfullt sett samt att 

kunna känna och förstå den andra individen. I detta sammanhang blir även barns lärande i 

fokus där det pedagogiska förhållningssättet träder i kraft. Det är relevant att förskolan ses 

som en mötesplats där relationer skapas utifrån olika livsvärldar (Johansson 2011). På samma 

sätt lyfter Johansson och Pramling Samuelsson (2006) pedagogiken och omsorgen, två 

begrepp som flätas ihop med varandra. I det sociala samspelet med barn är det läraren som 

aktivt närvarar via omsorgen i syfte att stödja och vidga barns kompetens samt utgår utifrån 

barns villkor inför framtiden. Förskolans uppdrag med omsorg innebär alltså att pedagogiken 

involveras där relationer är centrala och ytterst betydelsefulla. Därtill är det intressant att ta 

reda på hur vårdnadshavarna uppfattar begreppet omsorg i förhållande till deras livsvärld. 
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2.5 Fostran 

Fostran är också ett av förskolans uppdrag i den dagliga verksamheten. Emilson (2008) samt 

Bigsten (2015) menar att begreppet fostran innebär barns utveckling till önskvärda individer 

nu och i framtiden. Johansson och Johansson (2003) påtalar att begreppet fostran kan ses som 

två skilda perspektiv utifrån lärarens barnsyn. Ett perspektiv är att se barnet som ett tomt blad 

där hen inte har utvecklat sociala eller moraliska färdigheter. I detta sammanhang ligger 

lärarens fokus i att skapa makt, regler samt tillrättavisa för att påverka och forma barnet. 

Strategier för läraren är därmed lydnad, straff och beröm. Andra perspektivet är att läraren 

utgår från det emotionella där barnet lär sig förstå etik och moral genom interaktion med 

andra individer och deras känslor, här handlar det om att utgå från ett livsvärldsperspektiv där 

barnets perspektiv blir det centrala. Lärarens strategier blir att skapa möjligheter till 

kommunikativa möten för att synliggöra barns olika tankar och åsikter där en ömsesidig 

relation av varandras perspektiv möjliggörs.  Med livsvärldsperspektivet som grund vidgas 

mångfaldens syn av värden så att även en demokratisk aspekt kan komma till stånd (Emilson 

2008). 

Sammantaget kan sägas att begreppet fostran är en tolkningsfråga där lärarna bör reflektera 

över hur de förhåller sig till vad barns fostran innebär. Likaså är det betydelsefullt att lyfta 

begreppet även för vårdnadshavarna för att höra deras upplevelser av begreppet fostran för 

barns lärande i förskolan. 

2.5.1 Barns delaktighet och inflytande 

Förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är vilket sker i samspel 

med varandra. Idag ses barnet som being med rätt till sin egen barndom snarare än becoming 

som förberedelser till vuxenlivet. Faktorer som kan påverka är ekonomiska- kulturella- samt 

sociala förhållanden vilket innebär att de har flera barndomar vilka förändras över tid 

(Halldén 2007). I kommunikation mellan lärare och barn samt mellan barnen synliggörs barns 

fostran vilket gör att lärarna bör vara medvetna hur de agerar i möten med alla på förskolan. 

En faktor är att lärarens personliga erfarenhet spelar roll som avspeglas i interaktionen. 

Lärarna använder både ett medvetet samt omedvetet förhållningssätt där egna värderingar 

avgör hur fostran uttrycks i verksamheten (Emilson 2008). I detta sammanhang blir det ofta 

en maktkamp istället för en ömsesidighet. Med andra ord är det relevant hur barn ges 

möjlighet att vara delaktiga samt får inflytande för att skapa mening i mötet. Om det är 

barnperspektivet, barns perspektiv eller båda aspekterna som är utgångspunkten i dialogen. 
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2.6 Lärande 

2.6.1 Barns lärande i förskola 

Lev Vygotskij (1999) är en filosof som har fått extra stor inverkan på nutidens pedagogik. 

Han tog upp frågor som behandlar såväl kulturella aspekter som socialt samspel som idag 

kom att bli centrala. Idag ses lärandet som ett sociokulturellt lärande där det talas om den 

närmaste utvecklingszon. Barnet väljer att imitera det som det ännu inte fått kunskap av eller 

om och på detta sätt lär det sig ett kunnande tillsammans med andra. Lärande är att förbereda 

barn från det okända genom att utgå från det kända. Allt lärandet är baserat på erfarenhet. Då 

ett barn lär resulterar detta i sin tur i nya erfarenheter och detta skapar mening för att kunna 

förstå sin omvärld i ett större sammanhang (Jakobsson 2012; Vygotskij 1999). 

2.6.2 Socialt sammanhang 

Lärandet bygger på ett samspel mellan barnen, läraren samt miljön där läraren skall utgå från 

barnet och deras intresse samtidigt som man medvetet riktar in sig åt de strävansmål som 

förskolan har (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Det skall ske av omsorg för att allt lärande skall 

bilda en helhet, där det även finns plats för det lustfyllda och trygga. Känner inte barnet sig 

trygg är det svårare för barnet att lära sig nya saker. Barn kan vara delaktiga på olika sätt. Det 

handlar om att se, lyfta fram och använda olikheter i gruppen. Alla barn är inte intresserad av 

samma sak men de är intresserade av något. Lusten och viljan måste komma inifrån barnet för 

att hen ska kunna lära sig. Uppdraget som lärare är att hitta och stödja varje barns intresse och 

förmåga utifrån ett lustfyllt perspektiv (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

Den som undervisar måste alltså vara lyhörd för signaler från den som undervisas och 

förändra undervisning för att svara mot dessa signaler. Detta förutsätter samspel mellan den 

som undervisar och den som undervisas, man ser då istället att en monolog blir en dialog 

(Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013). Men en pedagogik kan inte enbart 

byggas på lyssnande. Barnen måste också få en uppfattning om att kunskap är något som vi 

tillsammans skapar. Det krävs dock en nyfikenhet, ett samspel mellan barnen och nya 

upplevelser där barnet är initiativtagare (Åberg & Lenz Taguchi 2005). 

