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Inledning 

Vi är två blivande förskollärare som vill ta reda på och beskriva pedagogers syn på barns 

långa vistelse flera dagar i följd i förskolan, enligt nio pedagoger. Ämnet intresserar oss 

eftersom vi själva har haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och arbetat i förskola, där vi 

mött barn som vistats långa dagar, allt från halv sju på morgonen till fem halv sex på 

eftermiddagen. Det har gjort att ett flertal frågor har uppstått. Varför har en del barn långa 

dagar? Är det samhället som kräver det på något sätt? Är det vi själva som skapar behovet 

genom att vilja ha mer materiellt? Är regeringen en orsakande påverkan med tanke på 

justeringar av föräldradagar? Vi har själva barn och har därför använt oss av föräldradagar 

och ekonomin var en bidragande orsak till att vi själva gjort valet att börja arbeta tidigare än 

vad vi önskat och lämnat våra barn i förskolan. Hur ett barn mår kan bero på en rad olika 

anledningar, har vi lärt oss genom vår utbildning, men precis som Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén (2014) menar, finns det sällan möjlighet att studera allt inom ett visst område och 

därför måste vi begränsa oss i vår studie. Studiens fokus hamnar därför på pedagogers syn på 

barns långa vistelse flera dagar i följd i förskolan. För de barn som har det svårt hemma, tror 

vi att lång vistelse i förskolan kan vara positivt och bli som en ”fristad” för dem. Vi tror även 

att det som kan vara positivt för barn som har långa dagar i förskolan är att barnen får en 

närmare relation till pedagogerna, vilket skapar trygghet för barnen och att de får mer socialt 

samspel med andra barn. Något vi upplevt som negativt är att barn enligt vår erfarenhet blir 

trötta och får separationsångest på grund av långa dagar. Vi har även funderat på om 

gruppstorlek och ljudnivå kan ha en påverkande betydelse. Studiens fokus beror också på att 

vi i grundutbildningen har lärt oss att relationen mellan vårdnadshavare och barn är viktig för 

barnens utveckling.  

 

Studien är relevant då det inte finns så mycket vetenskapliga artiklar kring lång vistelse i 

förskolan. Det är ett aktuellt ämne som diskuteras mycket och som många har åsikter kring, 

men ändå finns det inte något stort utbud av studier kring det här.  

 

Begrepp som är centrala i studien 

Vi kommer i studien använda oss av ordet pedagog när vi syftar på de som är 

yrkesverksamma i förskolan såsom förskollärare och barnskötare. Ordet informant 

framkommer i den text då de pedagoger vi intervjuat givit ett svar. Då vi använder ordet 

påverkan i studien menar vi antingen positiv eller negativ påverkan. 
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Bakgrund 

Här kommer vi ta upp bakgrundsfakta kring vårt syfte, det vill säga studiens teoretiska 

perspektiv. Vi tar upp varför allt fler barn började i förskolan från 1950-talet samt hur 

samhället syn på vårdnadshavare och barnets vistelsetid i förskolan under den tiden och även 

hur samhället påverkar i nutid. Vi tar upp litteratur och forskning kring hur barn påverkas av 

lång vistelse i förskolan samt hur bland annat förskolans läroplan beskriver det här området. 

 

Statistik utifrån barns vistelsetid i förskolan 

Under 1950-talet började fler kvinnor i västvärlden komma ut på arbetsmarknaden än tidigare, 

vilket gjorde att behovet av barnomsorg utanför hemmet ökade. Den här utvecklingen i 

samhället sågs inte bara som positiv utan ökade även oron och skapade funderingar i många 

länder kring hur barn påverkas av dåligt omhändertagande från förskola och hur separation 

mellan vårdnadshavare och barn påverkar dem (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). Att barn 

gick på förskola sågs som något positivt då det innebar att fler kvinnor kom ut i arbetslivet 

och barn fick gemenskap med andra barn samt att de fick en lämplig övergång till skolan 

(Pramling Samuelsson, Wallerstedt & Pramling, 2014). 

 

Inom politiken ansågs det att förskolan skulle användas som ett komplement eller som en 

ersättning för barnets hem. Det fanns politiska åsikter kring att barnen inte skulle behöva vara 

utan sina vårdnadshavare för tidigt eller för mycket och det har sedan 1950-talet reflekterats 

och diskuterats mycket kring det och hur den separationen kunde påverka barnen i förskolan. 

Relationen mellan vårdnadshavare och barn har alltid ansetts vara viktig, men det som 

åtskilde politikers åsikter åt var hur viktig den var. Vissa av dem var säkra på att den 

relationen var så viktig att den skulle prioriteras istället för att barnen tidigt skulle tas bort från 

hemmet. Andra politiker ansåg att det handlade mer om förskolans kvalitet, och att den 

kvaliteten styrde hur separationen påverkades mellan barn och vårdnadshavare. Från 1970-

talet blev förskolan tillgänglig för ett större antal barn då behovet ökade markant. Idag ställs 

inte förskolans kvalitet gentemot relationen mellan barn och vårdnadshavare mot varandra 

lika mycket. Istället ses det idag nästan som en självklarhet att barnen tidigt ska skiljas från 

vårdnadshavare och skrivas in på förskola, oavsett kvalitén på förskolan (Balldin, Dahlbeck, 

Harju & Lilja, 2014). 
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Hwang och Nilsson (2011) skriver att det runt år 1940 endast var 25 procent av alla 

vårdnadshavare som hade ett arbete under barnens första år. År 1960 var motsvarande siffra 

65 procent och idag är det enligt Skolverket (2011a) betydligt högre. Hwang och Nilsson 

(2011) skriver att år 1960 var det dock en liten del av de arbetande vårdnadshavarnas barn 

som hade någon plats i förskolan, men från år 1975 hade platserna ökat avsevärt. Skolverket 

för statistik från förskoleenheter (se tabell 1 nedan) och i den senaste statistiska mätningen 

som gjordes i oktober 2014 visar det en tydlig ökning av barn. År 2007 var det 9716 

förskoleenheter i Sverige och 16,7 barn per avdelning. Det var 414 996 ett till femåringar som 

var inskrivna i förskolan (Utbildningsstatistiksenheten, 2015). 

 

Tabell 1. Antalet barn inskriva i förskolan. Ett utdrag från Utbildningsstatistiksenheten 

(2015). 

    1 år              2 år               3 år            4 år                5 år 

2007              49 326           88 217           92 057         93 954            91 441 

2014              55 204           101 441         105 877       111 970          109 151  

 

Tabell 1 visar på en ökning av antal barn i förskolan av samtliga åldrar.  

 

Nahnfledt är en barnpsykolog som berättar att barns vistelsetider har blivit längre med tiden 

och håller på att bli ännu längre. Enligt henne vistas 500 barn i Värmland runt 50 timmar i 

veckan i förskolan. I Forshaga är det ungefär åtta procent av barnen som vistas i förskolan 

som går runt 50 timmar, och i Karlstad är det ungefär fem procent som går 50 timmar eller 

mer. Enligt henne känner sig tvååringar otrygga med långa dagar på förskola och av stora 

barngrupper i verksamheten (Sveriges Radio, 2015). 

 

Förskoletid på grund av samhällsförändring 

En av anledningarna till samhällsförändringarna är att olika regeringar styrt landet. Olika 

partier har haft olika åsikter om vårdnadshavares fördelning av föräldradagar. Det blir dock en 

ekonomisk fråga utifrån varje familj. Den nuvarande regeringen som styrs av 

Socialdemokraterna tillsammans med de rödgöna partierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet) försöker få ett mer jämställt samhälle genom att låta antal dagar med 

föräldrapenning vara mer jämnt fördelat, i alla fall med de dagar vårdnadshavarna inte kan 

föra över till den andra vårdnadshavaren (Socialdemokraterna, u.u.). För barn som är födda 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nsterpartiet
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före den 1 januari 2014 har vårdnadshavare 240 dagar var. 60 dagar av de dagarna går inte att 

ge bort till den andra vårdnadshavaren men resten av dagarna kan ges till den andre. För barn 

som är födda 2014 eller senare har vårdnadshavarna 195 dagar var på sjukpenningnivå samt 

45 dagar var på lägstanivå. Det går fortfarande att fördela dagar mellan varandra, men 

skillnaden är att 60 dagar på sjukpenningnivå inte kan ges över till den andre. I januari 2016 

finns det ett förslag på att ytterligare 30 dagar inte ska gå att ge över till den andra 

vårdnadshavaren. Detta för att få ett mer jämställt samhälle (Försäkringskassan, u.u.). Totalt 

blir det alltså 90 dagar var som ingen av vårdnadshavarna kan ge över till den andre (Ds 

2015:8). 

