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Abstrakt 
Svensk titel; Får vi vara med? - En kvalitativ studie om femtontimmarssystemet 

 

Engelsk titel; Can we join? - A qualitative study of the Swedish fifteen hours system 

 

Syftet med arbetet var att beskriva förskollärares och förskolechefers tankar och 

erfarenheter om femtontimmarssystemet, samt hur förskollärarna anser att kontakten 

med vårdnadshavarna ser ut. Vi ville också få förskollärarnas och förskolechefernas 

åsikter kring hur de anser att femtontimmarssystemet och förskolans strävansmål går 

ihop.  

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervju som metod, där urvalet blev tre 

förskollärare och tre förskolechefer från tre olika förskolor i två olika kommuner. För att 

analysera informanternas svar har vi tagit del av tidigare forskning om bland annat; 

förskolans bidrag till barns utveckling och lärande, Vygotskijs tankar, läroplanens 

strävansmål samt vikten av att ha en god kontakt med vårdnadshavarna. Studiens 

resultat visar att alla informanter är positiva till femtontimmarsreformen som kom 2002. 

Samtliga förskollärare anser att kontakten med vårdnadshavarna inte påverkas i skiftet 

mellan heltid och femtontimmarsperioden och att alla barn kan sträva mot läroplanens 

olika strävansmål på lika villkor. 

 

Förskollärarna var eniga om att femtontimmarssystemet är bra, de menar att det är ett 

bra sätt att få ta del av förskolan och samtidigt få tid hemma. Förskolecheferna var 

oeniga gällande femtontimmarsbarnens möjlighet till att sträva mot förskolans 

strävansmål på ett likvärdigt sätt som heltidsbarnen. Samtliga förskollärare svarade att 

femtontimmarsbarnen missar en del av den fria leken inomhus men att 

femtontimmarsbarnen har samma möjlighet att sträva mot strävansmålen som 

heltidsbarnen. Förskollärarna ansåg att kontakten höll lika bra kvalité med 

femtontimmarsbarnens vårdnadshavare som med heltidsbarnens. De har dock olika 

tankar om hur bra den är.   

 

 

Nyckelord 
Fria leken, femtontimmarsbarn, strävansmål, social samvaro 
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1 Inledning 
1998 fick förskolan sin första läroplan med tanken att förskolan skulle bli mer jämlik 

för alla barn. I och med att läroplanen kom bestämdes det också att inget barn skulle 

hindras från att få gå i förskolan. Genom att alla barn får möjlighet att gå i förskolan 

kommer vi närmare att få ett mer jämlikt samhälle menar Kultti, Pramling Samuelsson 

och Harju-Luukkainen (2016).  

 

1 juli 2001 togs ytterligare ett steg för att göra förskolan mer jämlik för alla barn, då 

barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare fick rätt att vara på förskolan 

minst femton timmar per vecka (Skolverket, 2013).  

 

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga [...] ska från och 

med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag 

eller 15 timmar i veckan (SFS 2010:800 kap 8 6e §).  

 

Mellan hösten 2001 och hösten 2006 ökade antalet barn som gick i förskolan från 68% 

till 79%, förmodligen eftersom barn till arbetslösa och föräldralediga fick tillgång till 

förskolans verksamhet under denna period (Statistiska Centralbyrån, 2007). Under 2015 

gjordes en undersökning av Skolverket som visar att 83,2% av alla barn mellan ett och 

fem år är inskrivna i förskolan (Skolverket, 2015). 

 

I Statens skolverk (2003) står det att regeringen menar att förskolans verksamhet inte 

ska delas upp så att ”den pedagogiska delen” är när barn som går i allmän förskola är på 

förskolan och sen ha sänkta ambitioner övriga tider. Det vill säga, förskolan ska inte 

tillsätta speciella verksamheter för de barn som är femton timmar per vecka (a.a.).  

 

I läroplanen för förskolan kan vi på första sidan läsa vad förskolans uppdrag är. 

Förskolan ska vara demokratisk och ge alla barn möjlighet till lärande och utveckling 

”Förskolan [...] ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära” (Skolverket, 2016:4). Utbildningsdepartementet (2010) skriver att förskolan ska 

vara en pedagogisk verksamhet och menar att det är alla som arbetar i förskolan som har 

ansvaret att förskolan är pedagogisk för barns utveckling och lärande. Förskolans 

uppdrag är stort, den ska vara med och hjälpa barnen att förstå hur världen är uppbyggd, 

allt från hur vattnets kretslopp fungerar till hur demokratiska beslut tas. Däremellan ska 

barnen få möjlighet till att arbeta enskilt och i grupp, utveckla sin fin- och grovmotorik 

och skapa i olika material samt använda sig av olika estetiska uttrycksformer. I 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska ha ett samarbete 

med hemmet och därmed skapa en förtroendefull relation. Detta för att förskolan ska 

vara ett komplement till hemmet, vilket leder till en bra och lärorik tid för barnen i 

förskolan.  

 

Vi har valt att skriva om hur aktörer inom förskolan ser på systemet om att barn får 

vistas i förskolan minst femton timmar i veckan när deras vårdnadshavare är 

föräldralediga eller arbetslösa. 
 

Utvecklingen mot en likvärdig förskola började 1998 när förskolan fick sin läroplan. 

Nästa steg togs 2002 när reformen ”allmän förskola” kom, den innebär att barn till 

föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare fick tillgång till förskolan minst femton 

timmar per vecka. Genom att alla barn fick tillgång till förskolan, även om det är under 

olika stor del av dagen, var detta ett steg mot att göra förskolan mer jämlik för alla. 

Frågan kvarstår; Hur får barn som går femton timmar i veckan möjlighet till utveckling 
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och lärande utifrån de olika strävansmål som finns i läroplanen för förskolan? Går det 

att sträva mot alla mål under denna period? 

 

1.1 Begreppsförklaring 
Femtontimmarssystemet innebär att barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller 

arbetslösa har kvar sin plats i förskolan och får nyttja den minst femton timmar i veckan 

(SFS 2010:800 kap 8 6e §). Det är upp till varje kommun att besluta om hur många 

timmar barnen får vara på förskolan, i de två kommunerna vi har genomfört intervjuer i 

har de valt femton timmar. I vårt arbete kommer vi benämna dessa barn som 

femtontimmarsbarn. 
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2 Syfte 
Syftet med arbetet är att beskriva förskollärares och förskolechefers tankar och 

erfarenheter av femtontimmarssystemet. Vi vill synliggöra detta ämne för att skapa en 

professionell trygghet i hur femtontimmarssystemet fungerar i praktiken. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Vad anser förskollärarna om femtontimmarssystemet? 

 Anser förskollärarna och förskolecheferna att femtontimmarsbarnen har 

möjlighet att sträva mot alla strävansmål i läroplanen? 

 Hur planerar förskollärarna verksamheten och vilka konsekvenser får det för 

femtontimmarsbarnens utveckling och lärande? 

 Hur anser förskollärarna att kontakten med vårdnadshavarna påverkas i skiftet 

mellan heltid och femtontimmarsperioden? 
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3 Teorianknytning 
I teorianknytningen redogör vi för våra valda teorier. Vi har valt att ta avstamp i Bråtens 

(1998), Partanen (2007) och Hwang och Nilssons (2011) tolkningar av Vygotskijs 

tankar om att lära tillsammans. Vi har också tagit del av förskolans läroplan, då den har 

blivit en viktig del i barns utveckling och lärande. Den sista delen i teorianknytningen är 

vårdnadshavarnas och förskollärarnas samverkan för barnens utveckling och lärande.   

 

3.1 Att lära tillsammans 
Vygotskijs tankar och idéer har fått en betydande roll i förskolans pedagogik (Hwang & 

Nilsson, 2011). Författarna skriver att Vygotskij menar att barnen ingår i ett socialt 

sammanhang och att barnens utveckling påverkas av de sociala och kulturella 

situationer som de befinner sig i. När barn samspelar med andra barn eller vuxna får de 

lära sig att hantera problem, tolka och förstå sin omgivning och framförallt får de träna 

sitt språk. När barnen har fått ett språk, kan barnen socialisera sig mer och därmed 

inhämta nya kunskaper (a.a.).  

 

Bråten (1998) har översatt Vygotskijs teorier som visar på att leken är ett hjälpmedel för 

barnen att vara aktiva och därmed får en förståelse för framtiden. Han menar även att i 

leken får barnen ett rationellt tänkande. Författaren skriver vidare att Vygotskij ansåg att 

samspelet mellan barn och vuxna var kärnan i lärandet, han menar att det är intressant 

att se vad barnen klarar själva och vad de behöver stöd för att klara, eftersom vi i den 

skillnaden kan se hur vi kan stödja barnen i deras fortsatta utveckling. Detta är det 

Vygotskij kallar för den ”proximala utvecklingszonen” eller ”den närmaste 

utvecklingszonen”, alltså skillnaden mellan vad barnen kan själva och vad barnen 

behöver hjälp med (a.a.). Partanen (2007) tar även han upp Vygotskijs tankar om den 

proximala utvecklingszonen och menar för att ett barn ska utvecklas krävs det att barnen 

blir introducerade för uppgifter som är utmanande, någon som kan hjälpa barnen att 

komma framåt i sin utveckling och barnens egna intresse. Partanen (2007) presenterar 

Vygotskijs tankar om hur språket och tänkandet hör ihop. Han skriver att Vygotskij 

menade att språket byggs upp i det sociala samspelet mellan människor och färgas av 

både samhälle och kultur (a.a.). Johansson (2011) skriver om en samspelande atmosfär 

där hon poängterar att de vuxna ska visa ett stort engagemang i barnen och deras 

livsvärld. Hon menar att de ska vara nära barnen och följa dem dit deras intressen tar 

dem. Johansson menar att pedagogernas fokus ska vara riktat mot barnen och att de ska 

vara närvarande både fysiskt och psykiskt. Hon poängterar att förskollärarna ska visa 

barnen att de har roligt tillsammans med dem. Vidare skriver författaren att de vuxna 

ska se barnen som kompetenta och uppmuntra barnen i sina aktiviteter. Johansson 

menar, genom att göra barnen delaktiga i verksamheten så ökar barnens lärande. Hon 

skriver att det kan göras genom att ställa frågor till barnen om deras upplevelser av 

verksamheten, vilket också ökar barnens inflytande (a.a.).  

