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SAMMANFATTNING 

 

Josefine Frej och Tina Gillberg 

”Rummet talar ju till barnen” – en kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar om hur 

förskolans rutiner och miljö kan utformas för att minimera stressutlösande situationer för barnen. 

“The room speaks to the children” – a qualitative study on preschool teachers perceptions on how 

routines and environment in preschool can be designed to minimize stressed situations for children.  

       Antal sidor: 30 

Vi har undersökt förskollärares uppfattningar om hur förskolans rutiner samt den fysiska och 

psykiska miljön kan utformas för att minska yngre barns stress vid långa dagar på förskolan genom 

en kvalitativ metod i form av sju semistrukturerade intervjuer. 

En analys av resultatet visar att förskollärarnas svar kan delas in i fyra kategorier utifrån 

förskollärares uppfattningar. Kategorierna är Rutiners påverkan, Barngruppens storlek, Hur 

påverkar miljön och Förskollärares syn på lång vistelsetids påverkan och framkom genom 

analysmetoden meningskoncentrering. Förskollärare delger att vistelsetiden inte behöver vara den 

faktor som gör barn stressade utan att barns hemförhållanden och samhället kan vara faktorer som 

påverkar. Studiens teoretiska utgångspunkt omsorgsetik synliggörs i enlighet med hur förskolans 

miljö kan utformas på ett sätt så den minimerar stressutlösande moment. 

Sökord:  Förskola, lång vistelsetid, barns stress, miljöns påverkan, förskollärare 
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INLEDNING  

I dagens föränderliga samhälle lever vi med ständig stress vilken tycks föras över även på yngre 

generationer. Några orsaker till den ökade stressen är tidsbrist för återhämtning, högre krav i 

arbetslivet samt teknikanvändande (Hjärnfonden, 2017). Högre krav i arbetslivet gör att barn 

vistas länge på förskolan. Vår verksamhetsförlagda utbildning har fått oss att uppmärksamma 

konsekvenser av barns långa vistelsetid, vi tycker oss se att lång vistelsetid resulterar i 

konflikter, trötthet och tårar hos barn. Förskollärare kan emellertid inte göra något åt 

vistelsetiden, men förskollärare kan kompensera genom att skapa goda förutsättningar för barn 

genom att minska antalet stressutlösande situationer. I uppsatsen undersöks förskollärares 

uppfattningar om hur verksamheten kan utformas för att minska stress för barn som vistas i 

förskolans verksamhet, i synnerhet de barn som går långa dagar.  Konflikter, trötthet och att 

barn lättare blir ledsna kan sättas i samband med stress och som en följd av den långa 

vistelsetiden. Forskning genomförd i Norge visar en ökning av stresshormon som en negativ 

effekt av lång vistelsetid (Drugli, Berg-Nielsen, Smith, Moe, Lydersen & Solheim, 2017). Vi 

konstaterar att detta får konsekvenser för såväl det enskilda barnet som för hela barngruppen. 

Währborg (2009) beskriver ett förebyggande arbete mot stress genom att arbeta med miljöns 

utformning och förskolans rutiner. Ett förebyggande arbete är att minimera buller eftersom hög 

ljudnivå gör att det blir svårare att uppfatta tal, vilket är en förutsättning för barns 

språkutveckling (Socialstyrelsen, 2008). Buller är, precis som stress och trötthet, inte optimalt 

för lärande och därför är även vilan en viktig rutin för att gynna barns språkutveckling. 

Forskarnas studie visar att barns sömn påverkar förmågan att utveckla ordförrådet eftersom 

sömn bidrar till att kroppen återhämtar sig och bearbetar information (Horváth & Plunkett 

2016). 

När verksamheten utformas utifrån både omsorg, utveckling och lärande skapas en helhet 

(Skolverket, 2018). En förutsättning för barnets omsorg är “[…] barnets rätt till vila och fritid, 

lek och rekreation anpassad till barnets ålder […]” (Unicef, 2009). Möjligheten att arbeta med 

utgångspunkt i läroplanen menar Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) 

påverkas av barngruppens storlek. Därför är barngruppens storlek en faktor som påverkar 

miljön och därmed barns välmående.  

Det finns få studier om barns långa vistelsetid i förskolan. Vi anser att det är viktigt område att 

beforska eftersom psykisk ohälsa ökar och den delvis har med stress att göra. Vi väljer därför 

att rikta fokus mot yngre barns vistelsetid på förskolan eftersom vi upplever yngre barn som 
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mer känsliga för stressade situationer. Vi menar att barns stress kan minskas genom en bra 

miljö och vill därför undersöka hur förskollärare säger sig utforma verksamheten för att 

underlätta barns vistelse.   
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BAKGRUND  

Uppsatsens bakgrund grundar sig på vad som finns uttryckt om barnets bästa i skollag, FN:s 

konvention om barns rättigheter, allmänna råd för förskolan samt förskolans läroplan. I 

bakgrunden presenteras olika forskares studier med relevans för uppsatsens problemområde.  

Styrdokumenten synliggör omsorg  

Utbildningen i förskolan ska bilda en helhet. Denna uppnås när verksamheten utgår från en 

helhetssyn på barns behov och utformas med utgångspunkt i omsorg, utveckling och lärande 

(SFS 2010:800). I läroplanen skrivs en trygg omsorg fram som väsentlig för barns trygghet och 

självkänsla (Skolverket, 2018). I Allmänna råd för förskolan går det läsa att “förskolan ska 

erbjuda barnen en, i förhållande till deras ålder och vistelsetid, väl avvägd dagsrytm och miljö, 

stimulera deras utveckling och lärande samt erbjuda dem en trygg omsorg” (Skolverket, 2017 

s.18). Utgångspunkter för utveckling och lärande är barns erfarenheter, behov och intressen. 

Barns tankar och idéer ska tas tillvara vilket bidrar till mångfald i utbildningen där Läroplanen 

är ett stöd för att förskollärare ska kunna utmana barnen vidare i sin utbildning (Skolverket, 

2018). 

Skollagen anger att huvudmannen ansvarar för att barn erbjuds en god miljö (SFS 2010:800). 

Förskolans miljö ska erbjuda många varierade aktiviteter och valmöjligheter som ökar 

förutsättningarna för kreativt lärande. Miljön ska bidra till inspiration och utmaning i barns lek. 

Har barn tid, rum och ro i leken ökar möjligheterna att utmana och stimulera fantasi, inlevelse, 

motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Det förutsätter en god miljö som 

uppmuntrar till lek samt aktivt närvarande förskollärare som bistår i leken. Det underlättar att 

arbetslaget uppmärksammar faktorer och arbetssätt som begränsar eller främjar leken för att 

kunna utveckla den (Skolverket, 2018). 

Barn ska få möjligheter att upptäcka och utforska för att uppleva glädjen i att göra framsteg 

och tillhöra en grupp. Arbetslaget ska därför “föra fortlöpande samtal med barns 

vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande […]” (s.17). Samverkan med 

vårdnadshavare ger pedagoger möjligheter att anpassa verksamheten till barngruppen för att 

barn ska få ett mångsidigt och rikt lärande (Skolverket, 2018). 

Vårdnadshavares livssituation och uppfattningar om barn vistelsetid i förskolan 

Killén (2014) menar att det är svårt att vara vårdnadshavare i dagens samhälle. Vårdnadshavare 

pressar sig själva för att göra det som förväntas att man ska göra för sina barn. Samtidigt som 

kraven på arbetslivet ökar upplever vårdnadshavare att tiden för att umgås med sina barn efter 
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arbete och förskola påverkas. Många vårdnadshavare arbetar heltid vilket medför att barnen 

behöver vistas längre på förskolan. Det kan medföra att vårdnadshavare hamnar i en pressad 

livssituation när vardagens sysslor och fritidsaktiviteter ska genomföras samtidigt som barnen 

söker uppmärksamhet (a.a.). 

Heltid på förskolan skriver Undheim och Drugli (2012) är psykiskt stressande för barn. 

Forskarna diskuterar i sin studie genomförd med vårdnadshavare till norska förskolebarn att 

förskolan representerar en stressande miljö i gruppsammanhang. Ytterligare dokumenterade 

effekter av långa dagar visar negativa följder såsom stress och förändrat uppträdande hos barn. 

Barn beskrivs som trötta efter förskolan vilket resulterar i att barn är missnöjda, mindre 

tålmodiga och har ett närhetsbehov. Vårdnadshavare anser att orsaken är stora barngrupper och 

intensiva aktiviteter vilket Undheim och Drugli (2012) menar medför en stressande miljö i 

förskolan. I studien framgår delade uppfattningar bland vårdnadshavarna om aktiviteternas 

konsekvenser för barnen. Å ena sidan tycker en del av vårdnadshavarna att barnen får utveckla 

sina erfarenheter i aktiviteterna, å andra sidan uttrycker andra att små barn inte behöver den 

höga aktivitetsnivån (a.a.). 

Hur stress påverkar vår kropp 

När människan utsätts för stress ökar nivån av stresshormon i kroppen (Lehtihet, 2009). 

Hormonet kortisol reglerar stressnivån och är viktigt för att kroppens processer och organ ska 

fungera. Vermeer och van IJzendoorn (2006) skriver att kroppen ständigt producerar hormonet 

och att vi påverkas av både inre och yttre störningar som förändrar hormonets nivå. Om 

stressnivån är förhöjd påverkas kroppens inre processer så som ämnesomsättning, 

immunförsvar, mentala påfrestningar och att förebygga inflammation i kroppen (Lehtihet, 2009 

; Vermeer & van IJzendoorn, 2006). Varaktigt höga halter kan leda till övervikt, högt blodtryck, 

diabetes typ 2, blodproppar, depression samt försämrad funktion i fettmetabolismen (Gerne, 

2002: Lehtihet, 2009). Lehtihet (2009) beskriver att negativ stress uppstår i situationer där vi 

inte kan påverka vår egen situation och att den kan rubba kortisolnivån och leda till en konstant 

förhöjd halt. En konstant förhöjd halt av kortisol hos barn kan leda till att den kognitiva 

utvecklingen försämras i ett senare stadium (Lehtihet, 2009).  