Det varierande arbetssättet kan vara en fördel här, exempelvis genom att arbete med 

temaarbete. Ett tematiskt arbetssätt handlar om att man lär sig av varandra och lärandet blir 

sammanhängande. Barn ser samt tänker i helhet och genom att barnen får prova på och 
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utforska olika material och funktioner stärks de i sin roll. Att anstränga sig för att förstå vad 

barnen tycker och tänker och lyssna kräver en etisk reflektion som vi alla borde sträva efter i 

förskolan. Förutsättningarna är att det finns utrymme för just detta och att någon är intresserad 

av att dela det med barnen (Johannesen & Sandvik 2009). Med andra ord är lärandet ett 

socialt samspel mellan lärare, barn samt miljön. Vi tror därför att förskolan i helhet bör 

bedrivas i en sådan undervisningsform så att den kan spegla alla olika barn och 

vårdnadshavares behov såväl de som har lång eller kort tid vistelsetid i förskola. Det handlar 

om att göra en förskola tillgänglig för alla. 
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras val av metoder, urval, genomförande, forskningsetiska principer, 

metodkritik samt analys av empiri. 

3.1 Kvalitativ metod 

I vår undersökning angående vårdnadshavarens uppfattning om vistelsetid i relation till 

omsorg, fostran och lärande valde vi att främst tolka livsvärldsfenomenologi som en metod 

för att beskriva en viss grupp människors upplevelser. En viktig del av den information som 

vi behövde få ta del av var hur vårdnadshavarna upplevde barnens vistelsetid på förskolan. 

Metodvalet var beroende av forskningsfrågorna på det sättet att forskningsfrågorna styrde 

vilken metod som borde väljas (Holme & Solvang 1997). Därtill beslutade vi att använda en 

kvalitativ metod eftersom det var vårdnadshavarnas livsvärld som blev vårt fokus i studien. 

3.2 Elektroniskt frågeformulär 

Elektroniskt frågeformulär med öppna frågor (bilaga 2) valdes som metod för att kunna få så 

noggranna svar som möjligt utifrån vårdnadshavarens uppfattningar. Tydliga frågor 

konstruerades för att endast få svar på frågeställningarna. Denscombe (2016) framhåller 

betydelsen med antalet frågor för att respondenternas intresse ska vara genomgående i hela 

undersökningen. Därtill skapades tio stycken frågor vilket vi ansåg var rimligt för att kunna 

analysera och tolka resultat. 

3.3 Urval 

Förfrågan om deltagande har gått ut till 34 vårdnadshavare på en förskola i Skåne. Vi valde 

att tillfråga alla vårdnadshavare oavsett kön eller ålder för att få ett större urval och så brett 

perspektiv så möjligt. Vårdnadshavarna som blivit tillfrågade var endast från en förskola och 

det är baserat på ett bekvämlighetsurval. Det innebär bland annat att vi valde en förskola som 

vi tidigare var bekant med och som låg nära till hands. Tankar var också att eftersom en av 

oss har en relation till förskolan gav det oss också förhoppningar om att fler skulle ställa upp i 

vår studie. Kritiska aspekter kan vara att vårdnadshavarna upplevde rädsla för igenkännande 

och att vi därmed skulle dra slutsatser om vilken familj som var vilken. Av den anledningen 

valdes ett anonymt elektroniskt frågeformulär. Fördelar var att svaren inte kunde kopplas till 
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vem av respondenterna som svarat vad. Nackdelar med att endast tillfråga vårdnadshavare på 

en förskola är att bortfallet kunde varit högt och det hade varit svårt att få ett resultat på 

forskningsfrågorna. En annan aspekt är att vi vid fler än en förskola ansåg att en jämförelse 

sinsemellan förskolorna hade blivit aktuell vilket inte var tanken med denna studie 

3.4 Genomförande 

Vi skickade ut mail till samtliga vårdnadshavare på förskolan där vi introducerade vår studie 

samt ställde en förfrågan om deras deltagande med ett sista datum för att skicka in svar 

(bilaga 1). Mailadresserna hade vi tillgång till sedan tidigare eftersom en av oss arbetar på 

förskolan. En påminnelse om deltagande i studien gjordes också en dag innan slutliga datumet 

för inlämnande. Detta i förhoppning att fler skulle medverka och av den enkla anledning att vi 

är medvetna om att många har mycket att tänka på i vardagen och kunde behöva en 

påminnelse. Slutligen hade vi 18 stycken som medverkade i vårt frågeformulär. 