 

3.2 Strävansmål 
Jonstoij (2000) skriver att en ny syn på barn har vuxit fram, likaså synen på barns 

utveckling. Miljön runt omkring barnen har även den fått en ny syn och större fokus, då 

miljön påverkar barnens utveckling. Barn ska samspela med andra barn och vuxna, med 

både det verbala och det icke verbala språket i olika miljöer. När förskolans läroplan 

kom 1998 blev detta en stor händelse i samhället. I och med läroplanen fick förskolan 

ett tydligare syfte, i läroplanen står det att vi ska möta varje barn med respekt och se 

deras möjligheter till utveckling och lärande. Förskolan ska vara en pedagogisk arena 

för barnen till att utvecklas och lära, det ska inte ses som en barnpassning för 
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vårdnadshavare. Förskolan ska anpassas till alla barn, läroplanen är ett bra hjälpmedel 

för att undersöka detta och bedöma sitt egna arbete. Jonstoij menar dock att det inte 

finns några metoder för hur förskollärarna ska arbeta med strävansmålen med barnen 

men skriver att barnen ska ses som kompetenta till att utvecklas och att de ska få känna 

glädje över att få lära sig (Jonstoij, 2000). Wiklund och Jancke (1998) skriver att 

förskolans läroplan har gett förskolan en större betydelse och att läroplanen bygger på 

traditioner blandat med den nya forskningen som har kommit fram. Alla tolkar 

läroplanen olika, eftersom alla har olika erfarenheter och synvinklar med sig när de 

tolkar läroplanen. Det som är viktigt att tänka på är att de mål som finns i förskolans 

läroplan endast ska strävas mot, det är inget krav på att uppnå dem. Genom detta ska 

därför inte barnens resultat utvärderas, utan det är strävan mot målen som ska utvärderas 

menar Wiklund och Jancke. Författarna skriver att leken länge har setts som något barn 

gör för att fördriva tiden. I forskning har det visats sig att barn lär sig mycket i deras 

lekar, därav ska leken ses som ett redskap i barns lärande och i strävan mot målen. 

Leken är rolig och viktig för barnen och när det är roligt lär sig barnen. Det står också i 

förskolans läroplan att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, men det 

betyder inte att det livslånga lärandet börjar först i förskolan. Förskolan har dock en 

viktig plats i det livslånga lärandet (a.a.). Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) 

skriver att ett barns nyfikenhet börjar redan inne i magen och följer dem sen hela livet. 

De menar att vårdnadshavare, förskolepersonal och andra vuxna i barnens omgivning 

har som uppgift att stötta barnen i deras nyfikenhet. Författarna poängterar att de vuxna 

i barnens närhet tillsammans ska skapa en trygg miljö för barnen och att de ska finnas 

där om något händer som gör att barnen inte känner trygghet.  

 

3.3 Kontakten med vårdnadshavare 
Jonsdottir och Nyberg (2013) skriver om samarbetet mellan förskola och hemmet. De 

menar att trygga vårdnadshavare ger trygga barn, för att den tryggheten ska infinna sig i 

förskolan måste vårdnadshavarna och förskollärarna ha en god kommunikation där båda 

parterna blir respekterade och lyssnade på. Markström (2007) skriver om hur kontakten 

mellan vårdnadshavare och förskollärare kan se ut, hon skriver att även om 

förskollärarnas ambition är att alltid möta vårdnadshavarna i hallen vid hämtning och 

lämning så är det inte alltid möjligt beroende på hur situationen i verksamheten ser ut 

(a.a.). Tallberg Broman (2013) menar att kontakten med vårdnadshavare förändras med 

samhället. Idag är det vanligare med mailkontakt och många av förskolorna har även 

startat bloggar där vårdnadshavarna kan gå in och bli uppdaterade om vad deras barn 

gör på förskolan. Författaren menar dock att när det kommer till vårdnadshavarnas 

åsikter kommer dessa fram på utvecklingssamtal och inte via det digitala. Det viktigaste 

är ändå att förskollärare och vårdnadshavare har en god kontakt och bra lyhördhet till 

varandra där alla barns utveckling och lärande står i centrum (a.a.). 
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4 Tidigare forskning 
Det finns begränsad forskning om femtontimmarssystemet då det är relativt nytt och ser 

olika ut beroende på var i Sverige du bor. Vi har därför tagit del av studier och 

forskningsrapporter som belyser förskolans betydelse, lekens betydelse och vikten av att 

ha en god kontakt med vårdnadshavare.  

 

4.1 Förskolans betydelse för barns utveckling och lärande 
Holmgren (2009) har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut gjort en systematisk 

litteraturöversikt över forskning som rör förskolans eventuella påverkan på barn mellan 

12–40 månader. I de fyra studierna som undersöktes visar två att små barn främjas av 

förskolan gällande sin kognitiva utveckling. De har noterat att barns språkkunskaper vid 

tre års ålder är högre hos barn som går på förskolan än hos lika gamla barn som inte går 

på förskolan. Holmgren skriver vidare att de har uppmärksammat långvariga effekter 

gällande barnens verbala och matematiska förmågor när de fyllt åtta år. I de resterande 

studierna menar författaren att det inte går att se några statistiskt säkra effekter av 

förskolan. Vidare skriver författaren att det är svårt att se hur förskolan påverkar barns 

socioemotionella utveckling utifrån de studier hon tagit del av. En av studierna visar att 

problembeteenden ökar och barns sociala förmåga har en negativ utveckling hos barn 

som är tre år och går i förskolan. Samma studie visar dock att vid fyra och ett halvt års 

ålder så ger förskolan mer positiv kontakt med andra barn. Generellt visar de fyra 

studierna att förskolan är bra för barnen. Författaren poängterar dock att det är barn från 

socialt utsatta familjer som får ut mest av förskolan och menar att det kan innebära att 

sociala skillnader mellan barn minskar om barnen går i förskolan (a.a.).  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) har genomfört observationer i förskolan 

och skriver att i förskolan är det inte reglerna som styr barns utveckling och lärande 

utan de är de strävansmål som finns i läroplanen för förskolan. Dessa strävansmål är 

inget förskolan har som krav att de ska uppnå utan dessa mål är mer på sikt, en riktning 

mot framtiden. Författarna menar att förskollärarnas roll är att leda barnen mot 

strävansmålen men att det inte finns någon mall för hur det ska göras. Det som är viktigt 

är att göra alla delaktiga, både vuxna och barn, i strävan mot målen. Lärarens 

kompetens har en viktig roll i förskolan då de ska se barnens intresse till att finna lusten 

i dessa mål (a.a.). Kultti, Pramling Samuelsson och Harju-Luukkainen (2016) skriver i 

en annan rapport att förskolan kan vara en arena där barn får lära sig och därmed får vi 

ett hållbart samhälle. Rapporten tar även sin grund i FN, där de menar att förskolan ska 

satsa på de yngre åldrarna och se till att de kommer väl förberedda till skolan. 

Författarna skriver också hur viktigt språket är för barnen, de menar att barn som går 

femton timmar i veckan har för lite tid i förskolan när det kommer till att utveckla 

språket. De menar att barn behöver lyssna och utmanas i språket för att redan i tidig 

ålder bli språkligt kompetenta (a.a.).  

Sandberg och Vourinen (2007) skriver i sin forskning att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet, hur detta komplement ser ut har varierat beroende på 

familjens behov och hur samhället ser ut. De skriver att förskolan bland annat ska 

komplettera hemmet gällande material och miljö samt den sociala samvaron. 

Författarna skriver att i förskolan ska den pedagogiska personalen hjälpa 

vårdnadshavarna med sin fostrande roll, barnen ska också ges möjlighet till att leka 

och socialisera sig med jämnåriga barn. Vårdnadshavarna i forskningen sa att de ansåg 

att förskolan var en plats där barnen fick lära sig att dela med sig av saker och att den 

ger barnen möjlighet till att träffa barn och vuxna med en annan bakgrund. 

Förskollärarna i forskningen såg förskolan som en plats där barnen får tillgång till ett 
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annat kulturutbud än det hemmet har att erbjuda. De menade att hemma fick barnen 

kolla på tv, film och datorn och förskolan ger mer utrymme för kreativt skapande 

(a.a.).  

Specialpedagogen Ellneby (1999) har observerat, intervjuat och haft samtal med barn 

och vuxna angående stress i förskolan. Hon menar att det finns bra och dålig stress och 

poängterar att den dåliga stressen kan utlösas av att barn har för många aktiviteter efter 

förskolan och höga, ofta orimliga, krav på sin prestation. Författaren skriver att en 

vanlig dag på förskolan innehåller många relationer, diskussioner, konflikter och nya 

människor, detta är faktorer som kan påverka barnens stressnivå negativt. Författaren 

skriver även att barn träffar många vuxna och barn i förskolan och får aldrig chans att 

vara ensamma. Att hela tiden dela utrymme med andra människor är tröttsamt och 

författaren menar att alla människor behöver möjligheten till att ibland få vara ifred 

(a.a.).  

4.2 Barns sociala samvaro 
Johansson och Pramling Samuelsson (2008) har gjort en undersökning som visar att när 

barn leker med varandra delar de med sig av sina livsvärldar. De har observerat att i 

barns lekar sker förhandlingar, möten och ett speciellt samspel som inte sker mellan 

barn och vuxen. Barnen får också ta del av varandras perspektiv när de skapar sina lekar 

med hjälp av sina fantasier. Genom att barn leker tillsammans och samspelar med 

varandra utvecklas deras sociala kompetens (a.a.). Johansson (2009) har gjort en 

observationsstudie med hjälp av 56 förskollärare på 22 olika förskolor. Förskollärarna 

fick under två veckor observera barn i olika samspelssituationer med hjälp av ett 

observationsschema, sammanlagt var det 144 barn som var med i studien. Målet med 

studien var att hitta metoder om barns samspel som går att använda sig av i både 

verksamheten och vidare forskning. Författaren beskriver samspel som en interaktion 

där barnen kommunicerar med varandra med hjälp av bland annat ord och gester. 

