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ABSTRAKT 

 

Författare: Anna Henriksson och Malin Larsson 

Titel: Förskolan och barns välbefinnande – En kvalitativ studie utifrån pedagogers 

tankar och erfarenheter om barns påverkan av den Moderna livsstilen och hur förskolan 

bemöter den 

Engelsk titel: Preschool and children’s wellbeing– A qualitative study based by 

teachers whose working in Preschool their thoughts and experience about the children’s 

influence by the new Modern lifestyle including how the preschool meets these children 

in real life.    

                                                                                                             Antal sidor: 28                                             

 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om den ”Moderna livsstilen” 

avspeglar sig på barnen och deras välbefinnande. Likaså har det undersökts om hur 

pedagogerna på förskolorna bemöter dagens barn och hur de arbetar för barnens 

välbefinnande. Undersökningen genomfördes med kvalitativa enkätintervjuer med nio 

verksamma pedagoger som alla har många års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet. 

Resultatet av pedagogernas svar visade att familjebilden har ändrats under de senaste 10-

15 åren och familjerna idag är mer stressade. En möjlig orsak till detta är föräldrarnas 

känsla av tidsbrist och krav att leva upp till alla förväntningar som ställs i den ”Moderna 

livsstilen”. Barnen vistas till stor del av sin vakna tid på förskolan i stora barngrupper 

som innebär många olika kontakter för barnen. Barns välbefinnande kan påverkas av 

relationen till sina föräldrar, men även av relationen till pedagogerna på förskolan. 

Barnens hemmiljö och förskolemiljö är också av betydelse. En ogynnsam relation kan 

äventyra barnens välbefinnande på många sätt.  

Nyckelord: Livsstil, välbefinnande, tidsbrist, förskola, förhandlingsfamilj, curlingfamilj,  
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1. Inledning  
Samhället har förändrats i snabb takt under det senaste århundrandet då utvecklingen 

har gått från bondesamhälle genom industrisamhälle till informationssamhälle. Den 

snabba samhällsutvecklingen har gett oss som individer stora möjligheter till att 

forma våra egna liv. Idag finns det ett stort urval av möjligheter där individen kan 

välja vilka vägar de vill gå och vad de vill uppnå med sitt liv. Det kan låta enkelt 

men som det gamla ordspråket säger så är det så att ”mycket vill ha mer”. Människan 

strävar idag hela tiden mot något mer och blir aldrig nöjd med det de har. Det är 

många gånger svårt att stanna upp här och nu. Enligt Ellneby (1999) kännetecknas 

dagens samhälle av ett högt tempo med höga krav på oss människor, som dessutom 

ökar allt mer. 

Familjer idag lever ofta under stress och många föräldrar har ofta dåligt samvete för 

att inte alltid räcka till för sina barn eller hinna med sig själva. Stressen som 

familjerna upplever både i arbetslivet och privatlivet kan få en effekt av att 

påfrestningarna i den ena faktorn blir för hög och följden av det blir att den lediga 

tiden med familjen går åt till återhämtning (SoU, 2014). Många föräldrar strävar efter 

en idealbild som innefattar både familjeliv, karriär, hög materiell standard och att 

vara ständigt uppdaterad på ny teknik där man alltid är kontaktbar. Att bilda familj 

och få barn är ett projekt precis som att göra karriär, skapa ett hem, ha en aktiv fritid 

eller förverkliga sig själv (Barnombudsmannen, 2007). De flesta föräldrar älskar sina 

barn och vill deras bästa. De ger barnen rätten och förtroendet att vara med och fatta 

beslut i familjen. Det är positivt, men ibland vill föräldrar så mycket att de inte klarar 

av att ta sitt vuxenansvar och bestämma över sina barn. Detta kan leda till att de inte 

säger nej till barnen för att undvika konflikter med dem.  

Förväntningarna många föräldrar ställer på sig själva är att de ska arbeta heltid från 

det att barnet är ett år samtidigt som de tänker sig fortsätta ha ett rikt socialt liv. En 

ekvation som är näst intill omöjlig att nå upp till även om man är två som delar på 

ansvaret (SoU, 2008). 

2. Syfte 

Vår kvalitativa undersökning utgår från samhällets utveckling och om den på något 

sätt påverkar våra barn och deras välbefinnande. Det övergripande syftet med 

undersökningen är att utifrån pedagogers erfarenheter och tankar, samt litteratur och 

forskning tar reda på om den ”Moderna livsstilen” som så många familjer lever idag 

avspeglar sig på barnen i förskolan. Vi kommer även undersöka om hur pedagogerna 

bemöter barn i förskolan med den beskrivna livsstilen samt på vilket sätt 

pedagogerna arbetar och utformar verksamheten för barnens välbefinnande. 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur påverkar den moderna livsstilen barnens välbefinnande och i så fall på 

vilket sätt avspeglas det på barnen? 

2. Hur kan pedagoger arbeta för barnens välbefinnande på förskolan? 
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3. Bakgrundsmaterial 

I följande kapitel kommer en historisk bakgrund, utveckling samt familjernas 

livssituation och krav på samhället att belysas. Samhället har förändrats i snabb takt 

och med det har det skapats ett behov av förskola för barnen då båda föräldrarna är 

ute i arbetslivet. Vidare kommer det att beskrivas om det nya föräldraskapet och 

tidsbrist i familjerna samt hur den nya livsstilen som dagens familjer lever utefter 

idag påverkar barnen.  

3.1 Samhällsutvecklingen i Sverige – kort historik 

Sverige var under slutet av 1800-talet till 1900-talet ett jordbrukssamhälle, under 

denna period skedde stora förändringar genom industrialiserings-, urbaniserings- och 

demokratiprocesserna. Befolkningen ökade markant i Sverige och framför allt 

städerna ökade sin befolkning då många yngre, framförallt kvinnor sökte sig arbete 

och inkomst, Tallberg Broman (1995). Enligt Bäck- Wiklund och Bergsten (2001) 

uppkom det moderna samhället redan under mitten av 1700- talet och diskussionerna 

idag kretsar kring om vi fortfarande lever i det moderna samhället eller om vi istället 

ska leva under begreppet post- eller ett senmodernt samhälle. Begreppet 

senmodernitet kom till genom svensk ungdomsforskning och begreppet användes 

sedan vid beskrivning av samhällets förändring och inleddes i slutet av1950- talet 

och början av 1960- talet (Bäck- Wiklund och Bergsten, 2001). Nu förändrades 

samhällets struktur genom att små arbetsplatser dog ut för att ersättas med större 

produktionsenheter. Synen på arbete och kraven på arbetarna förändrades då 

produktionen rationaliserades. Små orter som innan symboliserades med trygghet 

och försörjning gynnades allt mindre och manliga dominerade produktionen började 

vackla allt mer och den offentliga sektorn utvecklades. Inom den här sektorn fanns 

stora möjligheter för kvinnorna att arbeta. Utbildning blev nu också möjligt för alla 

och inte endast för en del som det var tidigare. Förutsättningarna för familjerna 

förändrades på många sätt, kvinnorna som tidigare ansvarade för hemmet gav sig nu 

ut på arbetsmarknaden vilket gjorde att familjernas krav på samhället ändrades(Bäck- 

Wiklund och Bergsten, 2001). I och med denna förändring utvecklades 

barnomsorgen och den nya moderna familjebilden tar form, detta innebär bättre 

ekonomiska och sociala förutsättningar. Den moderna familjebilden innebar att 

männen var tvungna att ta mer ansvar i hemmet, dock kommer det att ta tid innan vi 

har en fullt fungerande familjepolitik som gör att kvinnor och män delar på familjens 

ansvar (Johansson, 2009).  

3.2 Från barnkrubba till dagens förskola 

I och med att kvinnorna alltmera arbetade utanför hemmet och att familjerna var 

geografiskt spridda blev det svårare med tillsyn av barnen. Barnen hade tidigare haft 

en roll i hemmet att hjälpa till med arbete men allt eftersom kvinnorna begav sig ut i 

arbetslivet utanför hemmet blev barnen utan tillsyn. Barnen var tvungna att 

integreras i samhället (Tallberg Broman, 1995). Sverige startade sin första 

barnkrubba i Stockholm 1854 med en enda uppgift, vilken var att ta hand om 

lösspringande barn på gatorna, barnen skulle fostras, verksamheten saknade dock 

helt pedagogisk tanke (Persson, 1998).  
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Ellen Key känd författare och pedagog har i sin bok ”Barnets århundrande” från år 

1900 uttalat sig kritiskt mot den verksamhet som bedrevs i barnkrubbor och 

kindergarten. Hon menar att disciplinen och ordningen som rådde i verksamheten 

hämmade barnets förutsättningar till att bli självständiga individer (H Gustavsson, 

2011). Key menar vidare att barnen borde få tillbringa längre tid hemma med sina 

mödrar, men hon insåg att denna hemmavistelse mest var en förhoppning och att 

förskolan skulle komma att ha en betydande roll i framtiden. Förskolans historia har 

främst präglats av Friedrich Fröbel i Tyskland (1782-1852), som utifrån sitt arbete 

och tankar haft stor betydelse för utvecklingen av småbarnsinstutionerna, 

(Skolverket, 1998). Sveriges första barnträdgård startades i Stockholm 1896. 

Verksamheten hade en pedagogisk inriktning som grundade sig på Fröbels filosofi. 

Barnträdgården var till för välbärgade föräldrars barn i åldern 3-7 år. Barnens 

vistelsetid var 3-4 timmar per dag och var relativt kostsamt för föräldrarna (Persson, 

1998). Barnträdgårdarna dominerade i Sverige fram till 1930 och 1940- talet, 

därefter utvecklades barnomsorgen snabbt och den pedagogiska verksamheten 

förändrades till att likna den barnomsorg vi har idag.  

