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ABSTRAKT 
What significance does childrens’ length of stay at preschool have for their learning? 

I denna studie belyser vi vilka möjligheter barn har till ett lärande på förskolan oavsett 
barnens vistelsetid. Det har också undersökts om och hur barns lärande i relation till 
barns vistelsetid kan skilja sig mellan två olika kommuner. Vilka likheter finns det i hur 
lärarna arbetar och erbjuder barnen att få vara på förskolan? Undersökningen 
genomfördes genom en kvalitativ studie där vi intervjuade åtta lärare om deras arbetssätt 
och tankar kring barns vistelsetid och vilken betydelse det kan ha för den pedagogiska 
verksamheten. Resultatet visar att det finns både skillnader och likheter mellan de två 
kommuner som ingår i undersökningen. Genom att jämföra vår bakgrund och vårt 
resultat har vi dragit slutsatsen att barns vistelsetid inte nödvändigtvis behöver ha en 
avgörande betydelse för deras lärande i förskolan, men att det kan ha en stor vikt för 
barn att få tillhöra en grupp och ta del av det lärande som sker i ett sammanhang ihop 
med andra barn och vuxna.  
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1 INTRODUKTION 
Alla barn har rätt till en förskola med en hög kvalité. Enligt Läroplanen för förskolan 
Lpfö 98, rev 2010 (Skolverket, 2010), vara ett stöd för förskolan och dess personal. 
Syftet med läroplanen för förskolan är att den ska bidra till en kvalitetsutveckling 
och göra förskolan till en mer jämlik arena i hela Sverige (a.a.).  

Vi är nyfikna på hur jämlikt det är i verkligheten. Får verkligen alla barn samma 
möjlighet till ett lärande i förskolan? Vi har under vår verksamhetsförlagda 
utbildning upplevt att förskolor oftast lägger sina planerade aktiviteter på 
förmiddagar. På eftermiddagarna sker väldigt sällan några planerade aktiviteter. 
Istället får barnen oftast leka fritt alternativt sker någon aktivitet som aldrig hanns 
med under förmiddagen.  

Vi anser att det finns en risk att barnen som är på förskolan få timmar och 
oregelbunden tid missar en stor del av de planerade aktiviteterna. Det är dessa 
aktiviteter som vi uppfattat att många lärare menar är den pedagogiska verksamheten 
i förskolan. Vi menar att det då finns en risk att barn på så sätt missar en stor del av 
sitt lärande. Det kan innebära att dessa barn har svårt att hänga med i de diskussioner 
som förs mellan de barn som har varit med i förmiddagsaktiviteterna. Det kan också 
innebära att barnen inte kommer in i gruppen på samma sätt som de barn gör som 
kommer på förmiddagar. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) har i 
sin forskning som kommit fram till att kommunikation är en viktig del för en hög 
kvalitet och för barns lärande. Michélsen (2004) menar att kamratskap har stor 
betydelse hos de yngre barn och det ligger till grund för barns samspel.  
Vid sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar till vår bakgrund i den här 
uppsatsen upptäckte vi att det var svårt att hitta forskning runt de pedagogiska 
verksamheterna ur ett heldagsperspektiv. Detta gjorde att vårt intresse för att 
undersöka hur förskolan planerar sin verksamhet ur ett heldagsperspektiv växte. 
Dessutom blev intresset ännu större under detta arbetes gång. Hur planerar förskolan 
sin verksamhet för att erbjuda alla barn samma möjligheter till lärande? Vilka 
likheter och skillnader finns det mellan kommuner och olika förskolor? Detta har vi 
undersökt genom en kvalitativ undersökning med hjälp av intervju som metod. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Begreppsdefinitioner  
När vi skriver vistelsetid i texten menar vi att det är den tiden som barnen är på 
förskolan. 

Med lärare menar vi förskollärare och lärare som även har behörighet att arbeta i 
grundskolan. 

Ordet pedagog förekommer i bakgrunden och vi tolkar det ordet som att det är all 
personal som arbetar i förskolan. 

Med kvalitet i förskolan menar vi handlar om att alla barnen får de bästa 
förutsättningar för utveckling och ett lärande i enlighet med läroplanen. 

2.2 Styrdokument: Läroplan för förskolan Lpfö 98 
I Lpfö 98, rev. 2010 står det att förskolans verksamhet ska  

präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en 
helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. (Skolverket, 2010, s. 9).  

Vidare står det att förskolans uppdrag är att  
lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. (Skolverket, 2010, 
s. 5). 

 Läroplanen tar även upp att  
barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett 
temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 
(Skolverket, 2010, s. 6-7).  

När det gäller samarbetet mellan förskola och hemmet säger läroplanen att  
förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. (Skolverket, 2010, s. 
13). 

2.3 Planeringen av pedagogiska verksamheten 
Nordin- Hultman (2009) tar upp reglering av tid och rum i förskolan. Det finns oftast 
ett schema om var och när barnen ska göra något. Detta schema följer en viss 
tidsordning på dagen och reglerar vilka aktiviteter och vilket material barn har 
tillgång till när de är på förskolan. Då både lokaler och material är starkt tidsreglerat 
gör det att de blir otillgängliga för barnen. Hon påtalar dock att det kan skilja sig åt 
mellan olika förskolor. Oftast har förskolan en svagare tidsreglering än skolan som 
har sina lektioner och raster men studien visar att även förskolan många gånger har 
en väldigt stark tidsreglering och att tiden nästan är lika styrd där som på skolan 
(a.a.). Stillström och Gerebrant (2008) har kommit fram till i sin studie att den 
planerade verksamheten oftast sker på förmiddagen. Med den planerade 
verksamheten menas t.ex. gymnastik, skapande, samling och planerade aktiviteter för 
barnen i olika grupper. I studien fann man också att på grund av att det är flest barn 
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på förmiddagar är det också då det är mest personal och det gör att lärarna väljer att 
ha flest planerade aktiviteter under den tiden på dagen. Vidare nämner författarna att 
om det blir planerade aktiviteter på eftermiddagarna så beror det på att det är 
aktiviteter som de inte hann med på förmiddagen eller att de inte hann göra klart det 
som påbörjats på förmiddagen (a.a.). 
Markström (2007) skriver i sin studie att förskolan redogör för föräldrar genom att 
visa upp sin planering i ett schema vad som händer under veckan. På detta schema 
framkommer de gruppaktiviteter som förkommer enbart på förmiddagar samt att de 
övriga inplanerade aktiviteterna fokuserar på omsorg, d.v.s. barns kroppsliga behov 
som mat, vila och utevistelse. När det gäller de planerade gruppaktiviteterna innebär 
det att de sker samma tid varje dag. Denna gruppaktivitet bestäms oftast av lärarna 
och den har oftast ett förutbestämt syfte om vad barnen ska lära sig genom denna 
aktivitet. Gruppaktiviteter kan bland annat vara, måla, rita, gymnastik och utflykt till 
skogen. Vidare finner författaren att barn har utevistelse varje dag och att det är en 
viktig del i det inplanerade schemat (a.a.). 
Gannerud och Rönnerman (2006) beskriver hur en dag på förskolan vanligtvis ser ut 
där de har gjort sin studie. Oftast börjar dagen lugnt på morgonen med ett fåtal barn. 
Avdelningarna samarbetar med varandra och personalen turas om att vara den som 
börjar tidigt. Som regel råder det lugn och ro medan barn och personal samtalar med 
varandra. Barnen kan få en smörgås, något att dricka och några barn kanske ägnar sig 
åt någon lek. Vid sjutiden har fler personal kommit och barn och personal går till den 
egna avdelningen. Vid halvniotiden äter man frukost och vid nio är det en gemensam 
samling. Efter samlingen blir det ett långt pass med lek där personalen antingen är 
med i leken eller har andra uppgifter som möten och planering. Innan lunch samlas 
barnen igen och då i två grupper där pedagogerna läser saga för de flesta. Sedan 
serveras lunch och efter lunchen är man oftast utomhus och leker (a.a.).  

Stillström och Gerebrandt (2008) visar på hur en dag vanligtvis ser ut under den tid 
som de barn som går allmän förskola befinner sig på förskolan. Under förmiddagen 
som ofta är uppdelad med olika innehåll nämndes framförallt samlingen som en 
gemensam nämnare även om den såg olika ut och hölls vid olika tidpunkter. 
Aktiviteter som brukade ske på förmiddagen var skapande, gymnastik och fri lek. 
Även utelek och utflykter visade sig vara vanligt förekommande på förmiddagen. I 
undersökningen kom det också fram att förskolan la de allra flesta aktiviteterna som 
ansågs mest pedagogiska under förmiddagen då flest barn var där. På eftermiddagen 
var det mest fri lek och inte så mycket planerad verksamhet efter att de allmänna 
förskolebarnen gått hem. I studien berodde detta bland annat på att det var färre 
pedagoger på eftermiddagen. Dessutom såg författarna skillnad på avdelningar med 
yngre barn gentemot avdelningar med äldre barn. På småbarnsavdelningar var det 
extra tydligt att de satsade mer på planerade aktiviteter på förmiddagarna då 
eftermiddagarna var mer att ta upp barn efter sovvilan och hjälpa till med 
påklädning. De yngre barnen var dessutom piggare på förmiddagen vilket gjorde att 
den största vikten lades där på den pedagogiska verksamheten (a.a.). 