Författaren skriver att barnen i observationerna var involverade i positiva samspel och 

att förskolorna erbjöd barnen samspel i olika grupper och aktiviteter (a.a.). Jonsdottir 

(2007) har skrivit en avhandling där fokus ligger på barns kamratrelationer, då 

majoriteten av barns sociala samvaro sker på förskolan. Avhandlingen gjordes med 

hjälp av att pedagogerna uppskattade barnens sociala kompentens och deras färdigheter.  

353 barn och 50 vuxna medverkade i avhandlingen. Hon menar att i förskolan sker olika 

möten hela tiden för barnen, och det är i dessa möten som barnen utvecklar sin identitet. 

Förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande för barnen, de ska bland annat 

utveckla en social förståelse, de ska uppleva en lust till att leka samt fungera både 

enskilt och i grupp. Författarens undersökning visar att barn som befinner sig i 

förskolan skapar ett kamratskap och menar att genom barns kamratskap får barnen en 

känsla av tillhörighet (a.a.). 

 

Olofsson Knutsdotter (2003) skriver att i barns olika lekar kan de testa sig fram, skulle 

leken leda till något som inte känns bra för barnen kan de kliva ur leken och är då 

tillbaka till verkligheten igen. När barn leker blir de medvetna om att föremål har en 

betydelse och därmed får barnen en förståelse för sina handlingar. Detta menar 

författaren leder barnen till ett abstrakt handlande. Författaren har även observerat att 

barn som får leka länge och ostört blir oftast lugnare när de vuxna sedan avbryter leken. 

Eftersom barnen har fått leka länge har deras fantasi flödat, de har haft roligt och blir 

därmed nöjda (a.a.).  

 

Johansson (2011) har gjort en studie genom enkäter, intervjuer och observationer, där 

105 pedagoger och 450 barn deltog. Författaren skriver om samspelande atmosfär där 
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hon poängterar att de vuxna ska visa ett stort engagemang i barnen och deras livsvärld. 

Hon menar att de ska vara nära barnen och följa dem dit deras intressen tar dem. 

Johansson menar att pedagogernas fokus ska vara riktat mot barnen och att de ska vara 

närvarande både fysiskt och psykiskt och poängterar att förskollärarna visar barnen att 

de har roligt tillsammans med dem. Vidare skriver författaren att de vuxna ska se barnen 

som kompetenta och uppmuntra barnen i deras aktiviteter. Johansson menar, genom att 

göra barnen delaktiga i verksamheten så ökar barnens lärande. Hon skriver att det kan 

göras genom att ställa frågor till barnen om deras upplevelser av verksamheten, vilket 

också ökar barnens inflytande (a.a.).   

 

Markström (2005) skriver att dagarna på förskolan består av många gruppaktiviteter och 

många av de planerade aktiviteterna är samma dag till dag. Matsituationer och 

samlingar är exempel på aktiviteter som sker på ett visst klockslag varje dag. Förskolan 

blir mer lik skolan när barnen närmar sig förskoleklassålder, mer krav sätts på barnen på 

att de ska kunna följa regler och instruktioner från pedagogerna. Det ges inte lika 

mycket utrymme till att bara ”vara” när barnen blir äldre, utan de förväntas kunna sitta i 

samlingen, räcka upp handen och vänta på sin tur, ett krav som oftast inte sätts på de 

yngre barnen vars miljö är mer hemlik. Författaren menar genom att förskolan består av 

mycket planerad tid försvinner mycket av den fria leken som kräver mer tid än vuxna 

tror. Genom att planera upp mycket av tiden som femtontimmarsbarnen är på förskolan 

missar därför dessa barn möjligheterna till att ”bara leka” (a.a.).  

 

Tullgren (2003) har använt sig av observationer, videoinspelningar samt intervjuer med 

barn och vuxna i sin avhandling. Videoinspelningarna användes som stöd för barnen 

som intervjuades. I sina observationer såg författaren att den fria leken styrs av de 

vuxna i förskolan, vuxna vill styra leken för att kunna ”forma” barnen in i vuxenlivet 

och mot lugnare lekar. Författaren menar att vuxna inte ska in och styra i barnens 

låtsaslekar eftersom barnen i lekarna befäster sådant de har lärt sig och lär sig nya 

färdigheter. Tullgren skriver om Steinsholt som menar att barnen inte är fria i den fria 

leken, eftersom vuxna bara låter barnen leka fritt i ”bra” lekar, han säger att vuxna ser 

till vad som är bra för barnen längre fram men inte vad leken kan göra för barnen här 

och nu (a.a.). Olofsson Knutsdotter (2003) har också observerat barn och menar i sin 

studie att vissa barn kan ha svårt för att leka de ”fria lekarna”, detta menar hon kan bero 

på att barnen har bristande social kompetens. Rollekar kan vara ett sätt att bygga upp 

barns sociala kompetens eftersom barnen får vara en ”låtsasperson” och kan då ta in ett 

annat perspektiv (a.a.).  

 

4.3 Vårdnadshavare  
Markström (2005) har gjort en studie där hon använt sig av fältanteckningar, 

observationer med ljud och video samt ljudinspelade intervjuer. Författaren observerade 

barn och vuxna i olika situationer, exempelvis matsituationer och samlingar. Hennes 

slutsats är att förskolan är nödvändig för omsorgen av barn när vårdnadshavare jobbar, 

detta menar hon kan ses som att förskolan bli obligatorisk för vårdnadshavarna. Hon 

pekar även på att förskolan kan anses som obligatorisk för barnens skull, eftersom det är 

i förskolan de får den sociala samvaron. Hon menar också att förskolan kan bli ett 

komplement till hemmet om hemmiljön är bristfällig (a.a.). 

 

Sheridan (2009) har gjort två enkätstudier som vårdnadshavare respektive förskollärare 

och barnskötare fick svara på. Frågorna som de fick besvara handlade bland annat om 

vad de anser är en bra förskola, deras utbildningsnivå och vad som är viktigt att barn lär 

sig i förskolan. Vårdnadshavarna fick också svara på frågor rörande vad de som 
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föräldrar gör med sina barn och hur de ser på föräldrasamverkan på sitt barns förskola. 

Av förskollärarna och barnskötarna var det 97% som svarade på enkäterna, av 

vårdnadshavarna var det 90%. Studiens resultat visar att de förskolor som har ett stort 

utbud av olika samverkansformer för vårdnadshavare har generellt mer intresserade 

vårdnadshavare än de förskolor som hade färre samverkansformer, även om detta kan 

variera från förskola till förskola. Både vårdnadshavarna och förskolans personal 

svarade att barn lär sig i leken och att det är kombinationen av lek och lärande som gör 

förskolan bra. Däremot visar resultatet att grupperna anser att lärandet inte alltid är 

positivt, vårdnadshavare och förskollärare menar att matematik och skriftspråk ska 

komma senare och i förskolan ska man fokusera på det sociala. Angående barns lärande 

visar resultatet att förskolans personal anser att det viktigaste är att barnen blir 

respekterade, får lära sig olika saker och utveckla sin identitet. Forskningen visar även 

att vad vårdnadshavarna gör med sina barn har visat sig ha betydelse för lärandet i 

förskolan. Det visar sig att många vårdnadshavare läser och sjunger med sina barn men 

arbetar inte med att måla, åka på utflykt eller träffar andra barn i samma utsträckning 

(a.a.).  

 

Sandberg och Vourinen (2007) har i sitt forskningsprojekt genomfört intervjuer med 26 

förskollärare och 32 vårdnadshavare med syftet att belysa hur de olika aktörerna ser på 

förskolans olika samverkansformer. Författarna skriver att kontakten mellan 

vårdnadshavare och förskollärare inte alltid ser ut som förskollärarna önskar. De menar 

att när många barn kommer och går samtidigt är det svårt för förskollärarna att 

uppmärksamma alla vårdnadshavare. De menar även att förskollärarnas arbetstider 

påverkar kontakten med vårdnadshavarna, då avdelningar ofta går ihop vid öppning och 

stängning för att minska personalgruppen, vilket också gör att vårdnadshavare som 

kommer vid dessa tidpunkter inte alltid får träffa deras barns ordinarie personal. 

Sandberg och Vourinen (2007) skriver även om vilken tilltro som sätts till 

vårdnadshavarna i deras uppfostran av sina barn. Författarna menar att mycket av 

föräldraskapet handlar om att sätta gränser, vilket de menar att förskollärarna i studien 

berättade att en del av vårdnadshavarna hade svårt för. Författarna använder sig av 

psykologen Hougaards term ”curling-föräldrar” för att beskriva de vårdnadshavare som 

inte kan vara auktoritära i situationer där deras åsikt skiljer sig från sina barns åsikt. 

Vissa av förskollärarna tog vid sådana tillfällen själva på sig ”föräldrarollen” medan 

andra valde att istället ge tillbaka ansvaret att sätta gränser till vårdnadshavarna (a.a.). 
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5 Metod 
I metoddelen har vi redogjort för vårt val av metod, vår urvalsprocess, genomförandet, 

bearbetningen av materialet, etiska ställningstaganden samt studiens kvalité. 

 

5.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod hjälper oss att gå ner på djupet vad våra informanter tycker och 

tänker om vårt valda ämne studien får på sätt ett större djup och fyllighet. Eftersom vi 

ville ha svar från både förskollärare och förskolechefer om deras syn på 

femtontimmarssystemet samt relationen till förskolans strävansmål valde vi en 

kvalitativ metod. Informanterna kunde då svara mer utförligt, genom detta framkommer 

informanternas kunskapssyn om barn och förskola. Allwood och Erikson (2010) skriver 

att om materialinsamlingen genomförs med hjälp av intervjuer, där informanten har fått 

svara på öppna frågor, får forskaren mer utförliga svar. 