1980-talet innebar mindre barngrupper på förskolan och det var ovanligt att det var 

mer än 15 barn i varje grupp. Den verksamhetsbilden förändrades dock under 1990-

talet som är det decennium som innebar stora förändringar inom barnomsorgen. Nu 

skulle besparingar göras inom barnomsorgen, vilket resulterade i större barngrupper 

med sämre personaltäthet, nu ökade barnantalet från 14-17 barn per grupp. Samtidigt 

bidrog 1990-talet med positiva förändringar då daghem blev till förskola i och med 

att förskolan fick sin första läroplan, Läroplan för förskola, Lpfö98 (Richardsson, 

1998). Waldenström (2014) refererar till Haug som är en norsk professor i pedagogik 

som poängterar att läroplanen har fått ett positivt mottagande av pedagogerna i 

förskolan. Förskolans roll är att stötta barnet på ett pedagogiskt sätt i deras 

utveckling och lärande (Skolverket, 1998). Utvecklingen har med läroplanens 

intågande gått fort framåt där en pedagogisk verksamhet, utveckling samt lärande nu 

mer har en central roll i förskolan.  

Förskolan har nu en ny reviderad läroplan Lpfö98(2010) med förtydligande mål och 

ökat ansvar på förskollärarna som indirekt pekar på en utveckling där fler utbildade 

förskollärare krävs. Förskolans roll har även blivit viktigare för barnens 

välbefinnande då de spenderar allt fler timmar på förskolan. ”Kvalitén i förskolan 

oroande låg – ny statlig utredning behövs” är en artikel från läkartidningen skriven 

av barnpsykiatrikern och före detta överläkaren Magnus Kilbom (2004). Där 

poängterar han att förskolans kvalité som mycket viktig då barns första levnadsår är 

avgörande för barnets psykiska hälsa. Kilbom (2004) påtalar också barnens långa 

dagar i förskolan och riktar sin oro främst till våra yngsta barn i förskolan som idag 

har allt för långa vistelsetider och poängterar att var femte ettåring vistas lika länge 

på förskolan som föräldrarna på sina arbeten.  För en del barn är föräldrarna och 

hemmet ett komplement till förskolan. Att barnen ska vara på förskolan endast när 

föräldrarna arbetar eller studerar är idag inte lika självklart. Barnomsorgen har ofta 

debatterats i media. Debatten har då till exempel gällt barngruppernas storlek i 

förhållande till antal anställda pedagoger. Waldenström (2014) visar på en svensk 

doktorsavhandling som tar upp vad som är viktigt för förskolans kvalitet och om 

personalens kompetens eller personaltätheten som är av mest betydelse för 

förskolans pedagogiska kvalitet. Resultatet från studien visar att det som är mest 

avgörande för förskolans kvalitet är personalens kompetens samt kreativitet. Dock 
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visade en kunskapsöversikt från Skolverket (2001) att barngruppernas storlek var av 

störst betydelse för förskolans kvalité, men visade också på att kompetensen hos 

personalen var också den viktig (Waldenström, 2014). Waldenström sammanfattar 

resultaten med att det är rimligast att personalens kompetens är av mest betydelse för 

förskolans pedagogiska innehåll medan gruppstorleken är av störst vikt för barnets 

hälsa och välbefinnande (Waldenström, 2014). Viktigt är att inte tro att bara för att 

verksamheten är av god kvalitet så är barnen automatisk vid bättre hälsa. Om man 

enbart utgår från personaltäthet kan det ge en anblick av att verksamheten är av god 

kvalitet men i verkligheten, innebär det en stressig miljö för barnen då barnen har 

många relationer att knyta an till (Waldenström, 2014).  

3.3 Förhandlingsfamiljen, Curlingfamiljen - dagens moderna 
livsstil 

Ett föräldraskap kan idag se ut på många olika sätt och med olika sammansättningar 

och i det följande kapitlet kommer begreppet livsstil förklaras samt dess uppkomst. 

Den karaktäristiska familjen som lever utefter den Moderna livsstilen kommer här 

även att beskrivas.  

I Nordiska Livsstilsverkstan – En modell för intersektoriell samverkan mellan 

föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare (2012) kan man läsa att Alfred Adler, 

läkare och psykolog som introducerade termen livsstil i början av 1900- talet då han 

skrev om beteendemönster som bestäms utifrån vår personlighet och med alla våra 

egenskaper, våra värderingar och motiv. Adler påpekade dessutom att livsstil även 

formas av levnadsförhållande och socialt samspel. Han ger dessutom exempel på 

olika termer som formar en ”livsstil” som ekonomi, kultur samt tradition. 

Bäck- Wiklund och Lundström (2001) poängterar att samhället förändras hela tiden 

och medför att vardagsvillkoren och synen på oss individer också förändras. För 

barnen innebär förändringarna att de gått från att vara ett objekt till att bli ett subjekt 

där barnen nu mer representerar sig själv och är med och formar sin barndom. 

Författarna menar vidare att denna förändring även kan ses genom de stora 

omvandlingar som familjemönstren genomgått under de tre senaste decennierna. 

Familjens sammansättning kan idag variera på många olika sätt då det inte längre 

finns en mall för hur en familj bör se ut och vara (Bäck- Wiklund och Lundström, 

2001). Grandelius (2003) påtalar att de vuxna ibland är mer osäkra och rotlösa, de 

distanserar sig från barnens värld. Många föräldrar har lätt för att ge efter och ändrar 

regler utefter sina barns viljor och krav. Grandelius menar vidare att många föräldrar 

idag tycker det är genant att inte veta hur man ska förhålla sig till sina barn. Juul och 

Jensen (2003) pekar även de på att det skett förändringar där familjesituationerna har 

förändrats och påtalar att den livsstil som idag råder kan vara ogynnsam för 

familjernas relationer både för barn samt föräldrar. Juul och Jensen (2003) 

poängterar att en del föräldrar bortprioriterar den traditionella synen på 

barnuppfostran och att de provar idag olika vägar i sin barnuppfostran. Genom att 

vara osäker i hur man ska förhålla sig till sina barn innebär att konflikter ofta 

undviks. Konsekvenserna av detta kan då medföra att barnen utesluts från 

möjligheterna att träna konflikthantering(Juul och Jensen, 2003). Idag är inte 

tillvaron för familjen lika förutsägbar och lätt att hantera nu när föräldrarnas roll 

förändrats. Barn och föräldrar förhandla sig fram till vad som är bra respektive dåligt 

och om vad som är rätt och fel (Bäck- Wiklund och Lundström, 2001). 
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Forskare har diskuterat om en ny modern familjestil som de kallar 

förhandlingsfamiljen. Familjerna karakteriseras av att barnen tillåts att höras, ses 

samt ha inflytande (Sommers, 2008). Barnen har en central roll i familjen där de får 

synas och ta plats. Valet att skaffa barn är ett ansvar vilket kan leda till stress 

eftersom man hela tiden vill barnens bästa. Denna syn på barnet är betydande i den 

moderna familjen. Barn som växer upp och som hela tiden får synas och stå i 

centrum kan förvänta sig även att bli bemötta på detta sätt utanför familjen. De kan 

få ett bekräftelsebehov vilket gör att de ställer högre krav på sin omgivning. 

Förskolan och samhället får utifrån barnens behov och krav bemöta denna 

utveckling. Det är idag mer komplicerat att vara fostrare och lärare som i sin tur 

ställer krav på vuxna och pedagoger, både när det gäller personliga egenskaper samt 

hur man uppträder. För att barnen i förskolan ska få möjlighet till att lära måste 

miljön vara trygg och inspirerande. Pedagogerna måste se varje barns möjligheter 

samt som pedagog engagera sig i både enskilda barn som hela gruppen 

(Lpfö98,reviderad, 2010)  

Tidigare var mannen den som var centrum i familjen medan det idag är barnen, de så 

kallade ”curlingbarnen” som är i centrum. Ett ”curlingbarn” kan beskrivas vid ett 

kompetent barn, men ett barn som dessutom ett överbeskyddat barn(Skolverket, 

2010). Bent Hougaard (2004) myntade begreppet curlingförälder och karakteriserar 

curlingföräldrar vid att det är föräldrar som är relativt välutbildade och som arbetar 

mycket samt upplever sig som stressade. En curlingförälder har dessutom höga 

ambitioner för sina barn, de ska aldrig behöva sakna något och barnen får sina behov 

tillgodosedda redan innan barnen själva känner av några behov. Barnen tillåts själva 

bestämma och komma fram till olika beslut, detta för att föräldern ska kunna undvika 

att gå in i konflikter med sina barn. Det är ingen bra utveckling menar Hougaard som 

poängterar att barn har varken tillräckligt med kunskaper eller erfarenheter nog och 

är inga ”små vuxna” som föräldrarna ska förhandla med. Barn behöver vuxna som 

både ger bekräftelse och uppmuntran (2004). Ett curlingföräldraskap innebär att 

föräldern både underlättar och undanhåller mycket för sina barn och av att man som 

förälder tenderar att lägga överdrivet fokus på sina barn. Det kan medföra risken att 

barnen tappar respekt för sina föräldrar och man kan rikta en oro inför hur dessa barn 

senare i framtiden ska kunna tackla eventuella motgångar i livet samt om hur de ska 

klara skolgången, där de plötsligt måste dela tillvaron med fler barn som även de är 

vana vid att stå i centrum och ta plats. Nu blir barnet en i mängden (Skolverket, 

2010).  

Hougaard tar även upp vårt ökade välstånd idag som medfört att vi nu har råd att 

kunna ge våra barn fler saker än tidigare. Hougaard beskriver att barnens rum idag 

allt oftare ser ut som en leksaksbutik. Saker ligger utspridda på golvet där något är 

trasigt, saknas batteri och många av sakerna är av billig plast som masstillverkats. 

Det är inte heller alltid en bra utveckling då det medför att barnen är glada och 

tillfredsställda för stunden och tenderar att bli mindre och mindre tacksamma för alla 

saker de får. Tanken med att kunna ge sina barn materiella saker är god men att 

barnen skulle bli mindre tacksamma och aktsamma om sina saker var inte meningen 

med vår godhet. Vi ger våra barn saker av välvilja, för fridens och för vårt samvetes 

skull samt för att vi idag faktiskt har råd, men barn blir inte gladare av att ha ”många 

saker” kan konstateras då glädjen ofta är kort och ”modestyrd” (Hougaard, 2004). 