Yngre barns stress vid vistelse i förskolan  

Stress påverkar människan både psykiskt och fysiskt (Währborg, 2009). När vi utsätts för stress 

uppstår en stressreaktion. Reaktionen är det som uppträder i kroppen utifrån hur vi uppfattar 

en situation och den känsla som situationen ger. Reaktionen påverkar människans beteende i 
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stressade situationer och kan göra att vissa känner irritation och en känsla av uppgivenhet (a.a.). 

Vermeer och Ijzendoorns (2006) fann i sin granskning av studier om barns stress beteenden 

som aggressivitet, blyghet och dålig självkontroll som konsekvenser av förhöjda värden av 

stresshormon. Forskarna påträffade emellertid inget beteende i de granskade studierna som var 

genomgående för alla barn med ökade nivåer av stresshormon. 

Lång vistelsetid i förskolan kan ge barn ökade värden av stresshormonet kortisol i kroppen. En 

ökad korstisolnivå under en längre tid kan orsaka negativa effekter på det centrala nervsystemet 

och kan även leda till sårbarhet för stressfaktorer senare i livet. Forskning kan inte bevisa hur 

stress påverkar negativt i en specifik aktivitet på förskolan under dagen, men den visar att det 

är en skillnad när barn vistas i förskolemiljö respektive hemmiljö (Drugli et.al., 2017). Däremot 

skriver Vermeer och van IJzendoorn (2006) att förskolans kontext och separationen från 

vårdnadshavare bidrar till att barn blir stressade av långa dagar. Detta synliggörs också i 

forskningen gjord av Drugli et.al. (2017) där de mätt kortisolnivån på barnen på morgonen och 

eftermiddagen i förskolemiljö respektive hemmiljö. Generellt visar forskningens resultat på en 

förhöjd nivå av kortisol när barn är på förskolan. Barn som anses höra till en hemmiljö med låg 

risk för oroligheter påverkas negativt av lång vistelsetid medan däremot ett barn som istället 

anses vistas i en hemmiljö med hög risk för oroligheter främjas av en längre vistelsetid.   

Barns långa vistelsetid kan sättas i samband med samhällets förändring, därför bör barns 

vistelsetid betraktas med hänsyn till hur kön, klass, etnicitet och ålder samspelar (Skolverket, 

2010). Barns ålder är en viktig faktor när vistelsetiden på förskolan bedöms. Det mest centrala 

för barn i 1–2 års ålder är att knyta an till nära anhöriga. Om det behovet inte tillfredsställs 

riskerar utvecklingen att hämmas. Det anses ogynnsamt för yngre barn att gå lika långa dagar 

i förskolan som äldre barn eftersom långa dagar är stressutlösande (Kihlbom, Lidholt & Niss, 

2009). Yngre barn påverkas mer av yttre faktorer än äldre barn genom att det synliggjorts en 

skillnad mellan barn som är yngre respektive äldre än 36 månader. Yngre barn upplever 

interaktionerna i gruppsammanhang som mer stressande och det orsakar en förhöjd 

kortisolnivå. Ett fåtal studier visar dock att åldern inte är en avgörande faktor för om barn är 

stressade (Vermeer och Ijzendoorns, 2006).  

Att arbeta förebyggande mot stress   

Det är svårt att hitta en enskild faktor som orsakar stress hos barn eftersom barn tål olika mycket 

och eftersom det är ett mindre beforskat område (Währborg, 2009; Broström, Herring & 

Nellemann Nielsen, 2015). Att arbeta förebyggande för att minimera stress och därigenom 
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minska risken för senare sjukdomar handlar om att minimera stressutlösande situationer 

(Währborg, 2009). Det gör vi bland annat genom fysisk aktivitet, sömn och återhämtning. 

Fysisk aktivitet är bra för kroppens organ och hjälper kroppen att orka hantera påfrestningar i 

vardagen. Reducering av buller är förebyggande för att förbättra barns livsförhållanden i den 

fysiska miljön. Bullret barn utsätts för uppstår främst på grund av stora barngrupper, för få 

vuxna som interagerar samt att rummen är dåligt utformade (a.a.).  

Ett sätt att minska stress hos barn kan vara att vistas utomhus eftersom koncentration kan 

förbättras vid fysisk aktivitet och utevistelse. Barn som har koncentrationssvårigheter har visat 

färre symptom när de vistats utomhus (Söderström, 2011). Naturen ger möjlighet till 

avkoppling och vila efter en dag med stressutlösande moment (Lindblad & Lindgren, 2009). 

Massagevila är en metod som visat sig ge barn lugn, men också får dem att hamna i färre 

konflikter samt att de får lättare att koncentrera sig och därmed bättre förutsättningar att lära 

(Sanner, 2002). Sociala relationer med andra barn och personal på förskolan är betydelsefulla 

för barns välbefinnande. Kroppskontakt, uppmuntran och ögonkontakt är också faktorer som 

kan öka barns välmående och minska deras stress (Sheridan & Williams, 2016). 

I en studie från Danmark visar det sig att ett rum som är möblerat utifrån bestämda funktioner 

används mindre av barn, än ett rum som inte är det, eftersom möjligheterna att konstruera en 

miljö utifrån lekens innebörd uteblir (Gitz Johansson, Kampmann och Kirkeby, 2001). Barn 

får större utlopp för kreativitet och visar mer engagemang om användningsmöjligheterna i 

rummen är tillåtande för utforskande. Författarna använder ordet flexibilitet i en positiv 

bemärkelse och skriver att den medför variation i miljön. Det kan förklaras av att rummet har 

en stor yta att förhålla sig till eller att öppna eller stängda dörrar gör att rummet kan varieras. 

Flexibilitet med avgränsningar i rummet skapar en rikare miljö eftersom barn ges möjlighet att 

leka avskilt samt att anpassa miljön efter lekens innebörd (a.a.). 

Miljöns utformning i förskolan 

Barn i Sverige vistas ofta i förskolan från tidig ålder vilket gör att en stor del av barndomen 

spenderas i ett institutionellt sammanhang. Författarna skriver att förskolans kontext är en 

kombination av fysisk omgivning och de människor som deltar i sammanhang som skapas 

(Markström & Halldén, 2009). Miljö i detta sammanhang är förskolans verksamhet och den 

innefattar rutiner, förskollärares arbetssätt, möblering samt barngruppens storlek (de Jong, 

2010). Förskolans fysiska miljö tas ofta för given av pedagoger som deltar i den, barn och 

aktiviteter bör istället vara fokus när verksamhetens miljö utformas. Det finns ett samband 
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mellan människan och miljön som gör att aktiviteter möjliggörs eller förhindras. Faktorer som 

kan spela in i aktiviteterna är materials tillgänglighet, dagsrutiner och hur barn har möjlighet 

att vara verksamma i miljön (a.a.).  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) anser att i förskolan ska miljön utformas för ett lekfullt 

lärande med variation i material. Utöver att utforma miljön för ett lekfullt lärande skriver 

Sheridan och Williams (2016) att förskolans fysiska miljö ska ge barn möjlighet att dra sig 

undan, vara ensamma och få leka ifred, något som även Björklid (2005) skriver med tillägget 

att barn ska ha valmöjligheter och kontroll över sin leksituation. En väl planerad fysisk miljö 

skapar goda förutsättningar för välmående och lärande hos barn (Sheridan & Williams, 2016). 

Förskolan saknar däremot konkreta riktlinjer för hur förskollärare ska utforma miljön (de Jong, 

2010). Trots bristen på riktlinjer finns det fysiska förutsättningar som är avgörande för hur 

miljön bör utformas. Storleken på rummen är en avgörande faktor för hur många barn som kan 

vistas tillsammans. I utformning av miljön är även pedagogiska utgångspunkter som rör barns 

utveckling och lärande viktiga att ta hänsyn till. Redan på planeringsstadiet vid uppbyggnaden 

av en förskola behövs en analys och beskrivning av rumsliga egenskaper. Även under pågående 

termin behövs förändringar för att anpassa de ständigt föränderliga förutsättningarna när nya 

barn tillkommer, nya intressen föds och personal byts ut. Om disharmoni upplevs i rummet bör 

rummets struktur ses över och förskollärare bör ställa sig frågan om det i rummet finns en 

känsla av närhet och social gemenskap (a.a.). 

Något som problematiseras av Nordin Hultman (2004) är placering av material. Material som 

har en bestämd plats ger bilden av ett korrekt alternativt fel användande. Om materialet har en 

bestämd plats kan möjligheterna att kombinera materialet på det sätt barn vill i sin lek hindras. 

Det gör att barn ges mindre makt över sin leksituation och deras eget utforskande hämmas. 

Förskolans fysiska miljö är svår att särskilja från förskolans sociala miljö eftersom dessa 

samverkar och är beroende av varandra. För att den sociala miljön ska uppmuntra till samspel 

mellan barn krävs att den fysiska miljön möjliggör och stimulerar sociala möten (a.a.).   

Stora barngrupper kan försvåra arbetet utifrån läroplanen 

Under svensk förskolas historia har det funnits riktlinjer för gruppstorlekar. I de riktlinjerna 

som gavs ut 2005 i Allmänna råd för förskolan är rekommendationen cirka 15 barn per grupp. 

Yngre barn samt barn i behov av särskilt stöd bör vistas i mindre grupper än med 15 barn 

(Kihlbom et.al., 2009). Riktlinjer i Allmänna råd för förskolan som gavs ut 2017 anger ett 

riktmärke för antal barn i en barngrupp. I en grupp där barn är 1–3 år rekommenderar 
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Skolverket 6–12 barn. Antalet barn ska ses som en riktlinje och det kan vara både färre och fler 

barn i barngruppen, beroende på faktorer som personalens utbildning och kompetens, 

personaltätheten i förhållande till antalet barn, barngruppens sammansättning och 

verksamhetens fysiska miljö (Skolverket, 2017).  