Frågeformuläret som användes i studien var webbaserat och skapades genom Google 

formulär. Enkäterna utarbetades för att besvara på frågor om hur vårdnadshavare uppfattar 

barns vistelsetid i förskolan i relation till omsorg, fostran och lärande. Många av frågorna 

handlade om att gå till sig själv och fundera över vad man som vårdnadshavare anser om vissa 

begrepp och deras betydelse i förskolans verksamhet. Öppna svarsmöjligheter gav oss också 

möjlighet att höra motiveringen till vårdnadshavarnas utlåtanden vilket blev till hjälp vid 

analysen och tolkningen. Enkäterna var anonyma på så sätt att vårdnadshavarna fick utskickat 

en länk på sin mail som de kunde trycka in på och svara på frågorna utan att det gick att spåra. 

Detta för att inte kränka vårdnadshavarnas integritet och som tidigare skrivit fann vi stöd från 

vår egen erfarenhet att välja anonymitet. 

Vårdnadshavarna fyllde sedan i det anonyma elektroniska frågeformuläret med öppna frågor 

kring ämnet vistelsetid i relation till omsorg, fostran samt lärande i syfte om att vi skulle få ta 

del av deras tankar och åsikter. Det fanns ett sista datum utsatt eftersom vi själva var väldigt 

begränsade i tiden när det gäller skrivande av uppsatsen och var i stort behov att få in 

enkäterna inom rimlig tid. 

3.5 Etik 

För att göra studien etisk korrekt bör forskaren använda sig av de etiska krav från 

Vetenskapsrådet, så att alla inblandade ska känna trygghet i att medverka i den studie som 
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genomförs. Tillika bör forskarna använda sig av ett etiskt förhållningssätt och noga tänka på 

hur frågorna är uppbyggda för att endast få svar på forskningsfrågorna (Löfdahl, Hjalmarsson 

& Franzén 2014).  Innan undersökningen tog sin början fick vårdnadshavarna information om 

vad studien innebar enligt riktlinjer från Vetenskapsrådets krav på information 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet: Vårdnadshavarna informerades om vem som utförde studien och 

studiens syfte, det skedde med ett informationssamtycke. Där fick de en förförståelse för 

studiens syfte, forskarnas namn samt telefonnummer, fakta om det aktuella ämnet samt 

information om de forskningsetiska principerna. 

Samtyckeskravet: Vårdnadshavarna fick ta ställning om intresse för deltagande fanns. 

Deltagandet var frivilligt där det inte var obligatoriskt att svara på alla frågor samt att de 

kunde avbryta undersökningen om de ville utan negativa följder. 

Konfidentialitetskravet: Vårdnadshavarna informerades om att de svar som de lämnades 

behandlades konfidentiellt och att de data som berörde individen inte skulle kunna kopplas till 

individen utan är anonyma för utomstående. Därtill att data inte kommer hamna i orätta 

händer. 

Nyttjandekravet: Vårdnadshavarna fick veta att informationen används endast i denna studie 

samt kommer förstöras när studien är klar. Detta för att skydda deras integritet. 
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3.6 Metodkritik 

Denscombe (2016) beskriver begreppen trovärdighet och pålitlighet. I denna studie med 

metoden kvalitativ data var det svårt att påvisa trovärdigheten i undersökningen. Vi använde 

ett elektroniskt frågeformulär med öppna frågor där vårdnadshavare skrev ner sina 

uppfattningar utifrån deras erfarenheter, tankar samt åsikter. Fördelar med att använda 

elektroniskt frågeformulär är att det ger en bred täckning, det är billigt och kan inte påverka 

respondenten som vid personligt möte. Nackdelarna kan bli möjligheten till dålig 

svarsfrekvens, kortare eller ofullständiga svar som uppkommer, samt för vår del kan det bli 

svårt att kontrollera sanningshalten i svaren. Hinder kan dock uppvisas att det inte lämnas 

djupgående information, vårdnadshavarna kan haft svårt för att uttrycka sig i skrift jämfört 

med det verbala språket samt om de inte haft tillgång till något digitalt redskap. För att göra 

undersökning intressant och inbjudande var det även relevant vilken layout som används. 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) lyfter betydelsen av att lyfta genomtänkta etiska 

frågor som inte gör att vårdnadshavarna känner sig illa till mods med emotionella eller 

personliga frågor. Därefter har svaren tolkats samt analyserats vilket gör att studien inte har 

hög validitet. Däremot finns det sannolika resultat när vi jämförde tolkningarna med olika 

forskningsmaterial samt litteratur och därmed ökade giltigheten i studien. 

Studien är även svår att göra igen där resultatet blir detsamma. Vårdnadshavarnas svar utgick 

från deras erfarenheter, tankar, åsikter samt att våra tolkningar också utgjorde en del av 

resultatet. Även om studiens metod beskrivits med exakt noggrannhet hade inte pålitligheten 

ökat. 

Stukát (2011) belyser generaliserbarhetens betydelse i studien. I och med den senare 

forskningen på kvalitet i förskolan och barngruppens storlek där vistelsetiden ingår (Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan 2015) upplevs studiens utgångspunkt med vårdnadshavares 

perspektiv på vistelsetiden relevant samt intressant för andra läsare utanför studien. Däremot 

kan inte en liknande studie göras med exakt samma resultat eftersom undersökningsgruppen 

tillhörde endast en förskola. 