Dagens familjer har slitningar mellan den ”gamla goda tiden” och dagens moderna 

samhälle. Den ”gamla goda tiden” som innebar att mamman ständigt var närvarande 

i hemmet och ansvarade för barnen medan pappan försörjde familjen. I dagens 
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moderna samhälle arbetar oftast båda föräldrarna heltid medan barnen vistas den 

mesta tiden i verksamheter utanför familjen. Enligt Sommers (2008) kan detta leda 

till en osäkerhet hos familjerna och vetskapen om att inte räcka till. Hamilton (2004) 

uttalar sig om att föräldrar idag koncentrerar sig på sin karriär. Barnen blir aktiverade 

med olika fritidsaktiviteter eller blir underhållna vid teven. Hamilton påtalar vikten 

av att föräldrarna måste ta ansvar och våga sätta gränser.  

Den ”nya moderna livsstilen” som här beskrivits innefattar att man som förälder vill 

leva ett stillsamt familjeliv samtidigt som man vill hålla kvar vid en livsstil som man 

hade innan man bildade familj. Denna ”moderna livsstil” med dagens höga tempo i 

vårt samhälle påverkar oss och alla symptom på stress kryper allt lägre ner i åldrarna 

(Kågesson, 2005). Barn och ungdomars hälsa har på senare tid uppmärksammats allt 

mer och enligt socialstyrelsens hälsorapport (2009) mår barn och ungdomar allt mer 

psykiskt dåligt trots det att vi faktiskt lever i ett välfärdsland. Det får i sin tur stöd av 

Sven Bremberg som är docent, då han menar att barns hälsoutveckling i Sverige är 

över lag positiv och de flesta barn i vårt land växer upp under goda materiella 

förhållanden och de har föräldrar som bryr sig om dem. Ett av våra största 

hälsoproblem är dock ändå psykisk ohälsa under uppväxtåren (Bremberg, 2001). 

3.4 Det moderna föräldraskapet – brist på tid 

Lars Plantin är professor i socialt arbete och har skrivit forskningsrapporten 

”Föräldraskap och arbetsliv – om lojalitetskonflikter i familjelivets vardag” 

(SoU:2014). Plantin (2014) sammanfattar resultaten från olika studier kring ämnet 

föräldrars tidsbrist. Tiden räcker inte till för att kunna uppnå alla förväntningar och 

krav som idag ställs, dels från föräldrarna själva men även det som ställs från andra. 

Negativ stress är en vanligt förekommande beskrivning till småbarnsföräldrars 

vardagsliv (SoU:2014). Föräldrars känsla av tidsbrist är en viktig aspekt av 

familjelivet menar även Larsson (2007) som beskriver att tidsbrist sänker människors 

välbefinnande. Om man ideligen utsätts för stress under längre perioder utan chans 

till återhämtning finns det en påtaglig risk ur ett hälsoperspektiv (SoU, 2006). 

Upplevelserna av brist på tid för sina familjerelationer gör att man även ökar tempot 

på arbetsplatsen för att hinna hem till familjen i rimlig tid. Det för med sig att man 

upplever för höga krav samt stress på sin arbetsplats som i sin tur leder till längre 

arbetsdagar som resulterar i att man får mindre tid och energi kvar till de nära 

relationerna (Larsson, 2007). Evalotte Mörelius är specialssjuksköterska inom häls – 

och sjukvården för barn och ungdomar, medicin doktor och docent i omvårdnad med 

inriktning mot pediatrik. Hon har forskat om stress hos barn och föräldrar och har 

skrivit boken ”Stress hos barn och ungdom” (2014). Mörelius tar även hon upp i sin 

bok om att det är svårt att leva upp till alla krav och förväntningar som råder, både 

från föräldrarna själva som från andra håll som till exempel samhället, tränaren eller 

skolan. Kraven blir tydligare med tiden då barnen blir äldre och börjar skolan med 

alla dess krav. Trots det vill Mörelius ändå påpeka att barnen på förskolan redan har 

krav på sig att lyckas i olika situationer. Det kan vara att bygga det högsta tornet till 

att vinna i spel (Mörelius, 2014). Vi ska naturligtvis inte undvika att ställa krav på 

våra barn menar Mörelius vidare, men kraven måste vara rimliga och utgå från 

barnens egna förutsättningar för att sedan successivt öka kraven utefter barnens takt 

och utveckling. Barns självförtroende växer av att de får rimliga krav som de kan 

lyckas uppnå. Underkrav kan vara lika stressande som att få för höga krav poängterar 

Mörelius och kan liksom överkrav medföra att självförtroendet påverkas negativt. 

Barnet kan då känna att det kan mer än det får lov att visa. Mörelius (2014) nämner 
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den amerikanska forskaren Robert Sapolosky som har gjort forskning på barn och 

orsaker till deras stress. Han menar på att det finns många olika orsaker till stress 

under barndomsåren och att det oftast är flera olika faktorer som spelar in vid 

långvarig stress. En orsak till stress hos barn är familjen och barnets psykosociala 

miljö. Barnets familj och dess psykosociala miljö är av betydelse för barnets 

välbefinnande samt föräldrarnas förmåga att vara goda förebilder för sina barn 

(Mörelius, 2014).  

Mörelius (2014) beskriver även hon problematiken kring tidsbrist med att föräldrar 

idag skapar en ”tidshets” hos sina barn. Det sker innan barnet utvecklat sin 

tidsuppfattning, lärt sig klockan och innan de fått ansvar över att passa tider. Nästan 

alla som är förälder har i förberedelser inför en händelse eller aktivitet med att 

påskynda barnet med orden ”skynda dig vi har bråttom vi måste gå nu om vi ska 

hinna”. Redan som nyfödd tar barnet åt sig dessa ord och känner av föräldrars stress 

och det är inte sällan att barnet skriker eller gråter just vid dessa tillfällen, måste gå 

på toaletten precis när overallen är på, vilket Mörelius menar på är den här 

tidsjaktens baksida (Mörelius:2014).  

Enligt rapporten från Skolverket (2010) tillbringar föräldrar mer tid med sina barn 

idag än ”förr i tiden”, fast jämför man 2000- talet med 1980- talet är resultatet att 

föräldrarna tillbringade mer tid med sina barn under 1980- talet. I rapporten förklaras 

föräldrars tidsbrist idag med att det kan bero på att föräldrar vill göra karriär eller har 

höga konsumtionsvanor. Konsekvenserna av det blir att barnen blir åsidosatta på 

grund av föräldrarnas tidsbrist till familjen. Något som kan ses som positivt i att båda 

föräldrarna arbetar är att det har medfört att barnens materiella villkor har förbättrats 

enormt under 1900- talet. Barn i Sverige mår relativt bra jämfört med andra länder i 

Europa under 2000- talets första decennium är ett resultat som 

Världshälsoorganisationen visar. Detta är förstås goda resultat men Tapio Salonen 

som är professor i socialt arbete påtalar dock att klyftorna mellan de barn som lever 

under god ekonomisk levnadsstandard och de som inte har det lika gott ställt ökar allt 

mer (Skolverket, 2010).  

Forskaren Lars Dencik beskriver att det idag är svårt att få tiden att räcka till för 

familjer då de ska försöka få ihop ”livspusslet” med alla krav som ställs. Dencik 

poängterar att det sociala livet har tagit över arbetsplatserna och arbetet förs med 

hem där familjerna samtidigt ska få vardagslogistiken att flyta på. På grund av 

tidsbrist uppstår det många konflikter i familjelivet, även om studier visar att 

familjerna försöker undvika konflikter i största möjliga mån. Konflikter undviks 

genom att föräldrarna är sina barn till lags och låter de få sin vilja igenom, vilket kan 

bero på föräldrars dåliga samvete. På så sätt menar Kristiansson, Baldur att 

familjerna kan leva bekvämt vidare utan att märka att stressen faktiskt finns där i 

föräldrarnas vardag (Skolverket, 2010).  

3.5 Faktorer i familjernas livsstil som är av betydelse för 
barns välbefinnande och utveckling 

Det finns undersökningar som påtalar vikten för vissa specifika egenskaper hos 

föräldrarna som är av betydelse för ett gott välbefinnande och utveckling hos barn. 

Dessa specifika egenskaper är att föräldrarna innehar förmågan att känslomässigt 

kunna knyta an till barnet och visa barnet omtanke och kärlek, samtidigt som man 

som förälder ska ge barnet tydliga ramar och kunna sätta gränser. Bremberg (2001) 

menar att föräldrarnas förhållande till barnet och på vilket sätt man är med sitt barn 
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är av mest betydelse för barnets välbefinnande och utveckling. Larsson (2012) tar 

stöd av Susan Roxburgh (2003) i sin avhandling som beskriver att tid är en 

dimension av välbefinnande och menar på att tidsbrist ger sämre välbefinnande då 

det i sin tur försämrar kvalitén mellan familjemedlemmarnas relationer till varandra. 

4. Teoretisk anknytning 

I vårt arbete har vi valt att utgå från två olika teorier, Bronfenbrenner och Bowlby 

eftersom de teorierna stämmer bra överens med vårt valda ämne, ”Dagens moderna 

livsstil”. Ämnet vi valt tar upp hur den moderna livsstilen återspeglar sig på barnen 

samt hur pedagogerna på förskolan kan arbeta för barnens välbefinnande.  

4.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologi 

Urie Bronfenbrenner, född 1917 i Sovjetunionen och växte upp i Amerika. Han var 

utvecklingspsykolog och var upphovsmannen till utvecklingsekologin som är en 

övergripande systemteoretisk modell. Bronfenbrenners modell framställer hur barns 

utveckling påverkas av olika relationer samt barnets miljö, det vill säga helheten runt 

barnet (Imsen, 2006). Författaren menar vidare att Bronfenbrenner är kritisk mot den 

utvecklingspsykologi där barnet endast studeras som individ i främmande situationer 

och miljöer. Samspelet med dess omgivning och miljö läggs det ingen fokus på och 

enligt Bronfenbrenner är det viktigt att studera barnet i den miljö som för barnet är 

en naturlig bekant miljö i deras vardag med för dem kända vuxna (Imsen, 2006).  

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori finns det tre punkter som är 

betydelsefulla för barns utveckling.  