 

5.2 Intervju som metod 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi ville ha ett samtal mer än en 

intervju, eftersom informanten då får möjlighet att svara med sina upplevelser om 

femtontimmarssystemet. Denscombe (2009) och Allwood och Erikson (2010) skriver 

om kvalitativa intervjuer och de menar att i intervjusamtalet kan forskaren ställa 

följdfrågor, vilket inte går i en enkätundersökning. Genom att vi ställde öppna frågor 

och använde oss av följdfrågor, så som ”hur kommer det sig?” och ”hur tänker du?”, 

fick vi en studie som är baserad på deltagarnas uppfattningar. Detta gav oss därmed 

goda och utförliga svar som gjorde det möjligt för oss att rikta samtalet till det vi ansåg 

var intressant för studiens syfte. Genom att intervjun skedde i dialog med informanten 

tror vi att hen blev mer avslappnad och detaljerad i sina svar, vilket är bra för studien. I 

intervjun kunde vi också anpassa frågorna om det var några otydligheter eller om vi fick 

ett otydligt svar på en fråga, vilket både Denscombe (2009) och Allwood och Erikson 

(2010) skriver om. 

 

5.3 Urval 
I vårt arbete valde vi att koda vårt material för att säkerhetsställa att ingen kan 

identifiera våra informanter i vårt arbete. Vi benämner våra förskolor som Ankan, 

Björnen och Duvan. På förskolan Ankan intervjuade vi förskolechefen Annika som har 

arbetat i förskolan sedan 1994 och blev förskolechef 2011. Förskolläraren Alma har 

arbetat i förskolan som barnskötare sen 1979 och började läsa till förskollärare 2002. På 

Björnen arbetar förskolechefen Bosse som har arbetat som förskolechef sedan 1992. 

Förskolläraren på Björnen var Belle som har både förskollärarlegitimation och 

lärarlegitimation, hon har arbetat i förskolan i sju år. På förskolan Duvan intervjuade vi 

förskolechefen Danielle som har arbetat i förskolan i 25 år innan hon 2006 fick en 

vikarierande tjänst som förskolechef innan hon slutligen fick en fast tjänst 2010. 

Förskolläraren Doris har arbetat i förskolan sedan 1979.  

 

Vi valde förskolor från två olika kommuner. Förskolan Ankan ligger i en kommun och 

Björnen och Duvan i en annan. Alla tre förskolorna ligger dessutom i olika stora 

samhällen, Ankan ligger centralt i en medelstor stad, förskolan Duvan ligger i en 

stadsdel i en större stad och Björnen ligger i ett mindre samhälle utanför staden, detta 

kan påverka verksamheternas upplägg. Förskolornas verksamhet påverkas av i vilken 

kommun de ligger eftersom kommunerna väljer själva hur de vill lägga upp 

femtontimmarssystemet. Då förskolorna varierar i storlek, varierar också antalet barn, 
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vilket leder till olika arbetssätt och resurser. Två av förskolorna har flera avdelningar, 

vilket kan leda till mer samarbete när hjälp behövs, den tredje förskolan är bara en 

avdelning och har då inte samma möjlighet till samarbete. Förskolorna valdes eftersom 

de är olika stora med olika mycket barn och vår förväntning var att vi genom detta 

skulle få olika tanke- och arbetssätt.  

 

På varje förskola har vi intervjuat förskolechefen samt en förskollärare. Genom att vi 

genomförde intervjuer med förskolechef och förskollärare på samma förskola fick vi en 

tydligare bild av förskolan i stort. Förskolechefen valde vi att intervjua då hen får 

information uppifrån som sedan ska ges ut till förskollärarna. Det är även hen som ska 

finnas där för stöttning och råd när något uppstår samt se till att reglerna som finns för 

förskolan, som till exempel Skollagen, följs. Förskollärarna är de som är i verksamheten 

och får därför störst insyn i hur femtontimmarssystemet fungerar. Det är förskollärarna 

som har den dagliga kontakten med barnen och vårdnadshavarna, det är de som möter 

barnen och de vårdnadshavare som använder sig av systemet.  

 

Vi kontaktade förskolechefen först via mail, och sedan genom ett telefonsamtal, där vi 

frågade om vi fick intervjua hen inför vårt examensarbete. I vårt mejl skrev vi kortfattat 

vad arbetet kommer beröra, detta för att ge förskolechefen möjlighet till att besluta om 

det är något hen vill medverka i. Vi frågade även om vi fick kontakta förskolan om 

intervju med en förskollärare. Förskolechefen från förskolan Ankan ville själv fråga 

förskollärarna om intervju och förskolecheferna på förskolorna Björnen och Duvan sa 

att vi själva fick kontakta förskolan för att boka in intervjuer. Vi valde att ringa till 

förskolorna Björnen och Duvan och fråga om intervju, de svarade att de skulle sätta sig 

i arbetslaget och se vem som kan lämna barngruppen vid intervjutillfället och prata med 

oss. Eftersom förskolechefen på Ankan själv ville välja ut en förskollärare som vi fick 

intervjua fanns risken att hon valde den som är mest lojal till förskolan och deras 

upplägg. Vi såg dock inget problem med det, då förskolorna fick ut frågorna innan 

intervjun fick förskollärarna möjligheten att diskutera frågorna tillsammans i arbetslaget 

innan vi kom ut för att genomföra intervjun. Vår förhoppning var att informanterna 

skulle bli mer avslappnade eftersom de hade fått ut frågorna i förhand och då fick 

möjlighet att förbereda sig på ämnena. För att minska risken för att vi inte skulle få 

förskollärarnas egna tankar valde vi att bara skicka ut huvudfrågorna, följdfrågorna 

ställde vi under intervjun. 

 

5.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på förskolechefernas och förskollärarnas aktuella förskolor, 

detta för att det var tryggt och smidigt för informanterna. Vi valde att genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte, detta eftersom genom att träffas kunde vi se 

informantens kroppsspråk och då få en klarare bild av helhetsintrycket som 

informanterna gav. Denscombe (2009) skriver att gör man en intervju ansikte mot 

ansikte kan personen som utför intervjun känna av om informanten inte talar sanning 

eller börjar bli obekväm under intervjun. Personen som intervjuar kan avbryta intervjun 

eller uppmuntra informanten till att prata vidare om det som känns bra för hen (a.a.). Vi 

valde även att använda oss av ljudinspelning under intervjuerna. Detta för att vi ville ha 

full fokus på informanten och även för att det ger oss möjlighet till att lyssna igenom 

intervjun fler gånger efteråt. Detta menar Denscombe (2009) leder till ett mer trovärdigt 

resultat. Vi frågade informanterna om de kände sig bekväma med att vi båda två var 

med under intervjun, eftersom vi då fick två olika tolkningar av situationen vilket 

underlättade arbetet med materialet. I och med det kunde en av oss koncentrera sig helt 
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på intervjun och frågorna medan den andra antecknade samt observerade informantens 

kroppsspråk.  

 

Genom att informanterna fick ut intervjuguiderna (se bilaga A och B) i förhand ansåg vi 

att resultatet kunde påverkas eftersom informanterna kunde förbereda sig på intervju 

innan. Detta ansåg vi skulle minska andelen spontana svar, men kunde istället leda till 

att vi får mer utvecklade svar som de annars inte hade kommit på under intervjun.  

 

5.5 Bearbetning av material 
När vi hade genomfört alla våra intervjuer började vi att bearbeta igenom intervjusvaren 

för att kunna svara på våra frågeställningar. Först transkriberade vi intervjuerna för att 

göra det mer lätthanterligt för oss, därefter började vi att jobba efter en tematisk metod 

där vi delade upp svaren efter olika teman genom att hitta likheter och skillnader mellan 

informanternas svar vilket Malmqvist (2007) skriver om. Efter sammanställningen av 

våra intervjusvar läste vi igenom dem för att kontrollera så vi hade hållit oss till våra 

frågeställningar och om vi hade frågat relevanta frågor utifrån vad vi ville få fram i vår 

undersökning.  

 

5.6 Etiska ställningstagande 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra krav angående ett forskningsetiskt förhållningssätt, 

nämligen samtyckes-, konfidentialitets-, informations- och nyttjande-kravet, vilka vi 

informerade informanterna om. Vi började med att informera informanterna om vad vår 

studie ska behandla för område och vad deras medverkan har för betydelse för studien 

och deras rättigheter, detta för att uppnå informationskravet. Genom att kontakta 

informanterna och fråga om intervjuer samt informerat dem att de när som helst kunde 

avsluta sin medverkan har vi mött upp samtyckeskravet. Nyttjandekravet uppfylldes 

genom att vi berättade för informanten att vi inte kommer använda oss av deras svar i 

annat syfte än det som de blivit informerade om. I enlighet med konfidentialitetskravet 

informerade vi informanterna att vi kommer ge dem fiktiva namn och att vi kommer 

avidentifiera verksamheten som berörs, detta för att säkerhetsställa att det inte går att 

följa vår intervju tillbaka till dem. Vi tog därigenom hänsyn till forskningskravet som 

Hermerén (2011) skriver om, som bland annat innebär att forskaren ska skydda sina 

informanter samtidigt som forskningen genomförs med syfte och kvalité i fokus. Vi 

frågade informanterna om vi båda två fick närvara under intervjun, detta för att vi båda 

två skulle få förstahandsinformation och därmed minska eventuella missförstånd.  