I informationssamtycket till vårdnadshavarna missades relevant information från 

samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. Det fanns ingen tydlighet med att det inte var 

obligatoriskt att svara på alla frågor samt att de kunde avbryta när som helst utan negativa 

följder.  I och med detta fick vårdnadshavarna information per mail om kravens missade 
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innehåll innan undersökningens början. Denna otydlighet kan möjligen vara en orsak att 

bortfallet bestod av 16 stycken vårdnadshavare som då valde att inte medverka i studien. Vi 

vet dock inte om resultatet blivit annorlunda om alla tillfrågade svarat på det elektroniska 

frågeformuläret. Vår tolkning är att det troligtvis blivit liknande nyckelord och kategorier 

även om alla vårdnadshavare resonerat kring frågorna. Hade vi däremot använt oss av fler 

förskolor tror vi att resultatet kunnat bli annorlunda eftersom vi fått in en större mångfald med 

olika förutsättningar. 

3.7 Analys av empirin 

När vi analyserade de frågeformulär vi fått in från vårdnadshavarna började vi titta på 

återkommande ord som vi upptäckte i de olika svaren från dem, nyckelord. Sociala 

färdigheter, samspel, trygghet, empati, normer, värden, självkänsla, självförtroende var de 

nyckelord vi tog fasta på. Utifrån den teoretiska utgångspunkten som utförts med förankringar 

i Edmund Husserls och Merleau-Pontys fenomenologiska teori med möten mellan livsvärldar 

har begreppen relationer, den levda kroppen, samspel, kommunikation, barnsyn samt atmosfär 

varit i fokus (Husserl 2004; Merleau-Ponty 1962). Vi använde oss av ”relations-glasögon” när 

sökning gjordes efter nyare författare som också utgått från denna teori. Johansson (2011) är 

en av de som kopplat sin studie till livsvärldar och vi började läsa igenom hennes avhandling. 

Kategorierna hon använt till sina teman är exempelvis pedagogisk atmosfär, barnsyn och 

kommunikativa möten. Dessa ämnen kändes relevanta i vår studie utifrån de nyckelord vi 

tagit fram och av den anledningen valde vi att hämta inspiration från Johansson men i en 

egentolkad variation. Studien bygger på en kvalitativ fenomenologisk undersökning vilket gör 

att vi inte sökt efter rätt eller fel utan istället ville få kunskap om vårdnadshavarnas 

uppfattningar samt erfarenheter kring begreppen omsorg, fostran och lärande i relation till 

vistelsetiden i förskola skulle kunna synliggöras tydligare. 
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4. Redovisning av resultat 

I detta kapitel presenteras svarsresultaten från vårt elektroniska frågeformulär. Eftersom vi 

valt att ha en studie med strikt anonymitet skrivs inte vårdnadshavarnas namn ut i 

nedanstående citat, och därmed består all form av alias av namnet vårdnadshavare samt en 

siffra. 

Kategori 1: Vara en bra kompis  

Vårdnadshavarna var eniga om att socialt samspel var en av de viktigaste färdigheter deras 

barn kunde ta med sig ifrån förskolan. Många av svaren hade samma innehåll och det 

framkom bland annat att dem ville lära barnen att vara en del av en grupp i förskolan så att 

barnen skulle kunna träna sig på att anpassa sig till andra miljöer än de som fanns hemma. Det 

handlade också om att utveckla sin kommunikativa förmåga i den sociala interaktionen med 

andra barn så att barnen på ett trevligt sätt kan umgås med andra människor och eventuellt få 

en förståelse för andra kulturer/traditioner. Socialt samspel för vårdnadshavarna handlar om 

att fungera i grupp och balansera det individuella. En av vårdnadshavarna sammanfattar 

helheten av vad de menar med socialt samspel och hänvisar också till förskolans uppdrag; 

Jag önskar att mitt barn lär sig vara en del av en grupp, socialt samspel är enligt mig en stor del av 

förskolans uppdrag att arbeta med från tidig ålder. Detta kan vara allt från att vänta på sin tur till 

vad det innebär att vara en bra kompis (Vårdnadshavare 1). 

Kategori 2: Trygg och säker plats 

Lärarens kompetens är betydelsefull. Ett demokratiskt förhållningssätt ska genomsyra 

verksamheten eftersom läraren är barnens förebild. I förskolans verksamhet handlar det om ett 

möte mellan lärare och barn. Kan läraren vara en god förebild resulterar det i att barnen blir 

trygga individer som vågar förlita sig på andra vuxna än sina vårdnadshavare, de lär sig även 

bättre, vågar uttrycka sina känslor och andra tankar de vill berätta menar vårdnadshavarna. På 

samma sätt menar dem att barnen tillbringar många timmar på förskolan, att en trygg och 

säker plats är ytterst viktigt samtidigt som läraren skall finns där och se barnet. 

Det är personalen på förskolan som sätter prägeln för barnets vidare skolgång. Det är 

förskolepersonalen som ges möjlighet att lära de små barnen att även andra vuxna utanför hemmet 

vuxna är trygga. Och i min mening är det där allt börjar, ett barn som inte känner sig trygg och 

säker kan heller inte lära sig något i skolan (Vårdnadshavare 2). 

Med tanken på hur många timmar om dagen som barnet vistas på förskolan så är det viktigt att det 

är en trygg och säker plats med personer som finns där för barnet och att dessa trivs med sin 



 

 

24 

roll/sitt jobb och känner sig uppskattade både från föräldrarna och ledningen, detta är a och o för 

mig (Vårdnadshavare 3). 

Förskolan skall också ses som en demokratisk plats där barn fostras till de beteende som är 

önskvärda i sociala sammanhang och få en förståelse för att ens handling kan påverka andra. 