Den första handlar om barnet i dess direkta närmiljö, mikronivån, som finns till 

exempel i den närmsta familjen, kompisar och förskola. Under barnets uppväxt 

kommer det att ingå fler närmiljöer i barnets närhet och tillsammans kommer detta 

bilda ett samspel och dessa kontakter kommer att bilda ett system, mesonivån. Det är 

betydelsefullt för barnets utveckling att interaktionen mellan de olika kontakterna 

fungerar på ett värdefullt sätt. På nästa nivå, exonivån, finns de miljöer som berör 

barnet indirekt, detta kan vara arbetsplatsen där föräldrarna arbetar. Slutligen har vi 

den nivå som kallas för makronivån, denna utgörs av ekonomiska, kulturella, 

historiska och politiska värderingar och förhållningssätt där de tidigare nämnda 

nivåerna omfattar.  

Enligt Bronfenbrenners modell är det enskilda barnets utveckling i centrum. Allt det 

barnet uppfattar och tänker samt hur de anpassar sig till de olika miljöerna och 

relationer. Alla dessa relationer och miljöer samspelar med varandra kring barnet på 

olika nivåer. För att förstå ett barn och bilda sig en uppfattning måste man ta hänsyn 

till båda föräldrarnas förmåga samt uppväxtmiljö. Bronfenbrenner menar vidare att 

om något saknas i föräldrarnas förmågor kan det uppvägas av till exempel förskolan. 

Sammanfattningsvis bygger Bronfenbrenners teori på samspel mellan relationer och 

miljö som i sin tur påverkar barnets utveckling. Vi människor är anpassningsbara och 

formas efter de värderingar som gäller i vår familj som i vårt samhälle och i vår 

omgivning (Imsen, 2006). 
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4.2 Bowlbys anknytningsteori 

John Bowlby grundade anknytningsteorin och anses vara den viktigaste psykologiska 

teorin. Teorin bygger på människors sätt att hantera omsorg samt självständighet i 

relationer. I anknytningsteorin är begreppet en trygg bas det mest centrala och 

föräldern har två syften när det gäller omsorgsförmågan då föräldern ska vara en bas 

för barnets utforskande samt att vara en ”hamn” dit barnet kan återvända och söka 

trygghet (Bowlby, 2010). Anknytning sker som mest under de tre första åren i 

barnets liv. Om barnet har en otrygg relation till sin förälder blir barnet otrygg och 

osäker samt förmågan att utforska världen begränsas. Barnet kan då inte lita på att 

föräldern ”den trygga basen” finns kvar när barnet vill återvända till sin trygghet. 

Reaktionen kan vid en sådan relation visas genom att barnet inte våga lämna 

föräldern eller så reagera barnet med att inte bryr sig om att föräldern finns där som 

trygghet. Kihlbom (2003) har undersökt om anknytningens betydelse mellan 

vårdnadshavare och barn och resultatet visade att en god relation mellan dessa är en 

förutsättning för en optimal utveckling.  

Att vara förälder är ett heltidsjobb sju dagar i veckan och det är dessutom slitsamt. 

Även om det blir något lättare med tiden då barnen blir äldre, innebär det även ändå 

mycket arbete för att främja barnens välbefinnande (2010). Den sociala omgivningen 

som omgärdar familjen har ibland svårt att förstå att man som förälder ibland 

behöver försaka sina individuella intressen och aktiviteter. Bowlby (2010) m.fl. 

(Grinker, 1962; Offer, 1969) pekar på att friska, lyckliga och självständiga tonåringar 

och unga kommer från familjer där föräldrarna är närvarande. Bowlby påpekar dock 

att det finns de som även trycker på motsatsen och försvarar då detta med att uttala 

att familjeliv innebär att man inte klarar av det ensam utan omvårdaren av barnet kan 

eventuellt i sin tur behöva stöd av någon annan. Det kan vara den andra föräldern 

som utgör den andra personen, men kan lika väl vara någon annan, som en mormor, 

en annan äldre person. Även tonårsflickor eller andra unga kvinnor kan utgöra detta 

stöd. Dessa fakta ses runt om i världen som självklara då samhällen är utformat 

därefter. Samtidigt har de rikaste samhällen i världen börjat bortse från den 

tryggheten och har i stället anammat att god ekonomi och materiella ting är av större 

betydelse än barnens välmående, välbefinnande och självständighet. Bowlby menar 

att vi skapat en bakvänd värld (Bowlby, 2010).  

 

4.3 Barn och stress i dagens förskola – behov av god 
anknytning  

Enligt Barnombudsmannen (2007) har barn i åldern ett till fem år som vistas under 

tillsyn utanför hemmet ökat drastiskt sedan 1970- talet. Genom 1990- talets 

utbyggnad av förskolan, i samband med ekonomiska neddragningar ökade 

barngruppens storlek.  Den effekten finns fortfarande kvar idag då det i stort sett inte 

skett någon förändring gällande barngruppernas storlek sedan år 2002 med 

genomsnitt 17 barn per grupp. Det har medfört att många barn drabbats negativt och 

framför allt de yngsta barnen, barn i behov av särskilt stöd, barn med annat 

modersmål, samt barn som kommer från socioekonomiskt mindre gynnande grupper 

(Barnombudsmannen, 2007). Detta leder i sin tur att stressen ökar hos både barnen 

som för pedagogerna på förskolan. Maxtaxans införande väger inte upp den 
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ekonomiska belastningen som förskoleverksamheterna kostar våra kommuner och 

det har även resulterat i ökad vistelsetid för barnen på förskolan och att systemet 

utnyttjas och timmarna för barnets vistelsetid på förskolan överskrids (Kågesson, 

2005). Barnens ökade vistelsetider får stöd från Skolverket (2003) som menar att det 

underlättar för pedagogerna om barnen vistas mer koncentrerat. Både Kågesson 

(2005) och Kilbom (2003) poängterar att den utvecklingen inte är bra för våra yngsta 

barn i förskolan och tycker inte att staten ska vara med och stödja detta.  

I boken ”Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande” (2012) tar 

Broberg m.fl. upp anknytningens betydelse för barn i förskolan. Broberg poängterar 

att förskolan idag är av stor betydelse för alla barn oavsett livssituation. Genom god 

kunskap om barns behov omsatt i praktiskt arbete, kan förskolan bli en trygg, viktig 

och lärorik för alla barn. Det är viktigt för ett litet barn att det finns en balans mellan 

nyfikenhet som gör att barnet vill och vågar ge sig ut för att utforska världen och 

trygghetssökande som får barnet att vilja hålla sig i närheten av 

anknytningspersonen. Den balansen är den avgörande skillnaden mellan tryggt och 

otryggt anknutna barn. I boken ger Broberg ett tydligt exempel för att visa på hur 

viktigt det är med trygghet för att kunna ta in olika intryck och våga utforska. 

Broberg beskriver en situation där du som vuxen sitter på en biograf för att se en 

spännande film och redan efter tio minuter börjar dina tankar fladdra iväg och du 

tänker på hur bråttom du hade innan du gick iväg och börjar nu tvivla på om du 

verkligen låste dörren och släckte ljuset innan du gick hemifrån. När dessa tankar i 

huvudet blir det näst intill omöjligt att hänga med i handlingen i filmen oavsett hur 

spännande filmen är och en oro sprider sig genom kroppen. Detsamma gäller för små 

barn om anknytningssystemet slås på genom att barnet blir orolig av någon 

anledning. Utforskandesystemet släcks och barnet börjar genast söka sig till sin 

anknytningsperson för att uppnå önskad närhet. När barnet sedan fått den närhet och 

trygghet som det behöver ska anknytningssystemet övergå till viloläge och 

utforskandesystemet kopplas åter på igen. Barnet kan tryggt återgå till sin lek. På 

förskolan är det viktigt att vardagen till största delen, så långt det går, karaktäriseras 

av att barnens anknytningssystem befinner sig i viloläge. I förskolans verksamheter 

finns det barn som har svårt att engagera sig i någon aktivitet, vilket kan bero på att 

deras anknytningssystem har slagit på och utforskandesystemet har slagits av. 

Broberg m.fl. (2012)  refererar vidare i boken till Watamura, Krytzer och Robertsson 

(2009)  som påtalar att forskning visar att om pedagoger är mer lyhörda och 

känslomässigt tillgängliga, bidrar det till mindre ihållande stressupplevelser hos 

barnen. Kihlbom, Lidholt, och Niss (2009) poängterar att de vuxna i barnens närhet 

är grunden för deras trygghet och det är av stor vikt att de vuxna förstår och kan 

tillgodose barnets grundläggande behov. Genom närvarande pedagoger kan man 

lättare avläsa barnets signaler och finns därmed till hands för att kunna hjälpa barnet 

med deras känslor som de uttrycker (Broberg m.fl.2012).  

En otrygg anknytning eller en otrygg ambivalent anknytning kan leda till en psykisk 

ohälsa, med detta menas att relationen inte fungerat tillfredsställande för att båda 

parter inte kan tyda och läsa varandras intentioner enligt Kågeson (2005). För att 

minska barnens stress och förbättra otrygga anknytningar krävs bland annat att 

pedagogerna på förskolan är väl insatta i sitt uppdrag och förväntningar. De optimala 

möjligheterna för att förverkliga detta är enligt Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) att 

pedagogerna har tid med barnet och kan lyssna in varje barns behov och svara på 

dem. Har barnet en otrygg anknytning som erfarenhet är andra attribut en stressfaktor 

som till exempel barngruppens storlek menar Skolverket (2005). Läroplanens fokus 
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på lärandet är en viktig del för barnens utveckling, men det är viktigt att vi inte 

glömmer för de yngsta barnen i förskolan är det viktigaste att barnen har goda 

relationer till sina föräldrar och andra vuxna samt kompisar. En förutsättning för ett 

lärande är att barnen har trygga relationer (Kihlbom, Lidholt och Niss, 2009). I en 

lagom stor barngrupp har barnet en bättre chans att knyta nya goda relationer och 

bevara sin självkänsla. Är barngruppen för stor känner sig barnet anonymt och kan 

inte knyta an de nya kontakterna uttrycker Skolverket (2005). En bra grund för barns 

utveckling är att förskolans verksamhet bör har mindre antal barn i barngruppen med 

välutbildad personal. Det ger dessutom förutsättningar till minskad stress (Ellneby, 

1999). 

5. Metod 

I det här kapitlet kommer examensarbetet tillvägagångssätt att presenteras och 

motiveras gällande metodval, urval av intervjupersoner, genomförande, etiska regler 

samt bearbetning och analys av intervjuer.  