2.4  Barns vistelsetid 
Markström (2005) visar i en studie att barn som enbart behöver förskola få och 
oregelbundna timmar inte får ta del av samma pedagogiska utbud som de barn får del 
av som är på förskolan på förmiddagarna. Hon menar vidare att de tider som 
förskolan erbjuder barn att vara där anses vara de som är normala och bäst tider för 
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barnen. Detta resulterar i att efter klockan 15 anses tiden vara mindre bra. I studien 
kan man se att i vissa förskolor har vistelsetiden stor betydelse och är ett stort 
samtalsämne medan i vissa förskolor är det mer en förhandling mellan förskola och 
föräldrar och där ses vistelsetiden inte som något problem (a.a.).  

2.4.1 Kvalitet i förskolan 
Sheridan (2007) har kommit fram till att pedagogisk kvalitet i förskolan måste 
innefatta att barn blir hörda och att barns röster har möjligheter att påverka 
förskolans verksamhet. Vidare lyfter hon att om barns röster inte hörs riskerar det att 
deras erfarenheter kommer gå förlorade och den pedagogiska verksamhetens kvalitet 
kommer då att sänkas. Även om lärarna försöker få barnen mer involverade så kan 
man inte vara säker på att barnen känner sig delaktiga i verksamheten. En anledning 
kan vara att de inte får den möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och åsikter och att 
vardagliga beslut inte synliggörs utan tas för givna av lärarna. Författaren har 
kommit fram till att dokumentation och utvärdering ger möjlighet för pedagogerna 
att höja kvaliteten och att utveckla verksamheten. Genom dokumentation och 
utvärdering får pedagogerna större insyn hos barnen och får möjligheter att skapa en 
verksamhet som är anpassad efter barns erfarenheter och intressen. Detta menar 
författaren är en förutsättning för barns lärande i förskolan (a.a.).  
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) har kommit fram till i sin forskning att 
förskolans kvalitet skiljer sig åt och att det därmed ger barn olika förutsättningar för 
ett lärande. Det är svårt att säga vad som menas med god kvalitet och det finns inga 
entydiga svar då mycket beror på sammanhanget och att det varierar beroende på tid 
och vilken kontext man befinner sig i. Siraj-Blatchford m.fl. (2002) lyfter viktiga 
aspekter som påverkar att en förskola har bra kvalitet. Bland annat pedagogens 
förhållningsätt och kompetens och deras förmåga att agera och bemöta barnen har en 
stor betydelse för förskolans kvalitet. Dessutom menar de att det även är viktigt med 
tydliga mål i verksamheten och att det finns ett nära samarbete mellan hemmet och 
förskolan (a.a.).  
Kärrby (2001) nämner i sin artikel att alla barn har rätt till hög kvalité i förskolan. 
Vad som är hög kvalité varierar i olika delar av världen då man ska ta hänsyn till 
förskolans funktion i samhället, vilket innehåll den har och vilka metoder man 
använder. Man kan säga att kvalité utgår från vad som anses vara viktigt att uppnå 
och vad barnen ska få vara med sig från förskolan i form av kunskaper, erfarenheter 
och olika värderingar. Kärrby tar även hon precis som Johansson (2003) upp vikten 
av att barn lär sig i samspel och i möten med andra barn och vuxna. Dessutom 
samarbetar förskolan och hemmet med att forma barns tankar om rättvisa och därför 
bör förskolan genomsyras av och arbeta för att det ska vara ett så jämlikt klimat som 
möjligt mellan barn och barn som barn och vuxna. Kärrby (2001) menar att förskolan 
är en värld där delaktighet är en förutsättning för rättvisa (Kärrby, 2001, s.90). Hon 
menar att i möten får barn insikt om vilka rättigheter man har. Genom samspel får 
barnen kännedom om rättvisa utan att blanda in vem det är som har makten (a.a.). 

2.4.1.1 Pedagogisk dokumentation 
Elfström (2013) tar upp pedagogisk dokumentation och dess betydelse för att kunna 
utveckla ny kunskap, kunna utvärdera verksamheten samt vidare kunna ge 
information om förskolans verksamhet, för att på så sätt göra verksamheten mer 
legitimerad. Pedagogisk dokumentation ger lärarna nya möjligheter att följa barns 
lärprocesser och få nya kunskaper om barn och hur de lär sig. Från att tidigare 
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bedömt enskilda barns utveckling använder förskollärarna nu den pedagogiska 
dokumentationen till att bedöma verksamheten och vad de planerade aktiviteterna 
har bidragit med för lärande och utveckling hos barnen. Fokus har alltså flyttats från 
barnen till verksamheten. Författaren menar att dokumentation leder förskolläraren 
mot att vara aktivt lyssnande på barns intressen, funderingar samt att dokumentation 
kan bidra till att synliggöra hur förskollärarna ska forma verksamheten (a.a.).  

Enligt Lenz Taguchi (2013) blir dokumentation pedagogisk, när man reflekterar, 
tänker och samtalar tillsammans med andra barnen och vuxna. Hon menar att 
pedagogisk dokumentation är framåtsyftande och det innebär att dokumentationen 
ska vara till hjälp för hur vi ska utveckla det fortsatta arbetet. Pedagogisk 
dokumentation handlar om pedagogens förhållningssätt och deras vilja och kunskap 
till att använda materialet för att kunna reflektera och kommunicera kring det som 
har dokumenterats skriver Lenz Taguchi. Författaren poängterar att  

… pedagogisk dokumentation är ingen i sig utan blir det man gör den till. Den 
blir till i mötet med de föreställningar, teorier och praktiker som man använder 
dokumentation ihop med (s.14).   

Lenz Taguchi menar att pedagogisk dokumentation ger möjlighet att följa barnens 
tankar och strategier men även att den synliggör det pedagoger säger och gör när de 
samspelar med barnen på förskolan. Pedagogisk dokumentation synliggör både 
barnen och lärarna när den används i förskolan genom att ifrågasätta, lyssna, se och 
reflektera tillsammans (a.a.). Åberg och Lenz Taguchi (2005) påtalar att pedagogisk 
dokumentation inte är någon form av sanning utan att den är hela tiden tolkningsbar 
vilket innebär att det behövs många vuxna och barn som behöver vara med och 
reflektera över dokumentationen. Det är inte heller sanningen man ska försöka hitta 
utan det viktiga är att man kan få syn på allas olika sätt att tänka. Så man så 
småningom vet hur man ska gå vidare med nästa steg i arbetet med barnen (a.a.). 

2.4.2 Gruppen 
Barsotti (1997) får genom samtal med Vea Vechi från Reggio Emilia fram bland 
annat hennes åsikter om gruppens betydelse för barns lärande.  

Barnen får då lära sig konsten att förhandla, att lära känna varandra, att 
kommunicera med jämnåriga. Alla deras utforskningar av kunskap och 
kommunikation får då speciella koder som ligger närmare dem själva (s.41).  

Vea Vechi påtalar även vilken viktig roll gruppen har för att öka intresset hos barnen 
när det gäller att utforska och lösa problem (a.a.). 
Williams, Sheridan och Sandberg (2014) har kommit fram till att den grundläggande 
basen för barnen i förskolan är samspel och samarbetet barn emellan och mellan 
vuxen och barn. De menar att förskolan blir en arena för barn att bli sociala och att 
förmedla den glädje som ges av att vara tillsammans med andra, både barn och 
vuxna. I förskolan utvecklas sociala färdigheter så som kommunikation, interaktion 
och respekt för både sina egna och andras yttrande. Barn lär sig även att lösa 
konflikter och att förstå vikten av att samarbeta med andra och hur det kan ge bidrag 
till deras dagliga liv. Förutom att gruppen är viktig för det sociala så nämner 
författarna också att den är viktig för att barn lär av varandra samt den glädje det ger 
barnet att vara tillsammans med andra och där förskolan skapar den arena för barnen 
att socialiseras i (a.a.). 
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2.4.3 Omsorg och lärande 
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) betonar att oavsett omsorg och lärande 
är det av stor vikt att vuxna är närvarande i barns livsvärld, det vill säga att vuxna 
möter barn utifrån den erfarenhet varje barn bär med sig till förskolan. Författarna 
menar att det är omöjligt att genomföra en pedagogisk verksamhet om vuxna inte 
möter barns livsvärld, alltså tidigare erfarenheter och intressen. Det är viktigt att man 
reflekterar över och sätter ord på vad omsorg och lärande kan innefatta. Det finns 
annars en risk att det kan betraktas som två skilda delar och att omsorg i så fall kan 
riskera att undervärderas. Författarna påpekar att  

det handlar om att se omsorg och lärande som sammanvävda aspekter i det 
pedagogiska arbetet med barn (s.99. a.a.).  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) lyfter att förskolans kvalité är 
avgörande för vilket lärande ett barn får möjlighet till i förskolan. Författarna skriver 
om tre aspekter på lärandemiljöer och de är Särskiljande och begränsade miljöer 
vilket betraktas som låg kvalité, Barncentrerade förhandlingsmiljöer som betraktas 
som god kvalité och Utmanande lärarorienterade miljöer som ses som hög kvalité. 
Vidare nämner de också om vad som verkar vara utmärkande för kvalitén i 
förskolans verksamhet och det handlar om barns och vuxnas kommunikation och 
samspel med och till varandra och även betydelsen av miljöns bidrag till lärande i 
förskolan (a.a.). 