Även i detta sammanhang kan det påstås handla om en social kompetens. Enligt 

vårdnadshavarna står inte förskolan ensam i sitt arbete med barnen. Hemmet är den plats 

barnet skall fostras på i första hand när det gäller både att förstå sina rättigheter men också 

skyldigheter. Förskolan och lärarnas roll blir därefter att köra på samma linje för att bibehålla 

denna fostran så gott det går på ett omsorgsfullt och pedagogiskt sätt. 

Den enda fostran jag anser att förskolan ska stå för är i lärandet om samspel med andra individer. 

Jag hade aldrig accepterat att en pedagog skriker, skäller eller utövar annat maktmissbruk mot ett 

litet barn. Skulle så ske så anser jag att denna vuxen är totalt olämplig i sin roll att ta hand om små 

liv. Självklart är den vuxna obligerad att tillrättavisa om barnet ställer till något olämpligt. Men 

man får, och speciellt i sin roll som pedagog, aldrig någonsin glömma att barn gör alltid så gott de 

kan (Vårdnadshavare 4). 

Kategori 3: Stimulans eller understimulans i relation till vistelsetiden 

Vårdnadshavarna har i frågeformuläret fått förklara hur många timmar de anser är för lång 

respektive för kort tid i förskolan. Utifrån sammanställning av resultatet på respondenternas 

svar togs en genomsnittlig siffra för vad vårdnadshavarna anser om vistelsetiden. Enligt 

respondenternas svar var 15 timmar för kort tid i förskola medan 40 timmar för lång. Enligt 

resultatet menar vårdnadshavarna att fördelar med lång vistelsetid i förskolan innebär 

mängder av social kompetens eftersom barnen hela tiden vistas i nya relationer och 

konstellationer under hela dagar. De hinner också får stimulans genom verksamhet och 

vänner och kommer mer in i gruppen än de som går hem tidigt. Negativt med lång vistelsetid 

är att barnen är trötta, mer stressade och hinner inte vara med familjen. 

Fördelar: de är med i all verksamhet, de kommer väl in i gruppen, hinner umgås med varandra 

Nackdelar: får mindre tid med föräldrar/vårdnadshavare, om de inte trivs så givetvis mindre bra, 

Inte helt enkel fråga då det beror mycket på hur det är hemma - kommer de hem tidigt för att sedan 

sitta passiva framför en TV i flera timmar så är det inte bra när föräldrarna jobbar vidare. Om 

hämtningen innebär gemensamma aktiviteter så är den tiden värdeaderande för alla 

(Vårdnadshavare 5). 

Vid kort vistelsetid nämner vårdnadshavarna att barnen blir understimulerade, kommer inte in 

tillräckligt i gruppen då de kommer sist och oftast går först. Barnen kanske också blir sämre 

förberedda för skolstart och barnet missar en del av de aktiviteter som händer på förskolan, 

och därmed en del av lärandet och utvecklingen. Positivt är som nämnt ovan att barnet får mer 
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tid med familjen samt att barngruppen inte är lika stor om det finns barn som inte vistas på 

förskolan hela dagen. 

Nackdelen för dessa barn kan vara att de känner sig minder delaktiga på förskolan. Att de inte 

riktigt kommer in i kompisgrupperna. Känner ett utanförskap. Tycker att åldern på barnet har stor 

betydelse. Ser inte direkt något positivt med att ha för liten tid på förskolan (Vårdnadshavare 6). 

Kategori 4:  Gemenskap 

Gemenskap är betydelsefullt samt övergripande i den dagliga verksamheten på förskolan. I 

detta sammanhang är relationer barn-barn samt lärare-barn i fokus men även en inspirerad 

samt tillåtande miljö för att väcka intresse för lärande. Likaså som ovan kategorier är lärarens 

kompetens viktig för att på ett medvetet didaktiskt förhållningssätt skapa möjligheter för 

utforskande tillsammans med andra menar vårdnadshavarna. Tillika att lärare och barn 

reflekterar tillsammans för att synliggöra likheter samt olikheter på ett konkret sätt. I det 

kommande citatet svarar vårdnadshavaren på varför hen vill att barnet skall gå i förskola. 

Förskolan är viktig för att lära sig att samspela med människor, få den viktiga pedagogiska 

utvecklingen. Lära sig hantera olika relationer till olika människor (Vårdnadshavare 7). 

4.1 Sammanfattande analys 

I denna del ska vi analysera vårt resultat utifrån den teoretiska referensramen. 

Det som framkommer i resultatet är att vårdnadshavarna påtalar barns sociala färdigheter och 

samspel som en övergripande del i förskolans verksamhet. En förutsättning för att få en 

förståelse för hela människan och dess livsvärldar är interaktionen mellan dem. Det handlar 

om den kroppsliga existensen där människors tankar och sätt att vara expanderas. Samtidigt är 

det inte en fråga om att kunna känna den andre fullt ut utan snarare att få en förståelse för den 

andras värld. På så vis ingår vi alla i en livsvärld vars det centrala redskapet blir språket, det 

sociala, där barns möjlighet att samspela blir det viktigaste för att skapa sig en mening. Tillika 

blir också de sociala färdigheterna en del i det kommunikativa förhållandet när det kommer 

till de demokratiska grunderna. Det handlar om att äga språket som ett kommunikativt 

redskap för att kunna utöva handlingar tillsammans med andra ur en positiv gynnsam 

bemärkelse utan att det övergår till en fråga om makt. 