 

5.7 Studiens kvalité 
Allwood och Erikson (2010) skriver om pålitlighet när man använder sig av en 

kvalitativ metod, det vill säga undersökningens reliabilitet. För att säkerhetsställa att vår 

studie har en god reliabilitet har vi arbetat för att våra resultat går att bekräfta samt att 

de går att lita på. Vi kan se en intern koherens, då majoriteten av våra intervjusvar liknar 

varandra och förhoppningsvis gav det oss så utförliga och så ärliga svar som möjligt så 

det ger oss en så rättvis bild av verkligheten som möjligt. Därför anser vi att vår 

forskning håller en god reliabilitet. För att vår studie ska få en hög kvalité har vi inte 

blandat in våra egna åsikter, har vi inte förstått svaret på en fråga vi transkriberat ner har 

vi kontaktat informanten och bett hen förklara. Genom att vi har skyddat våra 

informanter genom etiskt korrekt hantering av intervjuerna och transkriberingarna har vi 

fått en god kvalité i vår studie. Eftersom vi har spelade in intervjuerna och 

transkriberade svaren anser vi att vi har en rättvis redogörelse av intervjuerna. Vi anser 

även att vi har en god validitet då frågorna har utgått från våra frågeställningar. Vi har 
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använt oss av rätt sak vid rätt tillfälle och när vi har använt oss av intervjusvaren i 

analysen och diskussionen har vi gjort detta på ett korrekt sätt, vilket Allwood och 

Erikson (2010) tar upp som viktiga aspekter. Vi har valt att använda oss av citat från 

våra informanter. Genom citaten kan läsaren få en mer direkt koppling till svaren vi fick 

under våra intervjuer, vilket medför att det blir mer intressant samtidigt som resultatet 

blir mer trovärdigt.  

 

Vårt resultat kan vara igenkännligt och kan användas för att jämföra eller se skillnader 

och likheter i en liknande studie. Dock är inte igenkännligheten hög, eftersom vi endast 

intervjuat sex personer från två kommuner ger det en begränsad förståelse för vad 

personer som är verksamma inom förskolan anser om femtontimmarssystemet.  
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6 Resultat 
I resultatdelen redogör vi för tematiseringen av våra intervjuer. Vi har valt att skriva 

våra teman i sammanhängande texter, vi har även valt att exemplifiera med citat från 

förskollärarna och förskolecheferna. Vi har valt att utgå från våra frågeställningar med 

lekens betydelse som en röd tråd genom hela resultatdelen.  

 

6.1 Förskolans betydelse i relation till barns utveckling och lärande 
Förskolläraren Belle anser att den sociala samvaron är viktig att barnen får med sig från 

förskolan, vilket hon exemplifierar som respekt och en förberedelse för skolan. Hon 

poängterar även vikten av att kunna leka med kompisar och få in en rutin. För att uppnå 

detta, berättar Belle att de har samlingar och planerar dagen utifrån läroplanens mål. De 

har även en ”kompissol” som barnen var med och kom med förslag till, som beskriver 

hur man ska vara mot varandra. Vidare berättar Belle att de försöker ha en varierad dag 

med olika aktiviteter, de är ute och leker, de har samlingar, gymnastik, lek inne, så alla 

barn får ta del av de olika delarna. Förskolläraren Alma ser även hon att de normer som 

finns för den sociala samvaron är viktiga. Hon säger även att det viktigt att barnen har 

upplevt att förskolan varit lustfylld, att de fått känna på demokrati och inflytande samt 

att det varit roligt att lära sig saker. Hon berättar att de tagit kort på olika lekar som 

barnen har föreslagit och att de även tagit kort på de gemensamma regler som de ha 

kommit fram till. Detta för att jobba med hur man ska vara mot varandra. Alma säger 

även att på hösten arbetar de mycket med att få ihop gruppen, alla ska in i gemenskapen 

och därmed utveckla sin sociala kompetens. 

 

Så här på hösten jobbar man med [...] att man ska våga liksom ta 

kontakt med alla i gruppen att det inte blir en liten klick där och en 

liten klick där, utan att man verkligen känner gruppgemenskapen 

    Alma (2016) 

 

Förskolläraren Doris anser också att det är viktigt att barnen får med sig känslan av att 

förskolan varit meningsfull och lustfull. Hon menar även att det är viktigt att barnen får 

med sig det praktiska upp till skolan, såsom påklädning och toalettbesök. I arbetslaget 

reflekterar de mycket, både över verksamheten och barnen. Doris säger också att de 

arbetar mycket i grupper, där det ibland är de vuxna som styr, och ibland är det barnen 

som styr. Hon menar att det handlar om reflektion och planering, ”[d]et handlar mycket 

om planering, reflektion, titta tillbaka, hur kan vi gå vidare, utmana dem, följa ett 

intressespår” (Doris, 2016). Förskolläraren berättar att barnen få testa olika tekniker och 

material. Hon säger också att de är lyssnande pedagoger som observerar barnen i olika 

situationer. Hon är noga att poängtera att det inte ska vara millimeterrättvisa utan säger 

att det ibland måste det få vara samma barn som får göra en viss aktivitet flera gånger. 

Ett exempel Doris nämnde var när de skulle jobba vid ljusbordet. De valde att göra en 

aktivitet med två försiktiga barn och två barn som tar för sig mer för att se hur deras 

samarbete skulle fungera. Det visade sig att de mer utåtriktade barnen bjöd in de andra 

på ett ödmjukt sätt, så de två försiktiga barnen kom in i aktiviteten. Hon menar att även 

om de inte sa så mycket, var de ändå aktivt delaktiga.  

 

Samtliga förskolechefer poängterar den sociala samvaron som viktig att barnen får med 

sig. Bosse förklarar detta som att få tillit till och samspela med andra barn och vuxna. 

Även Annika nämner att barnen bör få med sig en känsla av gruppsamhörighet och 

erfarenhet av social interaktion. Leken är en viktig del för barns utveckling, anser hon. 

Hon betonar också vikten av närvarande pedagoger för att göra detta möjligt, då 
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pedagogerna har möjligheten att utmana barnen vidare med de didaktiska frågorna. 

Även Danielle poängterar just det sociala. Förskolecheferna nämner också läroplanen 

och vikten av att lära tillsammans, samt olika kunskaper barnen får genom förskolans 

verksamhet. Danielle nämner att hon vill att barnen ska få en tilltro till sin egen 

förmåga. Bosse och Danielle menar att förskolan ska vara ett komplement till hemmet. 

 

6.2 Femtontimmarssystemet 
Alla tre förskolor rekommenderar att femtontimmarsbarnen går tre dagar i veckan: 

tisdag, onsdag, torsdag mellan 9 och 14. På Ankan finns det en avdelning som har fem 

dagar i veckan mellan 9 och 12 istället. Förskollärarna Doris och Alma berättar att 

arbetslagen på deras förskolor löser ut varandra för att kunna ha planering under 

måndagarna, vilket medför att de inte har planerade aktiviteter under denna dag. Alla tre 

förskolor har olika grupparbeten och planerade aktiviteter tisdag, onsdag och torsdag. 

På förskolan Duvan har de även planerade aktiviteter på fredagar och på Björnen har de 

det på måndagar. Alla tre förskollärarna säger att de flesta av de planerade aktiviteterna 

ligger på förmiddagarna. På samtliga förskolor finns det dock möjlighet till flexibilitet, 

t.ex. om vårdnadshavare har andra behov eller om äldre syskon går i skolan.  

 

Alla tre förskollärarna menar att det är viktigt att femtontimmarsbarnen får ha kvar sin 

plats på förskolan, eftersom förskolan är en viktig del av deras liv. Doris säger att det är 

en ”[...] fantastisk förmån att få lämna sitt barn fast man är hemma med ett litet syskon, 

att det äldre syskonet får ha sitt vardagliga liv kvar, och sina kompisar, att man inte blir 

fråntagen det” (Doris, 2016). Förskolläraren Belle menar att barnen blir mer 

självständiga när de få lämna hemmet, hon ser det dock viktigare att en femåring får 

lämna hemmet än en ett och ett halvt årigt barn. Belle säger att det är viktigt att 

femåringar får träffa jämnåriga och få leka och umgås. Alma ser å andra sidan en annan 

aspekt av systemet:  

 

Samtidigt kan jag tycka lite synd om både barn och föräldrar 

ibland [...] det är ju lite en period i livet som man kan ta det lite 

lugnare och lite så här, man lever ju kvar i det här hektiska livet 

lite, även när man får små barn då. Men jag tror att det är väldigt 

bra för syskonet att det får gå kvar, de behöver ju sina kompisar 

och sin vardag  

    Alma (2016) 

 

Förskolläraren Belle menar att femtontimmarsbarnen missar de pedagogiska måltiderna, 

frukost och mellanmål. Hon menar också att alla barn inte hinner göra allt när de är så 

korta dagar och det får vårdnadshavarna ha förståelse för: 

 

[...] alla behöver inte göra allt heller, sen kan det vara en del 

uppgifter som man vill att alla ska göra och då får man försöka 

göra det när de är här eller att man får göra det i efterhand eller 

så där så de också får vara med.  

    Belle (2016) 

 

Förskollärare Alma säger också att alla barn inte kan få allt, men att verksamheten är 

planerad så pass bra att femtontimmarsbarnen kan få ut så mycket som möjligt under 

den tiden de är där. Hon menar istället att det är de barnen som har vårdnadshavare som 

jobbar skift som har konstiga tider och kanske inte får med sig allt från förskolan. Hon 

säger att dessa barn kan komma klockan 11 och går hem vid 15 och får vara med på 
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lunch, vila och utelek, de går istället miste om den planerade verksamheten på 

förmiddagarna.  

 

Både Belle och Doris anser att femtontimmarssystemet är bra och har inget de vill ändra 

på. De säger också att de är flexibla med barnens tider och dagar inom ”grundramarna”, 

Belle säger: 

 

Jag tycker det är bra att vi möter föräldrarna och att vi vunnit 

mycket med att göra det. Vi har föräldrarna med oss så att säga. 

    Belle (2016) 

6.3 Strävansmål 
Förskolläraren Doris anser att femtontimmarsbarnen inte missar så mycket i stora hela 

eftersom de är med under förmiddagarna när de arbetar i grupper och med projektet. 

Belle menar även hon att barnen får ut det som de ska från förskolan, eftersom de flesta 

planerade aktiviteterna ligger på förmiddagarna. Alma menar att alla barn inte kan få 

allt från förskolan, men att de anpassar verksamheten så femtontimmarsbarnen får vara 

med på de planerade aktiviteterna. 

 

Alla tre förskollärarna anser att många av femtontimmarsbarnen missar den fria leken. 