 

Att barn börjar i förskolan tidigt och vårdnadshavare har fler dagar kvar att ta ut när barnen är 

lite äldre eller om nästan alla föräldradagar används under barnets första år och att 

vårdnadshavarna inte har så många dagar kvar att ta ut när barnet är lite äldre, är ofta 

beroende på hur bland annat familjens ekonomi ser ut. Barnfamiljers situation och hur 

vårdnadshavare vill att deras familjeliv ska se ut kan skilja sig avsevärt. Beroende på hur 

familj, ekonomi och arbetsförhållanden ser ut kan situationen påverka hur länge 

vårdnadshavare kan vara hemma med sina barn samt om de behöver arbeta heltid eller om de 

har möjlighet att gå ner i tid om de skulle vilja (Berggren, 2004). 

 

Enligt Harju och Tallberg Broman (2013) har samhället förändrat synen på barn och 

moderskap under lång tid tillbaka, genom ständig ny forskning samt politik som styrt åt olika 

håll och som kunnat påverka barn och vårdnadshavares roll i samhället, samt i den egna 

familjen. Vårdnadshavare har alltid setts som de som ska ha huvudansvaret för barns 

välbefinnande och utveckling, men samtidigt har samhällsförändringar gjort att arbete och 

utveckling till välfärd blivit än mer viktigt. Vårdnadshavare ska ha huvudansvaret och umgås 

mycket med sina barn samtidigt som de ska vara aktiva i arbetslivet. Tidsbrist är något som 

många familjer kämpar med. Harju och Tallberg Broman har även kommit fram till att 

vårdnadshavare arbetar runt 10 timmar mer varje vecka än vad vårdnadshavare gjorde på 

1970-talet och få personer väljer att arbetar deltid istället för heltid. Det finns studier som 

visar att vårdnadshavarnas tidspress påverkas av arbetstidens längd samt hur 

familjeförhållandet ser ut. Vårdnadshavare som arbetar mycket och därmed mister tid med sitt 

barn, har dåligt samvete och försöker, när barn och vårdnadshavare träffas igen, att 

kompensera för den förlorade tiden.  
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Positiva effekter av långa dagar i förskolan 

Det finns forskare som anser att långa dagar i förskolans verksamhet kan ha positiva effekter 

hos barnen. Ellneby (2010) anser att samhällsutvecklingen är positivt om det utvecklas på ett 

lämpligt sätt som blir anpassat efter familjens bästa. Det som blivit fel i takt med 

samhällsförändringen är att människors hjärnor inte har förändrats. Hjärnan är inte kapabel till 

att hantera den här ständiga stressen som människor behöver utstå idag. Strander (1997) har 

genom forskning fått fram att långa dagar klingar negativt då det handlar om vistelsetid i 

förskolan, men ungdomar som har varit långa dagar på förskola när de var små, är positiva till 

förskolan idag. Zvock, Reynolds och Parker (2007) har genom en kvasiexperimentell 

forskningsdesign i USA gjort test med att studera hur det påverkar förskolebarns läskunnighet 

att vistas heldagar istället för halvdagar på förskola. Forskarna upptäckte att barn som vistades 

heldagar var mycket längre fram i sin läskunnighet än de barn som vistades halvdagar i 

förskolan. Forskarna märkte också att lärandet hade bättre effekt i mindre grupper. Mörelus 

(2014) anser att många barn kan hantera långa dagar då de ofta håller humöret i styr trots 

trötthet. Förskolans händelserika vardag gör att barnet inte tänker på tröttheten lika mycket 

som när vårdnadshavaren kommer för att hämta hem barnet, då barnet från ingenstans bryter 

ihop. I verksamheten märks det inte alltid på barnen att de är trötta, men det märks när de 

kommer hem till den plats de kan slappna av på. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) menar att 

äldre barn oftast kan hantera längre separationer ifrån deras vårdnadshavare bättre än de yngre 

barnen på grund av att tiden inte uppfattas likadan för barn som den känns för vuxna. Åldern 

är viktig när det diskuteras kring hur ett barn klarar av långa dagar i förskolan.  

 

Det finns forskning enligt Hwang och Nilsson (2011) som tyder på att det är lämpligt för barn 

att leka tillsammans med andra barn när de är mellan två och fyra år, då de lär sig mycket av 

varandra. Hwang och Nilsson nämner en engelsk psykolog vid namn Judi Dunn som har 

funderat kring det här och menar att barns samspel med andra barn har betydelse för deras 

utveckling. Enligt Dunn pratar barnen med varandra om sina tankar och upplevelser genom 

leken. Leken kan även vara välfungerande med sina syskon hemma. Barn som har äldre 

syskon anses enligt Dunn påverka utvecklingen positivt genom att de exempelvis lär sig förstå 

hur ett annat barn upplever olika situationer. De barn som inte har syskon eller som är äldsta 

barnet i syskonskaran har ofta enligt Dunn behövt längre tid på sig för att förstå det sociala 

samspelet. De äldsta barnen i familjen eller barn som inte har syskon, har dock ofta ett mer 

utvecklat språk tidigare än de barn som har syskon eller som inte är det äldsta barnet i 
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syskonskaran då vårdnadshavare ofta pratar mycket med sitt första barn. Vårdnadshavarna 

anpassar sig därför efter det första barnet på ett sätt som barn inte gör mot varandra, vilket 

enligt henne kan vara en orsak till att de förstfödda utvecklar uppfattningar kring hur andra 

tänker något senare än vad andra barn gör (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Negativa effekter av långa dagar i förskolan 

Hwang och Nilsson (2011) menar att barn som är mellan sex månader och fyra år gamla är 

extra känsliga för längre separationer. Att det är först när barnet börjar komma in i ett 

fungerande tidsbegrepp, när barnet är cirka fyra år, som de på ett bättre sätt kan hantera 

separationer. Det här handlar dock om när barn i den här åldersgruppen är borta från sina 

vårdnadshavare några dagar i sträck, men det poängterar ändå att barn i den här åldern är 

känsliga för längre separationer från sina vårdnadshavare. Hwang och Nilsson menar dock att 

det finns skillnader på hur barn upplever långa eller korta separationer. Vissa barn uppfattar 

en längre separation som en katastrof. Då blir barnets reaktioner ofta en reaktion av sorg och 

förtvivlan, sedan övergår det till ilska och motstånd och därefter går de in i en anpassningsfas 

som innehåller en form av depression. Dessa barn förväxlas ofta med att ha blivit ett ”snällt” 

barn som accepterar situationen, men när en sådan separation är över uppför sig barnen ofta 

oroligt och det syns ett tydligt beteende som pekar på osäkerhet. I vissa fall kan barnen 

behandla vårdnadshavare som främlingar, och sedan plötsligt bli väldigt klängiga och 

beroende av dem. Broberg, Almquist och Tjus (2003) poängterar vikten av en tidigt, trygg 

anknytning med sina vårdnadshavare. De menar att om barnet har en trygg relation med 

vårdnadshavare, fungerar ofta relationer till andra vuxna och barn bättre än för de barn som 

inte har en trygg relation till sina vårdnadshavare. 

 

Vårdnadshavares stress 

Det finns alltså skilda uppfattningar kring hur barn påverkas av långa dagar. Harju och 

Tallberg Broman (2013) menar att synen på att vara en lämplig vårdnadshavare till sitt barn 

påverkas av samhällets moral och tankar. Hur lång tid barn behöver vistas på förskolan skapar 

en fråga kring vårdnadshavares prioritering utifrån samhällets syn. Synen på hur en mamma 

“borde” vara är att mamman borde amma barnet länge, lagar mat från grunden, är hemma 

länge med barnen istället för att låta dem gå på förskola. Det blir en press kring hur en 

vårdnadshavare ”borde” vara. Harju och Tallberg Broman menar att vårdnadshavare känner 



 

7 

 

sig pressade att hinna hämta hem sina barn från förskolan senast halv fem då de vet att de 

flesta andra hämtar sina barn tidigare än vad de själva gör. Förskolan har även enligt Harju 

och Tallberg Broman (2013) stor betydelse för hur stressade vårdnadshavarna blir av att ha 

barnen långa dagar i förskolan. Ifall förskolans pedagoger upplevs prata mycket om tider i 

allmänhet med vårdnadshavarna, blir vårdnadshavarna ofta stressade och känner ångest över 

att de lämnar bort sina barn istället för att avsätta tid för att umgås med barnen. 

 

Förskolans styrdokument utifrån barns vistelse på förskolan (Lpfö) 

En del av förskolans uppdrag enligt läroplanen för förskolan, Lpfö är att förskolan ska utgå 

från barnets behov gällande omhändertagande, god uppfostran och trygghet (Skolverket, 

2011b). Förskollärarna har enligt förskolans läroplan ansvar för att kunna inkludera 

vårdnadshavarna i verksamheten om de vill, samt ha inflytande över hur målen görs konkreta 

i den pedagogiska planeringen (Skolverket, 2011b). 