Barngruppens storlek utgör både möjligheter och hinder för att arbeta utifrån läroplanen 

(Pramling Samuelsson et.al., 2015). Barngruppens storlek, personaltäthet, och struktur är 

bidragande faktorer till i vilken utsträckning arbetet i enlighet med läroplanen kan utföras. 

Kvalitén i förskolan har ett samband med vilka möjligheter barn har till lärande, utveckling, 

lek och hälsa. Gruppstorlek är av större vikt sett till arbetet med förskolans läroplan än antalet 

förskollärare för de allra yngsta barnen eftersom yngre barn gynnas av en liten barngrupp med 

färre förskollärare (Pramling Samuelsson et.al., 2015; Skolverket, 2017). En större barngrupp 

minskar möjligheterna för förskollärare att kommunicera och föra dialog, men det minimerar 

också tillgång till rum och material. När många barn vistas i ett rum minimeras utrymmet och 

möjligheter till aktiviteter begränsas. Genom mindre grupper skapas en lugnare miljö. Vid ett 

högre antal barn behöver förskollärare förändra arbetssättet för att arbeta i enlighet med 

läroplanens målområden. Det kan göras genom att dela upp i flera mindre grupper vid 

genomförande av aktiviteter. Vid ett högre antal barn åsidosätts ofta moment i läroplanen så 

som utflykter, skapande och att experimentera. Istället fokuserar förskollärare på omsorg, 

social utveckling och barns välmående. Om antalet barn per förskollärare skulle öka tenderar 

verksamheten att handla mer om rutiner än arbetet med läroplanen. Aktiviteterna som väljs 

bort menar forskarna har konsekvenser för barnens möjligheter till lärande på längre sikt (a.a.). 

Personalens utbildning och kompetens är enligt Skolverket (2017) de viktigaste 

kvalitésfaktorerna i förskolan. Kihlbom et.al. (2009) framhåller istället barngruppens storlek 

och personaltätheten som de viktigaste kvalitetsfaktorerna i förskolan. Faktorerna beskrivs vara 

strukturella och reglerbara och med det menas att antal barn i barngruppen samt antal anställda 

kan variera med färre eller fler till antal än vad som anses lämpligt utifrån rekommendationer 

ur Allmänna råd (Skolverket, 2017). Barngruppens storlek och personaltäthet kan bland annat 

påverka ljudvolym, stress och konflikter som i sin tur kan ha inverkan på barns 

språkutveckling, samspel och barns identitetsutveckling (Kihlbom et.al.,2009). 

Faktorer i förskolan som kan påverka barns inlärning  

En miljö som skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling är en grund för arbetet i 

förskolan (Skolverket, 2018). Något som kan orsaka en försämrad miljö är buller, vilket enklast 
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beskrivs som oönskat ljud (Währborg, 2009). Socialstyrelsen (2008) skriver att buller kan störa 

koncentrationsförmågan vilket kan orsaka en höjd stressnivå och trötthet och när detta sker 

påvisas även svårigheter för barn att komma ihåg och ta in information. För att tal ska kunna 

uppfattas krävs en bakgrundsnivå som är lägre än 35 dB1, det är också nödvändigt för att skapa 

en god miljö för barn (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen (2008) påvisar att yngre barn 

behöver upp till 5 dB lägre bakgrundsnivå än vuxna för att uppfatta tal. Mentala funktioner så 

som minne och problemlösning påverkas negativ av buller (Währborg, 2009). Utöver ljudnivån 

beskriver han att material som är en del av miljön också kan orsaka stress. Det som orsakar 

stress hos människor benämns stressorer, men en viss stressor behöver inte orsaka stress hos 

alla. Av de stressorer som listas finns elektronik som till exempel Ipads vilka har ökat markant 

de senaste åren och Währborg menar att användandet av dessa påverkar även barn. 

Horváth och Plunkett (2016) har gjort en studie som visar hur barns sömn påverkar deras 

förmåga att utveckla sitt ordförråd. Forskningen visar att kvalitén på sömnen samt antalet 

vilostunder barnet tar under dagen har en påverkan på ordförrådets utveckling. Barn som tar 

fler tupplurar under dagen visade sig behärska ett större ordförråd. Barns sovrutiner tycks med 

andra ord ha en påverkan på deras vidare språkutveckling. Barn som vilar efter högläsning 

kommer ihåg innehållet 24 timmar längre i jämförelse med barn som inte vilar. Det visar att 

barns minnessystem har mindre kapacitet än vuxnas och barns är mer benäget att störas. Vidare 

finns ett samband mellan fler vilostunder och en kortare nattsömn något som visar en positiv 

effekt på barns inlärning (a.a.). En ljudmiljö som tillåter barn att uppfatta tal är en förutsättning 

för deras inlärning (Socialstyrelsen, 2008). Förskolans höga ljudnivåer kan orsaka att en del av 

barns språkförståelse går förlorad (Kihlbom et.al., 2009; Socialstyrelsen, 2008). Barns dagliga 

kontakt med språk förklaras som lika betydelsefullt som att barn får mat och dryck, därför bör 

förskolan ha språket som en central del i verksamheten och hindra det från att störas av buller 

(Lindö, 2009). 

Omsorgsetik som teoretisk utgångspunkt  

Vår studie utgår från Nel Noddings teori om omsorgsetik. Carol Gilligan introducerade 

begreppet omsorgsetik som sedan vidareutvecklades av Noddings (Colnerud, 2006). Inom 

omsorgsetiken är relationer grundläggande. Varje människas liv inleds med relationer och det 

är genom relationer individen uppstår (Noddings, 2012a). För att bilda en omsorgsrelation 

krävs en som ger omsorg, the carer, och en som tar emot, the cared for, Det är ett ömsesidigt 

 
1 20 dB motsvarar prasslande löv (Noise Help, u.å). 
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utbyte. Omsorgen kan endast ges i personliga sammanhang, du kan alltså inte ge omsorg till 

någon du inte interagerar med (Noddings, 2005). När du ger omsorg handlar det inte om att 

behandla alla lika utan vilken typ av omsorg personen är i behov är beroende av hur personen 

är som individ. Många relationer är inte jämlika och ömsesidighet saknas, ett exempel på en 

sådan relation är förälder och barn (Noddings, 2012a; Noddings, 2012b). Föräldern ger barnet 

omsorg genom omvårdnad som barnet inte kan ge tillbaka. Relationer mellan lärare och elev 

beskrivs av Noddings (2012a) också ingå under relationer där ömsesidig omsorg inte är möjlig. 

Det viktigaste i en relation som inte är ömsesidig är att den som visar omsorg, the carer, är 

uppmärksam på vad personen som ska ta emot omsorg, the cared for, uttrycker för behov. I 

relationen mellan lärare och elev har läraren, utifrån omsorgsetiken, ett intresse för barnets 

behov. Det syftar inte till de behov som antas av skolan som en institution utan de behov som 

uttrycks av eleven som individ. Läraren bör bortse från det antagna behovet och se till elevens 

uttryckta behov av vägledning eller känslomässigt stöd (Noddings, 2012a).  

Inom teorin förklaras empati som uppmuntran till att läsa av den andra och reagera på rätt sätt 

på de känslor som visas. Noddings menar att människan besitter en brist på empatisk 

noggrannhet. Bristen är att människor inte är tillräckligt mottagliga för varandra och antar vad 

den andra känner. Målet för samtliga bör vara ett klimat där omsorgsrelationer har möjlighet 

att utvecklas. Klimatet, som innebär omsorg och förtroende, är en förutsättning för att möta 

individuella behov, förmedla kunskap och uppmuntra utveckling av moraliska människor. Ett 

omsorgs- och förtroendefullt klimat skapar förutsättningar för att göra rätt och att vara en god 

medmänniska. Noddings menar att klimatet inte är något som bör inrättas, utan något som bör 

vara grunden i lärares arbete (Noddings, 2012a).  

Colnerud (2006) skriver om omsorgsetikens relevans inom förskolan och menar att den bör 

vara en grundläggande princip som förskolan ska vila på. Hon beskriver dock en problematik 

med omsorg i lärare - barn relationer när förskollärare också behöver lösa organisatoriska 

hinder. Inom svensk förskola används begreppet EduCare som innebär att utbildning vilar på 

omsorg och fostran, men även på kunskapsutveckling och lärande. Begreppen omsorg och 

utbildning kompletterar varandra och ska bilda en helhet som utbildningen i svensk förskola 

ska bygga på. Det finns en betoning på att Care inte bör försummas utan väga lika med Edu, 

som utgör kunskapsdelen, eftersom personliga, känslomässiga och sociala värden är centrala 

och grundläggande för barns utveckling. (Tallberg Broman, 2010). 



   
 

11 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om hur förskolans rutiner samt 

den fysiska och psykiska miljön kan utformas för att minska yngre barns stress vid långa dagar 

på förskolan.   

  

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar aktivt med att främja verksamhetens miljö för 

att minska stressfaktorer för yngre barn som går långa dagar?  
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METOD 

I denna del redogör vi för vald metod och urvalet till studien. Vi beskriver hur studien 

genomfördes och skriver om studiens tillförlitlighet och etiska aspekter. Avslutningsvis 

redogör vi för hur databearbetningen och analysen har gått till. 

Metodval  

För att få svar på studiens syfte har vi valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod. 