Doris menar att barnen främst missar den fria leken som finns inomhus ”[j]a, dom 

missar ju lite tid, kan man väl säga, och kanske, lite kortare tid för den spontana fria 

leken [...] den där stunden att leka fritt inne, den kanske blir lite kortare för dom barnen 

[...]” (Doris, 2016). Doris berättar vidare att de arbetar för att minska skillnaden mellan 

vad heltidsbarnen och femtontimmarsbarnen får med sig från förskolan genom olika 

åtgärder. Till exempel har förskolan ansökt om pengar för att minska barngrupperna, de 

har även anställt en atelierista som arbetar med olika grupper i ateljén. Doris säger att de 

arbetar med olika smågrupper där en mindre grupp ibland har ”fri lek” inomhus själva. 

Alma och Belle nämner inte någon skillnad mellan heltidsbarnen och 

femtontimmarsbarnen gällande strävansmålen, utan menar att alla barn får det de ska 

från förskolan. Alla menar ändå på att, eftersom de flesta planerade aktiviteterna ligger 

på förmiddagen, får barnen det de ska om vi ser det utifrån läroplanen.  

 

Förskolechefen Danielle ser precis som förskollärarna ingen kollision mellan 

femtontimmarssystemet och förskolans strävansmål. Hon säger ”[...] vi har ju inget att 

‘så mycket ska du hinna med och så mycket ska du hinna med’” (Danielle, 2016), utan 

menar istället att femtontimmarsbarnen får något annat den tiden de inte är på förskolan. 

Vidare säger hon att varje barn har tillgång till förskolan under fem års tid och det är 

ovanligt att något barn går femton timmar i veckan under hela sin tid på förskolan. Hon 

poängterar att det krävs att pedagogerna är medvetna om alla barn och ser till så att 

deras intressen blir tillgodosedda. Förskolechefen Annika säger att hon anser att 

strävansmålen är nåbara för femtontimmarsbarnen, men hon säger att hennes pedagoger 

ibland känner sig otillräckliga även om de arbetar med att se vad förskolan ger barnen 

under deras vistelse. Annika menar också att det inte bara är femtontimmarsbarnen som 

är begränsad tid i förskolan, det finns vårdnadshavare som arbetar obekväma tider eller 

har kortare dagar, vilket också gör att barnen får kortare tid i förskolan. Förskolechefen 

Annika nämner att en nackdel med femtontimmarssystemet är att barnen ofta missar 

leken dagen efter vilket medför att de inte alltid har möjlighet att följa upp leken. 

 

Något som Annika och Danielle poängterar är att även om femtontimmarsbarnen får 

kortare vistelse i förskolan får de istället mer tid i hemmet, vilket också är värdefullt 

menar de. De säger att de barn som går 45–50 timmar i veckan får istället mer tid i 
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förskolan men får då mindre tid i hemmet. Annika säger att för en del barn är femton 

timmar i veckan tillräckligt med tid för att få med sig allt förskolan har att erbjuda, men 

att femton timmar i veckan kanske inte är ultimat för alla barn. Hon säger att för vissa 

barn krävs det mer tid i förskolan för att kunna utveckla sina språkliga kunskaper och 

sociala färdigheter på bästa sätt.  

 

Jag tycker det är jätteviktigt att alla har samma rättighet iallafall 

att komma, sen så kan man ju fundera på att femton timmar 

kanske är tillräckligt för en del barn, medan andra barn behöver 

faktiskt mer tid än dom femton timmarna. Men då har ju jag 

också enligt skollagen rätt att göra ett litet papper på att de ska 

ha mer tid hos oss, för det kan ju vara utifrån språken, eller den 

sociala träningen, eller nånting sådant som gör att de behöver 

faktiskt mer än den här tiden.   

    Annika (2016) 

 

Förskolechefen Bosse menar att det inte går att uppnå strävansmålen fullt ut, utan säger 

att det krävs mer tid och större kontinuitet för det. Han menar också att 

femtontimmarssystemet är ett bra sätt för barnen att få ha kvar sin plats på förskolan 

”[...] det är ju en möjlighet för barnen att kunna vara med i verksamheten” (Bosse, 

2016). Vidare menar han att den fria leken är viktig för barnen och säger att det är 

viktigt att femtontimmarsbarnen får ta del av den på förskolan.   

 

Förskollärarna delar syn på femtontimmarsbarnens möjlighet att sträva mot 

läroplansmålen med samma förutsättningar som heltidsbarnen. Förskolecheferna har å 

andra sidan olika uppfattningar av hur femtontimmarsbarnen kan sträva mot förskolans 

strävansmål. Förskolechefen Danielle har liknande synsätt som förskollärarna, Annika 

ser det på två olika sätt och menar att det är olik a från barn till barn. Bosse motsäger 

förskollärarna då han menar att femton timmar är för lite för alla barn.   

 

6.4 Kontakten med vårdnadshavarna  
Gemensamt för alla tre förskollärare är att kontakten med vårdnadshavare via 

inskolningssamtal, utvecklingssamtal och föräldramöte kvarstår precis som vanligt när 

barnen går från heltid till femtontimmar. Alma nämner olika tillställningar, så som 

midsommarfest där familjen får vara med.  

 

Förskollärarna menar att det kan bli skillnad i kontakten med vårdnadshavarna. Doris 

menar att ett problem kan vara att alla femtontimmarsbarnen kommer och går hem 

ungefär samtidigt, men deras vision är ändå att alltid prata med alla vårdnadshavarna 

om hur dagen har varit. Belle menar att ibland har vårdnadshavare till 

femtontimmarsbarn mer tid till att stanna kvar, då de inte har lika många måsten. Hon 

menar:  

 

[...] sen är det en del föräldrar vill ju gärna stå och prata en stund 

lite om hur dagen har varit och en del föräldrar är lite mer 

stressade, det där med att känna också ju, för så är det ju, ibland 

har man ju bråttom till jobb å så här, och då kanske det inte är 

läge å stanna dem så himla länge men jag tycker det är en god 

kontakt. 

Belle (2016) 
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Även Alma menar att vårdnadshavarna till femtontimmarsbarnen har mer tid, vilket kan 

påverka kontakten. Den kan dock bli ensidig, eftersom de bara träffar en 

vårdnadshavare under femtontimmarstiden: 

 

[...] dom föräldrarna har ju tid, så dom får man ju bra kontakt 

med. Men den kan bli ensidig där eftersom det är en som är 

hemma då ju [...] annars tycker jag man har god kontakt med 

dem. 

    Alma (2016) 

 

Alma säger också att förskollärarna kan skicka mms på ett barn som har varit ledset 

under lämningen och sedan börjat leka.   
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7 Analys 
I analysdelen redogör vi för resultaten av våra intervjuer och kopplar samman det med 

vår litteratur från teorianknytning och tidigare forskning. Vi börjar med att redovisa 

leken och den sociala samvarons betydelse, både med positiva och negativa aspekter 

därefter redovisar vi vårt resultat om strävansmål och kontakten med vårdnadshavare.  

 

7.1 Femtontimmarssystemet 
Kultti, Pramling Samuelsson och Harju-Luukkainen (2016) menar att det är bra att alla 

barn får möjlighet att gå i förskolan eftersom förskolan kan hjälpa oss att komma 

närmre att få ett mer jämlikt samhälle. Holmgren (2009) och Markström (2005) menar 

att de sociala skillnaderna mellan barn kan minska om alla barn har tillgång till 

förskolan. Förskolans betydelse för barn lyfts även av alla våra informanter och så väl 

förskollärarna som förskolecheferna har en positiv inställning till 

femtontimmarssystemet. Förskolecheferna Bosse och Danielle nämner tilliten till andra 

barn och vuxna samt tron på sig själv som viktiga egenskaper att få med sig från 

förskolan. Förskolläraren Belle menar att förskolan hjälper barnen att bli självständiga 

och poängterar att det framförallt gäller de äldre barnen. Förskolläraren Doris pratar om 

vikten att som femtontimmarsbarn få ha kvar sitt vardagsliv med kompisar och allt som 

förskolan har att erbjuda. Alla tre förskolecheferna och förskollärarna Belle och Alma 

anser att förskolan har en viktig roll i att ge barnen utrymme för den sociala samvaron. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2008) skriver att när barn möter andra barn sker 

ett samspel som inte sker mellan barn och vuxna. I mötet sker förhandlingar som leder 

till att barnen utvecklar sin sociala kompetens. Detta är även något som Sheridan (2009) 

tar upp i sin studie, då hon menar att förskolan främst ska fokusera på det sociala, inte 

de skolliknande ämnena. Hwang och Nilsson (2011) skriver att Vygotskij menade att 

 samspelet är kärnan i barns lärande och att barnens språk byggs upp när barnen umgås 

med andra. Vygotskij menade att har barn ett bra språk leder det till att barnen 

socialiserar sig mer och kan därmed inhämta nya kunskaper (a.a.).  

 

Alma ser också en negativ aspekt med femtontimmarssystemet, hon menar att eftersom 

barnen inte får vara hemma under tiden som småsyskonen är hemma, kommer de aldrig 

får lämna det hektiska liv som hon menar att förskolan ändå innebär. Ellneby (1999) 

menar att när barn är på förskolan händer det mycket, då de bland annat leker, hamnar i 

konflikter samt att det uppstår många olika känslor. Hon skriver vidare att barn även 

träffar många andra barn och vuxna hela tiden vilket kan vara påfrestande för barnen, då 

de aldrig får vara för sig själv. Detta är något som kan leda till stress hos barnen (a.a.). 

Bråten (1999) och Partanen (2007) skriver båda om Vygotskijs teori om den ”proximala 

utvecklingszonen”. De menar att ett barn som är på väg upp till nästa zon kan få hjälp 

av en vuxen eller ett barn som redan klarat av det steget.  