 

Sammanställning av litteratur och tidigare forskning 

Vissa författare och forskare anser att lång vistelsetid i förskolan bör undvikas, och att för 

lång förlorad tid med vårdnadshavare är negativt. Flera författare och forskare anser att de 

yngsta barnen inte borde vara långa dagar i förskolan och andra anser att barn från två år och 

uppåt gärna kan vistas i förskolan då det påverkar deras utveckling positivt. All litteratur och 

tidigare forskning visar dock att ingen anser att det är gynnsamt för ettåringar att vistas lång 

tid i förskolan. I vilken ålder som barn gynnas av att vistas i förskolan finns det skilda åsikter 

kring, men de flesta menar att barn från två år har ett mer utbyte av förskolan än vad 

ettåringar har. Det som är lika för alla barn, oavsett ålder, är att inget barn gynnas av så pass 

långa dagar som barnet individuellt sett inte klarar av utan att bli för trött. Det är även tydligt 

att det både finns positiva och negativa aspekter av lång vistelse i förskolan. Det har från det 

att kvinnor kom ut mer i arbetslivet funnits avsevärt skilda uppfattningar kring hur barn 

påverkas av lång vistelsetid utan sina vårdnadshavare, men all forskning har visat att 

samhällets utveckling är den största anledningen till varför barn sätts på förskola tidigt och 

under allt längre tid.  
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Syfte och frågeställningar 

Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) uppmärksammat att det finns 

många barn som vistas långa dagar under flera dagar i veckan i förskolans verksamhet, heltid 

och ibland mer än heltid. Vi har upplevt det här på olika sätt i likhet med refererad forskning 

och litteratur, men vad anser pedagogerna i förskolan?  Syftet med studien är att ta reda på 

och beskriva pedagogers syn på barns långa vistelse flera dagar i följd i förskolan. 

 

Forskningsfrågor 

- Hur påverkas barn som vistas flera långa dagar i förskolan, enligt pedagogerna? 

- Varför vistas barn långa dagar i förskolan, enligt pedagogerna? 
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Metod 

Kvalitativ data 

För att analysera kvalitativ data behöver forskaren enligt Fejes och Thornberg (2009) förhålla 

sig till en teori. De förklarar att ett förhållningssätt kan vara att inte fokusera på vilken teori 

som ska användas, vilket stämmer överens med hur vi har gjort. Vi har, precis som Fejes och 

Thornberg beskriver, inte utgått från någon teori utan försökt analysera det material vi fått 

fram på ett öppet och fördomsfritt sätt. Om studien inte ska riktas in på någon teori ska fokus 

vara på att ”identifiera mönster och utveckla teman, begrepp, kategorier eller resonemang 

som bygger på de data du har” (Fejes & Thornberg, 2009, s.25), vilket vi har haft som grund 

för vår studie och är därmed studiens metodansats. 

 

Patton (Refererad i Fejes & Thornberg, 2009) menar att det inte finns några strikta regler 

kring hur ett utförande av kvalitativ analys ska genomföras, men en användbar utgångspunkt 

att förhålla sig till är att se till att syftet besvaras så representativt som möjligt. Rådet som ges 

till forskaren är att ”använda hela ditt intellekt för att på ett rättvisande sätt representera de 

data du har och kommunicera vad dina data visar utifrån syftet med din studie” (Patton i Fejes 

& Thornberg, 2009, s.32), vilket vi som författare har tänkt på. Vi diskuterade från studiens 

början att vi behöver vara öppna för hur resultatets slutsats kommer bli och inte ha några 

förutfattade tankar kring studiens ämne. För att få ett tillförlitligt resultat var vi tvungna att 

tänka professionellt genom att ständigt tänka igenom allt under studiens gång så vi inte på 

något sätt kunde spegla in några egna tankar eller värderingar kring området eller kring data 

vi fått fram genom våra kvalitativa intervjuer. 

 

Urval 

Vi intervjuade nio utbildade förskollärare som arbetat 20 år eller länge i förskolan. Vi valde 

pedagoger som arbetat länge i förskolans verksamhet då vi ville få ett så brett perspektiv som 

möjligt. Pedagoger som varit ute länge i förskolans verksamhet ansåg vi kunde reflektera mer 

kring hur barn påverkas av lång vistelse i förskolan då de mött fler barn än vad förskollärare 

nya i yrket har hunnit göra. Bryman (2011) förklarar att ett bekvämlighetsurval är det urval av 

informanter som finns i intervjuarens närhet vilket var det urval vi gjorde då vi intervjuade 

pedagoger som fanns tillgängliga i vår närhet och som vi trodde skulle vilja ställa upp. De här 
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pedagogerna arbetar på mindre orter och vi har intervjuat pedagoger utifrån fyra olika 

förskolor.  

 

Genomförande 

Vi började tidigt i studien att få fram frågor som kunde ställas under intervjuerna. Vi 

fokuserade på att ställa frågor utifrån de frågor vi själva ställt oss när vi varit ute i förskolan 

under VFU. Vi valde att använda oss av intervjuer för att, precis som Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2009) menar, är det ett sätt för att kunna få reda på något specifikt, men frågorna 

måste bearbetas före intervjuerna äger rum då svaren kan bli helt olika beroende på hur 

frågorna ställs. Enligt dem kan frågor dessutom tolkas olika utifrån människors egna 

erfarenheter och tankar. Informanterna hade fått reda på syftet med vår studie när de 

tillfrågades om de ville medverka i intervjun. Informanten fick först läsa igenom samtycke 

och informationsbrevet (se bilaga 1 och 2) och sedan frågorna (se bilaga 3). Sedan startades 

inspelningen på mobilen och frågorna började ställas. Det användes även följdfrågor utifrån 

de svar som informanterna angav. Intervjuernas längd var allt ifrån tio minuter upp till 40 

minuter. Intervjuerna genomfördes på den förskola där informanterna själva arbetade på, men 

i ett avskilt rum där informanten och intervjuaren kunde prata ostört. De fick själva ha 

frågorna framför sig när intervjun hölls, detta för att den som intervjuades skulle följa med 

lättare i frågorna.  

 

Databearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna lyssnades enskilt av hemifrån från den av oss som intervjuat 

informanten. Varje ord som framkom skrevs ner på ett Word dokument på datorn. 

Transkriberingarna granskades sedan även enskilt då transkriberingarnas sammanhang lättast 

förstods i sitt egna material. Sedan sammanställdes all data vi fått under varje intervjufråga 

tillsammans på Högskolan i Jönköping. Därefter kunde vi lättare se vilka svar som framkom 

från alla informanter och se hur lika eller olika svaren under varje fråga var. Därefter skapade 

vi olika kategorier utifrån svaren i transkriberingarna och valde en färg för varje kategori för 

att sedan markera det som skulle hamna under kategoriseringarna. Exempelvis grön färg 

användes kring det som i transkriberingarna handlar om trötthet då det var ett ord som 

framkom av samtliga informanter. Sedan markera vi allt som handlade om vårdnadshavare 

med röd färg och så vidare. Därefter specificerades och sammanställdes kategorierna då vi 
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ville ha färre men mer konkreta kategorier. Flera av de kategorier vi fått fram utifrån olika 

svar liknade något svar som angetts i någon annan kategori, vilket gjorde att vi kunde skriva 

in vissa kategorier i andra mer specificerade kategorier. Efter att vi sammanställt alla svar och 

skapat specificerade kategorier, valde vi ut citat från transkriberingarna som på ett konkret 

sett kunde kopplas till det vi fått fram under kategoriseringarna. Vi namngav varje pedagog 

till pedagog 1, pedagog 2 och så vidare för att vi skulle hålla reda på transkriberingarna och 

för att examinatorn ska kunna lyssna igenom rätt intervju utifall det skulle krävas. Inga namn 

står med eller något som kan härleda till vem vi intervjuat, endast vad personen har sagt finns 

tillgängligt. 

 

Kvale (Refererad i Fejes & Thornberg, 2009) beskriver några huvudmetoder för kvalitativ 

analys. Dels beskriver Kvale en metod för den här analysen som kallas för 

meningskoncentrering, vilket innebär att forskaren väljer ut det som är relevant av exempelvis 

kärnfulla formuleringar från en större mängd data. Det här gjordes i vår studie då vi 

sammanfattade svaren vi fick fram från våra transkriberingar för varje fråga, så vi fick fram 

mer konkret kring vilka ord eller meningar som var särskilt användbara och tydliga för vår 

studie. Kvale beskriver sedan en annan metod som kallas för meningskategorisering, vilket 

innebär att forskaren skapar kategorier till den data som tagits fram genom att iaktta likheter 

och skillnader i det empiriska materialet. Det här gjordes även i vår studie då vi granskade 

våra transkriberingar och såg vilka likheter och skillnader som fanns i våra transkriberingar. 

En tredje metod som Kvale presenterar är tolkning, vilket innebär att det som kommit fram 

genom kategorisering och sammanfattning av data sammanställs och tolkas sedan av 

forskaren för att få en helhetsbild av det resultat som kommit fram. Vilket även vi gjorde i vår 

studie. 

 

Kategorierna i vår studie blev beteendeförändring, vårdnadshavares saknad, behov av 

verksamhetsförändring, utvecklingsmässig påverkan, samhällsutvecklingen och 

vårdnadshavares arbetstider, vilket är de teoretiska begrepp som vi skapade. 