2.5 Förskolan ur ett heldagsperspektiv 
I Johanssons (2003) forskning som handlar om den pedagogiska verksamheten för de 
yngsta barnen i förskolan har hon bland annat studerat pedagogers förhållningssätt, 
barns erfarenheter, verksamhetens innehåll och organisation. Johansson kom fram till 
att det är en förändrad arbetssituation idag i förskolan. Lärarna har fått en ökad 
arbetsbelastning med större barngrupper. Det har även tillkommit fler arbetsuppgifter 
så som dokumentation, uppföljning och utvärdering blir det också mindre tid för 
lärarna att tillbringa i barngrupp. Detta innebär i och för sig också att det har kommit 
nya kunskaper om förskolans pedagogiska verksamhet och att lärarna har fått nya 
utmaningar i förskolan att förhålla sig till. Författaren menar att det finns skillnader i 
pedagogers förhållningssätt till lärande, men att det centrala är att lärande bygger på 
intersubjektivitet vilket betyder att lärande sker i möte mellan barn och barn och 
mellan vuxen och barn. Det är pedagogerna som skapar dessa möten och då krävs det 
en vilja av pedagogen för att åstadkomma dessa samspel och större möjligheter till 
lärande. Det är också viktigt att förstå att det är många aspekter i de yttre villkoren 
som har betydelse för hur den pedagogiska verksamheten i förskolan blir. Några yttre 
villkor som styr är samhällets syn på barn och barns lärande, storlek på barngruppen, 
personaltätheten och hur deras gemensamma mål ser ut. Johanssons forskning visar 
vilket ansvar som ligger på chefer, lärare, utbildare, föräldrar, forskare och våra 
politiker för den pedagogiska verksamheten för de yngsta barnen på förskolan. 
Studien belyser dessutom kommunens ansvar över den planerade verksamheten 
(a.a.). 
Halldén (2001) nämner i sin studie som handlar om omsorg i förskolan bland annat, 
att även om man har en verksamhet som i första hand ser till omsorgsbehovet hos 
barn så behöver inte det betyda att det inte sker ett lärande för barnen. Det betyder 
inte heller att lärarna inte ser och kan uppmärksamma ett lärande hos barnen även om 
omsorgen står i fokus (a.a.). 



7 
 

 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Denna studie har sin utgångpunkt utifrån sociokulturellt perspektiv. Dysthe (2003) 
beskriver att ett sociokulturellt perspektiv innebär att lärande sker genom att ha 
relation med andra och själv aktivt delta i interaktion med andra. Lärande sker inte 
enbart i barns huvud utan att ett lärande sker har i stor utsträckning med barns 
omgivning att göra. Språket och kommunikation är också centrala delar i denna teori 
(Dysthe, 2003). 

3.1.1 Gruppens betydelse för lärande 
Enligt Hwang och Nilsson (2011) så ansåg Lev Vygotskij att människor genom sina 
erfarenheter bygger upp sina kunskaper om världen. Vidare menade han också att 
grunden för människors lärande är att få ingå i sociala sammanhang (a.a.). Även 
Säljö (2010) beskriver att det är genom gruppens tidigare erfarenheter och deras 
gemensamma kunskaper som hjälper oss att förstå och tolka omvärlden. Det är 
genom våra egna erfarenheter tillsammans med de andras erfarenheter i gruppen som 
gör att vi utvecklas tillsammans. Vidare nämner han att kontexten också har stor 
betydelse för barns lärande i det sociokulturella perspektivet och menar att det viktigt 
att man gör saker i verkliga och meningsfulla sammanhang (a.a.). Det senare 
hävdade också John Dewey (Phillips och Soltis, 2014) var väldigt viktigt för ett 
lärande. Han menade att det var viktigt att inte bara läsa och få information utan att 
man behöver vara aktiv i meningsfulla aktiviteter för att ett större lärande skulle 
kunna ske. Dewey var också tydlig med att utöver meningsfulla aktiviteter var det 
också viktigt att barnen samarbetar kring problemlösning och att det är viktigt med 
kommunikation och att de får prata med varandra. Han ansåg att kommunikation 
med andra i en meningsfull aktivitet var bästa sättet att tillgodogöra sig en ny idé och 
ett större lärande (a.a.). Enligt Vygotskij är det genom språklig kommunikation med 
andra som vi blir och utvecklas som tänkande individer. Det är då vi blir delaktiga i 
vårt samhälles sätt att se på omvärlden. Redan som barn får vi språket i samspel med 
andra människor i vår närhet. Han menar att språket både finns för kommunikation 
mellan människor men att det också finns inom varje människa. Vi använder språket 
även när vi tänker och resonerar inombords (Lundgren, Säljö och Liberg, 2014).  

3.1.2 Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij ansåg att barnet är beroende av en mer kompetent vuxen eller barn för att 
tillgodogöra sig kunskap. Dessutom menar han att människan ständigt utvecklas och 
när man har fått nya kunskaper så är det också nära till att få ytterligare kunskaper, 
som att nya kunskaper föder ännu fler kunskaper osv. Han pratar om den proximala 
utvecklingszonen där en mer kompetent lärare eller barn kan vägleda en kamrat för 
ett ökat kunnande. Den här utvecklingszonen innebär att barn i sällskap med en mer 
kompetent vuxen eller barn har möjligheter att nå ett ökat lärande. Men det gäller 
också att lärandet ska finnas inom räckhåll och inte vara svårt för barnet. (Lundgren, 
Säljö och Liberg, 2014).  
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4 SYFTE 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur lärare arbetar för att ge alla barn 
samma möjligheter till en god pedagogisk verksamhet oavsett vistelsetid. Vi vill 
synliggöra skillnader och likheter i två olika kommuner. Denna studie ska bidra och 
ge en medvetenhet om hur den pedagogiska verksamheten kan se ut på olika 
förskolor, bland annat beroende på hur förskolan tänker kring sin organisation av 
verksamheten och lärarens syn på den pedagogiska verksamheten.  

Våra frågeställningar är följande: 
Hur ser planeringen av den pedagogiska verksamheten ut på förskolan? 

Hur tänker förskolan kring barn med oregelbunden tid? 
Vilka hinder/möjligheter kan finnas kring att se dagen ur ett heldagsperspektiv? 
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5 METOD 

5.1 Metodval 
I den här studien valde vi att göra en kvalitativ undersökning med intervju som 
metod. Med tanke på den tid vi haft till förfogande samt att vi ville komma närmare 
lärarnas åsikter om sin verksamhet ansåg vi att intervju skulle passa vårt syfte bra. 
Denscombe (2009) menar att fördelen med intervju är att man kan gå djupare in i det 
ämne man forskar om. Genom att vi gör en öppen intervju ger det oss möjlighet att 
tolka och försöka förstå respondentens synsätt. Han påtalar dock att bearbetningen av 
intervjuns analys kräver mycket tid och att det kan vara svårt med tillförlitligheten då 
det är svårt att uppnå full objektivitet (a.a.). Kihlström (2007) menar att intervju som 
metod gör att vi får del av andras tankar och erfarenheter och att det blir lättare att 
ställa följdfrågor under samtalet. Svagheten som Kihlström pekar på är att det finns 
en risk att man som intervjuare ställer ledande frågor som gör att vi kanske får de 
svar som vi önskar samt att intervjuaren själv lägger in sina egna åsikter och tankar 
under intervjun (a.a.). 

5.2 Urval 
Våra respondenter är utbildade lärare och vi har valt dem på grund av att det är 
lärarna som har huvudansvaret över den pedagogiska verksamheten på förskolan. Vi 
har intervjuat åtta lärare på åtta olika förskolor. Fyra i en kommun och fyra i en 
annan kommun, båda i södra Sverige. Vi valde att kontakta olika förskolor via mail, 
telefon och besök för att få tag i lärare som ville ställa upp i en intervju. Vi valde 
även i en kommun att kontakta skolsekreteraren för att få kontakt med lärare att 
intervjua. Anledningen till detta var att kontaktuppgifter saknades till vissa lärare. De 
flesta vi tog kontakt med har vi någon sorts relation till att de vet vilka vi är.  Tanken 
var att det skulle bli lättare att få våra respondenter att ställa upp i vår studie. Två av 
respondenterna hade vi dock ingen relation till alls, vilket bland annat berodde på att 
när vi kom till förskolan hade de vi pratat med valt att byta med en annan lärare på 
samma avdelning. 