Gemenskap att vara tillsammans med vuxna förebilder och själva tryggheten som detta bidrar 

till är också en viktig del som tas upp i svaren. Detta kan kopplas till en av Johanssons (2011) 

kategorier som vi utgått ifrån. Kategorin pedagogisk atmosfär är det sammanhang som har 

återkommande drag när det gäller förhållningssätt och engagemang i samspel mellan barn och 
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vuxna. I det emotionella förhållningssättet betonas vikten av mötet med barns livsvärldar för 

att också få en lustfylldhet och glädje för möjligheten till lärande. Relationen skapar med 

andra ord förutsättning för vad barn lär, både om sig själva och om världen. För att inte 

glömma bort skapas atmosfär inte bara av vuxnas möte utan barn är medskapare i detta. 
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5. Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa och diskutera resultatet av undersökningen som 

gjorts av vårdnadshavarnas utifrån tidigare forskning samt litteratur. Anledningen till detta är 

att denna studie inte söker efter rätta svar utan fokuserar på att skaffa sig kunskap om olika 

vårdnadshavares uppfattningar. Därefter diskuteras valet av metod, en sammanfattning på 

studien i relation till studiens syfte samt vad som är relevant inför vår kommande yrkesroll. 

Till sist lyfter vi vidare forskning som är intressant att undersöka. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Vistelsetidens betydelse 

Vistelsetiden i förskola har en betydande roll för att känna gemenskap i gruppen. Å ena sidan 

upplever vårdnadshavarna att barnen blir understimulerade och missar en del av 

verksamheten vid korta dagar. Å andra sidan är barnens hemvistelse med familjen ovärderlig. 

Med långa dagar på förskolan blir barnen trötta med det höga tempot som råder på förskolan 

samtidigt som barnen får ut mer av verksamhetens innehåll. När dilemmat synliggörs som 

ovan kan det individuella och det gemensamma i förskolan ses som en problematisk fråga 

som kan vara svårt att förhålla sig till (Markström 2007). En aspekt av detta är att förskolan 

bör se över hur tiden används utifrån olika innehåll för att vårdnadshavarna skall känna att 

deras barn också erbjuds möjlighet till hela förskolans verksamhet vid korta dagar. 

De fördelar vårdnadshavarna svarade när det gäller att vistas lång tid på förskolan är att 

barnen blir tuffare och stärker självförtroende. De får mängder av social kompetens och de 

hinner få stimulans genom verksamhet och vänner. Men de är även medvetna om att detta blir 

på bekostnad av annat som exempelvis få umgås med familjen och att få speciella stunder 

hemma där barnet får känna sig unik. De menar också att ett barn aldrig kan må så bra som 

hemma med sin familj och det är en välsignelse att ha möjligheten att ha sina barn mer 

hemma än på förskolan. För oavsett kan aldrig en lärare i en stor barngrupp ge så mycket 

kärlek och trygghet som en vårdnadshavare. Det är också väldigt energikrävande att vistas 

längre tid på förskolan, vilket bidrar till stress anser vårdnadshavarna. Det som däremot ställer 

till ett dilemma kring ovanstående uppfattningar är att arbetsgivaren och arbetsmarknaden 

ställer krav som gör att vistelsetiden har en varierande längd för barnen på förskola oavsett 

om vårdnadshavarna uppfattar det som positivt eller negativt. Med andra ord skulle vi vilja 
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påstå att barnens tid för vistelse handlar både om barnets bästa men också om arbetslivet eller 

vuxenvärldens krav och intresse. Det som även blir problematiskt i frågan kring 

vårdnadshavarnas tänk i studien är att man glömmer bort barn från missgynnande 

hemförhållande som kan behöva längre vistelsetid i förskolan.  En annan vinkling är därför 

viktig att se på. Förskolan är ett bra komplement för att få stimulans genom verksamheten och 

det ger också en allsidig utveckling som inte hemmet kan ge (Sylva mf.l 2003). I detta 

sammanhang är det viktigt med samverkan mellan lärare och vårdnadshavare för att mötas 

och interagera med varandra i de olika livsvärldarna i en socialt, historiskt och kulturellt 

konstruerad verklighet för en ömsesidig förståelse för barns bästa (Merleau-Ponty 1962). 

5.1.2 Barns livsvärldar 

Barns livsvärldar handlar om att förstå barnet i dess helhet, något som är bestående över tid, 

vilket inkluderar tiden innan och efter vår erfarenhet (Husserl 2004; Merleau-Ponty 1962). 

Barns- samt vårdnadshavares livsvärldar ser olika ut i olika sammanhang där den privata 

sfären möts i detta fall med förskolans livsvärld. Därtill är det viktigt att förskolan involverar 

vårdnadshavare för att ta reda på hur de ser på vistelsetidens betydelse för förskolans uppdrag. 

I Lpfö 98/16 (Skolverket 2016b) belyses förskolans uppdrag med att utgå från en helhetssyn 

på barnet för att omsorg, fostran samt lärande bildar en helhet. Alltså har barnets förmågor 

och färdigheter både psykiska och fysiska en stor betydelse för utveckling och lärande. Det 

går inte att skilja dessa åt. Men å andra sidan är det barnets vardag man talar om, där vuxna 

och barn möts. En vuxen behöver vara involverad och ett samspel mellan både parterna måste 

ske eftersom båda är en del i en livsvärld, samt för att göra en fenomenologisk rättvisa åt båda 

lärare och barnens upplevelser (Husserl 2004). Förskolan är något som är kollektivt samtidigt 

som man inte kommer ifrån det individuella lärandet. 