 

7.2 Den fria lekens betydelse för barnen 
Bråten (1998) skriver att Vygotskijs teorier visar att barnen använder leken för att förstå 

och tolka framtiden. Wiklund och Jancke (1998) skriver att leken kan ses som ett 

verktyg för barnens utveckling och lärande. Markström (2005) menar att eftersom 

förskolan består av mycket planerade aktiviteter så försvinner den fria leken. Detta är 

något som alla intervjuade förskollärare tar upp, de menar att femtontimmarsbarnen 

missar den fria spontana leken som sker inomhus. Förskolläraren Belle menar att en 

viktig del barnen ska få med sig från förskolan är förmågan att leka med andra barn, hon 

nämner också vikten av att femåringar får umgås och leka med andra barn. Även 

förskolecheferna Annika och Bosse nämner leken. Annika säger att leken har stor 
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betydelse för barnens utveckling och nämner att en nackdel för femtontimmarsbarnen är 

att de inte har samma möjlighet att ”följa upp” leken från dag till dag. Bosse säger att 

den fria leken är viktig och menar att det därför är viktigt att femtontimmarsbarnen får 

möjlighet att delta i den på förskolan. Olofsson Knutsdotter (2003) skriver om lekens 

betydelse och menar att det är i leken som barnen får en förståelse för sina handlingar. 

Det är också i leken som barn kan testa sig fram och skulle något hända i leken som de 

inte är bekväma med kan de kliva ur leken och se det med andra ögon (a.a.).  

 

7.3 Strävansmål 
Förskolechefen Annika säger att hon inte ser någon kollision med 

femtontimmarssystemet i förhållande till strävansmålen. Hon menar dock att det finns 

specialfall där barn som är i behov av att utveckla sin sociala kompetens och andra 

kunskaper behöver mer än femton timmar i veckan. Förskolechefen Bosse anser att 

femton timmar i veckan är för lite, då han menar att det krävs mer tid och större 

kontinuitet för att barnen ska nå upp till strävansmålen. Han ser istället 

femtontimmarssystemet som ett sätt för barnen att ha kvar sin plats i förskolan. Detta är 

något som förskollärarna och Danielle motsätter sig, de tycker att eftersom förskolan 

har sina planerade aktiviteter på förmiddagen leder det till att femtontimmarsbarnen får 

ut det de ska från förskolan. I Statens skolverk (2003) står det att förskolan ska vara 

pedagogisk under hela dagen, inte endast när femtontimmarsbarnen är närvarande.  

 

Förskolecheferna Danielle och Annika poängterar att det är förskollärarnas ansvar vad 

barnen får med sig från förskolan. Jonstoij (2000) menar att det inte finns några 

bestämda arbetssätt för hur förskollärarna ska arbeta med strävansmålen, hon menar att 

det handlar om att göra det intressant för barnen. Detta är något Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) också tar upp, de skriver att det inte står i läroplanen hur förskolan 

ska sträva mot dessa mål, utan det är pedagogerna som tillsammans får diskutera fram 

hur de ska göra. Fortsättningsvis skriver dock Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003) att det inte ligger på förskollärarna att barnen uppnår målen i läroplanen under 

sin förskoletid utan att det kan visa sig på längre sikt eftersom de är inriktade på 

framtiden och förändras i takt med samhället. Wiklund och Jancke (1998) menar att 

eftersom alla har olika bagage med sig i sin tolkning av läroplanen finns det inte någon 

korrekt tolkning. 

 

Förskollärarna Alma och Doris säger att de vill att barnen ska känna att förskolan varit 

lustfylld. Doris vill att förskolan ska kännas meningsfull och utmanande för barnen. 

Alma vill även att barnen ska få med sig en förståelse för demokratiska principer och få 

känna inflytande samt gemenskap. Jonsdottir (2007) menar att barn skapar sin identitet i 

förskolan i mötet med andra barn och vuxna, hon skriver också att förskolan ska ge 

barnen en lust till att leka och en gemenskap. Johansson (2011) skriver genom att göra 

barn delaktiga i verksamheten ökar barnens inflytande. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) skriver att i strävan mot målen ska både barn och vuxna vara 

delaktiga och leken ska stå i centrum i aktiviteterna som görs. Detta är även något 

förskolechefen Annika nämner, hon menar att strävan mot målen ska ske integrerat med 

barn och vuxna med leken i fokus.  

 

Förskolechefen Annika säger att förskolan är en plats för barnen att utveckla sina 

språkliga kunskaper, detta är något Kultti, Pramling Samuelsson och Harju-Luukkainen 

(2016) också menar, de skriver att förskolan kan vara en arena där barn blir lyssnade på 

och utmanade i språket för att redan i tidig ålder bli språkligt kompetenta. Författarna 

menar därför att femton timmar i veckan är för lite tid i förskolan när det kommer till att 
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utveckla språket (a.a.). Holmgren (2009) skriver att språkkunskaperna hos treåriga barn 

som går i förskolan är bättre än hos de jämnåriga barn som inte gör det.  

 

7.4 Kontakten med vårdnadshavarna 
Jonsdottir och Nyberg (2013) menar att om förskolan och vårdnadshavarna har ett bra 

samarbete så kan det visa sig i barnens utveckling och lärande, då trygga 

vårdnadshavare ger trygga barn. För att kunna skapa denna trygghet måste 

förskollärarna lyssna och respektera vårdnadshavarna men även erbjuda dem möjlighet 

till inflytande (a.a.). Alla tre förskollärarna säger att kontakten med vårdnadshavarna ser 

likadan ut under hela förskoletiden. De säger att under utvecklingssamtal, 

inskolningssamtal och föräldramöten ges vårdnadshavarna en insyn i verksamheten och 

en chans att ha en dialog med förskollärarna. Sheridan (2009) skriver att om förskolan 

erbjuder vårdnadshavarna olika samverkansformer, leder det till mer intresserade 

vårdnadshavare. Detta är något som Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) tar upp, 

de menar att förskolan har ett ansvar att vara en trygghet för barnen och stötta dem i 

deras utveckling.  

  

Kontakten vid hämtning och lämning anser Belle blir bättre med vårdnadshavare till 

femtontimmarsbarn då de har mer tid att stanna i verksamheten. Doris menar tvärtom att 

den försämras på grund av att det är många barn som kommer och går samma tider. 

Detta är något som Markström (2007) skriver om i sin studie, hon menar att 

förskollärare har en ambition att möta vårdnadshavare i hallen, men menar att det inte 

alltid är möjligt på grund av hur verksamheten ser ut med andra barn. Detta skriver även 

Sandberg och Vourinen (2007) om, de menar att kontakten mellan hem och förskola 

inte alltid kan vara bra. De menar att det kan vara mycket som händer runt omkring vid 

hämtning- och lämningssituationer, eller att det är många barn som går hem samtidigt. 

Detta menar författarna kan leda till att förskollärarna inte alltid har tid att 

uppmärksamma alla vårdnadshavarna (a.a.).  

 

Förskolläraren Alma säger också att det är en god kontakt, men anser att den ofta blir 

ensidig, då det oftast bara är en vårdnadshavare som hämtar och lämnar under 

femtontimmarsperioden. Hon nämner även att under dagen kan de skicka mms till 

vårdnadshavarna, detta är något som Tallberg Broman (2013) tar upp, då de menar att 

kontakten mellan vårdnadshavare och förskola förändras i takt med samhällets 

modernisering.  
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8 Diskussion 
I diskussionsdelen drar vi slutsatser för vårt resultat och val av vår metod. Vi kommer 

även diskutera pedagogiska implikationer och våra tankar om vidare 

forskningsområden. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vårt arbete är att beskriva hur förskollärare och förskolechefer ser på 

femtontimmarssystemet och sätta in det i relation till förskolans strävansmål. Vi vill 

också belysa om kontakten mellan vårdnadshavare och förskollärare ändras under den 

period som barnen är femtontimmarsbarn. Under studiens gång har vi utgått från våra 

frågeställningar som är; Vad anser förskollärarna om femtontimmarssystemet? Anser 

förskollärarna och förskolecheferna att femtontimmarsbarnen har möjlighet att sträva 

mot alla strävansmålen i läroplanen? Anser förskollärarna att kontakten med 

vårdnadshavarna påverkas under femtontimmarsperioden? 

 

Förskollärarna anser att förskolan är bra för barnen, det är en plats där de kan utvecklas 

både kunskapsmässigt och socialt. Förskollärarna menar att femtontimmarssystemet ger 

alla barn en möjlighet att få ut så mycket som möjligt av verksamheten. De menar att 

det är bra att barnen har kvar sin plats på förskolan och samtidigt få spendera värdefull 

tid hemma med sin vårdnadshavare och sitt nya syskon. Förskollärarna anser att 

förskolan är en plats där barnen utvecklas och får möjlighet att bli självständiga. Två av 

förskollärarna säger att det finns saker som femtontimmarsbarnen missar, men att de 

ändå får uppleva mycket under sin tid på förskolan. Informanterna är oeniga ifall femton 

timmar i veckan räcker för att sträva upp mot strävansmålen, då de menar att barn har 

olika behov. En förskolechef säger att barnen inte kan nå upp till strävansmålen under 

den begränsade tid som femtontimmarsbarnen är på förskolan. Ytterligare en 

förskolechef säger att det räcker, men att det kan finnas speciella fall där det behövs fler 

timmar för att barnen ska utvecklas ultimat. De övriga informanterna menar att femton 

timmar i veckan är tillräckligt för sträva mot målen. En förskolechef berättade att 

barnen är oftast bara femtontimmarsbarn under en period och inte under hela 

förskoletiden. En av förskollärarna sa att femtontimmarsbarnen inte kan få allt, men att 

de är på förskolan under många pedagogiska händelser. Alla tre förskollärare nämnde 

att femtontimmarsbarnen missar mycket av den fria leken. Det framgick att det 

framförallt är den fria leken inomhus som de missar, eftersom alla tre förskolor hade 

planerade aktiviteter på förmiddagen när femtontimmarsbarnen är på förskolan. 

Förskolechefen Bosse nämner också den fria leken och menar att även 

femtontimmarsbarnen måste få möjlighet till fri lek.  

 

Förskollärarna ansåg att deras kontakt med vårdnadshavarna inte påverkas när barnen 

går från heltid till femtontimmar. En förskollärare menar att det blir en mer ensidig 

kontakt, då det oftast bara är en vårdnadshavare som hämtar och lämnar under 

femtontimmarsperioden. De andra två förskollärarna var av olika åsikt, då en menar att 

kontakten med vårdnadshavarna blev bättre och den andra att den försämras något. Alla 

tre förskollärare poängterar att kontakten med vårdnadshavarna vid utvecklingssamtal, 

inskolningssamtal och föräldramöten kvarstår som vanligt.  