5.3 Genomförande 
Vi började med att göra en pilotintervju med en lärare för att testa vår intervjuguide 
samt vårt sätt att genomföra en intervju. Den visade att vi behövde förtydliga och 
ändra några frågor. På grund av otydligheten på vissa frågor märkte vi att vi hade 
svårt att vänta in respondentens svar och att när vi förtydligade frågan ledde vi in 
respondenten på de svar vi hade förväntat oss att få. Vid genomförandet användes 
ljudupptagning med telefonen vilket testades först att den fungerade. Övriga 
intervjuer gjordes med respektive lärare på deras arbetsplats i ett mötesrum eller på 
lugn plats på avdelningen. Valet vi gjorde var att vi båda skulle vara med på alla 
intervjuer. Vi höll i fyra intervjuer var medan den andra antecknade och var i 
bakgrunden och kunde komma in i slutet med följdfrågor. Syftet med detta var att 
intervjuerna skulle genomföras på liknande sätt samt att det skulle underlätta vår 
bearbetning av intervjuerna efteråt.   

5.3.1 Bearbetning och analys 
Vi har transkriberat alla våra intervjuer för att vi ska kunna jämföra och se 
skillnaderna samt likheterna i respondenternas svar. Vi vill tydliggöra att det är de 
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intervjuades utsagor som redovisats i resultatet. I resultatet har vi sorterat 
respondenternas svar efter våra tre frågeställningar och valde att skriva kommun 1 
och kommun 2 för att synliggöra och underlätta för läsaren att hålla reda på vilken 
kommun resultatet handlade om. Efter varje citat har det redovisats vem av de åtta 
respondenterna som vi valt citatet av. Till kommun 1 tillhör lärare 1-4 och till 
kommun 2 tillhör 5-8. Detta har vi gjort för att synliggöra att vi har tagit del och 
använt oss av alla respondenternas svar fast i mindre eller större utsträckning 
beroende på vårt syfte och frågeställningar. Varje frågeställning avslutas med en kort 
sammanfattning om vad resultatet har kommit fram till.   

5.4 Etiska överväganden 
Björkdahl Ordell (2007) och Hermerén (2011) hävdar att det är av stor vikt att man 
bör ta hänsyn till forskningsetik om man ska genomföra en undersökning inom 
förskolans verksamhet. Björkdahl Ordell (2007) nämner fyra forskningsetiska 
principer från Vetenskapsrådet. Dessa fyra är, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi 
informerar respondenten om vår intervju. Samtyckeskravet betyder att vi får 
samtycke av respondenten att vara med på intervjun. Konfidentialitetskravet innebär 
att respondenten får veta att hen är anonym och att identiteten inte kommer att röjas. 
Nyttjandekravet innebär att vi ska berätta vad vi ska nyttja svaren till.   
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra olika forskningsetiska principer 
(Hermerén, 2011; Björkdahl Ordell, 2007). Vi började med att skicka ut en förfrågan 
till respondenterna där vi klargjorde att de är anonyma och berättade vad vår studie 
kommer handla om. Vi förklarade vad intervjun kommer att användas till d.v.s. att 
intervjun endast kommer nyttjas till den här studien och att de har rätt att säga nej till 
att vara med. I början på intervjun informerade vi också respondenterna att de har 
rätt att när som helst stoppa intervjun och hoppa av från studien. 

5.5 Validitet 
Enligt Kihlström (2007) handlar validitet om hur trovärdig en studie är. Författaren 
menar att det är större tillförlighet om det är två personer som deltar i en intervju, där 
en intervjuar och en observerar. Det kan se olika ut beroende på hur respondenten 
reagerar när det är två som är närvarande under intervjun. Vidare skriver författaren 
att validiteten ökar om det genomförs en ljudupptagning, på så sätt minskas risken 
för att man missar vad som sägs under intervjun (a.a.). Även Denscombe (2009) 
poängterar att empiri som samlas in vid en fysisk intervju har större giltighet än om 
intervjun genomförs via internet. Enligt författaren kan man då inte se respondentens 
kroppsspråk på samma sätt som när den genomförs fysiskt. Han menar också att det 
är mycket svårt att kontrollera hur trovärdig empirin är, när man har genomfört en 
intervju som handlar om respondentens uppfattningar, känslor och deras erfarenheter 
om saker och ting (a.a.). Vi är medvetna om att vi har intervjuat få lärare i varje 
kommun och att det kan vara svårt att se att det som kommer fram gäller generellt för 
Sverige. I vårt resultat framkommer ändå att det finns vissa skillnader och likheter 
som kan tyda på att vår undersökning har en viss tillförlitlighet. 

5.6 Metoddiskussion 
När vi valde intervju som metod funderade vi på varför den metoden skulle fungera 
bäst för oss. Vi läste in oss på vad intervju var och vilka fördelar och nackdelar 
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intervju som metod kunde innebära. Vi tog i beaktning det Denscombe (2009) och 
Kihlström (2007) tagit upp om att intervju kunde ge djupare förståelse och att det 
blev lättare att ställa följdfrågor till respondenten. Även nackdelarna att det var lätt 
att ställa ledande frågor och svårt att hålla sig fullt ut objektiv tog vi hänsyn till när vi 
valde intervju som metod. Det kom önskemål om att få frågorna i förväg vilket vi sa 
nej till för att vi inte ville att de skulle tänka ut ett färdigt svar. Vi ansåg att det fanns 
en risk över att de skulle ge oss de svar som de trodde vi förväntade oss. I efterhand 
funderar vi på om det hade blivit någon skillnad i svaren om de fått mera tid för att 
fundera över frågorna eller om resultatet blivit detsamma. Det kunde också blivit 
svar som blivit mer utförliga. Vi anser att vi tog rätt beslut som valde intervju som 
metod och att inte ge ut frågorna i förväg. Det har underlättat vår bearbetning att vi 
båda var med på alla intervjuer. Dessutom blev intervjuerna mer lika varandra och vi 
upplevde att det var bra att kunna ställa följdfrågor för att förtydliga respondentens 
svar.  
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6 RESULTAT 

6.1 Planeringen av den pedagogiska verksamheten 
på förskolan 

Kommun 1 

 Resultatet visar att alla förskolorna erbjuder allmän förskola tisdag, onsdag och 
torsdag mellan klockan 9-14. Lärarna menade att det underlättar för dem att planera 
olika aktiviteter och att jobba med styrda aktiviteter som hör till projekt eller teman. 
Alla barn över tre år är välkomna dessa tider även om föräldrarna inte har behov av 
barnomsorg just dessa tider. När det gäller barn som är under tre år uttrycker de 
flesta lärarna att de brukar ha en dialog med föräldrarna och komma överens om vad 
som är bäst för barnen.  

Vi brukar säga till föräldrarna att det är väldigt bra om de kommer de dagarna 
för det är då vi har den mest pedagogiska verksamheten. Så föräldern får göra ett 
val men det brukar lösa sig när vi pratar med föräldern (lärare 1). 

Resultatet visar att alla förskolor hade de planerade aktiviteterna på förmiddagen 
medan det på eftermiddagen mer var fria aktiviteter. Några lärare sa att barns ålder 
har stor betydelse för hur de planerar den pedagogiska verksamheten. 

 En ettåring inte är intresserad av samma sak som en femåring. Och en femåring 
är väldigt självgående än en ettåring som kräver mycket mera av din närvaro 
som pedagog (lärare 1). 

Några lärare uttryckte att barns ålder inte har betydelse för hur de planerar den 
pedagogiska verksamheten utan de planerar efter barns intresse och var barnen 
befinner sig i sin utveckling. Det framkom att lärarna var överens om att deras 
arbetsscheman är anpassade efter barns vistelsetid på förskolan trots att det inte är de 
själva som lägger schemat. De flesta uttryckte att det är viktigt att barnen får en bra 
start på dagen.  

Man tänker att ju att det ska var så mycket personal som möjligt när det är flest 
barn inne så att det finns flest tillgängliga vuxna när det är flest barn (lärare 3). 

Kommun 2 

I denna kommun framkom liknande resultat att förskolorna erbjuder allmän förskola 
tisdag till torsdag klockan 9-14, men bara till barn som har en förälder som är hemma 
med mindre syskon. Barnen får annars bara vara på förskolan när föräldrarna arbetar 
eller för att fylla upp de 15 timmarna. Som arbetssökande har man möjlighet att ha 
25 timmar och då fem timmar om dagen om föräldrarna är beredda att betala för det. 

Det är ju föräldrarnas arbetstider och när man har fyllt tre år så har man ju rätt 
till allmän förskola heter det väl och då får man ju vara femton timmar (lärare 8). 

 Några lärare berättade att ibland får de ändra dessa regler, när de anser att barnen 
har behov av det.  

 Vi har ju gjort så ibland för att de ska komma in i det att de har fått kommit lite 
på förmiddagen också. Det har vi gjort. Men annars blir det jobbigare för barnen 
(lärare 8). 

 Alla respondenterna uttryckte att de fokuserar mer på tema och projekt under tisdag 
till torsdag. Svaren från de intervjuade visar att de planerade aktiviteterna genomförs 
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oftast på förmiddagar och på eftermiddagar är det mer fria aktiviteter eller som en 
lärare uttryckte att  

Ibland gör man något planerat men det beror också på vilka barn man har och 
hur mycket man har hunnit med på förmiddagen och så där (lärare 6). 