Motivation till lärande är en förutsättning för att det skall bli ett lustfyllt lärande. Lärarna bör 

se barnet som kompetent genom att närma sig barnen och barns perspektiv. De bör engagera 

sig i barnens erfarenheter och åsikter i en strävan av att försöka närma sig barnets livsvärld 

som även antas vara central i pedagogiken. En möjlig väg för att hitta till ett barns perspektiv 

kan vara att se till läroplanen där det även uttrycks att barn ska få möjlighet att uttrycka sin 

förmåga att iaktta och reflektera (Skolverket 2016b). Dock finns det även en problematik med 

detta tänk, det handlar om att förstå barnen och hela dess livsvärldar. 
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Ett nytt perspektiv på barn inom barndomspsykologin utvecklades i samförstånd med 

Sommer, de nio teserna. Ofta talar Sommer om stegvisa framsteg, en progression.  Det 

handlar om utbyte mellan individen och kulturer. Som grund för de olika teserna ses barn som 

aktiva, kompetenta, robusta och likvärdiga aktörer som vuxna. Däremot måste vi se till barns 

möjligheter och erfarenheter för att se hur de skall kunna erövra världen. Den första tesen 

handlar om barns utveckling, tiden och rummets betydelse. Tiden, den samtid som man är i 

påverkar ens utveckling.  Alla vårdnadshavare anser inte att kort tid eller lång tid i förskola är 

problematiskt medan andra gör det. Förmodligen beror detta på att alla har levt i olika tider 

och fått med sig olika tidsaspekter. Allt har en påverkan, livsvärlden är en social, historisk och 

kulturell värld där människor är ömsesidigt beroende (Sommer 2009; Husserl 2004; Merleau-

Ponty 1962). 

5.1.3 Trygghet en viktig grundsten i verksamheten 

Vi har försökt att fånga det som samtliga vårdnadshavare anser lärarens betydelse i förskolan 

är precis som i fenomenologin. Utifrån deras livsvärld eller snarare uppfattning eller 

upplevelse om vad de förväntar sig av förskolan får vårdnadshavarna uttrycka sina egna 

formuleringar. Under varje svar i frågeformuläret fanns ordet trygghet med vilket visar på 

vilken betydande roll lärare har för barnen. Att skapa en trygg miljö anses vara en skyldighet 

som läraren har och det poängteras även att det är en oerhört viktig grundsten i hela 

verksamheten (Bowlby 1988; Killén 2014). Vidare påtalar vårdnadshavarna att läraren är 

någon att se upp till. Vårdnadshavarna anser även att läraren är den person som sätter prägeln 

för barnets vidare skolgång. Det är också de som ger möjlighet att lära barnen att även andra 

vuxna utanför hemmet kan vara trygga vuxna.  Tryggheten är också det som är en av 

grundstenarna i förskolans verksamhet överlag. Känner barnen trygghet kan lärarna arbeta 

med gruppen och lärande i olika former. Barn kan därför vara delaktiga på olika sätt. Alla är 

olika i en förskolegrupp och behöver därför också bemötas olika i alla dess arenor de ingår i 

(Sommer 2009). Barnen har även med sig olika erfarenhetsvärldar och uppdraget som lärare 

är därför att hitta och stödja varje barns förmåga (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Vi måste 

därför se till att varje möte barnen har i förskolan är unikt och utifrån gemensamma 

reflektioner mellan lärare och barn synliggöra det osynliga. 
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5.2 Metoddiskussion 

Valet av metod diskuterades mellan intervju samt frågeformulär. Intervjuer är mer personliga 

som ett vardagligt möte där vårdnadshavarna kan känna sig illa till mods eftersom det kan 

vara ett känslosamt ämne kring vistelsetiden på förskolan. I detta sammanhang är det även 

relevant att intervjuaren inte visar mimik eller inte är lyhörd för svaren (Denscombe 2016). 

Därtill valde vi elektroniskt frågeformulär istället så vårdnadshavarna kunde sitta hemma och 

fylla i sina uppfattningar kring frågorna anonymt. 

5.3 Sammanfattning på studien 

I studien har vi tagit reda på hur vårdnadshavarna uppfattar vistelsetidens betydelse för 

förskolans uppdrag. Resultatet visar att socialt samspel och trygghet är de absolut viktigaste 

grundstenarna i förskolan för barns omsorg, fostran och lärande. I detta sammanhang är 

lärarens professionella kompetens med ett demokratiskt förhållningssätt betydelsefullt för att 

skapa goda relationer mellan barn och lärare samt mellan barn och barn. Samtidigt kan vi inte 

fullt ut förstå andra människor, där finns alltid något som inte går att få tillgång till. Som 

lärare är vi alltså begränsade när det gäller att förstå barn och vårdnadshavares perspektiv fullt 

ut och den kunskap som vi kan få är komplex och knappast fullständig. Det gäller med andra 

ord att involvera hela barnet och vårdnadshavaren med dess tänkande för att sammanhanget 

skall bli väsentligt. Förskolan idag har större barngrupper samtidigt som barnens vistelsetid 

ökat vilket innebär att möten mellan barn och vuxnas livsvärldar bör reflekteras över varje 

dag. Det för att värdegrunden medvetet ska genomsyra verksamheten oberoende av barns 

vistelsetid. 