 

Tillförlitlighet 

Studien är tillförlitlig på grund av flera olika anledningar. Att vi var två stycken som skrev 

studien styrker tillförlitligheten då det någon av oss skrev eller tänkte kring resultatet kunde 

ifrågasättas av den andre och båda var ständigt tvungna att skriva och förklara något så den 
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andre personen förstod. Det gjorde att förvirring och feltolkning av studien blev mindre än om 

en person skrivit en studie själv och tolkat materialet på egen hand. Tillförlitligheten stärks 

även av att vi var noggranna i hantering av allt material, då vi ständigt tänkt på att allt ska 

tolkas och skrivas så som det gör i den text vi fått fram från forskning eller från 

transkribering. Studien är även tillförlitlig genom att vi har fått fram svar på det vi undersökt 

och att det vi har sagt att vi ska göra i samtyckes och informationsbrevet har hållits. Hantering 

av alla transkriberingar har hanterats ordentligt och noggrant så inga ord har missats från 

inspelningen. Att vi spelade in intervjuerna är även det något som gör studien mer tillförlitlig 

då vi fick med allt vad informanterna sa, istället för att endast skriva ner deras svar samtidigt 

som de pratade. Att vi sedan ställde följdfrågor och avslutade med frågan ”har du något mer 

att tillägga?” gör att informanterna fick förtydliga eller ge bredare svar på vissa frågor, vilket 

gjorde att det svar vi fick fram blev mer trovärdigt då vi blev säkra på att vi förstått svaren på 

rätt sätt. Tack vare att vår handledare ständigt kontrollerade och gav respons på arbetet så 

gjorde även det att tillförlitligheten är hög då hon kunde ifrågasätta något material om det 

behövdes. Att studien sedan granskades i en opponering där speciellt två studenter men även 

fyra andra studenter, samt en examinator granskade arbetet och gav sina perspektiv och 

funderingar kring innehållet gjorde att tillförlitligheten på studien blev ännu högre. Fejes och 

Thornberg (2009) diskuterar en studies kvalitet och berör flera aspekter som är nämnda ovan i 

texten. 

 

Etiska aspekter 

För vår utveckling och för ett växande samhälle är forskning viktigt. Därför är det betydande 

att vi uppdaterar oss med ny forskning. Vårt samhälle ställer krav på att människor håller sig 

uppdaterade inom ny forskning hela tiden så samhället håller hög standard med bra kvalité. 

Kravet som samhället ställer kallas för forskningskrav, vilket innebär att forskare behöver 

tillämpa ny forskning, fördjupar sig i den och på så sätt utvecklas samhället. Ett annat krav 

som är viktigt i vårt samhälle är individskyddskravet, vilket innebär att människor inte får 

utsättas för någon form av kränkning eller någon fysisk eller psykisk skada. Detta krav är det 

mest självklara och huvudsakliga för forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, u.u). 

Forskningsetiska principers intention är att hålla ett professionellt förhållningsätt mellan 

uppgiftslämnaren och forskaren och skulle det uppstå konflikt, kan man luta sig mot 

forskningskravet och individskyddskravet. 
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Det finns fyra huvudkrav inom individskyddskravet och de fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet dessa fyra har även egna regler 

vid sidan om individskyddskravet. De här kraven kommunicerades i vårt samtycke och 

informationsbrev (se bilaga 1 och 2), som gavs ut precis innan intervjuerna startades. 

 

Informationskravet 

Det är forskarens skyldighet att informera deltagaren om uppgiftens syfte. Den som deltar i 

undersökningen bestämmer om dem vill vara med eller inte och kan när som helst välja att 

inte medverka i studien längre (Vetenskapsrådet, u.u.). Det här gjorde vi tydligt i vårt 

samtycke och informationsbrev. 

 

Samtyckeskravet 

Det här kravet innebär att forskaren ska få ett samtycke och godkännande från informanterna 

eller vårdnadshavare i studier. Det här gjorde vi genom att skriva all information i brevet och 

informanterna kunde där tydligt säga nej till att starta intervjun om de inte hade velat delta 

(Vetenskapsrådet, u.u.). 

 

Konfidentialitetskravet 

Information om deltagarna ska behandlas med ansenligaste tänkbara konfidentialitet och 

informationen ska tas i förvar och behandlas på ett sätt där inga utomstående kan komma åt 

den (Vetenskapsrådet, u.u.). Var och en av oss fick transkribera sina intervjuer själva och 

samla ihop svaren från alla intervjuer till en sammanfattning på varje fråga, tills att vi båda 

satte oss ner och diskuterade vad vi fått fram. Det här för att möjligheten till att någon 

information kring informanterna inte ska komma ut. Att inspelningen inte skulle kunna 

lyssnats av från någon förutom oss två studenter samt av eventuell examinator ifall hen skulle 

kräva det, framkom också tydligt. 

 

Nyttjandekravet 

Det här kravet innebär att ingenting av informanternas svar får användas för något annat syfte 

än den här studien (Vetenskapsrådet, u.u.). 
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Resultat 

Nio informanter har utifrån den här studien svarat ungefär samma sak, dock skilde sig vissa 

svar en aning, men inget svar motsa något annat svar. Informanterna var enade om att barnets 

trötthet, stress och förlorad tid med vårdnadshavare påverkade barnen negativt. Det fanns 

dock skilda uppfattningar kring hur stor negativ påverkan de ansåg att barnen fick. 

Informanterna var eniga kring att de tror att barn inte tar någon skada av lång vistelse flera 

dagar i följd i förskolan, men att det är tragiskt att de ska behöva vara långa dagar i förskolan 

istället för att vara med sina vårdnadshavare som de egentligen behöver mer tid med. Samtliga 

informanter var dock tydliga med att vårdnadshavare inte skulle skuldbeläggas. Tanken med 

intervjuerna var att få fram svar till våra forskningsfrågor. 

 

För att besvara vår forskningsfråga om hur barn påverkas av att vistas flera långa dagar i 

förskolan, enligt pedagogerna, kom vi fram till följande kategorier: 

 

Kategori: Beteendeförändring 

Informanterna var eniga om att barnen blir trötta av långa dagar i förskolan. ”Fram mot 

torsdan eller fredan är dom ju trötta då om dom har gått många dar” (Pedagog 8). Hur mycket 

tröttheten påverkar barnen är enligt informanterna individuellt, men de blir trötta. 

Informanterna menar att ett trött barn lättare hamnar i konflikter, leken fungerar sämre för att 

de inte orkar med sig själva, motgångar blir svårare att hantera, de orkar inte vara lika 

delaktiga i aktiviteter samtidigt som vissa barn blir energiska och springer runt mer på grund 

av övertrötthet. Vissa barn kan bli mer aggressiva och bli mer gnälliga. Många barn vill sitta i 

knät när de är trötta, söker mer närhet och det uppkommer fler frågor om när vårdnadshavaren 

kommer för att hämta dem. Barnen blir extra trötta av långa dagar i verksamheten om det är 

stora barngrupper större delen av dagen, då det blir många kontakter med olika personer. Det 

blir barnen psykiskt trötta av, enligt informanterna. ”[...] jag ser att barnen blir tröttare, att det 

kan bli mer konflikter” (pedagog, 2).  

 

På eftermiddagarna är det oftast färre personal kvar på förskolan vilket gör det svårare att dela 

upp barnen. Barnen är både fysiskt och psykiskt trötta när de ska gå hem. ”De blir påverkade 

av att ju längre dom går så blir dom ju tröttare. Men jag menar dan slutar ju inte här heller, 

utan det händer mycket runt omkring å dom har mycket aktiviteter inte bara här. Ja menar alla 
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har ju nästan nånting utanför de, de e ju bad och det är gymnastik, de är hästar [...] å det är ju 

dans å sånt här” (Pedagog 6). När vårdnadshavare kommer till förskolan, släpper barnet taget 

helt. Tryggheten kommer, barnet faller lättare i gråt, skapar konflikter eller söker efter 

kompletterande uppmärksamhet av vårdnadshavaren. De barn som precis håller på att sluta 

sova på dagen upplevs extra trötta senare på eftermiddagen. Vissa barn ser dock fram emot att 

vara kvar sist på förskolan då de blir själva med en pedagog och det enskilda barnet får total 

uppmärksamhet från en pedagog fram till vårdnadshavaren kommer.  

 

Ja tror att dom blir ganska trötta… av att vara långa dagar. Därför att det är 

ganska intensiv miljö. [...] jag känner ju själv att jag är trött i huvudet när jag 

går och ja gör ju inte så många timmar som dom barnen som går längst [...] 

Ja tror att dom, att dom blir trötta. Det tror ja att dom blir. [...] Sen tror ja 

också att det är väldigt individuellt [...] en del barn märks det inte så särskilt 

mycket på [...] och en del barn blir helt slut (Pedagog 5). 