Det framkom att alla lärarna är eniga om att barns ålder har betydelse för hur de 
planerar den pedagogiska verksamheten. De menar att det är angeläget att ha en 
verksamhet där alla barn ska kunna vara delaktiga på sin nivå och sitt sätt.  

Det är ju himla skillnad att jobba med ettåringar eller femåringar. För oss handlar 
det mesta om få en trygg grupp just nu som har lämnat mamma och pappa och 
lära sig det här vanliga och enkla att vara rädda om varandra och vi kanske inte 
pratar om blommor utan det får komma sen (lärare 6). 

 Resultatet visar att alla lärarna anser att barns tid på förskolan påverkar hur deras 
schema läggs och menade att de är här för barnens skull. De hävdade att det är av 
stort vikt att vuxna skapar trygghet så att barnen känner sig trygga. 

 Om man tänker att vi inte tänker utan bara lägger som vi vill ha det så kommer 
det ju halta någonstans och då blir det barnen som drabbas (lärare 6). 

6.1.1 Sammanfattning 
Resultatet visar att dessa förskolor som ingår i denna studie d.v.s. från båda 
kommunerna arbetar med ett inriktat fokus på tema/projekt under tisdag till torsdag. 
Undersökningen visar att de planerade aktiviteterna genomförs oftast på 
förmiddagarna. Alla respondenterna uttrycker att deras arbetsschema är anpassat 
efter förskolans barns vistelseschema och menar på att det är högst personaltäthet när 
det är allra flest barn under en dag.  

En skillnad som framkom i resultatet är att i kommun 1 fick alla barn över tre år 
komma till förskolan tisdag till torsdag tiden 9-14 oavsett om deras föräldrar arbetar 
eller är lediga. I kommun 2 fick barnen endast komma till förskolan när deras 
föräldrar jobbar, studerar eller de femton timmarna som föräldralediga med syskon 
har rätt till. Arbetssökande har rätt till 25 timmar om föräldrarna väljer att betala för 
det. Om behovet av förskola är mindre än femton timmar går det bra att fylla upp tid 
så barnet får gå femton timmar på förskolan. I kommun 1 var det lite olika åsikter om 
barn som var under tre år där de flesta lärarna ansåg att de kunde erbjuda mer tid om 
de ansåg att barnen behövde det. Även i kommun 2 tog de flesta lärarna upp att de 
kunde erbjuda mer tid om de verkligen ansåg att barnen behövde det för sin 
utveckling. 

6.2 Lärarnas uppfattning kring barn med 
oregelbunden vistelsetid i förskolan 

Kommun 1 

Alla förskolor i studien ansåg att det är bra om barnen kommer och är med på 
förmiddagarna tisdag, onsdag och torsdag, då det är den tiden som de kallar för den 
planerade pedagogiska tiden. Eftersom alla förskolorna erbjöd barnen att komma 
dessa dagar 9-14 oavsett om föräldern jobbar eller är ledig så upplevs det inte vara 
några problem med barnens vistelsetid och att kunna planera det pedagogiska arbetet 
utifrån när barnen är på plats i förskolan. Personalen brukade förklara och vara tydlig 
inför föräldrar att det är bra om barnen kommer dessa tider, men att det ändå är 
föräldrarna som i slutändan bestämmer om barnen ska komma eller inte. Flera 
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respondenter påpekade att det var viktigt att förklara för föräldrarna att det är bra för 
barnen att vara med så de inte får dåligt samvete för att de lämnar barnen trots att de 
själva är lediga. 

 De som är här nu innan frukost till efter mellanmål är liksom redan en grupp och 
jag tror man får lägga lite krut på det och uppmuntra föräldrarna nästan att lämna 
dem. Vi tycker det är så viktigt att barnen är här den stunden (lärare 1). 

En lärare poängterade att det var viktigt med kontinuiteten för barnen.  
det är ju bra om de har kontinuitet så de kommer och det inte går flera veckor 
mellan (lärare 3). 

 En annan lärare uttryckte också att kontinuiteten för barnen är viktig men att det 
även var viktigt speciellt för barn som är där varje dag att ibland kunna få vara 
hemma en dag, även om erbjudandet att få komma tisdag till torsdag 9-14 finns.  

har man föräldrar som jobbar hela tiden så kanske det är skönt att få vara hemma 
en dag även om vi erbjuder att de får komma (lärare 2). 

 När det gäller barn under tre år gör förskolorna lite olika. En förskola erbjöd även de 
barnen att komma dessa dagar och de andra förskolorna sa att barnen är lediga om 
föräldrarna är lediga men de sa också 

 om det skulle vara positivt för barnet att få komma så säger vi det (lärare 4). 

 I den här kommunen var det väldigt få barn som var på förskolan få timmar och som 
nästan enbart har behov av barnomsorg på eftermiddagen. Barn som kom tidigt på 
morgonen erbjöds lugna aktiviteter. Flera förskolor som ingick i denna studie 
uttryckte att de brukade har lite musik på och att det är aktiviteter som pyssla, läsa 
bok, rita som gäller först och främst men även fri lek förekommer.  

en del barn kommer igång och vill leka direkt (lärare3). 

En lärare pratade om att det är en  
guldstund på morgonen där man kan sitta och prata, spela ett spel. När jag 
kommer sätter jag mig t.ex. i byggen och då får man tid att lyssna på dom (lärare 
4). 

Även på eftermiddagarna var det lite lugnare efter mellanmålet på de flesta 
förskolorna. Det var oftast utevistelser och fri lek med de andra barnen på förskolan. 
En lärare påpekade att dagen ska börja lugnt men även avsluta lugnt. En annan lärare 
ansåg att barnen får extratid då de kanske har en pedagog för sig själv och de får 
mycket talutrymme när de är kvar sent på dagen. Alla respondenterna i den här 
studien i kommun 1 ansåg att alla barn fick del av den planerade pedagogiska 
verksamheten i förskolan och då på grund av att de erbjuds att få komma till 
förskolan de tider som förskolan har de planerade aktiviteterna.  

Ja absolut, barnen är här när vi har den planerade verksamheten då vi påtalar att 
vi tycker det är viktigt att barnen är med och att de kommer till nio tisdag till 
torsdag (lärare 1). 

En lärare ansåg att de bara hade ett barn som de tyckte skulle komma lite oftare men 
där föräldrarna prioriterade att barnet skulle vara hemma så mycket som möjligt.  
Personalen ansåg då att detta barn inte var med i projektet och fick del av det de 
erbjuder jämfört med övriga barn. En lärare påtalade att de inte hade barn som kom 
enbart sena eftermiddagar men skulle något barn missa något speciellt så får de 
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chans till att göra det vid annat tillfälle. En lärare poängterade att även hemmet är 
viktigt och att  

även om vi erbjuder barnen att komma så har var sak sin tid också. Både hemmet 
och förskolan är viktig (lärare 2). 

Kommun 2 
Här ansåg lärarna i studien att barns vistelsetid har betydelse för verksamheten. Barn 
som inte är här den tiden som de har planerad pedagogisk verksamhet missar en del 
av verksamheten uttryckte en lärare. Den planerade pedagogiska verksamheten är 
förlagd till tisdag, onsdag och torsdag 9-14. Har barnet allmän förskola har man rätt 
att välja sina femton timmar så att det passar familjen. 

vi uppmuntrar ju till att komma tisdag onsdag och torsdag när vi har tid för den 
mer planerade verksamheten (lärare 6). 

En lärare berättade att barn som är där sällan och lite tid inte riktigt kommer in i det 
och att de försöker göra så barnen ska få göra saker men att det inte alltid är så lätt.  

Det är ju därför vi tar en samling på eftermiddagen för att de inte alltid ska missa 
det (lärare 8). 

 I den här kommunen får barnen endast lämnas på förskolan när föräldrar arbetar, 
studerar, är arbetslösa eller är föräldralediga. Ibland kan barn erbjudas mer tid när de 
är nya.  

För att inte tappa en del rutiner och tryggheten. Och för barnets bästa så känner 
jag att det är viktigt att de får komma även på förmiddagarna ibland (lärare 6). 

När det gäller vad förskolorna erbjuder tidig morgon och sen kväll så försökte de 
flesta lärarna att se till att om barnen har missat viktiga saker så försöker de att 
barnen får göra det på eftermiddagen istället, eller en fredag om det passar bättre. På 
morgonen erbjuds det som barnen efterfrågar.  

många är lite trötta och småledsna och är det en famn de vill sitta i så är det som 
vi erbjuder, vill man sätta sig med bilarna gör man det. Man är väldigt 
närvarande vid den tiden (lärare 6). 

På en förskola valde lärarna att ha samma material framme som de tidigare arbetat 
med så att alla barn har möjlighet att arbeta med det även om de inte varit med 
tidigare. En lärare betonade att förskolan är väldigt fokuserad på 
förmiddagsaktiviteter och kommer man senare får man mest flyta med för att det är 
färre med personal på eftermiddagar.  

man försöker dela upp barnen i mindre grupper även då men det är tuffare tid för 
en personal går hem och två ska hålla ställningarna med upp till 15 barn som det 
kan vara vid mellanmålet. Barnen får komma in och de är välkomna att leka 
(lärare 7). 