5.1Metodval 

Syftet med examensarbetet bygger till stor del på pedagogers erfarenheter och tankar 

om den ”Moderna livsstilen” och om den påverkar barnens välbefinnande på något 

sätt, samt hur det i så fall visar sig på barnen i förskolan, valdes där av en kvalitativ 

metod då materialet samlades in. En kvalitativ metod kännetecknas av att den 

innefattar verbala uttryckssätt så som skrivna eller talande ordet. En kvantitativ 

metod används för att mäta och skapa statistik med hjälp av siffror och tal (Backman, 

2008). Trost (2005) förespråkar en kvalitativ undersökning om intresset ligger på 

människans resonemang kring ett visst ämne. En kvantitativ metod kändes där av 

inte relevant för undersökningen. Det kvalitativa synsättets huvuduppgift är att tolka 

och förstå resultaten som uppkommer, inte generalisera, förklara och förutsäga 

(Stukat, 2011).  

Tanken från början var att utföra muntliga intervjuer men på grund av tidsbrist och 

semestertider valdes det bort och i stället användes enkäter via mail. Med hjälp av 

enkäter som verktyg kunde även pedagoger från annan ort användas i studien, vilket 

kan bidra till ett bredare perspektiv på svaren.  

5.2 Urval 

Informanterna arbetar på sju olika förskolor varav fem förskolor ligger i samma 

kommun i en medelstor stad i södra Sverige. Den sjätte förskolan ligger belägen i 

närliggande mindre stad medan den sjunde och sista förskolan ligger i en medelstor 

stad i mellersta Sverige. Informanterna som har valts ut är från olika förskolor och 

olika kommuner för att få en bredare bild av resultatet. De som har svarat på frågorna 

har alla arbetat under flera år inom barnomsorgen, vilket är av vikt då 

examensarbetet handlar om förändring över tid. Att välja både förskollärare och 

barnskötare till intervjuerna var även det ett medvetet val då de båda 

yrkeskategorierna representerar personalsammansättningarna i verksamheterna.  

Av de tio valda pedagogerna är alla kvinnor mellan 32-55 år. I arbetet benämns 

informanterna med en siffra för att uppnå konfidentalitetskravet. Det blev nio 

informanter som fick svara på intervjuenkäten och det var ett bra underlag för att få 

ut tillräckligt med information för examensarbetet. Av de tio utskickade 

enkätintervjuerna var det nio stycken som besvarade frågorna. Hur många 
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informanter som behövs beror på studiens syfte påtalar Trost (2005).  Samtidigt 

framhåller Trost att ett litet antal intervjuer är att föredra då det insamlade materialet 

annars har tendens till att bli för stort och tungarbetat. Den personliga kopplingen till 

informanterna är av varierande grad då vissa är arbetskamrater till oss medan andra 

är personer som finns med i den privata umgängeskretsen samt några av 

informanterna är personer som är med på möten när olika förskolor träffas.  

5.3 Genomförande 

Informanterna kontaktades muntligt då de fick en förfrågan om de var intresserade av 

att delta i studien genom att svara på enkätfrågor via mail. Informanterna fick 

information om vad examensarbetet skulle handla om och gavs sedan betänketid för 

att bestämma sig för om de ville delta eller inte. Alla informanter tackade ja till att 

medverka och de fick sedan ett följebrev samt intervjufrågor utskickade till sig via 

mail (se bilaga 1 och 2). Informanterna fick även en presentation av oss där vi 

berättade om oss själva och syftet med intervjun samt datum för senast inskickat 

svar.  

5.4 Etiska ställningstagande 

Det finns fyra krav som anges i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

gäller vid vetenskaplig rapportbeskrivning. Enligt informationskravet ska forskaren 

informera de som av forskningen är berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. Våra undersökningspersoner fick informationen muntligt likväl som skriftligt i 

följebrevet som skickades ut via mail. På detta sätt är samtyckeskravet uppfyllt. I 

arbetet med temat intygas det att inga enskilda pedagoger kommer att nämnas vid 

namn och det intygas att allt som skrivs i examensarbetet inte går att härleda till 

något enskilt barn eller pedagog, samt vilka förskolor det är. På så sätt uppfylls 

konfidentalitetskravet som innebär att personuppgifterna ska förvaras på ett sätt att 

utomstående inte kan ta del av det som är skrivet om de som är med i 

examensarbetet. Allt material som har samlats in kommer endast att användas för 

forskningsändamål och kommer sedan att raderas. På så sätt är nyttjandekravet 

uppfyllt som innebär just detta att all insamlad fakta endast får användas för 

forskningen och dess syfte. I följebrevet informerades deltagarna om de fyra 

grundregler som framkommer i Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 

Informanterna fick dessutom muntlig samt skriftlig information om syftet med 

arbetet enligt de regler som finns formulerade under informationskravet. De har även 

fått information om att undersökningen är frivillig, vilket finns beskrivet i 

samtyckeskravet. När det gäller konfidentialitetskravet så anonymiserades alla 

informanter. I arbetet nämns inte heller förskolorna eller orter med namn. Enligt 

nyttjandekravets regler kommer de uppgifter som framkommer i enkätintervjuerna 

inte användas i något annat syfte än till arbetet.  

5.5 Bearbetning av enkätintervjuerna 

När allt material var insamlat lästes alla svaren igenom och strukturerades upp var 

fråga för sig med respektive svar från respektive informant. Syftet med 

struktureringen var att på ett lättare sätt se svaren och utifrån det bearbeta dem. 

Därefter jämfördes informanternas svar och det gjordes en sammanställning och 

analys, dessa presenterades i resultatkapitlet. I diskussionsdelen kopplades 
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informanternas svar till litteraturen, tidigare forskning samt valda teoretiska 

perspektiv.  

6. Resultat och analys 

Här presenteras resultatet av intervjuenkäterna och en del av informanternas svar 

kommer att belysas i den löpande texten. En analys kommer att presenteras efter 

resultatet där koppling till litteraturgenomgången görs.  

Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

1. Förskollärare i 14 år 

 

2. Förskollärare i 35 år 

 

3. Barnskötare och förskollärare, arbetat 34 år inom barnomsorgen. 

 

4. Barnskötare i 15 år.  

 

5. Förskollärare i 22 år.  

 

6. Förskollärare i 29 år.  

 

7. Barnskötare i 19 år. 

 

8. Förskollärare i 24 år. 

 

9. Förskollärare i 13 år. 

6.1 Hur påverkar den moderna livsstilen barnens 
välbefinnande och i så fall på vilket sätt avspeglas det på 
barnen? 

Barns allt längre dagar på förskolan – barns välbefinnande  

Alla informanter var överens om att barn idag tillbringar mer och mer tid på 

förskolan. De sista 15 åren har barnens timmar ökat drastiskt, vilket pedagogerna 

anser delvis bero på maxtaxan. När föräldrarna kommer för att hämta sitt/sina barn är 

de trötta och svarar med att styra och ställa över sina föräldrar och föräldrarna 

tampas med sitt dåliga samvete och är barnen till lags. Pedagogerna får ofta hjälpa 

föräldrarna vid hämtning med till exempel påklädning. Informanterna menar även att 

barnen idag lämnas på förskolan även om föräldrarna inte studerar eller arbetar, 

föräldrars ”egentid” har fått hög prioritet. I många familjer arbetar båda föräldrarna 

heltid i allt större utsträckning något som avspeglar sig i att barnen får färre lediga 

dagar samt att är man föräldraledig lämnar man det äldre syskonet på förskolan. 

Föräldrarna vill också fortsätta med sina egna fritidsintressen i samma utsträckning 
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som tidigare och ha kvar sitt stora umgänge. Det leder i sin tur till mer stress för hela 

familjen.              

Pedagog 3 påtalar att; 

”Många föräldrar försöker att leva samma liv som de hade innan de fick barn. 

Föräldrarna är mer aktiva själva utanför familjen ”egentid”. Båda föräldrarna 

arbetar ofta heltid. Barnen ska helst ha flera aktiviteter på kvällstid under veckan”.  

Pedagog 8 påtalar att; 

”Det är idag vanligare med karriärsföräldrar vilket gör att tempot höjs i familjerna. 

Barnens tempo höjs i och med deras långa dagar på förskolan och det visar sig i att 

barnen blir trötta och saknar sina föräldrar. Många barn idag är mer egocentriska 

och jaget är starkt 

Dagens stressade familjer – dagens moderna livsstil 

Informanterna påpekar att föräldrar idag missar sina barns uppväxt på grund av att 

barnen vistas större del av sin vakna tid på förskolan än vad de tillbringar hemma 

samt att föräldrar idag väljer karriär framför familjeliv. En informant tog upp att barn 

på förskolan inte får sova längre, för enligt deras föräldrar blir barnet alldeles för 

pigga på kvällen och kommer i säng för sent. Många barn är stressade i dagens 

samhälle och har svårt att ta det lugnt på grund av planerad fritid, barnen har svårt att 

aktivera sig själva. De får inte heller möjlighet att lära sig att ha ”tråkigt”. Eftersom 

många familjer lever i denna stressade vardag avspeglar det sig på barnen att de är 

mer splittrade och en följd av detta blir koncentrationsproblem samt att barnen blir 

högljudda och utåtagerande. Informanterna tycker ändå att barn idag mår bra men 

påtalar att många fler hade mått bättre om miljön runtomkring barnen hade varit 

lugnare med lägre ljudnivå. Detta hade bidragit till att barnens hjärnor varit piggare 

tror informanterna. En högljudd miljö tröttar ut och gör att man har svårare att ta in 

och bearbeta nya saker.  

Pedagog 7 påtalar att; 

”Barn idag känns mer ofokuserade samtidigt som de har mycket mer kunskaper än 

förr. De är speedade och har svårt att varva ner. De ska även hjälpas/servas med 

olika saker, vilket är något föräldrarna måste göra för att hinna med allt. Barnen får 

mindre tid att försöka själva. Barn idag svarar rakt ut och bryr sig inte så mycket om 

respekten för den som talar eller vad andra tänker och känner”.  

Pedagog 3 påtalar att;  

”Eftersom många familjer har en stressad vardag avspeglar sig detta i att barnen är 

mer splittrade idag, koncentrationsproblem, högljudda och flera barn har mera 

utåtagerande beteende”.  