 

Kategori: Vårdnadshavares saknad 

Samtliga informanter var eniga om att barnens förlorade tid med sina vårdnadshavare inte är 

att föredra. ”Vi ska inte och kan inte ersätta vårdnadshavaren” (Pedagog 5). Vårdnadshavarna 

känns ofta stressade när de lämnar och hämtar sina barn, och många av vårdnadshavarna 

verkar ha dåligt samvete, enligt informanterna. Är vårdnadshavaren stressad, blir barnet också 

stressad, vilket inte underlättar i en redan stressad vardag. När vårdnadshavaren kommer 

innanför dörren släpper ofta barnen sina känslor lösa, det blir konflikter, barnen släpper sina 

hämningar och vill ha stor uppmärksamhet när vårdnadshavaren kommer. De kastar sig på 

golvet eller skriker att de inte är redo att åka hem, fast de egentligen vill det. Det blir på något 

sätt som att barnet försöker protestera på att vårdnadshavaren varit borta en lång stund. Det är 

tydligt att barn saknar sina vårdnadshavare när de vistas i förskolan, även fast saknaden är 

mer eller mindre stor beroende på vilket barn det är, men saknaden blir tydligt bekräftad när 

vårdnadshavaren kommer in genom förskolans dörr. Informanterna menar också att barn kan 

vara ”väldigt” glada i förskolan och det märks inte på något sätt att barnet skulle vilja umgås 

med sina vårdnadshavare istället och kanske inte ens visar något tecken på trötthet, men när 

vårdnadshavaren kommer, släpper många fasaden och bryter ihop av trötthet. Vissa barn 

springer då rakt in i vårdnadshavarens famn och andra springer åt andra hållet för att inte åka 

hem. Inte för att de inte vill hem, men för att de lever i nuet. Barnen behöver sina 

vårdnadshavare mer än förskolan och det är viktigt att det är vårdnadshavarna som sätter 

grundvärderingarna för sina barn. ”När dom kommer hem så är det nästan dags å äta och gå 

och lägga sig. [...] Då känns det nästan som man är en helgförälder liksom bara. [...] Det 
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känns inte som att det är så bra för barnen. [...] Eftersom det ändå är dom här första åren som, 

väldigt mycket grund läggs av värderingar å hur man ska vara mot varandra (pedagog, 7).  

En informant tar upp att kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger kan bli lidande när 

barnet går långa dagar då vårdnadshavaren på vissa förskolor lämnar på en avdelning när 

barnet lämnas tidigt, och hämtas sent på en annan avdelning med andra pedagoger än de som 

fanns när barnet lämnades på förskolan. Det är ändå viktigt att pedagoger som möter 

vårdnadshavare på morgonen och sent på eftermiddagen ger ett bra bemötande och kan, om 

vårdnadshavaren vill, svara på hur dagen varit. Att kontakten mellan vårdnadshavare och 

pedagog blir liten kan även gälla de barn som går 15 timmar per vecka, då vårdnadshavare 

ofta kommer samtidigt som många andra vårdnadshavare. Det gör att pedagogerna inte hinner 

prata med alla då verksamheten är som störst.  

 

Kategori: Behov av verksamhetsförändring 

Informanterna var eniga om att förskolan ska vara en trygg miljö för barnen, och att det är 

pedagogernas skyldighet att skapa den tryggheten för dem. En delad barngrupp, ha struktur 

och använda sig av mer styrda aktiviteter på förmiddagen då det oftast är många barn, gör att 

det blir mindre stimmigt. Förskolan är en intensiv och högljudd miljö och som det ser ut idag 

är det många barn med få personal. Samtliga informanter betonade vikten av att låta barn sitta 

mycket i en vuxens knä, läsa mycket böcker och göra andra aktiviteter som lugnar barnet. Att 

vistas utomhus gynnar barn som går långa dagar, det är något som alla informanter var eniga 

om. ”Det behöver dom verkligen. Komma ut och få frisk luft, och att de behöver springa av 

sig. För när man inte ute någon dag så märks det fram på eftermiddagen, att det blir mycket 

mer kiv och bråk [...]. Det märks ju tydligt, för alla barn behöver ju komma ut en till två 

timmar per dag. Det är mycket lugnare på eftermiddagen då för dem som går länge om dem 

varit ute. [...] det upplever jag i alla fall!” (pedagog 3). Enligt informanterna gynnas hälsan av 

att vara ute, det ger ny energi i hjärnan, barnen andas in frisk luft vilket är bra för dem samt 

att sjukdomar inte sprids lika lätt. Barnen tränar på grovmotoriska rörelser och andra fysiska 

rörelser när de är ute och de leker andra lekar än de gör inomhus. Informanterna menar att det 

blir mindre konflikter om barnen är ute, och det är lättare att ta det lugnt ute för de barn som 

vill det samtidigt som det tillåter andra barn att springa runt. Ljudnivån blir avsevärt lägre, 

vilket underlättar för både barn och vuxna. Informanterna var helt eniga kring att utevistelse 

är viktig och att de borde vara ute mer. 
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Ja tror inte att det är jättebra för något barn men många timmar. Inte något barn 

[...] och inte om det är varje dag. Å definitivt inte om det är väldigt många barn 

i gruppen. [...] Allting handlar om [...] hur stökigt eller hur mycket ljud är det. 

Hur dann verksamhet har dom? I den gruppen där barnet är? För ju mer ljud 

och ju ger stök och bök det är, ju mer påverkas man å så blir man ju trött. Ju 

fler möten men också, ett barn är med om under en dag, ju tröttare blir ju 

barnet (Pedagog 9). 

 

Kategori: Utvecklingsmässig påverkan 

Språket kan påverkas positivt av lång vistelse i förskolan för de barn som har familjer som 

inte pratar mycket i hemmet eller har ett annat modersmål. För de här barnen kan förskolan 

vara en stor tillgång då barnet ständigt får höra språket i olika situationer. Språket utvecklas 

mer när en vuxen ofta kan bemöta ett barn språkmässigt. I de situationer där vårdnadshavaren 

pratar mycket i familjen och med sitt barn, utvecklas barnet ofta mer hemma än i skolan där 

det är få pedagoger som ständigt kan prata med barnet. Barn som är långa dagar i förskolan 

lär sig rutiner bättre och en informant menar att en del barn med lång vistelsetid i förskolan 

har lättare för att tala för sin sak, vågar tar för sig mer och har lättare att prata med vuxna. En 

del barn klarar av en lång dag i verksamheten på ett fungerande sätt, medan andra barn inte 

kan skärma av på samma sätt och blir därför extra utsatta för alla intryck som sker. Vissa barn 

kan skärma av sig från verksamheten, de går in i det barnet gör och kan då lättare hantera 

långa dagar med stora barngrupper. För de barn som inte kan skärma av blir det betydligt 

besvärligare för, och de får ofta svårare att komma ner i varv.  Informanterna är eniga om att 

barn inte far illa av lång vistelse i förskola, men att de påverkas av det. 

 

Sen finns det många lugna harmoniska fokuserade barn som går 40 timmar i 

veckan och de är väl bra, för dom kan konsten att [...] skärma av sig här, på 

förskolan. Dom kan det, dom kan gå in i sin lilla grupp och fokusera på det 

och skärma av dom andra. Men dom barnen som inte kan det då? [...] Dom 

som inte har den möjligheten att [...] gå in i det lilla och vara lugn i sin lilla 

lek och fokusera, [...] dom som måste se vad som händer hela tiden. För dom 

barnen är det ju jättejobbigt (Pedagog 9). 
 

För att besvara vår forskningsfråga om varför barn vistas långa dagar i förskolan, enligt 

pedagogerna, kom vi fram till följande kategorier: 

 

Kategori: Samhällsutvecklingen  

Samhället har enligt informanterna gjort att många barn blivit vana vid långa dagar i förskolan 

men påverkas ändå på olika sätt. Ur informanternas synvinkel beror detta på att 

vårdnadshavare arbetar mer än tidigare, då informanterna sett en klar skillnad på hur det var 
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förr. För några år sedan arbetade oftast en vårdnadshavare halvtid eller högst 75 procent, och 

resten av tiden gick till att umgås med barnen. Nu anses ordet ”egentid” som viktigt och 

samhället upplevs som mer egocentriskt än tidigare. Vårdnadshavare verkar nu förtiden sträva 

mer efter högre inkomst och högre rankning i arbete, vilket även kan ha lett till ekonomisk 

stress hos vissa, menar informanterna. Informanterna har även märkt en markant ökning kring 

vad barn förväntas ha för leksaker och vad de ”bör” göra på semestern. Det är viktigare nu att 

ha det som andra barn har och att spendera mer pengar på materiella ting. Informanterna tror 

även att barnen vistas längre i förskolan på grund av maxtaxan, maxgränsen för hur hög 

avgiften i förskolan får vara för familjer (Skolverket, 2011a), samt av politiska åsikter och för 

att experter berättar hur förskolans verksamhet utvecklar barnen enligt pedagogerna.  