 De flesta förskolor var även mycket ute på eftermiddagen. På en förskola där de 
arbetade med naturvetenskap försökte de ta tillvara på det de gjort tidigare. Barnen 
som var med på förmiddagen och de som kommit senare under dagen, är sedan med 
när pedagogerna återberättar för barnen vad de tidigare gjort under dagen.  

vi försöker upprepa lite av det som vi gjort under dagen och det är ju nyttigt för 
de andra också. Nu när de är så små så kan de ju inte berätta för varandra men 
annars kan man gärna ta nytta av det också, att de får hjälpa sina kompisar och 
visa (lärare 6).  



16 
 

 

Flera lärare tyckte att barnen oavsett vistelsetid ändå fick del av den pedagogiska 
verksamheten på ett eller annat sätt, men om barnen är borta mycket eller sjuka så 
blir det svårt att stanna upp processen för mycket. Lärarna menar att de barn får då 
hoppa in och arbeta vidare med det som händer i verksamheten just då. De tänker 
ändå att alla ska försöka få del av den pedagogiska verksamheten. 

Men inte alltid man hinner med det, det kan vara lite knivigt att få till det (lärare 
5). 

6.2.1 Sammanfattning 
Kommunerna i studien har valt att förlägga sin pedagogiska verksamhet samma 
dagar och tider vilket är tisdag till torsdag tiden 9-14. Dessutom är det främst 
förmiddagarna som de kallar för den planerade pedagogiska verksamheten. I båda 
kommunerna uttryckte lärarna att barnens vistelsetid har en viss betydelse för hur de 
tänker kring den pedagogiska verksamheten och har då valt att lägga projekt och 
teman under den tid då flest barn är på förskolan. Likheter mellan båda kommunerna 
är att lärarna inte tycker att det är många barn som är på förskolan få timmar och 
oregelbunden tid. I kommun 1 ansåg lärarna att de erbjuder barnen att komma dessa 
tider och att de är tydliga inför föräldrar, om vikten av att barnen kommer när det är 
som mest planerat. Till skillnad mot kommun 2 där lärarna såg att det kan finnas 
vissa svårigheter att planera för att alla barn ska få del av den pedagogiska 
verksamheten, men att lärarna ändå ansåg att de gör sitt bästa genom att försöka 
erbjuda vissa aktiviteter även andra tider på dagen. Likheter mellan kommunerna är 
att dagen ska både börja lugnt och avsluta lugnt. Dessutom är det sammanslagningar 
både morgon och kväll mellan avdelningar och efter mellanmålet på förskolan är det 
utevistelse som gäller för båda kommunerna.  

6.3 Hinder/möjligheter ur ett heldagsperspektiv 
Kommun 1 
I intervjuerna framkom det att lärarna inte såg några hinder för att kunna planera så 
att alla barnen får del av den pedagogiska verksamheten. Däremot var en lärare inte 
säker på om alla tar till sig och tar tillvara på det som erbjuds.  

vi sätter en prick på alla barn och ser om alla får det som vi tycker är viktigt att 
de får (lärare 4.) 

En annan lärare sa  
har man en bra dialog med föräldrarna så löser sig det mesta (lärare 2). 

 Dialogen med föräldrar tog även en annan lärare upp genom att berätta att även om 
föräldrarna inte vill lämna barnen mer än de är tvungna så ändrar de sig oftast genom 
att de har sådan insyn i deras verksamhet och vilka tider som de anser vara viktiga 
för barnen att vara med på. Läraren menade att de är väldigt tydliga redan innan 
inskolningen hur de tänker kring sina pedagogiska idéer.  

Oftast har de hört talas om oss innan de söker hit så de är så insatta föräldrar idag 
(lärare 1). 

Om det fanns något hinder så är det ekonomin som kan utgöra det hindret, att inte 
kunna köpa in allt det material de behöver. Alla lärare ansåg att de har bra 
möjligheter att kunna ge alla barnen en pedagogisk verksamhet och framförallt för att 
barnen erbjuds att komma när de har den verksamheten tisdag till torsdag 9-14. En 
lärare påtalade också att de har och får möjligheter genom  
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att vi har utbildning, vi har fortbildning, vi har hela tiden planering som är 
väldigt viktigt så vi kan se varje barns utveckling (lärare 4). 

 På samma vis påtalade en annan lärare att  
vi har så tydlig pedagogisk verksamhet här så den liksom bara finns, en tydlig 
struktur och en tydlig organisation, vår organisation skapar nog dessa 
möjligheter att det ska kunna bli en bra pedagogisk verksamhet (lärare 1). 

När det gällde om barn lätt kan missas att följas upp i dokumentationen så var lärarna 
eniga om att det var väldigt liten risk i och med att barnen erbjöds att komma tre 
dagar i veckan. De ansåg att det fanns en risk om barnen skulle vara på förskolan få 
timmar men att de själva inte har den erfarenheten att barnen är för få timmar i och 
med att de erbjuds komma tisdag till torsdag 9-14 varje vecka. Om problemet skulle 
uppstå är lösningen för de flesta förskolorna att försöka få föräldrarna att lämna 
barnet fler timmar på förskolan. En lärare uttryckte att de barnen följs upp i de 
aktiviteter de är med i på samma sätt som andra barn. En annan lärare berättade att 
man under planeringstiden går igenom alla barn och ser om det går att ändra på något 
men sa också att det var vanligare förr att barnen var här få timmar.  

oftast är barnet heltid hela dagarna och det är inte så ofta detta uppkommer nu 
för tiden (lärare 4). 

Alla lärare fick frågan hur de skulle vilja lägga upp dagen om de fick bestämma och 
allihop var nöjda så som det är och så som de arbetar i nuläget. En lärare påtalade 
vikten om att man tänker pedagogisk verksamhet som en helhetssyn och att det är 
något som pågår hela tiden.  

Att varje stund som du har med barnen är pedagogisk verksamhet. Eftersom vi 
jobbar med projekt så finns ju hela tiden det vi jobbar med. Vi jobbar med den 
pedagogiska miljön och den är vi hela tiden i och lär sig i. Hela miljön (lärare 2). 

 En annan lärare tog också upp att  
egentligen är ju all tid pedagogisk men det som planeras, dokumenteras är mer 
koncentrerat till tisdag till torsdag (lärare 4). 

 Mer planering och att få arbeta i mindre grupper under längre stunder under dagen 
var också sådant som flera lärare eftersträvade vilket då hade krävt fler personal i 
barngrupperna. 
Kommun 2 

När det gällde om man ser några hinder från att se dagen på förskolan ur ett 
heldagsperspektiv så var det lite delade meningar mellan lärarna i den här 
kommunen. Någon såg inga svårigheter alls medan de andra såg lite olika hinder så 
som att barnets vistelsetid kunde vara ett hinder. Då menade läraren att föräldrarnas 
arbetstider utgjorde det hindret. Alla måsten på förskolan ses som ett hinder i att 
planera dagen ur ett heldagsperspektiv. Dessutom att det var för få personal kvar på 
eftermiddagen sågs som ett hinder. Alla var överens om att det ändå finns 
möjligheter också och det genom att fortsätta dela in barnen i mindre grupper  

där vi kan gå runt och se hur barnen leker, hur de är mot varandra och vilka 
frågor som ställs och bemöta där de är (lärare 7). 

 Att låta barnen få göra saker efter att de har vaknat om de inte hunnit med det innan 
lunchen var ett sätt enligt några lärare att få barnen mer delaktiga på eftermiddagen. 



18 
 

 

visst kan man göra saker ute, man kan ta ut färgen t.ex. Då kan en del barn arbeta 
med det som vi arbetade med på förmiddagen (lärare 5). 

En lärare påtalade vikten av att de var tre personal som arbetade heltid och då var det 
lättare att dela upp sig över hela dagen. Några lärare nämnde att det fanns en viss risk 
att barn som är på förskolan få timmar kan missas att följas upp men att personalen 
ändå alltid diskuterar i arbetslaget om barnen och ser till att alla barn har blivit sedda. 
Någon påpekade att det ibland var mer fokus på de barn som var på förskolan sällan 
för att inte just missa de barnen när de väl var där  

med de barnen tar man ofta tillvara på dem mer när de väl är här och då tittar 
man lite extra på de barnen för man vet inte riktigt när man har möjlighet nästa 
gång (lärare 6). 

En annan lärare menade att de diskuterar i arbetslaget om barnen och avsätter en 
pedagog för att dokumentera det barnet som det saknas underlag för och under tiden 
får de andra i arbetslaget sköta allt övrigt i barngruppen. Att få planera en hel dag 
gav lite olika svar från lärarna men detta kom bland annat fram. Fler personal, vilket 
skulle kunna bidra med  

att man hade möjlighet att dela upp grupperna i lite mindre grupper och hinna 
med alla barn på ett annat sätt (lärare 7). 

En lärare ansåg att de skulle vilja låta barn få komma en förmiddag ibland även om 
inte behovet hos föräldern fanns. En annan lärare ville slippa alla måsten och minska 
alla avbrott under dagen.  

vi är så bundna i tidsrytmen och att man mera skulle få jobba mer utifrån det 
man gör och bara få lämna och gå och äta och sen komma tillbaka igen men det 
fungerar ju inte riktigt, det måste städas och plockas efter mat osv (lärare 5). 