Pedagog 9 påtalar att; 

”Många av dagens barn är stressade, forcerade, aggressiva, utåtagerande och 

högljudda. Det tror jag är en direkt spegling av hur samhället ser ut. Stora 

barngrupper gör att små barn får det stressigt och rörigt omkring sig, vilket jag tror 

kan skapa både fysiska och psykiska problem samt hämma deras utveckling”.  

 Informanterna upplever att många föräldrar idag har höga krav på pedagogerna på 

förskolan inte bara ur ett negativt synsätt utan även ur ett positivt synsätt.  De vill 
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sina barn väl och är måna om att förskolan håller hög standard med ett väl 

fungerande pedagogiskt arbetssätt.  

Pedagog 6 påtalar att;  

”Många föräldrar idag har höga krav på oss pedagoger ur en positiv synvinkel. Förr 

var omsorgsbiten det som var viktigast medan nu är även kunskapsbiten minst lika 

viktig” 

Tidigare var det omsorgsbiten som var det viktigaste för föräldrarna medan det nu 

läggs mer vikt på kunskapsbiten. Föräldrarna vill att barnen ska få upplevelser och 

lära sig nya saker samtidigt som de oroar sig när barnen är frånvarande att de ska 

missa något på förskolan. Förskolan idag är mer en institution där du ska lära dig 

något än ett ställe för förvaring. Läroplanen har bidragit till att statusen höjts och 

föräldrarna är mer insatta i det pedagogiska arbetet än vad de var tidigare. 

Informanterna upplever att barn idag är vana vid att det hela tiden måste ”hända” 

något och har svårt att bara vara. Tekniken stressar även barnen menar 

informanterna, då barn hela tiden uppdaterar sig med den senaste tekniken som till 

exempel Ipad, datorer och Iphone. De blir lätt beroende vid olika spel som finns på 

dessa tekniska hjälpmedel. Förskolan har en roll utöver det att barnen ska få tillgång 

till teknik, de ska även utvecklas till självständiga individer med social kompetens 

som kan samspela i leken och vardagen med andra barn. En informant nämnde 

vikten av att förskolan lär ut barnuppfostran och hur man bemöter andra, då många 

föräldrar idag inte har den tiden till sina barn.  

Pedagog 6 påtalar att; 

”Idag är det många familjer som har nya hus och bilar, åker utomlands, har egna 

dyra fritidssysselsättningar. Det verkar som att en materiell standard har blivit 

viktigare än att umgås med sina barn. I den moderna livsstilen ingår för många att 

alltid vara tillgänglig och uppdatera sitt liv på sociala medier och givetvis också 

följa alla sina ”vänner” via sociala medier. Detta tar givetvis mycket tid från 

barnen”.    

Informanterna upplever idag att den materiella statusen i vårt samhälle har ökat. 

Detta tror informanterna gör att föräldrar idag måste arbeta heltid för att kunna leva 

upp till dessa förväntningar. Informanterna poängterar att det är en tråkig utveckling 

då det sker på barnens bekostnad. Det borde finnas en maxtid över hur lång en dag 

får vara för barn på förskolan. Föräldrarna är trötta efter att själva haft långa dagar på 

sitt arbete och det resulterar i mer konflikter med deras barn. 

Pedagog 6 påtalar att; 

”Även barnen är trötta efter en lång dag på förskolan och jag tycker det borde 

finnas en maxtid för barnens vistelsetid på förskolan” 

Pedagog 4 påtalar att; 

”Det är en hemsk utveckling att barns vistelsetider på förskolan har ökat och det 

borde finnas en maxtid över hur lång en dag borde få vara för ett barn på förskolan. 

Barn idag har långa dagar samt färre barn har lediga dagar”.  

Pedagogerna på förskolan får ta en stor del av föräldraansvaret då föräldrarna 

undviker konflikter med sina egna barn till exempel vid lämning och hämtning på 

förskolan. Pedagogerna får uppfostra och föräldrar tar med förgivet av pedagogerna 

att de ”fixar” det mesta som gäller deras barn.  
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Pedagog 7 påtalar att; 

”Många föräldrar orkar inte ta konflikterna med sina barn och tyvärr är det 

förskolan som ofta får uppfostra och ta konflikterna med barnen, för föräldrarna har 

inte tid eller orkar, tyvärr. Att barnet ska bli blöjfri innan det börjar på 

syskonavdelning är något som föräldrarna vill att pedagogerna ska ordna för att 

föräldrarna inte orkar eller har tid att fixa det”.  

Pedagog 2 påtalar att; 

”Barnen är mycket trötta när föräldrarna kommer och hämtar på förskolan, de styr 

och ställer med sina föräldrar som också är trötta och har dåligt samvete och vet 

inte hur de ska ta sig an sina barn. Vi får många gånger hjälpa dem att klä på deras 

barn innan föräldrarna kommer för barnen skriker och springer iväg när 

föräldrarna kommer för att hämta”.  

Föräldrarna upplever stress då de har mycket som ska hinnas med, karriär, socialt 

umgänge och egentid.  

Pedagog 5 påtalar att; 

”Familjerna uppfattas även mer bekväma och vill helst ha egentid mitt uppe i all 

stress, men glömmer bort att barnen är på en stressig ”arbetsplats” också. 

Föräldrars okunskap kring detta speglas även i då de åker runt på alla möjliga 

fritidssysselsättningar för att döva sitt dåliga samvete, då barnen helst kanske bara 

vill vara hemma”.    

Informanterna tar upp att det vore en självklarhet att man spenderar mer tid med sina 

barn än att prioritera arbete och dyra vanor främst. Tidigare var det mer vanligt att 

man hade en lägre levnadsstandard för att barnen skulle slippa långa dagar på 

förskolan.  

Pedagog 8 påtalar att; 

”I vårt samhälle har statusen höjts och för att leva upp till alla krav och för att 

familjen ska ha råd till hög materiel standard, resor m.m. förväntas föräldrar arbeta 

100 %. Detta drabbar barnen med långa dagar på förskolan, vilket inte är bra. Det 

visar sig då barnen blir trötta och saknar sina föräldrar”. 

Idag är det andra tider och den ”Moderna livsstilen” bidrar till att det inte finns 

någon möjlighet att jobba nedskuret eller att låta sina barn vara hemma längre än tills 

de fyllt ett år. Några informanter påtalar även att många föräldrar har svårt att arbeta 

mindre då arbetsgivarna kräver att de arbetar heltid.  

Pedagog 9 påtalar att; 

”Jag har stor förståelse för ensamstående föräldrar och familjer som har det svårt 

att gå ihop ekonomiskt. Att arbeta mycket kan vara många familjers enda vis att få 

pengarna att räcka till. Däremot anser jag att alla som har möjlighet borde sträva 

mot att ha kortare tid för sina barn på förskolan. Det borde vara viktigare att få 

umgås med sina barn på vardagseftermiddagar och kvällar, än att ha en ny bil. 

Tyvärr ser jag i mitt arbete många exempel på att så är inte fallet. Det är oftast de 

som har de flottaste bilarna, villorna och kläderna de som har barnen längst på 

förskolorna. Dessa barn får sällan vara lediga helger eller lov för att båda 

föräldrarna sätter karriären främst. Det är en skrämmande utveckling där det 

viktigaste vi har, våra barn, sätts i sista rummet”.  
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6.4 Hur kan pedagoger arbeta för barnens välbefinnande på 
förskolan? 

Pedagogernas roll i dagens förskola – barns välbefinnande  

Informanterna påtalar att det är viktigt med närvarande pedagoger som ser barnen 

och är uppmärksamma på varje barns behov samt lyssnar på dem så att de känner sig 

sedda och att man lyfter glädjen hos barnen, varje barn är unikt.  

Pedagog 8 påtalar att;  

”Närvarande pedagoger som är positiva och lyfter glädje hos barnen”. 

Pedagog 7 påtalar att; 

”Pedagogerna ska se varje barn och måste ha det i tanken att jag har sett och pratat 

med alla barn idag. Pedagogen ska lyssna ordentligt och låta barnet känna sig 

lyssnad på.”  

Mindre stressfri miljö på förskolan kan minskas med delade barngrupper där 

pedagogerna ansvar för en aktivitet med mindre antal barn i. Eftersom dagens 

barngrupper är större än vad de var tidigare är det av större vikt att barnen delas in i 

mindre grupper. Med verksamhet i mindre grupper blir det en tystare miljö där 

barnen blir mindre stressade och mer mottagliga för nya intryck. Barn behöver 

avkoppling varje dag där de får möjlighet att varva ner då det är ett högt tempo som 

råder i dagens förskola. De behöver även få möjlighet att utforska miljön på 

förskolan i sin takt och få uppleva saker utifrån sin egen kunskapsnivå. En informant 

menar att om tempot på dagens föräldrar hade sänkts skulle barnen säkerligen 

upplevas som lugnare på förskolan, men med de förutsättningar som råder idag är det 

förskolans roll att få barnen att varva ner.  

Pedagog 6 påtalar att;  

”Jag tror att de flesta barn trivs på förskolan men tillbringar för mycket tid där. Det 

blir som en ond cirkel. Barnen hämtas efter 10 timmar på förskolan, trötta och 

gnälliga. När de kommer hem ska föräldrarna laga mat, äta, plocka undan och 

förbereda för nästa dag, med mera. Därefter vill barnen givetvis umgås med sina 

föräldrar men då är det dags att sova. Barnen gör allt för att hålla sig vakna för att 

de vill umgås med sina föräldrar och somnar allt för sent. På morgonen måste 

barnen väckas och barnen är då trötta och gnälliga. När de lämnas på förskolan har 

de ofta varit konflikter hemma och föräldrarna är stressade. Både barn och 

föräldrar hade mått bättre och haft ett lugnare och trevligare om kraven i den 

”Moderna livsstilen” kunde sänkas lite. Tänk om lagom bra hade räckt!”.  

Barngruppens storlek har stor betydelse för välbefinnandet och lugnet, det blir 

mindre konflikter och man känner mer trygghet samt att barnen mår bättre.  

Pedagog 1 påtalar att; 

”Barnens välbefinnande på förskolan är god med medvetna pedagoger. Det som 

faller är att man har stora barngrupper och hinner kanske inte med varje barns 

utveckling”. 