 

Det blir ju inte bättre att man ska vara stressad i en ekonomisk situation, mår 

barnet bättre utan det för att du hela tiden måste vara orolig om pengarna ska 

räcka, vilket är bäst än att du har ditt heltids jobb och du måste lämna ditt 

barn? (Pedagog 1) 

 

Kategori: Vårdnadshavares arbetstider 

Många barn i förskolan vistas fler timmar i verksamheten än vad en pedagog själv gör under 

en dag. Vissa barn går tio timmar varje dag. Det är ofta de barn vars vårdnadshavare pendlar 

fram och tillbaka till arbetet om vårdnadshavarna arbetar heltid. “Långa dagar är ju om man 

tänker att en förälder jobbar åtta timmar och resväg så har ju barnet en väldigt lång arbetsdag 

på jobbet” (Pedagog 1). Genom informanternas erfarenhet menar de att ju yngre barnen är, 

desto färre timmar behöver de i verksamheten och ju mer tid behöver de med sina 

vårdnadshavare. Dock klarar vissa barn av att hantera en lång dag bättre än andra barn. 

Samhället påverkar hur vistelsetiden för barn är och informanterna har sett en ökning i 

barngruppsstorlek i alla åldrar samt utökade vistelsetider hos i synnerhet de yngsta barnen. 

Informanterna tror att det om några år kommer vara ett fåtal barn som går mindre än heltid i 

förskolan om samhällsutvecklingen fortsätter som den gör nu. De anser att långa dagar inte är 

särskilt gynnsamt för barn på grund av för mycket intryck med mera, men kontinuitet i ett 

begränsat antal dagar och tider ses som positivt. Barnen hinner då komma in i rutiner på ett 

bättre sätt, lär sig det sociala samspelet med andra barn och vuxna vilket kan göra att leken 

fungerar bättre, språket utvecklas mer för de barn vars familj är relativt tysta i hemmet, samt 

för de som behöver träna på samspelet med andra. Många av de äldre barnen följer med 

lättare i samlingarna om de kan öva på det kontinuerligt i förskolan. Äldre barn kan även 
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uttrycka att de inte vill gå hem tidigt på dagarna eller missa dagar då de känner att de missar 

roliga aktiviteter i förskolan. Informanterna beskrev att yngre barn behöver relativt få möten 

per dag för att inte bli för trötta samt att de behöver mycket tid med sina vårdnadshavare. ”Det 

blir ju inte mindre viktigt å prata med föräldrarna, och berätta vad man har gjort å. Men det är 

svårt ibland för man kan känna att dom föräldrarna som lämnar tidigt och hämtar sent är 

ganska stressade” (Pedagog 7). De yngsta barnen har svårt att hantera alla intryck de får av en 

dag i förskolan. Det är enligt informanterna dessvärre ofta yngre barn som går långa dagar 

och många timmar i verksamheten, vilket informanterna blivit förvånade och oroliga inför. I 

förskolan märks det att de yngsta barnen börjar bli trötta då de gnäller mer för att de inte har 

ord att uttrycka sig med vilket även leder till mer konflikter barnen emellan. Barn påverkas av 

långa dagar i verksamheten, men det är individuellt hur ett barn bemöter allt som sker i 

förskolan, även för yngre barn. 

 

[...] när de är hela dagar så får man ju träna mycket på social kompetens i gentemot 

andra barn, [...] samtidigt är det väldigt individuellt hur barnet är [...] om man ser det 

generellt så där så ett barn som är hela dagar den skulle ju kunna få bättre social 

kompetens än dem som bara är tre timmar (Pedagog 4). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att ta reda på och beskriva pedagogers syn på barns långa vistelse flera 

dagar i följd i förskolan. Vi förstår att den påverkan som sker inte endast kan ses utifrån hur 

förskolan de vistas i är, utan att det är flera faktorer som påverkar, som individens egenskaper 

och hur familjesituation ser ut, men vi valde att begränsa oss genom att ta reda på påverkan 

utifrån nio pedagogers tankar och synvinklar.  Från början valde vi att göra fyra intervjuer var 

eftersom vi var tre studenter som skrev, vilket skulle ge oss 12 intervjuer sammanlagt. Vi 

ansåg att det skulle vara ett lagom stort antal intervjuer som vi skulle kunna hantera på ett bra 

sätt inom den tidsram vi hade för studien. En av oss gjorde sedan en extra intervju efter att 

transkriberingarna startats då det framkom att vi inte hade lika stort material kring de yngre 

åldrarna som vi hade kring de äldre. När en student sedan valde att avbryta kursen i slutet på 

vår studie, hade vi endast nio intervjuer kvar. Trots att vi förlorat fyra intervjuer så berör inte 

det vårt resultat då den studentens intervjuer inte var inriktad mot förskola. Det vi kom fram 

till var att de största faktorerna av lång vistelse i förskolan är att barn blir trötta och stressade. 

Studien hamnade därför mer kring hur trötthet och stress påverkar barnen. Det blev tydligt att 

hur barn klarar av långa dagar i förskolan är individuellt och barn klarar av långa dagar på 

olika sätt. Enligt informanterna är barngruppens storlek även en betydande faktor för hur 

mycket barnet påverkas av sin långa vistelse i förskolan. Utifrån resultatet fick vi fram att om 

barngruppen är stor till antalet barn den största delen av dagen blir barnen tröttare och mer 

stressade samt att ljudnivån blir högre. Resultatet visar att den påverkan som sker är 

individuell. 

 

Positiva effekter av långa dagar på förskolan 

Det som är positivt för barn som vistas långa dagar flera dagar i följd i förskolan (gäller mest 

äldre barn) är att de tränas i att få mer social kompetens, blir ofta tryggare i miljön och leken 

fungerar ofta bättre. De lär sig av varandras sätt att vara och alla färdigheter tränas ju mer de 

är i förskolan, genom att barnen behöver anpassa sig till större sammanhang än i hemmet. De 

som vistas i förskola 40 timmar i veckan tränas mer i olika situationer än de som endast går 

15 timmar. Att förskolan är positiv och att det är bra för barn att umgås med andra barn och 

lära utifrån det är även något som Strander (1997) samt Hwang och Nilsson (2011) tar upp.  
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Negativa effekter av långa dagar på förskolan 

Ur resultatet har vi fått fram att trötta barn hamnar lättare i konflikter, leken fungerar sämre 

och motgångar blir svåra att bemöta. Det här framhåller även Kihlbom, Lidholt och Niss 

(2009) då de genom forskning fått fram att barnets vistelsetid i förskolans verksamhet har 

betydelse. Hur många timmar ett barn klarar av är individuellt och beror på barnets ålder samt 

utveckling. Hur relationen mellan vårdnadshavare och barn blir efter en lång dag i förskola är 

också något som vi fått fram fakta kring. De intervjuade pedagogerna menar att barn 

protesterar på något sätt för att vårdnadshavarna varit borta från dem en lång stund och 

försöker med all kraft att ta igen den bekräftelsen från vårdnadshavarna. Vårdnadshavare är 

barnens trygghet, närmsta anknytning och den som barnet är i stort behov av att umgås med. 

Det här gäller mest de yngre barnen men även för flera av de som är äldre i förskolan. Trötta 

barn har enligt vårt resultat lättare för att blir gnälliga och inte orka med det sociala samspelet 

på samma sätt som de gör när de är pigga. Det leder även till att relationen mellan barn och 

vårdnadshavare blir lidande sent på dagen. Ju yngre barnen är, desto färre möten behöver de. 

Ellneby (2010) menar att barn som i tidig ålder skolas in i förskolan kommer direkt in i 

verksamheter med mycket stress, och deras vardag blir fylld av det. Ellneby ställer sig då 

frågan ifall barnet självmant kan söka sig till lugnare ställen i verksamheten och kunna hitta 

sätt för att slappna av och få lugn och ro på, när de blir vana vid stressen och kanske inte 

känner igen hur det ska kännas när det är lugnt. Barn måste lära sig av vuxna hur de ska 

kunna slappna av efter en stressig stund. 

 

Stress 

Precis som informanterna beskrev är påverkan individuell, och det påtalar Ellneby (2010) då 

hon beskriver att det som ett barn blir stressad av blir ett annat barn inte alls berörd av och 

barn har olika sätt att hantera stress på. Ellneby har genom forskning fått fram att barn stressas 

och blir trötta i förskolan av stora barngrupper, många aktiviteter efter den tid de spenderar i 

förskolans verksamhet, av hög ljudnivå eller av att spendera ett flertal timmar varje dag vid en 

elektronisk utrustning (Ellneby, 2003). Flera informanter tog också upp tiden barn har utöver 

förskolan, med olika aktiviteter på kvällarna vilket också påverkar hur barnen mår i förskolan. 