Bryman (2018) ger olika exempel på kvalitativa datainsamlingsmetoder, däribland kvalitativa 

intervjuer, fokusgrupper och observationer. Enligt Bryman (2018) är intervju den sannolikt 

mest använda metoden i kvalitativ forskning. Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) anser 

intervju vara en metod som på många sätt är att föredra då den skapar möjligheten att höra flera 

personers reflektioner kring ett ämne. Flexibiliteten gör intervjun till en attraktiv 

forskningsmetod (Bryman, 2018). Det attraktiva är att få tillgång till respondenters uppfattning 

om fenomenet och att flexibiliteten är att forskarna har möjlighet att justera eventuella 

felaktigheter i intervjufrågorna. Eriksson Zetterquist & Ahrne (2015) skriver att intervjuer är 

en effektiv och smidig metod för att ge kunskap om det som undersöks. Valet av 

datainsamlingsmetod föll på semistrukturerade intervjuer. Det innebär att moderatorn som 

leder intervjun ställer samma frågor till samtliga respondenter, men att ordningen på frågorna 

kan variera och det kan ställas följdfrågor vid behov (a.a.). Intervjuns styrka är att den går 

relativt snabbt att genomföra och ger ett brett material för att få svar på forskningsfrågan 

(Svensson och Ahrne, 2015). De intervjuade formulerar svaren med egna ord och att alla 

respondenter i studien får samma frågor gör att forskaren vid analysen kan jämföra likheter och 

skillnader i svaren.  

Urval  

Utifrån syftet med studien intervjuades förskollärare med erfarenhet av att arbeta med barn i 

ålder 1–3 år. Deras kunskap och kompetens inom området anses viktig för att kunna besvara 

studiens frågeställning. Utifrån studiens omfattning och den tidsram som fanns valde vi att 

intervjua sju förskollärare. 

Förskollärarna är valda utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018) då vi som genomfört 

studien har antingen en privat eller en yrkesmässig relation till respondenterna. Fördelen med 

ett bekvämligheturval är att det kan bli ett samtal istället för utfrågning. Det kan bidra till en 

bekvämare intervjusituation för alla där respondenter ger uppriktiga svar. Men det skulle också 

kunna orsaka att respondenterna utesluter detaljer de tror att vi redan vet. Eriksson Zetterquist 
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och Ahrne (2015) påpekar vikten av att tydliggöra intresset för respondentens erfarenheter och 

synpunkter eftersom det är bidragande faktorer till intervjuns framgång då respondenternas 

svar är avgörande för studiens resultat. För att få ett brett material grundat på förskollärares 

uppfattningar har vi kontaktat förskollärare i tre olika kommuner och på fem olika avdelningar. 

Genomförande   

Utformningen av intervjufrågor är betydande för att respondenterna ska ges utrymme att 

utveckla sina svar (Bryman, 2018). Frågorna är formulerade på ett sådant sätt att förskollärares 

uppfattningar ska synliggöras samt att likheter och skillnader ska kunna urskiljas i svaren. 

Under de semistrukturerade intervjuerna har följdfrågor ställts när ett förtydligande av 

respondenternas svar har behövts. Frågorna är utformade med grund i studiens syfte i 

förhållande till forskning och teorier som berörs i bakgrunden.  

Inför intervjutillfället kontaktades förskollärarna via e-post eller telefon där studiens syfte 

framgick samt en förfrågan om att genomföra en intervju. Respondenterna delgavs ett 

missivbrev (bilaga 1) som vid intervjutillfället signerades av respondenten. När respondenterna 

tackat ja till att delta bestämdes tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes på 

en plats vald av respondenten, till exempel respondenters hem eller arbetsplats.  

Inför intervjutillfället tilldelades respondenterna exempel på frågor som skulle ställas under 

intervjun. Detta val gjorde vi i samband med att några respondenter önskade veta vad det var 

för frågor. Tillgången till frågorna medförde att respondenterna kunde förbereda sig inför 

intervjun och återkomma med funderingar som uppstått. Vid intervjutillfället fanns samtliga 

frågor (se bilaga 2) tillgängliga för respondenten då vår erfarenhet är att det är lättare att ge ett 

utförligt svar om respondenten kan läsa frågan på nytt. Intervjuerna varade mellan 10 – 35 

minuter. Intervjuerna är inspelade med mobiltelefon och genomfördes av den som kontaktat 

respondenten. I två av intervjuerna deltog vi båda, men en ställde frågorna och en förde 

anteckningar. Övriga fem intervjuer genomfördes av endast en av oss då vi behövde 

komprimera antalet intervjutimmar. Den som genomfört intervjun transkriberade materialet 

från inspelningen på datorn och skrev sedan ut intervjuerna för att båda skulle kunna läsa 

samtliga utskrifter. 

Tillförlitlighet   

För att studien ska uppnå en hög kvalitet är det viktigt att den är tillförlitlig. Tillförlitligheten 

grundas på Gubas och Lincolns fyra kriterier för kvalitativa studier vilka är: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2018).   
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Kriteriet för att uppnå trovärdighet kräver att den som bedriver studien övertygar läsaren om 

att innehållet stämmer och är riktigt förmedlat (Svensson och Ahrne, 2015). Bryman (2018) 

skriver att överförbarhet är när forskaren redovisar resultatet med en tät beskrivning. Tät 

beskrivning innebär att författaren förser läsaren med detaljer om ämnet. Det handlar om att 

studiens resultat är överförbart till andra miljöer än den miljön där studien är genomförd. 

Pålitlighet innebär att den som bedriver studien ska anta ett granskande synsätt för att 

säkerställa en tillgänglig och fullständig redogörelse för hela forskningsprocessen. Gubas och 

Lincolns fjärde kriterium innebär att det ska kunna styrkas och bekräftas att forskarens egna 

värderingar inte påverkat utförandet eller slutsatserna i forskningen. Vi har genom studien 

tillämpat Gubas och Lincolns kriterier utan egna värderingar. I analysarbetet har vi endast 

skrivit vad som sägs och inte låtit egna värderingar påverka. Resultatet är tätt beskrivet där inga 

viktiga delar utelämnas och vi som har bedrivit studien har antagit ett granskande synsätt för 

att samtliga delar av processen ska finnas.   

Etiska aspekter   

Viktigt för oss är att ha individers bästa i beaktande och därför har våra etiska 

ställningstaganden i studien utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra individskyddande krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet riktar sig till de som bedriver studien och säger att de ska informera 

respondenterna om studiens syfte, att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta 

sin medverkan om de skulle vilja (Vetenskapsrådet, 2002). Det framkommer även att en 

beskrivning kring hur studien i sin helhet kommer att gå till ska delges respondenterna samt att 

de ska informeras om vad materialet kan bidra till genom studiens resultat och diskussion. 

Bryman (2018) skriver att respondenterna ska få information om att de vid ett eventuellt 

avhopp inte behöver ange en anledning. Vi förhåller oss till informationskravet i studien genom 

ett missivbrev med information kring syftet med vår studie samt en beskrivning av 

respondenternas rättigheter. Missivbrevet undertecknas av respondenterna efter genomförd 

intervju för att välja om svaren får användas i studien.  

Samtyckeskravet avser respondenternas rätt att bestämma över sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär i praktiken att respondenten genom en signatur 

godkänner att materialet används i studien. Respondenter ska också ges rätten att besluta om 

sin medverkan under intervjun. Om de efter intervjun inte längre vill att materialet används i 
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studien ska det accepteras av forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). Även detta förhåller vi oss till 

genom missivbrevet. 

Konfidentialitetskravet anger hur uppgifter om respondenter som medverkat i studien ska 

hanteras (Bryman, 2018). Personuppgifter ska enligt författaren hanteras med sekretess. Vidare 

beskrivs vikten av att förvara dessa uppgifter så att obehöriga inte kan komma åt materialet. 

Uppgifter om respondenterna som medverkar i studien hanteras med aktsamhet och materialet 

förvaras säkert så att endast vi som bedriver studien, handledare och examinator kan få tillgång 

till materialet. När arbetet är godkänt ska materialet raderas.  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter från enskilda personer endast får brukas för 

studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2018). Det insamlade materialet kommer 

vid godkänt arbete raderas och inte brukas till annat än denna studie. Samtliga respondenter 

som medverkar har informerats om nyttjandekravet. Det innebär att vi som bedriver studien 

informerar om studiens syfte, hur den i stora drag genomförs och vad resultatet kan förväntas 

bidra till (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenters material förvaras på ett sådant sätt att deras 

namn inte anges i text och ingen kan komma åt inspelningarna. Respondenterna informerades 

om detta vid intervjutillfället och genom missivbrevet. Enligt Öberg (2015) är den mest 

betydande aspekten att respondenterna är garanterade anonymitet i redogörelsen av studiens 

resultat.   

Databearbetning och analys   

Samtliga intervjuer transkriberades av den som genomfört intervjun. De utskrivna intervjuerna 

analyserades enligt meningskoncentrering. Meningskoncentrering är en analysmetod som 

bygger på kodning och innebär att samtliga respondenters yttrande koncentreras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Meningskoncentrering innebär att skriva samman långa uttalanden till 

innehållsrika formuleringar som senare placeras under lämplig kategori (a.a.). 

Sammanställningen av respondenternas svar samlades under respektive intervjufråga i ett eget 

utskrivet dokument. Respondenterna benämns som förskollärare 1–7 i den ordningsföljd som 

intervjuerna ägt rum för att vi ska kunna utläsa vem som sagt vad när vi bearbetat materialet. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att forskaren därefter analyserar fram teman ur materialet 

som tar sin utgångspunkt i studiens syfte. Detta tillämpades genom att svaren färglades i olika 

färger för att utvinna kategorier. Vi läste samtliga utskrifter och upptäckte att flera respondenter 

talade om exempelvis vilan, då färglades alla svar som handlade om vilan i en färg. Sedan 

genomfördes samma sak med andra ämnen vi såg i flera utskrifter. Då vi efter första 
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kategoriseringen ansåg antalet kategorier som för många upprepades momentet med färre 

färger för att skapa slutgiltiga kategorier genom att slå samman dem som ansågs beröra 

liknande ämnen.  De slutgiltiga kategorierna blev: Rutiners påverkan, Barngruppens storlek, 

Hur miljön påverkar stressfaktorer samt Förskollärares syn på hur den långa vistelsetiden 

påverkar barnen.  Kategorierna ger svar på frågan: hur kan förskollärare arbeta aktivt med 

miljön för att minska stressfaktorer?  