 En lärare påtalade ändå att de har det ganska så bra.  
vi kan styra mycket själva och det finns de som har det värre (lärare 6). 

6.3.1 Sammanfattning 
Resultatet visar tydlig skillnad mellan kommunerna genom att kommun 1 inte alls 
såg några hinder och det framförallt på grund av att de har möjlighet att erbjuda 
barnen att komma den tid de ser som den planerade pedagogiska verksamheten. 
Lärarna i kommun 2 kunde se fler hinder genom att barnen inte alltid är där den tiden 
som de har planerat för sitt projekt eller tema. De såg även ett problem i att det är få 
pedagoger kvar på eftermiddagen som gör att de har svårt att planera ur ett 
heldagsperspektiv. Alla lärarna i studien uttryckte även flera möjligheter för att 
barnen ska kunna ta del av den pedagogiska verksamheten. Bland annat talade de om 
att låta materialet finnas tillgängligt hela dagen och att låta barnen få arbeta med 
projektet även på eftermiddagen när det fanns tid och möjlighet. Lärarna ansåg att 
risken att missa att följa upp ett barns utveckling inte var stor men ändå fanns och att 
det var viktigt att kolla lite extra på det barnet när barnet då väl var på förskolan. 
Lärarna i kommun 1 var överlag nöjda med hur deras dag på förskolan såg ut medan 
lärarna i kommun 2 eftersträvade fler personal och mindre avbrott och måsten under 
dagen för att kunna se dagen ur ett heldagsperspektiv. 
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7 DISKUSSION 

7.1 Den planerade pedagogiska verksamheten 
Av resultatet kan vi se att det förekommer likheter mellan de båda kommuner som 
ingår i vår studie när det gäller hur de ser på den planerade pedagogiska 
verksamheten. Båda kommunerna tänker och planerar efter tiderna 9-14 och dagarna 
tisdag, onsdag och torsdag. Skillnaden blir istället hur de erbjuder barnen att få 
komma till förskolan vid dessa tillfällen, den ena kommunen alltid erbjuder barnen 
oavsett om behov finns att de ska vara med vid dessa tillfällen. Medan den andra 
kommunen grundar sig helt på förälderns behov av barnomsorg om barnen får 
komma till förskolan eller inte. Vi ifrågasätter om det är den här tiden som 
kommunerna anser är den viktiga för barnen och den tiden som barnen får det största 
lärandet i förskolan? Enligt Lpfö 98 revidera 2010 ska förskolan bidra till att: 

barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett 
temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 
(Skolverket, 2010, s. 6-7).  

Som vi kan se i resultatet kan det bli svårt att uppnå detta då barn med oregelbunden 
tid inte alltid får möjligheten att vara med på dessa aktiviteter som sker dessa dagar 
och tider. Vilket då riskerar att vissa barn får sämre möjligheter till ett lärande. Enligt 
Vygotskij kan detta påverka barns lärande då han anser att den kontext man infinner 
sig i har betydelse för hur och vad barn lär sig (Säljö, 2010). Vidare menar han också 
att gruppen har stor betydelse för att ta till sig nya kunskaper och att det genom 
dialog med andra ger möjligheter till att vara i den proximala utvecklingszonen där 
man erövrar nya kunskaper tillsammans med en mer kunnig vuxen eller barn 
(Lundgren, Säljö och Liberg, 2014). Vi är eniga med det sociokulturella 
perspektivets syn på lärande. Det skulle inte behöva innebära att barn missar ett 
lärande utan vi se det som att barn får ett annat lärande jämfört med de barnen som 
har varit med i de planerade aktiviteterna. Det kan däremot bli så att barnen med 
oregelbunden tid inte får samma relation till det tema/projekt som förskolan arbetar 
med om de ofta missar den planerade verksamheten på förskolan. 

Även Markström (2007) uttrycker att de planerade aktiviteterna på förskolan 
genomförs oftast på en bestämd tid och vanligtvis på förmiddagarna. Vilket också 
framkommer i vårt resultat. Vi tänker att de barn som då inte får möjlighet att delta i 
dessa aktiviteter särskilt ofta missar just det viktiga lärandet som sker genom 
gruppen och att vara del av en kontext. Stillström och Gerebrant (2008) menar att 
planerade aktiviteter även kan förekomma på eftermiddagar om man inte hinner 
genomföra dem på förmiddagar. Vilket några lärare poängterade att de försökte så att 
barnen även fick möjligheter att göra vissa aktiviteter på eftermiddagarna. Enligt oss 
är det viktigt för de barn som är på förskolan att de får meningsfulla och lärorika 
aktiviteter även på eftermiddagen och då gärna i dialog med andra barn och vuxna så 
även barnen på eftermiddagen på vara i en kontext. Enligt Stillström och Gerebrandt 
(2008) är det mer friare aktiviteter på eftermiddagen och det förekommer inte så 
mycket planerade aktiviteter efter att 20-timmarsbarnen gått hem. Det kan bero på att 
det är färre med personal på eftermiddagar (a.a.). I vår studie uttryckte några lärare 
att det ska vara så mycket personal som möjligt när det är flest barn på förskolan. 
Detta skulle kunna innebära att barnen som är få timmar på förskolan och oftast 
eftermiddagar inte får del av sina egna lärare och dessutom färre barn att föra en 
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dialog och ett samarbete med. Det slutsatsen drar vi eftersom vi kunde se i vårt 
resultat att alla förskolor slår ihop avdelningar och personal någon gång efter 
mellanmål och innan frukost varje dag.  
En lärare poängterade att de som kom på morgonen och var där på förmiddagarna 
blir en grupp väldigt fort och det kan vi då tolka att de anser att barnen behöver vara 
med på förmiddagarna för att lättare kunna bli en del av gruppen. Williams, Sheridan 
och Sandberg (2014) betonar att det är av stort vikt att barnen får ingå i en grupp, de 
menar att gruppen har stor betydelse för barns sociala liv samt barns lärande av och 
genom varandra. Dessutom ger det en stor glädje för barn att ingå i en grupp (a.a.). 
Vilka konsekvenser blir det för barnen som inte får tillgång till gruppen i lika stor 
utsträckning som de barn som är där på förmiddagarna?  
Även om flera lärare påpekade att den största vikten på den planerade pedagogiska 
verksamheten läggs vissa tider och dagar var de ändå noga med att påpeka att hela 
dagen ska vara pedagogisk och att det sker ett lärande hela tiden. Det är det här som 
vi funderar kring om det stämmer och hur man i så fall kan synliggöra detta lärande 
när det så tydligt fokuseras på just tre dagar i veckan och de tider som de då tänker 
som den allmänna förskolan. I den ena kommunen kan vi ändå förstå att de inte ser 
något problem i och med att alla barn erbjuds komma den tid som de planerar de 
flesta aktiviteterna men i den andra kommunen ser vi större risk att en del barn kan 
hamna utanför gruppen och de flesta planerade aktiviteterna när de endast erbjuds att 
komma när föräldrarna har behov vilket då kan bli mycket eftermiddagar om 
föräldrar arbetar eftermiddagar och kväll. 

7.2 Omsorg och lärande  
Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) är det angeläget att vuxna är 
närvarande oavsett om det handlar om omsorg eller lärande. Författarna menar på att 
vuxna ska bemöta barns livsvärld d.v.s. möta barnen ifrån deras erfarenheter som de 
har med sig till förskolan. Vidare skriver författarna att det är omöjligt att genomföra 
den pedagogiska verksamheten om man inte möter barns livsvärld (a.a.). Detta skulle 
kunna innebära att de barn som kommer på eftermiddagar inte missar något från den 
pedagogiska verksamheten om lärarna hade mött dessa barns livsvärld. Frågan är 
vilken erfarenhet som dessa barn har med sig? Vi anser att om gruppen har stor 
betydelse för just dessa barn kan man inte möta deras livsvärld om kommunen inte 
erbjuder barnen att komma de tider då flest barn är på förskolan. Eftersom vi kan se 
att förskolan erbjuder de planerade pedagogiska aktiviteterna just när flest barn är på 
förskolan så känns det i så fall viktigt att även de barn som inte har behov av förskola 
så många timmar får komma den tiden också. Då flera lärare uttrycker att det är 
viktigt att utgå från barnens intresse och var de befinner sig i utvecklingen frågar vi 
oss hur de har möjlighet att se och upptäcka barns intresse och deras utveckling om 
barnen är på förskolan få timmar? Eller är det så få barn som är på förskolan så lite 
tid så det inte ses som något problem och heller inte behöver uppmärksammas? Vi 
upplevde att de lärare vi har intervjuat inte ser detta som något större problem. De 
poängterar även att hemmet är lika viktigt som förskolan och att var sak har sin tid. 
Ändå kan vi inte låta bli att känna att vissa barn riskerar att hamna utanför gruppen 
och dessutom få mer omsorg än lärande den tid de tillbringar på förskolan.   
Halldén (2001) skriver att omsorg förekommer i förskolan och hon finner att det inte 
behöver innebära att det inte sker något lärande för barnen. Vidare menar hon att det 
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heller inte tyder på att lärarna inte ser eller fångar ett lärande hos barnen under 
omsorgssituationerna (a.a.). En av de intervjuade uttrycker att det är en  

guldstund på morgonen där man kan sitta och prata, spela ett spel. När jag 
kommer sätter jag mig t.ex. i byggen och då får man tid att lyssna på dem. 