Pedagogiska samtal med andra pedagoger är av stor vikt, poängterar informanterna. 

De menar vidare att om alla kan sitt uppdrag och har en gemensam barnsyn samt att 

man kontinuerligt har reflektioner i arbetslaget, vilket bidrar till att man lättare kan 

driva det pedagogiska arbetet framåt. Pedagogiska dokumentationer och 
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nulägesrapporter är något som informanterna tog upp som viktigt. Genom detta 

förarbete blir det mer tydligt för pedagogerna att se vad som behövs göras för att 

komma vidare i det pedagogiska arbetet och se vad som behövs för att främja 

barnens välbefinnande på förskolan. En informant påpekade att pedagoger ofta 

stressar mer än vad de behöver vilket gör att även barnen påverkas och blir stressade. 

Informanten menar att om pedagogerna stressar mindre så blir barnen lugnare.   

7. Diskussion 

I detta kapitel kommer det att reflekteras över resultatet samt kopplas till de 

litteraturen samt de valda teorierna, Bowlbys anknytningsteori och Bronfenbrenners 

utvecklingsekologi. Vidare kommer det att belysa informanternas svar samt vidare 

forskning.   

7.1 Hur påverkar den moderna livsstilen barnens 
välbefinnande och i så fall på vilket sätt avspeglas det på 
barnen? 

Barns allt längre dagar på förskolan – barns välbefinnande  

I resultatet framgick det att samtliga informanter upplevt att det skett en förändring i 

dagens samhälle och i familjernas livsstil. En livsstil som präglas av mer stress och 

av prestationskrav från likaså samhället som av föräldrarna själva något som Ellneby 

(1999) påtalar då hon menar att dagens samhälle präglas av högt tempo och höga 

krav på individen. En hög materiell standard, egentid och karriär är viktigt för dagens 

föräldrar. Informanterna var alla överens om att barns välbefinnande påverkas av den 

allt längre vistelsetiden på förskolan. Detta påstående får stöd av Ellneby (1999) som 

påtalar att både barn och vuxna blir stressade av att vistas i stora barngrupper, de 

tvingas till att ständigt samspela med andra människor. En informant påtalar att stora 

barngrupper säkerligen beror på maxtaxans införande något som får stöd av en 

undersökning som Skolverket har gjort (2003). Barnen lämnas på förskolan under 

fler tillfällen än när föräldrar arbetar eller studerar som till exempel när föräldrar är 

föräldralediga eller behöver ”egentid”. Samtidigt som föräldrarna vill ha familj så har 

de svårt att släppa livet de hade innan barnen kom då de kunde ägna sig åt sina 

fritidsintressen, sitt arbete, studier och sitt umgänge.   

Familjebilden förändras i takt med samhällets förändringar och för barnens del 

innebär detta att dem gått från objekt till subjekt. Barnen har idag en central roll i 

familjen där de är medskapare av sin egen barndom (Bäck- Wiklund, 2001). I detta 

instämmer Sommer (2008) som poängterar att barn idag har en central roll i familjen 

där de får synas och ta plats. Barn som har sin uppväxt i en familj som präglas av den 

”Moderna livsstilen” är vana att stå i centrum samt att få synas och höras. De ställer 

krav på sin omgivning och har ett stort bekräftelsebehov.  

Dagens stressade familjer – dagens moderna livsstil 

Det framgick i informanternas svar att dagens familjer upplever stress för att hinna 

med att förverkliga allt de vill. Balansen som föräldrarna ska hantera i vardagen 

mellan arbete och fritid blir svår då tiden inte räcker till. Individen har ett begränsat 

utrymme när det gäller tid och det som ska hinnas med måste samsas om den tiden. 

De olika valen och prioriteringarna man gör blir på bekostnad av det andra 

avseendet. Om man upplever höga krav på båda områdena finns det fara för ohälsa 

(SoU, 2014). Denna negativa ohälsa avspeglar sig även på barnen.  
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Informanterna påtalar vidare att barnen lämnas allt längre dagar på förskolan medan 

föräldrarna satsar på karriär, för att kompensera sitt dåliga samvete att de tillbringar 

för lite tid med barnen låts barnen delta i fler aktiviteter på sin fritid än vad de orkar 

med. Ellneby (1999) menar att barnen får allt mindre tid att ”bara vara” och deras 

dagar är fulla av aktiviteter. Hon menar vidare att barnens fulltecknade almanackor 

kan vara kompensation där föräldrarna menar väl då de själva som barn inte fick 

samma möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter.  

Följden av denna stress hos barnen som informanterna påpekar blir att de är 

högljudda, utåtagerande och okoncentrerade på förskolan samt har svårt att aktivera 

sig själva. Ett annat dilemma som en informant påtalade var att dagens barn får sova 

allt mindre på förskolan. Detta påstående får stöd av Sommer (2008) som poängterar 

att trötta barn har det svårare att tillfredsställa alla krav och förväntningar i deras 

vardag som till exempel förskolan men även kvällsaktiviteter. Vardagen har ett 

begränsat utrymme där hela familjernas måsten och aktiviteter ska samsas om, 

belastningen att orka och hinna med kan blir stor och ske på bekostnad av det ena 

eller det andra valet. Viljan att uppfylla allas förväntningar blir svår och utifrån detta 

utsätts man för en ogynnsam stress. Denna stress kan bidra till ohälsa hos barn och 

vuxna (SoU, 2014). Trots en evig kamp om att få tiden att räcka till påtalar 

informanterna att dagens barn mår bra men samtidigt tar de upp att om barnen fått 

mer tid till lugn och ro samt en lägre ljudnivå på förskolan hade de säkerligen mått 

ännu bättre. En stressad och högljudd miljö tröttar ut barnens hjärnor och det blir 

svårare att ta in ny information.  

Sommer (2008) tar i sin bok upp om dagens barn som kommer att kallas 

”förhandlingsbarn” de är barn till dagens föräldrar som lever utifrån den ”moderna 

livsstilen”. Barnen har ofta en vana att vara i centrum i familjen medan de på 

förskolan är en individ i en grupp där man får anpassa sig till gruppens norm och den 

pedagogik som förskolan bedriver. En informant påtalar att förskolan har en allt 

större roll i barnens uppfostran då dagens familjer inte har den tiden till sina barn. 

Detta påstående får stöd av Kågeson (2005) som påtalar att den moderna familjen har 

mindre tid för sina barn då båda föräldrar ofta arbetar heltid samt att andra 

fritidssysslor tar tid från barnen. Bristen av omvårdnad från föräldrarna kompenseras 

då till viss del av förskolan och pedagogerna. Förskolan spelar en allt större roll i den 

moderna familjens livspussel.  

Informanterna påtalar om den materiella statusen som ökar i vårt samhälle samt att 

det blir en negativ utveckling som barnen blir lidande för. Idag råder det andra tider 

och den ”moderna livsstilen” bidrar till en annan levnadsstandard än tidigare. 

Föräldrarna kommer trötta till förskolan efter en lång dag på arbetet för att hämta 

sina trötta barn och då menar informanterna vidare att det är oundvikligt med 

konflikter samt att pedagogerna ofta får hjälpa föräldrarna att klä på barnen så det 

följer med hem. Hougaard (2004) menar att dagens föräldrar ”curlingföräldrar” vill 

vara sina barn till lags och helst undvika konflikter med dem. De servar även sina 

barn då det gäller en materiell standard i barnens liv. Hougaard menar vidare att 

dagens barn får ta alldeles för många och stora beslut allt för att föräldrarna vill 

förhindra konflikter med dem. Enligt informanterna talar de vidare om att det vore en 

självklarhet att den materiella standarden vore lägre och att föräldrarna tillbringade 

mer tid med sina barn istället. Något som också bidrar till föräldrarnas och barnens 

långa dagar är att arbetsgivarna gör det svårare för föräldrarna att arbeta mindre, 

föräldrarna känner sig pressade på sitt arbete.  
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7.2 Hur kan pedagogerna arbeta för barnens välbefinnande 
på förskolan? 

Pedagogernas roll i dagens förskola – barns välbefinnande 

Informanterna tog upp vikten av pedagoger som är närvarande på förskolan samt ser 

varje barn som en unik individ. De menar vidare att dagens allt större barngrupper 

bidrar till att pedagogerna mer måste dela in barnen i mindre grupper för att få en 

lugnare miljö. Enligt Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) leder detta till att man har 

mer tid att se varje barn och utgå från dennes behov. Barn som sedan tidigare känner 

en otrygghet får här en möjlighet att komma mer till tals. Skolverket (2005) menar 

vidare att barn som vistas i mindre grupper i förskolan har lättare att ta sig an nya 

kontakter samt att det stärker barnens självförtroende.  

Något som informanterna påtalade vidare var vikten av att minska stressen hos 

barnen i dagens förskola. Barnen måste ges möjlighet att utforska miljön på 

förskolan utifrån sin takt och fokus ska läggas på lugn och ro i gruppen samt att 

barnen varje dag ska erbjudas avkoppling i form av en lugn stund på dagen. De 

menar vidare att det är upp till oss pedagoger att stressa mindre, gör vi det avspeglar 

sig lugnet på barnen och gruppen får den lugn och ro de behöver. I förskolan ska 

barnen få möjlighet att möta pedagoger som ser till varje barn och som visar 

engagemang i samspelet med barnet samt hela gruppen. Kilbom (2004) menar att 

kvalitén i förskolan är av stor betydelse då barnen tillbringar en stor del av sina första 

levnadsår där. En verksamhet på förskolan som ger tid till planering, pedagogiska 

samtal i arbetslaget samt nulägesrapporter som visar hur det ser ut på förskolan är av 

stor vikt menar informanterna. Waldenström (2014) refererar till Haug som är en 

norsk professor i pedagogik. Han påtalar att läroplanen fått ett positivt lyft för 

förskolan och pedagogerna. Utifrån läroplanen utformas verksamheten och 

pedagogerna kan på så sätt bedriva en verksamhet där barnen stöttas i sin utveckling 

och lärande (Skolverket, 1998). På så sätt blir det konkret hur arbetet för att främja 

barnens välbefinnande på förskolan ska fortskrida. Om läroplanen ska ha en positiv 

betydelse för barnen måste även lärandemiljön vara av god kvalité, ett stressat barn 

kan inte koncentrera sig på det som ska läras om den inte har tillgång till en lugn och 

tillfredställande miljö (Waldenström, 2014). En informant påtalade skillnaden av att 

arbeta i en grupp med färre barn då den menade att det uppstod mindre konflikter 

samt att barnen är piggare och upplevs som mer trygga. Barnen ska känna glädje i att 

vara på förskolan samt få möjlighet till lek och upplevelser nämner informanten 

vidare.  