Enligt studiens syfte ville vi få förskollärares uppfattningar om hur verksamheten utformas på 

bästa sätt för att minska barns stressfaktorer. Studiens analys genomsyrade ett förhållningssätt 

som är fritt från våra värderingar av respondenternas utsagor. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att studien riskerar att tappa tillförlitligheten om empiri som enbart styrker studiens syfte 

redovisas. När vi inte lät personliga värderingar påverka analysen av utsagorna skapas en 

tillförlitlighet genom att material som både styrker och motsäger studiens syfte presenteras.   
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RESULTAT  

Genom analysen av de sju intervjuerna har fyra kategorier skapats. Kategorierna som 

presenterades under rubriken Databearbetning och analys är också rubriker i resultatet.  

Rutiners påverkan 

Hur rutiner i förskolan utformas är något som flertalet respondenter beskriver kan förhindra 

barns stress. Förskollärare 5 menar att rutiner är en stor del av förskolans verksamhet och 

säger att: “[…] förskolan bygger ju väldigt mycket på rutiner och dagen blir ju väldigt inrutad 

i vissa och ännu mer en småbarnsavdelning […]”. Respondenter beskriver att utan rutiner blir 

verksamheten ostrukturerad och miljön kan upplevas som stressande. Således upplevs 

förändring av verksamhetens rutiner, i relation till barnen, bidra till både en lugnare och 

tryggare miljö. 

En barngrupp som delas upp i mindre grupper upplever flera respondenter bidrar till en 

lugnare miljö och lugnare barn. Förskollärare 1 säger att ”I tambursituationer måste man dela 

upp dem, i matsituationerna. Ja de här tillfällena under dagen där många är samtidigt på 

samma ställe”. Hon menar att i vissa situationer i verksamheten fungerar det inte att vara alla 

barn tillsammans. Om barngruppen delas upp så att en del av gruppen vistas inomhus 

samtidigt som den andra vistas utomhus bidrar det till en lugnare miljö med färre stressorer. 

Flera respondenter säger att en lugn miljö tillåter dialoger och samspel mellan individer som 

skapar förutsättning för lärande.  

”Men vila och mat och de här grundläggande behoven är väl ändå en nyckel i att det liksom 

blir en bra vardag här” (Förskollärare 5). Respondenterna upplever att vilan, som för vissa 

barn är sömn och för andra en lugn stund, är avgörande för barns dag på förskolan. 

Respondenterna berättar att om ett barn som börjar tidigt och slutar sent inte får den vila som 

det behöver orkar barnet inte dagen på förskolan. Därför anser respondenterna vilan som 

viktig för att barn ska kunna återhämta sig och delta i verksamheten. Vissa barn har ett större 

behov av att sova under dagen medan andra behöver en lugn stund i soffan. En lässtund eller 

spelstund menar några av de intervjuade är aktiviteter för att barn ska komma ner i varv. 

Under intervjuerna beskrivs konsekvenser av när barn som brukar sova inte somnar och hur 

det påverkar vistelsen genom att barnet är trött under resterande tid av dagen på förskolan. 

Konsekvenser av att barn inte somnar är det flera respondenter som nämner,  
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[…] De som har långa dagar som fortfarande behöver den där halvtimman, fyrtio 

minuterna o sova. Och skulle de inte få det. Det skulle vara väldigt avgörande för hela 

våran verksamhet egentligen (Förskollärare 1).   

Trots vikten av att vila upplever respondenter att barn har svårt att ta det lugnt. ”Att man kan 

koppla av och sitta och läsa en bok och det här och det kan ju en del små barn ha ganska svårt 

att göra” (Förskollärare 5). Den intervjuade menar att barn idag har ett behov av att något ska 

hända hela tiden och är därför inte vana att sitta ned och ta det lugnt. Respondenterna beskriver 

dock att barn som inte vilar under dagen har svårare för att interagera med andra och hamnar 

lättare i konflikter. De menar att det för dem handlar om att få barnen att lära sig att varva ner, 

men det beror på förutsättningarna i situationerna. Respondenter framhåller att bland annat 

vilan behöver anpassas efter barnets vistelsetid. En av respondenterna menar till exempel att 

längden på dagarna i förhållande till hur mycket sömn barnet får är av betydelse för hur rutiner 

kan utformas. Förskollärare 1 uttrycker att: ”Man får ju anpassa, som när barnen är riktigt små 

då tittar man ju på hur lång dag de har, hur mycket de behöver sova till exempel. Det är ju 

väldigt avgörande”. 

Ett par av de intervjuade belyser vikten av att låta moment i förskolan vara oberoende av tiderna 

i verksamhetens schema. Verksamheten behöver inte påverkas av att det tar längre tid när barn 

tillåts att exempelvis hälla upp mjölken själv vid frukosten eller ta på sig skorna när de ska gå 

ut. Barn bör inte stressas på utan ska få ta det i sin takt. ” […] det ska vara lugnt och metodiskt 

och alla ska få ta den tid de behöver […]” (Förskollärare 5). 

Barngruppens storlek  

Barngruppens storlek samt bristen på personal anser respondenterna vara en bidragande faktor 

till att barn är stressade i dagens samhälle. Det framkommer till exempel när förskollärare 3 

säger: ”Men det mest stressande som jag tror är dom stora grupperna. Så det skulle ju va att 

minska grupperna, för att tillsätta mer personal hjälper ju inte”. Respondenten berättar utifrån 

egna erfarenheter att fler förskollärare också innebär fler barn. Det gör att fler individer ska 

interagera med varandra på en begränsad yta och därför anser hon att stora barngrupper bör 

minskas istället för att fler personal tillsätts.  

Det är ju det att ju mer barn desto mera vuxna blir de ju. Och det blir ju inte liksom, på 

ett sätt blir inte det bättre eller vad man ska säga. Alltså det blir så mycket folk som man 

är tätt inpå varandra (Förskollärare 4).  
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Respondenter berättar att stressande situationer i förskolans verksamhet underlättas genom 

uppdelning av barngruppen. Uppdelning av barn under exempelvis tambursituationer och 

matsituationer bidrar till en lugnare barngrupp.  

Respondenter förklarar att det bland annat är under vilan som det märks att det är många barn. 

I intervjuerna beskrivs att stora barngrupper orsakar en bristande omsorg.  Förutsättningarna 

för vilan anses vara en orsak till bristande omsorg och en respondent beskriver utifrån egna 

erfarenheter en problematik när barn vaknar: 

 […] Man tar upp barnet två sekunder och sätter sig i soffan, eller direkt kommer upp i 

soffan, hämta nästa, i soffan. De får vakna själva och vad gör de då? De somnar om för 

de är så trötta. Så du får väcka dom en gång till, och du får väcka dom ytterligare en gång 

till (Förskollärare 2).   

Respondenter ger uttryck för att de vill ha möjlighet att sitta med barnen så att de inte somnar 

igen. De beskriver att barnen dessutom kan bli ledsna när de gång på gång måste väckas.  

Genom samtliga intervjuer framkommer funderingar kring antalet barn i barngruppen och hur 

det påverkar barn och vuxna i verksamheten. En respondent berättar att de för tillfället bara har 

en halv barngrupp på grund av brist på lokaler. Barnen och miljön beskrivs där som lugnare 

och den intervjuade anser att det är gynnsamt att vara färre barn än vad en avdelning normalt 

sett har. Respondenten anser utifrån sina erfarenheter att alla barngrupper borde ha samma antal 

barn som deras. 

 ”Om man tänker fritt, att alla barngrupper skulle se ut som våran gör fast vi skulle vara 

fler personal och större lokaler, men just att man skulle ha färre barn i varje grupp” 

(Förskollärare 5). 

Förskollärare 5 säger att en mindre barngrupp skulle gynna både barn och arbetssituationen för 

pedagoger och ses som en åtgärd för att minimera stressfaktorer. Ytterligare en respondent har 

erfarenheter av att arbeta i en barngrupp med färre barn och säger att det skapar en lugnare 

miljö för samtliga som vistas i förskolan. Avslutningsvis i en intervju säger Förskollärare 5 att: 

” […] en mindre barngrupp tror jag är nyckeln om man liksom vill minska stressen för de barn 

som behöver vara långa dagar”.   

Hur miljön påverkar stressfaktorer  

Respondenter beskriver att miljön på förskolan kan gynna eller störa barn i leken. Eftersom 

yngre barn har ett mer egocentriskt tänkande säger respondenter att personalen bör tänka på 
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vilka förutsättningar barn ges till att leka. Det framkommer att barn tar leksaker från varandra 

och att de blir störda när omgivningen runt omkring är stökig. Således är utformningen av 

verksamhetens miljö viktig då den kan bidra till en rofylld miljö med mindre konflikter.  