5.4 Vår kommande yrkesroll 

Det som framkommit i denna studie är att lärare bör lägga vikten på den sociala kompetensen 

i första hand. I Lpfö98/16 (Skolverket 2016b) belyses demokrati med värdegrunden, normer 

samt delaktighet och inflytande vilket ska genomsyra förskolans verksamhet. Ämnen som 

matematik, språk, teknik samt naturvetenskap framkommer tydligt i läroplanen. Däremot 

sociala samspel samt sociala färdigheter har tappat en del fokus. Det är lite oklart samtidigt 

som det påpekas tydligt om det demokratiska uppdraget. Vi menar att den sociala 

kompetensen med kommunikativa möten bör vara övergripande varje dag där ämnena 

involveras på olika sätt. I detta fall har lärarna ett viktigt uppdrag med att skapa goda 

relationer mellan barn-barn, lärare-barn samt givetvis även inkludera vårdnadshavarna. På 
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liknande sätt är arbetslagets reflektioner samt diskussioner kring den pedagogiska grundsynen 

betydelsefull för en samsyn i förskolans verksamhet. Det är utifrån en gemensam grundsyn 

förskolans kvalitet stärks för barnens framtid. I detta sammanhang är det relevant att barn får 

möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunikativa möten för det livslånga 

lärandet oberoende av vistelsetiden på förskolan. 

5.5 Framtida forskning 

Något som vi har funderat en del kring under studiens gång och som hade varit intressant att 

undersöka är jämförelser mellan nationella och internationella förskolor. Frågor som lyfter 

lärarnas samt vårdnadshavarnas uppfattningar om vistelsetidens betydelse för omsorg, fostran 

och lärande. Tillika vad förskolorna har för uppdrag samt om de har en läroplan och andra 

styrdokument att följa på samma sätt som vi har. 

Likaså en större studie med jämförelser hur vårdnadshavare med olika ekonomiska 

förutsättningar upplever vistelsetidens betydelse för förskolans uppdrag med omsorg, fostran 

och lärande. Det för att ta reda på vad vårdnadshavarna anser är betydelsefullt för barnens 

livslånga lärande. 

Slutligen hade det varit intressant att studera vistelsetidsfrågan i relation till barns perspektiv. 

Att involvera barnet hade varit ytterligare en ny aspekt av studiens syfte. Här undrar vi hur 

barnens uppfattningar samt upplevelser kring lång eller kort vistelsetid i förskolan speglar 

verkligheten. 
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Bilaga 1 

Enkätstudie om barns vistelsetid i förskola 

Hej! Vi är två förskollärarstudenter på Högskolan Kristianstad. Vi skriver nu vårt 

examensarbete där vi intresserar oss för vistelsetidens betydelse för barnets utveckling och 

lärande på förskolan. Vårt syfte är att ta reda på hur dagens föräldrar resonerar om barnets 

vistelsetid i relation till pedagogik och omsorg. Därför skulle vi vilja ha er hjälp som 

undersökningspersoner genom att ni deltar och svarar på ett antal enkätfrågor. Deltagandet är 

frivilligt men vi är oerhört tacksamma om ni vill ta er tid att svara. Ni utgår ifrån ett 

elektroniskt frågeformulär som ni hittar på mejladressen: 

https://goo.gl/forms/WOyfwIFVtA6k27ps2 

All information behandlas anonymt vilket betyder att den endast ses av oss och vår 

handledare samt att informationen från era svar används enbart i denna studie. 

Vi önskar svar senast den 11 september 

 

Har ni några frågor kontakta oss gärna. 

Nathalie Malmström Mobil: xxxx-xxxxxx 

Ulrika Bertilsson Mobil: xxxx-xxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/WOyfwIFVtA6k27ps2


 

   

 

Bilaga 2 

Frågeformulär 

1. Vilka färdigheter vill du att barnet tar med sig från förskolan? Med andra ord, vad vill du 

att ditt barn ska ha lärt sig under förskoletiden? 

2. Beskriv så noga du kan varför du vill att ditt barn går på förskola? 

3. Vilken betydelse kan ditt barns lärare ha för ditt barn tycker du? 

4. Hur ser du på begreppet omsorg i förskolans verksamhet? Vad innebär begreppet för dig? 

Ge exempel på omsorg som du vill att ditt barn/barnen i förskolan ska få del av. 

5. Hur ser du på begreppet fostran i förhållande till förskolans verksamhet? Vad innebär 

begreppet för dig? Ge exempel på fostran som du vill att ditt barn/barnen i förskolan ska få 

del av. 

6. Hur ser du på begreppet lärande i förhållande till förskolans verksamhet? Vad innebär 

begreppet för dig? Ge exempel på sådant du vill att ditt barn/barnen i förskolan ska lära. 

7. Ange hur många timmar i veckan som du tycker är lång vistelsetid i förskolan. 

8. Vilka för-och nackdelar finns det när ditt barn har lång vistelsetid på förskolan tycker du? 

Motivera noga ditt svar. 

9. Ange hur många timmar i veckan som du tycker är kort vistelsetid i förskolan. 

10. Vilka för-och nackdelar finns det när ditt barn har kort vistelsetid på förskolan tycker du? 

Motivera noga ditt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