En lång dag i förskolan innebär inte att dagen blir lugnare när vårdnadshavaren hämtar, ibland 

ska barnen direkt vidare till olika aktiviteter. Då får barnen ändå inte den lugna stunden som 

de behöver efter en aktiv dag i förskolan och tiden med vårdnadshavare blir kanske ändå inte 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-bor-vaxelvis-hos-mamma-och-pappa/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-bor-vaxelvis-hos-mamma-och-pappa/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-bor-vaxelvis-hos-mamma-och-pappa/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-bor-vaxelvis-hos-mamma-och-pappa/
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av. Ellneby (2010) menar även att barn som kan uttrycka och visa vad de känner har lättare 

för att kunna hantera stress än de barn som inte visar känslor lika lätt. Det här togs även upp 

av några informanter som menade att vissa barn kan hantera vardagen i förskolan på ett 

lämpligt sätt, då de kan ”skärma av” från barngruppen och gå in i sin egen lek en stund. 

Medan vissa barn inte kan skärma av på samma sätt och är då ständigt aktiva i allt som händer 

i förskolan, utan att kunna gå undan och vara för sig själva eller i en lugnare miljö en stund. 

 

Stress är dock inte endast negativ menar Ellneby (2010). Det kan även vara en drivkraft som 

kan gör att människor kommer framåt i något avseende. För att komma framåt behövs dock 

stressen kompenseras med lugn och harmoni för att det ska kunna vara positivt. Det är enligt 

Ellneby viktigt att pedagoger och vårdnadshavare som träffar barnen regelbundet, är 

uppmärksamma på om barnet visar något stressymptom. Det är vanligt att barn som är 

stressade får exempelvis “magsmärtor, kräkningar, förstoppning eller diarré. Även huden kan 

signalera stress i form av utslag och eksem, allergier och astma” (Ellneby 2010, s.14). Det här 

var inget som pedagogerna i studien tog upp något kring då samtliga informanter ansåg att 

stress var negativt. Då informanterna fick svara på vad de skulle kunna göra för barn som 

vistas flera långa dagar i förskolans verksamhet, togs det inte upp något kring att vara 

uppmärksam på stressymptom. Informanterna pratade mycket om trötthet och att de utifrån 

hur trötta de upplever att barnen är anpassar verksamheten efter det. Samtliga informanter 

ansåg att det var viktigt att ha en öppen famn för barnen, speciellt om de är trötta och går 

långa dagar i förskolan, samt att försöka skapa lugna stunder där barnen kan få vila en stund. 

Flera informanter menade även att det är svårt att se på vissa barn att de är trötta, då de inte 

märks förrän vårdnadshavaren kommer, men att vara uppmärksam på stressymptom tog ingen 

upp. 

 

Hur kan vi underlätta för barn som vistas långa dagar i förskolan? 

Enligt resultatet som vi tagit del av inför studien, bör förskolan ha lugna platser där 

pedagogerna kan skapa lugnare stunder för barnen där de får vila och där ljudnivån inte är lika 

hög enligt informanterna. Pedagogerna behöver möta barnen med närhet och förstående, 

styrande aktiviteter på eftermiddagen bör undvikas då barnen ofta är för trötta det. Dela upp 

barngrupperna till mindre grupper, låt barnen vara mer utspridda och försök sänka ljudnivån 

anser informanterna. För att göra detta är utevistelse en lämplig tillgång då barnen även får ny 

energi. Informanterna beskrev även hur viktigt det är att pedagoger sprider ut sig inomhus 
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som utomhus eftersom barn ofta vistas där vuxna är. En klunga med pedagoger på utegården 

är därför inget att föredra. Andra sätt att underlätta för barn med långa dagar i förskolan är att 

ha kontinuitet i vardagen, då det minskar stressen hos barnen om de vet och är mer förberedda 

på vad som kommer hända under dagen. Brodin och Hylander (1997) anser i likhet med 

informanterna att verksamhetens uppbyggnad är viktig för att hålla ner barnens stress. Vissa 

barn kan reglera sig själva, men många barn blir lugnare av att ha fasta rutiner i 

verksamheten. De behöver mer stöd från pedagoger för att kunna reglera sin vardag och veta 

vad de bör göra för aktiviteter när de är trötta, respektive pigga. Svensson (1998) anser också 

att miljön har stor betydelse för hur barnen ska hantera sin vardag och eftersom det går att 

göra förändringar i hur det ser ut i förskolan, anser Svensson att det är en viktig del att 

uppmärksamma.  

 

Något som vi trodde att informanterna skulle ta upp, var om maten påverkar långa dagar i 

förskolan. Vi hade tankar om att mat påverkar trötthet i förskolan, och det var förvånande att 

det inte diskuterades något kring hur viktig matens energi är, speciellt för barn som går långa 

dagar i förskolan. Det här behöver dock inte innebära att informanterna inte ansåg att även det 

påverkar hur trötta barnen blir, men det var av någon anledning ingenting som framkom från 

informanterna.  

 

Barn behöver tid med sina vårdnadshavare 

Resultatet visade att barnets tid med vårdnadshavare är viktig, vilket även Broberg, Almquist 

och Tjus (2003) förklarat vikten av då anser att det är viktigt med en tidigt, trygg anknytning 

med sina vårdnadshavare. Enligt Ellneby (2010) har barn olika förutsättningar i livet i 

allmänhet, men det viktigaste för alla barn är att de behöver kärleksfulla vårdnadshavare som 

visar engagemang och ger barnen av sin tid. Precis som resultatet också visat behöver alla 

barn känna att de blir sedda, bekräftade och att vårdnadshavarna lyssnar på vad barnen har att 

säga.  Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) har sett att många barn träffar vuxna i förskolan fler 

timmar om dagen än vad barnet gör med sina vårdnadshavare. Det gör att relationen mellan 

pedagog och barn blir extra viktig för att barnet ska känna sig trygg.  Ju längre ett barn ska 

vara i verksamheten, desto viktigare är det att pedagogers anknytning till barnet är hög och att 

barnet kommer regelbundet så att en anknytning sker mellan barn och pedagog.  
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Samhällets utveckling 

Studiens resultat visade att samhället enligt informanterna är det som styrt mest kring varför 

barn har börjat vistas fler timmar i förskolan än vad barn gjorde förr. Att antalet barn i 

förskolan har ökat markant bekräftar Utbildningsstatistiksenheten (2015) och Harju och 

Tallberg Broman (2013) som kommit fram till att vårdnadshavare arbetar cirka tio timmar per 

dag. Det är enligt Harju och Tallberg Broman skillnad hur många timmar vårdnadshavare 

arbetar nu jämfört med förr. Resultatet visade enligt informanterna att vårdnadshavare ofta 

arbetar på annan ort än sin hemstad, vilket gör att pendeltiden också är en orsak till varför 

barnens tider i förskolan blir längre.  

 

Varför har en del barn långa dagar? Familjesituationer ser olika ut och av egna erfarenheter 

kan inte alla avsätta tid eller pengar för att kunna vara hemma den tid de vill. I frågan om 

vårdnadshavarna vill arbeta mycket fick vi inget generellt svar utan vi kom fram till att det är 

individuellt. Något som vi blev förvånade över att informanterna inte tog upp var att långa 

dagar för barnen kan ha blivit till på grund av ökat antal skilsmässor i samhället. Det handlar 

inte endast om arbetets krav utan även ekonomi utifrån om vårdnadshavaren är ensamstående 

eller inte. Nyman och Persson (2014) har fått fram att fram till mitten av 1900-talet var 

skilsmässor inte lika vanligt förekommande, men efter det ökade antalet skilsmässor markant 

fram till 2000-talet då antal föräldraseperationer avstannade till viss del, men det är än idag 

vanligt förekommande. År 2012 fanns nästan 480 000 barn vars föräldrar separerat eller som 

inte levt tillsammans. Nyman och Persson (2014) skriver att 35 procent av barn som har 

skilda vårdnadshavare, bor växelvis hos vårdnadshavarna och ungefär lika mycket hos båda. 

Vilket innebär att barn får två olika familjevardagar. Dock är det vanligast att barn bor mest 

hos en av vårdnadshavarna. Det här tror vi påverkar ekonomin och att den andra 

vårdnadshavaren kanske inte kan hämta barnet på förskolan tidigare någon dag, av den 

orsaken att det är den ena vårdnadshavarens vecka att ha barnet. Då det är vårdnadshavarens 

ansvar att hämta barnet när vårdnadshavaren slutat arbeta.  

 

Studiens avslutande reflektioner 

Syftet med studien var att ta reda på och beskriva pedagogers syn på barns långa vistelse flera 

dagar i följd i förskolan. Det vi kom fram till var att det är individuellt för varje barn, inget 

barn far illa av långa dagar i förskolan men alla barn påverkas av trötthet och stress som lång 

vistelse i förskola och tid utan vårdnadshavare. Vi har fått fram mer kring negativ påverkan av 
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långa dagar än positiv påverkan även fast det finns forskning som styrker att det sker positiv 

påverkan också och att all slags påverkan som sker är individuell och därför är det olika 

åsikter kring hur barn påverkas av långa dagar. Det är enligt studien viktigt att tiden mellan 

vårdnadshavare och barn finns, även om tiden som de har tillsammans är kort på vardagar, är 

kvaliteten av den tiden av största vikt. När tiden ges, även om det bara är någon timme innan 

läggdags, behövs all fokus från vårdnadshavare riktas till barnet.  