Respondenterna berättar att de arbetar med att skapa rum i rummen för att ge barn avskildhet 

eftersom förskolor oftast består av få men stora rum. Förskollärare 3 som arbetar på en äldre 

förskola med flera rum förklarar att fördelarna är att barngruppen kan delas upp och de kan 

genomföra aktiviteter på olika ställen samtidigt utan att störas av varandra. Antalet rum 

framkommer av förskollärare 3 som betydande för att minimera barngruppen och främja 

lärmiljön. Flera rum bidrar till en lägre ljudnivå vilket underlättar förmågan att koncentrera sig 

och genom det skapas en bättre lärmiljö. Finns inte tillgång till flera rum får rummen skapas i 

rummet, det framgår av förskollärare 7 som säger “innemiljön tänker jag på att man kan hitta 

olika sorters vrår eller rum i rummen”. Respondenter säger att genom möblering på förskolan 

kan spring och höga ljudnivåer minimeras. Möbleringen förklaras av respondenter bli en del 

av hur barn bjuds in. Mycket öppna ytor leder till spring och mindre vrår bjuder in till lugnare 

aktiviteter. Förskollärare 7 säger att “det man tänker på är ju att det inte blir det här springet, 

att möblera så att det inte finns möjlighet att springa och komma upp i varv”. Ett verktyg för 

att skapa lugna miljöer är inventarier som kan dela av rummen och samtidigt fungera som 

förvaring. Sådana möbler beskrivs bidra till att barn stannar upp och leker istället för att springa 

fram och tillbaka. Respondenter pratar om vikten av att barn får en jämn dagsrytm. För en jämn 

dagsrytm menar de att barn behöver ha möjlighet till lugna aktiviteter där de inte störs av yttre 

faktorer. Möbleringen delar av rummen och barn får förutsättningar till en lugn stund och att 

leka ostört.  En av de intervjuade förklarar att en lugn aktivitet för barnen på deras förskola är 

en träkub som är klädd med tyger. På kuben projiceras simmande fiskar som barnen beundrar 

och kommer till ro av. Förskollärare 4 berättar att ljudsagor är ett hjälpmedel när barn behöver 

en stund för att varva ner. Anpassningar i miljön är en faktor som bidrar till att barn får 

möjligheten att välja lugna aktiviteter för att få en jämn dagsrytm. Samtliga respondenter säger 

att det är viktigt att involvera lugna aktiviteter i verksamheten utifrån vad barn visar intresse 

för. Detta synliggörs när en respondent säger: “Nu har ju vi en puzzelvåg hos oss så alla ska 

lägga puzzel. Eh... så det försöker man ju få in” (förskollärare, 3). Det framkommer att på 

morgonens timmar är verksamheten utformad med en lässtund eller att rita för att barnen ska 

starta dagen på ett lugn sätt och orka med en hel dag. 

I miljön finns det förändringar som enligt respondenter kan minimera ljudnivån. En åtgärd som 

nämnts ovan är att dela in barnen i mindre grupper. Det beskrivs som det mest effektiva för att 
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minimera tempo och buller. Respondenterna säger att om barn inte vistas i hög ljudnivå kan de 

stanna i leken och koncentrera sig. En praktisk åtgärd är att byta till dämpande bord som 

minimerar buller. På grund av renovering har en förskola även bytt golv som gör att leksaker 

kan vältas ut utan att det höjer ljudnivån, men en respondent konstaterar att det handlar om 

huruvida ekonomin eller kommunen tillåter åtgärden.   

Flera respondenter uppfattar personalen på förskolan som en del av miljön och de menar att 

det är viktigt att vara närvarande i miljöerna för att bistå barnen med hjälp om det behövs. De 

säger att det kan handla om situationer som innebär stress, vid konflikter eller där leken sker. 

Den vuxnes närvaro anser de intervjuade skapar en trygghet hos barn som leker. Det blir oroligt 

när personal behöver resa på sig för att svara i telefon eller byta blöja på ett barn. 

Lämnar jag rummet blir det oroligt. Vad händer nu? Då kan nån av barnen komma och ta 

min leksak, eller knuffa mig. Är det en vuxen där inne händer det inte alls på samma sätt. 

[…] hjälpa till i leken, hämta grejer som de kanske behöver och finnas där som stöd 

(Förskollärare 2).  

Bland det viktigaste anses vara att sitta med barnen under lekar och aktiviteter, “man tillbringar 

ju hela dan nästan på golvet” (förskollärare, 3). En trygg och lugn personal på förskolan 

beskrivs vara en förutsättning för att minimera stress leken kan innebära för barn, om 

exempelvis konflikter uppstår. 

Om respondenterna hade haft mer tid hade tillfällen att gå undan med ett fåtal barn tagits mer. 

En önskan från en av de intervjuade är fler rum som ska stimulera barns sinnen. Rummen som 

beskrivs är ljudrum, ljusrum och känselrum. Respondenten förklarar hur sådana rum bidrar till 

en lugnare miljö att utforska i. De uttrycker även en önskan om att kunna genomföra en aktivitet 

med två barn från början till slut utan några störmoment. Det skulle kräva mer tid och en 

verksamhet som har resurser för att ta hand om resterande barngrupp. De intervjuade förklarar 

att den stora utmaningen är att inte behöva lämna den pågående aktiviteten för att något annat 

sker som kräver förskollärarens närvaro. 

Utemiljön ses som en viktig del av dagen, vilket synliggörs när förskollärare 2 säger att “det är 

ju våran räddning”. Utemiljön utnyttjas främst på våren när vädret tillåter längre utevistelse. 

Gården har större ytor för barn att leka på och det blir mindre konflikter på en större lekyta 

förklarar en respondent. Några av de intervjuade anser att förskolans gård bör utnyttjas som ett 

rum likt rummen inomhus och de beskriver även att man ska ta tillvara på gården och 

omgivning runt omkring. “Att man går ut utanför gränserna och att man gör olika aktiviteter 
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på gården så att inte den bara blir fri lek” (Förskollärare 7). Vistelsen utanför gården skapar 

variation och bidrar till miljöombyten i form av utflykter.   

Förskollärares uppfattningar om lång vistelsetids påverkan  

De intervjuade har olika uppfattningar om konsekvenser för barn av en lång vistelsetid på 

förskolan. I intervjuerna talas också om olika hemförhållanden och hur hemförhållanden kan 

vara bidragande faktorer till barns välmående. Å ena sidan framkommer att en längre vistelsetid 

är bra om barnen har en orolig hemmiljö, å andra sidan uttrycker respondenter att det inte finns 

mycket positivt med en lång vistelsetid och en förskollärare säger att: “Ja asså egentligen kan 

jag väl inte se nån såhär positiv grej med att vara så länge” (Förskollärare 4). En lång vistelsetid 

kan framförallt göra det svårt för barn att komma ner i varv. Respondenters erfarenheter syftar 

på att familjer kan ha planerade aktiviteter på eftermiddagen och det kan medföra att barn har 

svårt att komma till ro på kvällen. Respondenter menar att efter en lång dag på förskolan 

behöver barn snarare umgås med familjen än att ha aktiviteter på kvällen. De beskriver att 

huruvida barn har fritidsaktiviteter eller inte på kvällarna är faktorer som de behöver ta hänsyn 

till i utformningen av verksamheten genom till exempel anpassning av hur länge de vilar. I 

intervjuerna säger några respondenter att barns vistelsetid bör ha en begränsning. Det finns inte 

någon reglering för hur många timmar barn bör vistas på förskolan. “Man brukar ju tänka det 

att om vi nu har 40 timmar eller vad vi har så har ju barnen. Asså det finns ju ingen” 

(Förskollärare 4). Några av de intervjuade anser att det bör införas en begränsning av 

vistelsetiden för att underlätta för barnen och för att utbildningen ska uppnå god kvalitet. 

Barn som går 15 timmar i förskolan upplevs av några respondenter som mer harmoniska och 

mindre splittrade än barn som vistas där en längre tid. De barnen som går 15 timmar kan 

däremot upplevas som ivriga eftersom den korta vistelsetiden gör att dessa barn vill hinna med 

allt förskolan erbjuder. Förskollärare 2 säger, ”De har ju möjlighet att göra mer på 

eftermiddagen utan att få den här uttröttande effekten så att dom inte kan somna på kvällen”. 

Några respondenter säger att det kan märkas skillnad på barn som har gått heltid tidigare men 

som nu har en kortare vistelsetid.  Barnet beskrivs komma mer till ro i verksamheten när 

vistelsetiden är kortare genom att det inte springer runt och blir otåligt på samma sätt som vid 

en längre vistelsetid. Däremot anser andra respondenter att det inte märks någon skillnad på 

barn som gått från heltid till 15 timmar. Barn som går 10 timmar om dagen uppfattas däremot 

som mer stressade. Det har inte enbart med vistelsetiden att göra utan barn kan vara stressade 

även vid korta dagar och det kan ha andra orsaker. Förskollärare 6 säger “jag tror ju det är 

samhället nu […]”.  
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Lång vistelsetid beskrivs inte ha någon större påverkan på barns samspel. Däremot anser 

förskollärare att det tar längre eller kortare tid att komma in i en lek beroende på hur mycket 

barn vistas på förskolan. Barn som vistas mindre på förskolan beskrivs vara mer avvaktande 

till att vara med i en lek. När barn väl leker uppfattas det av respondenterna vara på liknande 

villkor oavsett om barn går 15 timmer i veckan eller mer än 40 timmar. Däremot anses barn 

som går långa dagar inte alltid besitta tålamod i samma utsträckning som barn med kortare 

vistelsetid.  

  

[…] det blir mer att dom tar från dom andra, det är dom som är först och ska absolut ha 

och kan liksom inte ha det där tålamodet att vänta som dom kanske skulle haft annars 

(Förskollärare 3).  

  

Barn med lång vistelsetid upplevs okoncentrerade och hamnar lättare i konflikter, vilket kan 

bero på trötthet. Förskollärare 1 säger att barn som går långa dagar under veckan upplevs slitna 

eftersom barn utsätts för mycket under dagarna och har mindre tid för att återhämta sig. 

Förskollärare 5 förklarar hur hon menar att 15 timmar ger högre kvalitet på leken, “[…] ja det 

blir ju mindre konflikter i och med att dom har ju mindre tid på sig att hamna i dom”. Under 

början av dagen är barn dessutom utvilade och kan hantera de situationer som uppstår. 

Konflikter är vanligare senare under dagen då barn är trötta och barn som har medverkat i 

verksamheten hela dagen beskrivs därför ha större risk att hamna i konflikt. “Barnen är ju trötta 

på eftermiddagen, då blir det mer konflikter, det blir mer jag ska ha, jag, jag, jag […]”, 

(Förskollärare 2). Vid aktiviteter där yttre faktorer kan påverka koncentrationen ser den 

intervjuade hur det sociala samspelet försvåras eftersom barn är mer egoistiska i sitt tankesätt 

i slutet av dagen när de är trötta. Även förskollärare 6 säger att barn “[…] är lite egoistiska i 

sitt tänk att jag ska ha den, och jag vill ha den”.   
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DISKUSSION 

Kapitlet innefattar resultatdiskussion, metoddiskussion och vidare forskning.  