I lärarens uttryck kan vi tyda att det sker ett lärande även i icke planerade aktiviteter 
och att de situationerna betyder lika mycket för barns lärande som de planerade. Det 
skulle kunna innebära att barnen inte alltid måste vara med på de planerade 
aktiviteterna som förekommer på förskolan. Dock är det är viktigt att barnen får vara 
med i de situationer som kan stärka deras förmåga/erfarenhet för att de ska känna att 
de kan delta i de interaktioner som förekommer och som berör de saker som händer i 
förskolan. Med detta vill vi ta stöd av Williams, Sheridan och Sandberg (2014) och 
Hwang och Nilsson (2011) som beskriver att Vygotskij poängterar att det är 
betydelsefullt för barns lärande att få ingå i en grupp. Enligt Phillips och Soltis 
(2014) påpekar Dewey vikten av att barn ska få göra saker aktivt och i ett 
meningsfullt sammanhang för barnen, där de i samarbete med andra får lösa problem 
och komma fram till nya upptäckter och idéer (a.a.). Några lärare tog upp att även 
om åldern har en viss betydelse för hur de planerar sina aktiviteter så styrs även deras 
planering efter vad barnen visar intresse för och att det har större betydelse för 
planeringen än vad barns ålder har. Frågan blir då hur lätt det är att följa barnens 
intresse och följa upp barnen och ge möjligheter till ett större lärande om barnet är få 
timmar på förskolan? 

7.3 Hinder/möjligheter ur ett heldagsperspektiv 
Johansson (2003) har kommit fram till att det att det har blivit en ökad 
arbetsbelastning i förskolan och på grund av fler arbetsuppgifter och större 
barngrupper tillbringar lärare mindre tid i barngrupp än tidigare även om det även 
blivit mer kunskaper och fått nya synsätt också (a.a.). Detta var inget som direkt togs 
upp av de intervjuade förutom att de önskade fler personal och mindre barngrupper 
och då påtalade en av de intervjuade att då skulle det mesta lösa sig. Frågan är om 
det verkligen är så enkelt? Vår erfarenhet av förskolan säger att en stor del handlar 
om hur lärarna tänker om den verksamheten som de befinner sig i samt vilket 
förhållningsätt och kunskapssyn de har. Elfström (2013) och Lenz Taguchi (2013) 
betonar värdet av att använda pedagogisk dokumentation som verktyg för att 
synliggöra barns lärandeprocesser och även att använda den för att bidra till 
utveckling av verksamheten (a.a.). I intervjun blev vi förvånade över att ingen tog 
upp att de arbetar med pedagogisk dokumentation när vi frågade om det finns någon 
risk att missa att följa upp barn som är på förskolan få timmar. Det kan bero på att 
flera lärare inte såg någon större risk och som vi upplevde det inte hade någon större 
plan för hur de skulle följa upp de barnen. Pedagogisk dokumentation kan vara till 
stor hjälp för att följa barnens intressen och lärprocesser samt för att utveckla 
verksamheten. För att på så sätt öka möjligheterna till ett större lärande även för 
barnen som är på förskolan få timmar och oregelbunden tid. Vi tänker oss att risken 
finns att man missar att följa upp dessa barn och speciellt då det är färre pedagoger 
på eftermiddagen som troligen inte dokumenterar lika mycket. I Resultatet 
framkommer att det är mest fri lek på eftermiddagen. 
En lärare påtalade att det var just på grund av att de har så tydlig organisation som 
gjorde att allt fungerade så bra hos dem. Läraren menade att det gällde att vara tydlig 
inför föräldrar varför barnen skulle komma dessa tre dagar som de hade den mesta 
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planerade verksamheten. Medan i den andra kommunen hade de inte möjlighet att 
erbjuda barnen detta vilket betyder att det kan skilja beroende på vilken kommun 
man tillhör vilka möjligheter barnen får i förskolan. Ska man se förskolan som ett 
ställe där barnen är när föräldrarna arbetar eller ska man se det som ett ställe där även 
barnen har nytta av att vara för att lära inför skola och arbetsliv? Vilken syn har 
lärare på förskolan i olika kommuner med olika tankar om när barnen får komma. 
Ger Sverige alla barn en likvärdig förskola? Kärrby (2001) skriver att enligt 
läroplanen för förskolan ska alla barn ha rätt till hög kvalité i förskolan, hon 
beskriver att kvalitet varierar i olika delar i världen. Kvalitet på förskolan kan handla 
om vad man som anses vad viktigt att uppnå och vad barnen ska få vara med sig från 
förskolan i form av kunskap, erfarenheter och olika värderingar (a.a.).  Detta skulle 
man kunna tolka att förskolans kvalité ser olika ut i Sverige, eftersom det beror på 
vilka lärarens kunskapssyn, barnsyn och deras förhållningssätt. Efter att ha tagit del 
av Kärrbys beskrivning om kvalitet i förskolan tänker vi oss att barns vistelsetid inte 
behöver ha en större betydelse till barns lärande på förskolan utan det beror snarare 
på lärarnas förhållningssätt till hur de väljer att lägger upp verksamheten.  

Genom denna studie har vi kommit fram till att vi har svårt att läsa av i lärarnas svar 
att de försöker skapa en verksamhet (projekt) ur ett heldagsperspektiv. Vi upplevde 
att lärarna ansåg att den planerade pedagogiska tiden var förmiddagar tisdag till 
torsdag. Övrig tid gjordes det ibland pedagogiska aktiviteter men oftast var det fri lek 
som gällde.  I studien kunde vi dock tolka i lärarnas svar att det förekommer lärande 
även i de situationer som inte har med deras projekt att göra. Vi anser att detta 
lärande kan vara lika värdefullt som det lärande som kan uppstå i de planerade 
aktiviteterna och att det många gånger kanske inte går att särskilja detta. De är 
kanske lika betydelsefulla och beroende av varandra. En annan slutsats vi också 
kommit fram till är att barns vistelsetid inte alltid behöver ha betydelse utan att det är 
pedagogernas förhållningssätt som skapar och möjliggör ett lärande för barnen. Men 
att det kan ha betydelse för barns lärande om de sällan får tillhöra gruppen när det 
arbetas i projekt/teman. Det kan då många gånger vara bland annat kommunens 
regler som bidrar till om alla barn får samma möjligheter till ett lärande i förskolan. 
Detta skulle vara intressant att undersöka vidare.  

7.4 Vidare studier 
Vad är det som gör att kommunen har den policy kring när barn får vara på 
förskolan? Hur tänker kommunen om hur barns lärande sker på förskolan? Varför ser 
det olika ut mellan kommuner? Vad gör det med kvalitén på förskolan i Sverige? 
Resultatet visar att förskolorna i studien har olika villkor om när barnen får komma. 
Vi kan utläsa av respondenternas svar att den kommun där barnen får komma vissa 
dagar utöver föräldrarnas behov inte ser några problem alls med att planera så att alla 
barn får samma möjligheter till ett lärande. I den andra kommunen såg 
respondenterna inte några större risker men det var mer på grund av att de just nu 
inte har barn som är på förskolan få timmar men vi tänker oss att det kan bli en risk 
om barnet endast har behov av få timmar på förskolan. 
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Bilagor A  
Intervjuguide 
Hur ser planeringen av den pedagogiska verksamheten ut på 
förskolan? 
Vilken åldersgrupp arbetar du just nu? 
Vilka tider erbjuds barnen att vara på förskolan?  

Hur planerar ni dagen på er förskola? Hur organisera ni tid och rum? 
Hur ser ert personalschema ut på avdelning?  

Hur tänker ni kring schemaupplägget?  
Vilken roll kan det få för barnens tid på förskolan? 

Vilken betydelse har barnens ålder? 
 

Hur tänker förskolan kring barn med oregelbunden tid? 
Vilken betydelse anser du att barns vistelsetid har för er planering av det 
pedagogiska arbetet? 

Hur tänker du kring barn som är på förskolan få timmar och som mest har behovet av 
förskola på eftermiddagen? Vad erbjuds dem barnen? Och vad erbjuds barnen som 
kommer tidig morgon? 
Anser du att alla barn får del av den planerade pedagogiska verksamheten oavsett 
vistelsetiden? 
 

Vilka hinder/möjligheter kan finnas kring att se dagen ur ett 
helhetsperspektiv? 
Kan ni se några hinder i er verksamhet för att kunna planera dagen så att alla barnen 
får ta del av den pedagogiska verksamheten? Vilka i så fall?  

Vilka möjligheter har ni för att kunna ge alla barnen en pedagogisk verksamhet? 
Ser ni någon risk med att barn kan missas att följas upp i dokumentation och i sin 
utveckling? 
Hur följer ni upp barnen som är här med få timmar? 

Om du fick bestämma helt själv, hur skulle du då vilja lägga upp den pedagogiska 
verksamheten över en hel dag?   

 
 