 

Har föräldrarna tid att sätta sig ner med dom en stund […] å vara med dom 

och leka […] eller är det liksom bara som en jättelång sprintellopp mot 

sängdags om man säger så. […] Det tror ja påverkar barna. […] Så ja tror att 

det har […] en stor betydelse. […] Hur, vilken, vad för sorts tid man har 

tillsammans med sina föräldrar hemma. […] För barn vill vara med sina 

föräldrar. […] Å hinner man inte det, de är klart att då har man ju ingen lust å 

gå å lägga sig. Tror jag! (Pedagog, 5) 

 

Metoddiskussion  

Vår tanke var först att endast intervjua fyra pedagoger var, men fick sedan intervjua en till då 

vi ansåg att vi behövde mer material kring hur de yngsta barnen påverkas av lång vistelse 

flera dagar i följd i förskolan. Vi valde att göra en studie vars syfte var att undersöka hur 

barns långa vistelse flera dagar i följd i förskolan påverkar barnen, enligt de nio pedagogerna. 

Vi har valt att undersöka det här i Sverige, därför har vi inte tagit del av särskilt mycket fakta 

kring hur det ser ut i övriga länder. Vi har även valt att göra våra intervjuer på mindre orter då 

det fanns mer lättillgängligt för oss. Vi tror och anar att vistelsetiden kan skilja sig något 

beroende på hur stor staden är. Vi tror att resultatet kanske hade varit lite annorlunda om 

intervjuerna hölls med pedagoger från exempelvis Stockholm, på grund av större befolkning. 

Intervjufrågorna kunde vi ha bearbetat mer genom att göra en testintervju före de intervjuer 

som hölls. Vi tror då att vi hade fått mer utförliga svar om frågorna hade specificerats mindre 

och varit mindre ledande. Vi hade exempelvis kunna använda oss av våra forskningsfrågor, 

hur påverkas barn som vistas flera långa dagar i förskolan, enligt pedagogerna och varför 

vistas barn långa dagar i förskolan, enligt pedagogerna för att få bredare svar. Flera 

informanter hade inte reflekterat över de frågor vi ställde och vi fick känslan av att flera av 

dem blev lite stressade av att svaren spelades in och att de ville ge ett konkret svar, mer än att 

de kunde slappna av i frågan och fundera djupare på frågorna. Vi har även funderat på om 

ordet påverkan har klingat negativt hos informanterna eftersom vi fått mer svar om negativ 
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påverkan, om det är informanternas uppfattning. Men samtidigt har vi fått en hel del kring 

positiv påverkan ur litteratur och vetenskaplig artikel.  

 

Om vi hade haft mer tid, hade vi gärna intervjuat femåringar för att få fram deras syn på långa 

dagar i verksamheten. Det vore intressant att se om det var liknande eller om det skilde sig 

från informanternas svar. Det vore även intressant att kunna komplettera med observationer 

för att kunna se med våra ögon om det är någon annan påverkan som vi ser än den som 

informanterna har sett. Det hade också varit lärorikt att skicka ut enkäter till vårdnadshavare 

om hur de anser att mötet mellan vårdnadshavare och barn är när de kommer för att hämta 

hem sina barn och hur deras kvällar ser ut.  

 

Från början var vi tre studenter som skulle utföra studien, då vi även skulle undersöka frågan i 

fritidshemmet. Studenten avbröt kursen i slutet av studien, men det här var inget som 

påverkade vår studie negativt utan gav endast arbetet en bättre inriktning då vi endast behövde 

fokusera på forskningsfrågan utifrån förskolans verksamhet. 

 

Vidare forskning 

Under studiens gång reflekterades det över fler frågor som skulle vara intressanta att forska 

vidare kring:  

 

- Vad säger barnen om långa dagar i förskolans verksamhet? 

- Stressen vid hämtning, hur bemöter pedagoger det här? 

- Hur ser relationen mellan vårdnadshavare och barn ut då barn vistas långa dagar i 

förskolan? 

- Hur kan pedagoger underlätta för barn som vistas långa dagar i förskolan? 

- Internationell utblick, hur är det andra länder? 

- Hur ser långa dagars påverkan ut i större städer jämfört med mindre orter i Sverige? 

 

Lång vistelsetid i förskolan blev titeln för studien då lång vistelse i förskolan var det vi ville 

undersöka och det vi tror att personer kommer söka på som sökord i Diva om de skulle vilja 

läsa något kring det här området.  
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Bilaga 1  Samtycke och informationsbrev 

    Hej! 

Jag studerar till förskollärare och förskoleklasslärare via Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping, HLK. Jag skulle vilja genomföra en intervju med dig, som är 

pedagog och som arbetat länge i den pedagogiska verksamheten.  

 

Under intervjun vill jag spela in allt via min mobiltelefon, för att kunna transkribera intervjun 

och för att kunna visa upp för min examinator utifall hon/han skulle vilja höra den. Det är 

dock endast jag och min examinator som kommer kunna lyssna på den här intervjun och inga 

namn kommer användas i vår studie, de som läser studien kommer inte kunna härleda till vem 

som svarat i den här intervjun.  

 

Syftet med studien är att få kunskap kring hur barn enligt pedagogerna påverkas av att vistas 

minst 40 timmar i den pedagogiska verksamheten. Därför skulle jag vilja intervjua dig för att 

få din erfarenhet. Vi är 3 studenter som kommer skriva den här studien tillsammans, två 

förskollärare och en lärare som är inriktad till fritidshem. Men det är som sagt bara jag och 

examinatorn som kan lyssna på intervjun, de andra två studenterna kommer endast få ta del av 

min transkribering där inga namn på varken dig, förskolan eller stad kommer finnas med. 

 

Du får när som helst avbryta intervjun om du inte vill fortsätta, men jag måste spela in allt 

som sägs så examinatorn kan höra vad som sades ifall det behövs. 

Med vänliga hälsningar 

 

Caroline Hult 

Mobilnummer: 073 XXX XX XX 

 

 

   



 

 

 

Bilaga 2   Samtycke och informationsbrev 

Hej! 

Jag läser till förskollärare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, HLK. 

Jag skulle vilja genomföra en intervju med dig, som är pedagog och som arbetat länge i den 

pedagogiska verksamheten.  

 

Under intervjun vill jag spela in allt via min mobiltelefon, för att kunna transkribera intervjun 

och för att kunna visa upp för min examinator utifall hon/han skulle vilja höra den. Det är 

dock endast jag och min examinator som kommer kunna lyssna på den här intervjun och inga 

namn kommer användas i vår studie, de som läser studien kommer inte kunna härleda till vem 

som svarat i den här intervjun.  

 

Syftet med studien är att få kunskap kring hur barn enligt pedagogerna påverkas av att vistas 

minst 40 timmar i den pedagogiska verksamheten. Därför skulle jag vilja intervjua dig för att 

få din upplevelse av det här. Vi är 3 studenter som kommer skriva den här studien 

tillsammans, två förskollärare och en lärare som är inriktad till fritidshem. Men det är som 

sagt bara jag och examinatorn som kan lyssna på intervjun, de andra två studenterna kommer 

endast få ta del av min transkribering där inga namn på varken dig, förskolan eller stad 

kommer finnas med. 

 

Du kan när som helst under intervjun avbyta och säga att du inte vill bli inspelad längre eller 

inte vill delta i intervjun. Då kommer inte intervjun att användas alls i studien. 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Wallstål 

Mobilnummer: 076 XXX XX XX 

 

 



 

 

 

Bilaga 3        Intervjufrågor 

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

den pedagogiska verksamheten? Förklara gärna. 

2.  Vad anser du som pedagog är långa dagar för ett barn i den pedagogiska 

verksamheten? 

3. Hur har du upplevt att barn som gått minst 40 h per veckan har fungerat i samlingarna 

i den pedagogiska verksamheten? 

4. I leken? 

5. I det sociala samspelet med andra barn? 

6. I det sociala samspelet med vuxna? 

7. Hur har du upplevt att barn som gått minst 40h per veckan påverkats på det 

individuella planet? 

8. Hur ser tidfördelning ser ut mellan barnen i din pedagogiska verksamhet? 

9. På vilket eller vilka sätt har du upplevt att utevistelsen påverkar barn som vistas långa 

dagar i den pedagogiska verksamheten? 

10. Vad anser du att du som pedagog kan göra för ett barn som är långa dagar i den 

pedagogiska verksamheten? 

11. Hur ser samspelet ut mellan pedagogerna och föräldrar när barnen har långa dagar i 

den pedagogiska verksamheten? 

12. Hur ser samspelet ut mellan föräldrar och barn när barnen har långa dagar i den 

pedagogiska verksamheten? 

13. Är samspelet annorlunda där jämfört med än barn som har korta dagar i den 

pedagogiska verksamheten? 

14. Har du något annat som du skulle vilja tillägga i den här intervjun? 

 

Vi ställde även olika följdfrågor under intervjuerna som inte var formulerade i förväg. 

 