Resultatdiskussion  

Analysen av intervjuerna visar på fyra kategorier med utgångspunkt i hur förskollärare 

uppfattar att förskolans fysiska och psykiska miljö kan underlätta yngre barns vistelsetid i 

förskolan. 

I FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 2009) uttrycks barns rätt till vila anpassat till 

barnets ålder. Vi tolkar att behovet av vila är beroende på individen och aktivitetsnivån. I 

praktiken innebär det att yngre barn kan behöva sova en stund för att orka med dagen medan 

det kan räcka med en lugn stund, utan sömn, för äldre barn. Förskolans läroplan (Skolverket, 

2018) utvecklar det och påpekar att vilan även bör anpassas efter barns vistelsetid. Resultatet 

av vår undersökning visar att barns vilotid anpassas efter vad vårdnadshavare anser är en 

lämplig tid istället för vad förskollärare anser att barn behöver i relation till sin vistelsetid och 

aktivitetsnivå. Respondenter menar att vårdnadshavare och förskollärare ibland ser olika på 

behovet av vila. De berättar att det enskilda barnet behöver förhålla sig till fler individer på 

förskolan och det har betydelse för hur barns vila bör se ut och att sovtiden kan skilja sig från 

hemma. För att förebygga stress behöver vårdnadshavare och förskollärare därför samtala om 

vilka faktorer som är avgörande när sovtiden bestäms. Vårt resultat liknar tidigare 

forskningsresultat som visar att utebliven vila påverkar barns dag på förskolan (Horváth & 

Plunkett, 2016). Respondenternas berättelser om hur trötthet påverkar barns beteende 

överensstämmer med Währborg (2009) och tyder på att vila är en viktig rutin för att minimera 

barns stress i förskolan.  

Barngruppens storlek är en del av förskolans miljö som respondenter upplever påverkar yngre 

barns stress. Under den svenska förskolans historia har det funnits riktlinjer för hur stor 

barngruppen rekommenderas vara. I Allmänna råd för förskolan, som gavs ut 2005, 

rekommenderades en gruppstorlek på cirka 15 barn (Kihlbom et.al., 2009). I motsvarande 

publikation från 2017 var rekommendationen en betydligt mindre gruppstorlek för åldern 1–3 

år. Respondenterna upplever att en stor barngrupp resulterar i stressade barn som har svårare 

att anpassa sig i leken och andra sociala sammanhang. Om det i praktiken upplevs som 

stressande med stora barngrupper är det förvånande att riktlinjen inte följs i verksamheter. Trots 

gällande rekommendation, som anger 6–12 barn, berättar de flesta respondenterna att de har 

fler barn än 12 i sin barngrupp. En respondent berättar dock att deras barngrupp just nu består 
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av färre än 12 barn. Hon beskriver fördelar med att vara färre och antyder att en mindre 

barngrupp är avgörande för att minska yngre barns stress vid långa dagar. Utifrån resultatet 

upplever vi att organisatoriska faktorer är avgörande vid barngruppens sammansättning istället 

för de faktorer som Allmänna råd för förskolan anser. Personalens utbildning och kompetens, 

personaltätheten i förhållande till antalet barn, barngruppens sammansättning och 

verksamhetens fysiska miljö ska vara avgörande för vad som är en lämplig storlek i den berörda 

barngruppen. Istället behöver förskollärare arbeta med att dela in barngruppen i mindre 

konstellationer för att barn ska ges förutsättningar till en lugnare miljö. 

Kihlbom, et.al. (2009) skriver att barngruppens storlek är en faktor som har betydelse för 

förskolans kvalité och utformning. Respondenter arbetar aktivt med att dela upp barngruppen 

som en åtgärd för att minimera stressfaktorer. Enligt respondenterna bidrar uppdelning av 

barngruppen till en lugnare miljö att vistas i. Denna uppfattning stämmer överens med det 

resultat som Pramling Samuelsson et.al. (2015) redovisat men de beskriver också att det är 

fördelaktigt eftersom det är praktiskt svårt att utföra vissa aktiviteter när det är många individer 

som ska samspela. De allra yngsta barnen gynnas av en liten barngrupp och i resultatet ser vi 

hur respondenter beskriver att de arbetar med att dela in barn i mindre grupper för att minska 

stressorer. En mindre grupp barn skapar inte bara bättre förutsättningar för att genomföra 

aktiviteter utan bidrar också till en lugnare miljö (a.a.). Genom att dela in barngruppen så 

minimeras ljudvolym, stress och konflikter (Kihlbom, et.al., 2009). Stora barngrupper innebär 

också fler individer som ska interagera med varandra som orsakar en ökad ljudnivå. 

Respondenterna lyfter att det inte endast är barns lärande som påverkas negativt av en hög 

ljudnivå utan att det också orsakar en ökad stress hos vissa individer. Ljudnivån i förskolan är 

en faktor förskollärare kan påverka för att minimera barns stress och Währborg (2009) säger 

att det handlar om att arbeta förebyggande mot stress eftersom alla stressutlösande situationer 

inte går att eliminera från förskolan. 

I vår studie framkommer avskildhet och variation av rummens utformning som viktigt för att 

minska barns stress i lek. Respondenterna arbetar aktivt med att minska stressfaktorer genom 

att minimera spring och skapa en miljö som får barn att stanna upp och leka, rummet ska tala 

till barn. Enligt de Jong (2010) är förskolans kontext en kombination av både den fysiska och 

sociala miljön. Det kan ses i relation till hur respondenterna beskriver förskollärare som en del 

av förskolans miljö. De menar att konflikter som kan orsaka stress förhindras genom en 

närvarande vuxen. Björklid (2005) och respondenterna belyser också vikten av att barn ska 

kunna leka ifred. Utifrån respondenternas uppfattningar tolkar vi att det innebär mindre 
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konflikter om barn kan välja att leka ostört eller gå undan, vilket understryks av Sheridan och 

Williams (2016). Utifrån resultatet uppfattar vi förskolans miljö som föränderlig när 

respondenterna beskriver att de utformar miljön utifrån barns intressen samt avdelningens 

projekterade arbeten. de Jong (2010) skriver att förskollärare bör ställa sig frågan om det i 

rummet finns möjlighet till en social gemenskap. Miljön behöver alltså förändras under 

terminens gång eftersom barn utvecklar nya intressen eller för att miljön bidrar till stress.  

Barns stress kan även minimeras genom att de vistas i utomhusmiljö (Söderström, 2011). 

Lindblad och Lindgren (2009) menar att naturen ger barn möjlighet till avkoppling och vila 

efter en dag med stressutlösande moment. Av respondenternas svar upplever vi dock att 

utevistelsen beskrivs vara en räddning istället för ett rum som tillhör undervisningen. I enlighet 

med litteratur tolkar vi att förskolans utemiljö även bör användas som ett extra rum vilket 

möjliggör att barngruppen kan delas upp för att minimera stressutlösande situationer så som 

konflikter och hög ljudnivå. Enligt Sanner (2002) är massagevila en metod som bidrar till flera 

positiva konsekvenser, men det var inget som respondenterna nämnde att de använder i sin 

utbildning. En orsak kan vara att massage kan vara svår att genomföra med yngre barn eftersom 

de upplevs ha svårare att koncentrera sig en längre stund. Massage kan därför ses som en metod 

som passar bättre att genomföra med äldre barn på förskolan.  

Forskning av Drugli et.al. (2017) visar att barn som går längre dagar har en ökad nivå av 

stresshormon. Vi frågade om respondenterna upplevde barn som stressade till följd av lång 

vistelsetid men de menar att det kan finnas andra orsaker än lång vistelsetid som gör barn 

stressade. Undheim och Druglis (2012) forskning visar att bland annat barns personlighet är 

avgörande för vad som gör barn stressade men respondenterna beskriver barns hemförhållande, 

förskolans ljudnivå, rutiner samt miljö som orsaker till barns stress. De enskilda faktorerna 

behöver inte orsaka stress i sig, men när barn på förskolan både vistas i en barngrupp med hög 

ljudvolym och går långa dagar kan det tillsammans orsaka stress. Därför är det väsentligt att 

arbeta förebyggande mot stress eftersom alla stressfaktorer inte går att eliminera. I studiens 

syfte framstår lång vistelsetid som anledning till barns stress, men efter genomförd studie ser 

vi att barns stress kan orsakas av olika faktorer. Det handlar om att arbeta förebyggande och 

minimera de stressutlösande situationer barn utsätts för, både hemma och på förskolan, för att 

värna om barns välmående. Ett förebyggande arbete av förskollärare sker med fördel genom 

förändringar av den fysiska och psykiska miljön. En kortare vistelsetid är enligt Drugli et.al. 

(2017) ett annat sätt att minimera barns stress, det kan däremot inte förskollärare påverka. 

Vårdnadshavare har dock rätt att minska arbetstiden med upp till 25% av en heltidstjänst fram 
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till att barnet fyller åtta år (Försäkringskassan, u.å.). Trots rätten till kortare arbetstid går många 

barn långa dagar på förskolan. Vi förstår att vårdnadshavare inte alltid väljer att arbeta heltid 

utan tvingas för att klara sig ekonomiskt och uppnå samhällets förväntningar.  

Efter genomförd studie uppfattar vi förskolans miljö som en föränderlig faktor som kan 

underlätta barns vistelse på förskolan genom att minimera stressorer. Vi upplever att 

förskollärares förhållningssätt i relation till hur de utformar miljön som viktigt för barns 

välmående. Resultatet som arbetats fram kan bidra till att förskollärare får en förståelse för hur 

miljön kan minska yngre barns stress på förskolan. Förskollärare kan också fundera kring vilka 

stressorer som de kan eliminera från sin verksamhet för att minska yngre barns stress vid lång 

vistelsetid.  