 

Vi anser att det är bra att förskolan ska erbjuda varje barn minst femton timmar i veckan 

när deras vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetslösa. Vi undrar för vem vi har 

femtontimmarssystemet, är det för barnen, förskolan eller vårdnadshavarna? För 

barnens del kan det vara viktigt att få socialisera med andra barn och vuxna. Vi håller 
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med förskolläraren Doris som säger att det är bra för barnen att ha kvar sitt vardagliga 

liv. Vi anser att när allt annat förändras kan det vara en trygghet att fortfarande få 

komma till sin förskola och träffa sina vänner och de vuxna som finns på förskolan. För 

de vårdnadshavare som är föräldralediga kan det vara bra att få egentid med det nya 

syskonet, för de arbetslösa vårdnadshavarna kan tiden när barnet är på förskolan 

användas till att söka jobb. För alla vårdnadshavarna är det en trygghet att veta att sitt 

andra barn är på en trygg plats där hen kan få samspela med andra barn. Vi anser att det 

kan vara bra för de andra barnen att femtontimmarsbarnen fortfarande får ha sin plats på 

förskolan och inte försvinner när de får syskon eller deras vårdnadshavare blir 

arbetslösa. Förskolan blir då en trygghet för barnen där deras vänner finns kvar.  

Våra tankar går också i det Ellneby skriver om barn och stress. Här skulle vi vilja 

ifrågasätta ifall förskollärarna och förskolecheferna kan begära att barnen ska gå färre 

än femton timmar om de uppmärksammar stressbeteenden.  

 

8.2 Metoddiskussion 
För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ metod, med hjälp 

av intervjuer med förskollärare och förskolechefer. Vi valde intervjuer för att få fram 

förskollärarnas och förskolechefernas egna tankar om femtontimmarssystemet, vi 

ställde öppna frågor för att få utförliga svar och att de fick tala fritt kring de frågor vi 

ställde. Hade vi istället valt en kvantitativ metod, där vi hade skickat ut enkäter hade vi 

fått fler svar, men de hade inte varit lika innehållsrika. En etnografisk studie hade inte 

varit möjlig, eftersom att det kräver betydligt mer tid. Vi hade då behövt vara nära 

verksamheten under en längre tid, för att bland annat observera och intervjua barn och 

vuxna. Detta hade inte varit hållbart i vår studie eftersom vi hade begränsad tid för 

arbetet.  

 

De kritiska frågor vi ställer oss till vårt val av metod är varför vi bestämde oss för att 

intervjua förskolechefer och inte vårdnadshavare. Vi anser att vårdnadshavaren hade 

gett en större inblick i förskolan än vad förskolechefen har gjort. Detta eftersom 

förskolecheferna inte spenderar så mycket tid på förskolorna, utan har en administrativ 

roll. Vårdnadshavarna möter förskolan mer regelbundet. Vi ställer oss också frågan 

vilka svar vi hade fått om vi intervjuade två förskollärare från samma förskola. Hade 

deras svar blivit lika, eller hade de haft olika synpunkter på till exempel flexibiliteten? 

En annan kritisk fråga vi ställer är varför vi hade en semistrukturerad intervju. Det 

innebar en del svårigheter då vissa följdfrågor inte ställdes till alla eftersom vi i 

intervjun ansåg att de svarade så brett på huvudfrågan att vi för stunden ansåg att 

följdfrågan var besvarad. Detta ledde till att vi fick problem i resultatdelen då vi inte 

hade svar från alla informanter på samtliga följdfrågor. En tredje kritisk aspekt är det 

smala utbudet av informanter, hade studien blivit mer bärande om vi hade haft fler 

informanter? 

 

Vårt arbete med denna studie har varit givande, men svårt. En svårighet har legat i att 

vårt valda område har lite forskning bakom sig, då femtontimmarsreformen är en lag 

som det inte finns så mycket litteratur om. Efter att vi under arbetets gång har läst mer 

litteratur om omkringliggande ämnen, har vi uppmärksammat fler infallsvinklar som vi 

hade kunnat gå djupare in på.  

 

8.3 Pedagogiska implikationer och vidare forskning 
Avslutningsvis har arbetet gett nya infallsvinklar på hur femtontimmarssystemet ser ut 

på olika förskolor. Arbetet har väckt många tankar om systemets utformning och 
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bärande idéer. Arbetet har bidragit med en inblick i hur olika förskollärare och 

förskolechefer tänker om femtontimmarssystemet och femtontimmarsbarnen. En viktig 

tanke som studien bidragit med är vikten av den fria leken, är det värt att 

femtontimmarsbarnen missar den för att förskolan istället ska ha planerade aktiviteter 

under tiden de är på förskolan? Finns det arbetssätt som förskollärarna kan använda sig 

av för att möjliggöra att alla barn får ta del av både den pedagogiska planerade tiden och 

den fria leken? Låter förskollärarna den fria leken ta den plats den behöver eller går 

alltid planerade, vuxenstyrda, aktiviteter före? 

 

Vi hoppas att vår studie kan ge en inblick för framtida studenter om 

femtontimmarssystemets styrkor och svagheter och att den inspirerar dem till att tänka 

utanför boxen.  

 

Vi hoppas att studien har gett en förståelse för den fria lekens betydelse och vår 

förhoppning är att framtida förskollärare tar med sig det till sin framtida arbetsplats.   

 

När vi kollar tillbaka på vårt arbete kan vi se nya områden som vi anser skulle vara 

intressanta att få en större inblick i:  

 

 Hur ser förskollärarna på heltidsbarnens tider? Vad anser de är en rimlig tid att 

spendera i förskolan? 

 Anser förskollärarna att förskolan håller en god pedagogisk nivå hela dagen, går 

det?  

 Varför femton timmar? Räcker det för barnen, eller är det ”smidigt” för 

förskolan? 

 Vad innebär femtontimmarssystemet för de barn vars vårdnadshavare är 

arbetslösa under en längre tid? Missar de ”för mycket” av förskolan? 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide förskollärare 
När började du jobba i förskolan? 

 

Vad fick dig att välja förskolläraryrket?  

 

Hur många barn går på förskolan och hur många utav dem barnen går på er avdelning? 

 

Hur många arbetar på förskolan/i arbetslaget?  

hur många är förskollärare? 

hur många barnskötare?  

finns det någon som har en annan utbildning? 

Hur gamla är barnen i din grupp? 

 

När du började jobba: 

fanns det femtontimmarsbarn? 

om ja: 

vad har ändrats? 

bättre/sämre? 

skulle du vilja ändra något? 

om nej: 

skulle du vilja ändra något?  

vad?  

för- och nackdelar med femtontimmars? 

 

Vad anser du om femtontimmars systemet?  

för-/nackdelar 

strävansmål 

 

Vilka tider/dagar går era femtontimmars barn på förskolan? 

 

Vem är det som beslutar vilka tider som de får gå på förskolan?  

hur bestämmer ni det? 

vad tycker du om det? 

varför ligger tiderna som de gör? 

varför tror du tiderna ligger som de gör? 

finns det flexibilitet i hur timmarna ligger? 

ge exempel 

har ni haft ett annat upplägg på tiderna innan? 

hur skiljer det sig åt, för- och nackdelar 

 

Vad är viktigt att barnen får med sig från förskolan? 

hur anpassar ni verksamheten för att möjliggöra det?  

kan ni ge exempel på något som fungerat bra/som ni är stolta över? 

finns det saker som femtontimmarsbarnen missar som de övriga barnen får från 

förskolan? 

vad? 

hur arbetar ni för att minska skillnaden mellan femtontimmarsbarnen och barnen som 

går heltid? 

 



  
 

II 

Påverkas kontakten med vårdnadshavarna? 

ja 

hur?  

bättre/sämre kontakt? 

hur motverkar ni det? 

- nej 

- hur ser kontakten ut med vårdnadshavarna?   

 

Hur ser en vanlig vecka ut hos er? 

 

Hur ofta har ni planerade aktiviteter på förskolan? 

 

Hur går era tankar när ni planerar aktiviteter? 

vilka dagar väljer ni? 

vilka sorters aktiviteter? 

  



  
 

III 

Bilaga B Intervjuguide förskolechef 
När började du jobba som förskolechef? 

jobbade du i förskolan innan? 

 

Vad fick dig att välja att bli förskolechef? 

 

Vad tycker du är viktigt som förskolechef?  

 

Vilka utmaningar finns för dig som förskolechef? 

 

Vad är det som gör jobbet som förskolechef roligt?   

 

Vad anser du om femtontimmars systemet?  

finns det för-/nackdelar 

hur ser du på femtontimmars systemet till de strävansmål som finns för förskolan?  

 

 

Hur stor andel av barnen på förskolan är femtontimmarsbarn? 

 

Hur går era femtontimmars barn på förskolan? 

 

Vem är det som beslutar vilka tider som de får gå på förskolan?  

hur bestämmer ni det? 

varför ligger tiderna som de gör? 

finns det flexibilitet i hur timmarna ligger? 

har ni haft ett annat upplägg på tiderna innan? 

hur skiljer det sig åt, för- och nackdelar 

 

Vad är viktigt att barnen får med sig från förskolan? 

hur anpassar ni verksamheten för att möjliggöra det?  

Kan ni ge exempel på något som fungerat bra/som ni är stolta över? 

Finns det saker som femtontimmarsbarnen missar som de övriga barnen får från 

förskolan? 

vad? 

hur arbetar ni för att minska skillnaden mellan femtontimmarsbarnen och barnen som 

går heltid?  

 

Hur lägger ni upp verksamheten när ni både har barn som är femton timmar/vecka och 

heltid? 

kan ni ge ett exempel? 

 

Påverkas kontakten med vårdnadshavarna? 

ja 

hur?  

bättre/sämre kontakt? 

hur motverkar ni det? 

nej 

kan du ge ett exempel på hur kontakten med vårdnadshavarna ser ut i stort? 

 

 