Metoddiskussion   

För att samla in empiri om förskollärares uppfattningar om hur miljön kan utformas för att 

underlätta för barn med lång vistelsetid ansåg vi semistrukturerade intervjuer som lämplig 

metod. Styrkan med intervju som metod är att den kan bidra till ett material med redogörelser 

om forskningsfrågan (Svensson & Ahrne, 2015). Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) skriver 

att intervjuer ger forskaren flera personers uppfattning om ämnet, därför ställdes samma frågor 

till samtliga respondenter med följdfrågor när vi ville förstå förskollärarnas svar. Christoffersen 

och Johannessen (2015) beskriver fördelen med att respondenterna får samma frågor. Det gör 

att svaren kan jämföras i analysen vilket möjliggjorde att vi tydligt såg likheter och skillnader 

i respondenternas uppfattningar.  

Vi reflekterade över om studiens resultat påverkades av att respondenterna i förväg fick tillgång 

till tre av frågorna. Vi ser att en nackdel med att lämna ut frågorna i förväg kan vara att 

respondenterna diskuterade frågorna med kollegor. Det är inget vi ser påverkat utsagorna, vår 

uppfattning är att deras svar var deras egna utifrån egna erfarenheter och uppfattningar och inte 

tillrättalagda. Fördelen med att lämna ut frågorna är att respondenterna gav detaljerade svar 

eftersom de hade möjlighet att bearbeta frågan. Respondenternas tillgång till frågorna under 

intervjutillfället anser vi fördelaktigt med anledning av att kunna läsa frågorna. Vi funderar 

emellertid på om det bidrog till begränsningar i svaren och att respondenterna svarade specifikt 

på frågan istället för att förklara mer ingående. När materialet bearbetades och analyserades 

uppmärksammades svar som besvarade forskningsfrågan samt visade på olika uppfattningar 

vilket tyder på att det inte skapat begränsningar. 
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Respondenterna önskade en tid och plats där intervjuerna kunde genomföras för att de skulle 

ha möjlighet att delta. En plats vald av respondenten anser vi skapade goda förutsättningar för 

intervjun när respondenten kände sig trygg på platsen. Vid intervjuerna kunde vi båda ha 

deltagit under samtliga intervjuer. Det anses av Christoffersen och Johannessen (2015) vara en 

fördel att en antecknar och en som ställer frågor. Anledningen till att vi enbart deltog båda på 

två av intervjuerna var tidsbrist. Vi anser dock att resultatet inte påverkades negativ av att vi 

endast var en vid resterande intervjutillfällen eftersom det var deras uppfattningar vi frågade 

om och det fick vi med på ljudinspelningen. Vi valde att använda mobiltelefon för att spela in 

intervjuerna då vi upplever att metoden fungerar vid intervjuer utifrån tidigare erfarenheter. 

Nackdelen med att inte spela in intervjun utan endast anteckna svar anser vi kan orsaka att 

detaljer går förlorade. Vi ville därför få respondenternas medgivande till inspelning redan vid 

första kontakten för att inte riskera studiens kvalitét. Videoinspelning av intervjun skulle inte 

bidra till ytterligare material eftersom vi är intresserade av förskollärares uppfattningar. 

Utifrån studiens syfte var det viktigt att urvalet var förskollärare med erfarenhet av att arbeta 

med yngre barn för att kunna samla in data som svarar på vår frågeställning. Studiens urval 

gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval och Bryman (2018) skriver om risken att respondenterna 

omedvetet utelämnar information. När respondenten vet att den som intervjuar känner till 

verksamheten kan den tidigare relationen leda till att den utelämnar information. Eriksson 

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver dock fördelen med att två personer som redan har en 

relation kan bidra till en trygghet i samtalet. Vi upplevde att fördelen vägde tyngre än nackdelen 

eftersom semistrukturerade intervjuer tillåter att följdfrågor ställs vid behov. 

Transkriberingarna gjordes direkt efter genomförd intervju för att enklare komma ihåg detaljer 

i intervjun som underlättar transkriberingen. Det medförde att vi kunde anteckna svar som 

relaterade till syftet för att underlätta den kommande analysen.  

Eftersom det enligt Svensson och Ahrne (2015) är omöjligt att redovisa all empiri ansåg vi att 

meningskoncentrering var en gynnsam metod för att reducera materialet. Om materialet inte 

hade reducerats hade empirin bestått av irrelevant material till vårt syfte. Vi kunde därför 

utifrån det reducerade materialet analysera fram kategorierna som sammanfattar 

respondenternas svar i förhållande till forskningsfrågan. Vid databearbetning och analys 

utelämnade vi egna värderingar eftersom Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att 

forskares egna erfarenheter inte ska spegla vad respondenter egentligen avser. Christoffersen 

och Johannessen (2015) anser att forskare behöver få en förståelse för, och tolka, materialet 
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vid analysen för att empirin ska bli överförbar till andra sammanhang. Vi förmedlade enbart 

vad som sagts i intervjuerna, däremot placerade vi svaren under kategorierna som vi 

analyserade fram men ändrade inte respondenternas utsagor. De fyra kategoriernas innehåll 

beskriver hur förskollärare aktivt arbetar med att främja miljön för att minimera stressutlösande 

moment samt förskollärarnas syn på vistelsetid. Vi ser att resultatet kan tillämpas genom 

förslag på hur en verksamhet kan utformas för att minska stressutlösande situationer hos barn 

utifrån förskollärares erfarenheter. 

I analysen synliggjordes liknande uppfattningar hos respondenterna men det fanns vissa 

skillnader i frågor om lång vistelsetids påverkan. På grund av att respondenterna arbetar i olika 

kommuner anar vi att studien skulle få liknande svar om verksamhetens fysiska och psykiska 

miljö oberoende av var förskollärarna arbetar. Utifrån studiens resultat anar vi dock att 

respondenternas olika arbetsplatser ger olika uppfattningar om vilka faktorer som gör barn 

stressade. Eftersom förskolorna är placerade i olika områden har de olika möjligheter till 

fritidsaktiviteter som har beskrivits som stressorer. Vi menar att förskollärarna upplever att 

olika saker stressar beroende av förutsättningarna i deras område.  

 

Vidare forskning   

Under studiens gång har flera intressanta frågor dykt upp som kan vara av intresse att forska 

vidare kring. Förslag på frågor att forska vidare kring är:   

·       Vilka delar av förskolans miljö anser förskollärare är i behov av förändring?  

·       Vad tycker barn om att vara långa dagar på förskolan?  

·       Hur anser vårdnadshavare att deras barn påverkas av långa dagar?  

·       Går barn i större städer längre dagar än barn i mindre orter?  

·       Finns det negativa effekter av att endast gå 15 timmar i veckan på förskolan?  

Förslagsvis skulle studier inom området också kunna genomföras med fokusgrupper. Vi ser att 

detta skapar möjligheten för respondenterna att diskutera kollegialt i motsats till enskilda 

intervjuer.   
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej!  

Vi läser till förskollärare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vi håller 

just nu på att skriva på vårt examensarbete där vi skriver om yngre barns långa vistelsetid i 

förskolan. Det vi fokuserar på i studien är hur pedagoger arbetar med att främja verksamhetens 

miljö för att minska stressfaktorer.   

Anledningen till ämnet är att vi har uppmärksammat hur många barn blir ledsna och trötta och 

får svårare att samspela i gruppen. Vi har fördjupat oss i litteratur och forskning om hur de 

påverkas, emellertid kan vi som pedagoger inte påverka barnens vistelsetid. Däremot kan vi 

synliggöra frågan och underlätta tiden de är där. Vi har i avsikt att ta hjälp av er aktiva 

förskollärare genom intervjuer som har erfarenhet av förskolans verksamhet, kunskaper och 

utbildning inom ämnet.   

Intervjun kommer bestå av ett antal frågor som vi hoppas ger en givande diskussion och 

kommer att ta ca 30 minuter. Vi hoppas du vill delta!  

Intervjun vill vi gärna spela in för att kunna transkribera samt gå tillbaka till vad som sagts för 

att kunna göra en sammanställning. Tillgång till materialet har enbart vi två studenter samt vår 

examinator som kan be om att få ta del av det. Materialet kommer att raderas vid godkänd 

uppsatts. Inga namn kommer att användas i studien eller i materialet då vi enbart är intresserade 

av förskollärares kompetens samt att läsare inte kan härleda till vem som svarat på frågorna.   

Under intervjun får du när som helst avbryta samt säga att du inte vill bli inspelad eller delta i 

intervjun och den kommer därmed inte användas i studien.  

  

Med vänliga hälsningar,  

  

Josefine Frej                               Tina Gillberg                          Examinator: Carin Falkner  

Mobilnummer:                           Mobilnummer:                          xxxxxx.xxxxx@ju.se  

070XXXXXXX                         072XXXXXXX                       Telefon: 036-XXXXXX  

Deltagarens signatur:_____________________  

mailto:carin.falkner@ju.se


   
 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor  

  

•       Hur märks det att era barn går långa dagar på förskolan?  

•       Hur kan pedagoger aktivt förändra eller tänka på miljön för att minimera stressfaktorer?  

•       Vad tror ni kan vara en orsak i förskolans miljö som påverkar barnen negativt? (för öppna 

ytor som leder till mycket spring, lång utevistelse)  

•       Har ni gjort aktiva val på hur ni utformar er verksamhet för att skapa en lugnare miljö för 

barnen, i så fall hur? (rutiner – möblering)  

      Om inte – varför?   

•       På vilket eller vilka sätt tror du som pedagog att barnen påverkas av många timmar i den 

pedagogiska verksamheten? Förklara gärna.  

•       Hur märker ni skillnad på de barn som går längre vs kortare dagar i :   

Leken  

Samspelet  

Sömnen  

•       Anser du att vilan påverkar barnets tid på förskolan?   

Ja? Förklara  

ej? Förklara   

•       Vi har läst forskning som menar att barnen är mindre stressade hemma. Skulle förskolan 

kunna bli mer lik en hemmiljö som lösning? Hur? Vad är det som skiljer sig från hemmiljön 

och förskolemiljön?  

  

Utöver dessa frågor kommer följdfrågor att ställas. 

 

 

 