Informanterna tar upp att föräldrarna vill barnen väl och att många är medvetna om 

vilken förskola de har sina barn på. Tiderna har förändrats och även synen på 

förskolan, tidigare var omsorgsbiten det primära medan det idag är kunskapssynen 

som är det viktigaste. I studien ”Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?” 

av Bremberg (2001) tar den upp att förskolornas verksamhet i Sverige oftast utgår 

från en barncentrerad pedagogik. En barncentrerad pedagogik innebär att 

pedagogerna utgår från barnen och deras mognadsnivå samt deras intressen, barnen 

ges stort utrymme till att ta egna initiativ. Vissa förskolor arbetar mer utifrån en 

lärarcentrerad pedagogik, vilket påminner om grundskolans metoder där pedagogen 

till stor del styr inlärningen. Pedagogen i en sådan verksamhet ger dock barnet ett 

visst utrymme för att ta egna initiativ (Bremberg, 2001). Dessa två olika pedagogiska 

inriktningar har analyserats i fem studier, där resultatet visade att en barncentrerad 

pedagogik gynnar barnens välbefinnande mest och förekomsten av problem bland 
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barnen är betydligt mindre än i en Lärarcentrerad pedagogik. Om pedagogerna på 

förskolan har förskollärarutbildning så motverkar det troligtvis psykisk ohälsa hos 

barnen.  

Dagens föräldrar arbetar heltid i allt större utsträckning för att kunna uppnå målet 

som en ”Modern livsstil” innebär. Det blir för många föräldrar en svår ekvation att 

få ihop rent tidsmässigt. Genom att familjerna får svårt att få tiden att gå ihop bidrar 

det till sämre välbefinnande. Upplevelserna av för lite tid för familjen gör att stressen 

ökar både i privatlivet som arbetslivet (Larsson, 2007). Även Bronfennbrenners 

utvecklingsekologi grundar sig på att barnens välbefinnande blir lidande om inte 

barnens nära relationer är goda och miljön är tillfredställande (SoU, 2006). 

Bronfennbrenner menar vidare att om det finns brister i barns miljö eller relation kan 

detta kompenseras till exempel genom att förskolepedagogerna blir den trygga 

punkten hos barnen. Bowlby (2010) och hans anknytningsteori anses vara den 

viktigaste psykologiska teorin och begreppet en trygg bas är det mest centrala vilket 

betyder att barnet måste kunna känna tillit och trygghet för någon vuxen vilket som 

Bowlby påtalar som särskilt viktigt under de tre första åren i barnets liv.  

Syftet med detta arbete som tidigare redogjorts utgår från den snabba 

samhällsutvecklingen där individen ges möjlighet att påverka sin egen livsstil. En 

utveckling som lett till att vardagen präglas av högt tempo och ökade krav på 

individen. Detta är något som informanterna reflekterat över då de arbetat många år 

inom barnomsorgen. De upplevde att barns vistelsetid har ökat och informanterna 

trodde det till stor del berodde på maxtaxans införande, något som även styrks av 

Skolverket (2003). Arbetsbördan och pedagogernas ansvar har ökat likaså 

gruppstorleken, vilket försvårar arbetet att hålla en god kvalité utifrån läroplanen 

(2003). Informanterna upplever att det råder en ny modern livsstil i många familjer 

och barnen vistas allt längre dagar på förskolan. En följd av detta blir att barnen 

spenderar allt mindre tid med sina föräldrar.  

7.3 Slutdiskussion  

Det övergripande syftet med vår kvalitativa studie var att undersöka om den 

”Moderna livsstilen” som många familjer lever utefter idag, påverkar barnen och 

deras välbefinnande på något sätt.  Vi ville ta reda på hur pedagogerna på förskolan 

upplever barn som lever i familjer med den beskrivna livsstilen och om den 

”Moderna livsstilen” avspeglar sig på barnen. Till sist ville vi undersöka hur 

pedagogerna bemöter dessa barn och hur de utformar verksamheten för barnens 

välbefinnande. 

I vår studie har vi undersökt detta med hjälp av enkätintervjuer av verksamma 

pedagoger som arbetet många år inom barnomsorgen för att se om det skett 

förändringar genom åren samt med hjälp av forskning och litteratur kring det berörda 

ämnet. 

Informanterna upplevde att barnen på förskolan idag mår relativt bra, men att de 

upplevdes något mer stressade och rastlösa, då det måste hända något hela tiden. De 

har svårt att ”bara vara” som en informant uttryckte sig. Barnen har ett starkt ”jag” 

var det även många av informanterna som påpekade. Enligt socialstyrelsens 

hälsorapport (2009) mår barn och ungdomar allt mer sämre, trots att vi lever i ett 

välfärdsland. Bremberg (2001) instämmer i att psykisk ohälsa under uppväxtåren är 

ett av våra största problem, men poängterar samtidigt att barns hälsa överlag ändå är 
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relativt god. Många barn i Sverige växer oftast upp med föräldrar som bryr sig om 

dem och barnen lever i allmänhet under goda materiella förhållanden.  

Genom litteratur och svar från informanterna kan man se att det skett en förändring i 

familjernas livsstil de senaste 10-15 åren. Samhällets förändringar har gett oss stora 

möjligheter men har också inneburit höga krav på individen vilket har lett till att 

många familjer idag tampas med dåligt samvete om att inte räcka till. Föräldrar vill 

mycket och de vill hålla fast vid den tid de hade innan de skaffade familj och barn. 

Detta påtalar Larsson (2007) i sin studie då han kommit fram till att familjernas 

tidspress leder till stress samt att det hämmar människors välbefinnande. Tidspressen 

hos familjerna visar sig även på arbetet där kraven är höga och för att hinna med 

arbetet stressar man mer samt att arbetsdagen blir längre för att allt ska hinnas med. 

Denna stress resulterar i mindre tid med nära relationer samt minskad energi. 

Informanterna instämmer i detta då de upplever att föräldrarna inte orkar ta 

konflikter med sina trötta barn efter en lång dag på förskolan. Pedagogerna får gå in 

och ta föräldrarnas roll i konflikterna med deras barn.  

1. Hur påverkar den moderna livsstilen barnens välbefinnande och i så fall på 

vilket sätt avspeglas det på barnen?  

Detta är den första forskningsfrågan i examensarbetet och utefter litteratur, forskning 

samt informanternas insamlade erfarenheter och svar så kan vi utläsa att dagens 

samhälle som råder stämmer in på den ”Moderna familjebilden”. Den Moderna 

livsstilen avspeglar sig på barnen som har gått från objekt till subjekt, vilket innebär 

att barnen är medskapare av sin egen barndom. Barnens åsikter är av betydelse och 

de får uttrycka sina åsikter och har möjlighet att göra egna val. Det är hela tiden en 

balans för familjerna att överväga om hur mycket barnen ska få påverka sina egna 

val. Föräldrarna är de som har det övergripande ansvaret för barnen och deras 

välbefinnande samt deras val i vardagen. Det är den vuxne som har erfarenheterna 

och kunskaperna om vad barnen behöver för att må bra och orka med sin vardag. 

Dagens barn har ofta ett ”starkt jag” som informanterna uttalade sig om i sina svar. 

Barnens samt föräldrarnas liv påverkas också negativt av den ”Moderna livsstilen”. 

Detta ser man genom att barnen aldrig kan ha tråkigt samt att det måste hända något 

hela tiden. Den materiella tillgången hos barnen är hög då den ekonomin hos 

familjerna oftast är god. Barnen har tillgång till leksaker i större utsträckning samt att 

de är vana att aktiveras. Föräldrarnas tanke med att serva barnen materiellt är god 

men allt visar på att barnens glädje ofta bara varar en kort stund. Att vara aktsam mot 

sina saker är inte lika självklart längre. En avspegling som informanterna kopplar till 

den Moderna livsstilen är att en del barn blir stressade, högljudda, utåtagerande och 

har många gånger svårt till att kunna koncentrera sig. Att ”bara vara” är mycket svårt 

för många barn idag, då det måste hända saker hela tiden. 

 

1. Hur kan pedagoger arbeta för barnens välbefinnande på förskolan? 

Som Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori utgår från, så formas vi 

människor utefter våra närmsta relationer samt miljön omkring oss. Barn tillhör flera 

miljöer samtidigt som successivt utökas med tiden. Det börjar med barnets närmaste 

miljö som är den egna familjen för att sedan kopplas samman med förskolan som de 

flesta svenska barn tidigt kommer i kontakt med idag. Relationerna och miljöerna 

omkring oss samspelar med varandra och påverkar individens utveckling både 

mentalt, socialt som emotionellt. Förskolans verksamhet ska utgå från en 
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barncentrerad pedagogik där pedagogerna utgår från barnen och deras mognadsnivå 

samt deras intressen, barnen ges stort utrymme till att ta egna initiativ. 

Som Pedagog i förskolan måste man ta hänsyn till att alla barn kommer ifrån olika 

livsmiljöer med varierade erfarenheter. Förskolan måste bemöta den enskilde 

individen med dess erfarenheter och möta barnet där den befinner sig(Lpfö98, 

reviderad, 2010). Barn i förskolan ska ges möjlighet till att utforska miljön i sin takt 

och utifrån det utforska sin erfarenhetsvärld. Förskolan ska vara ett andrum för 

barnen, utan stress och innefatta rimliga krav för barnen där miljön främjar deras 

välbefinnande. Miljön som erbjuds ska utgå från barnens mognadsnivå och intresse, 

där barnen ska få möjlighet att själva påverka sin inne- och utomhusmiljö. Miljön ska 

inbjuda till lugn och kreativitet. Eftersom vi idag ofta har stora barngrupper är det 

viktigt att vi dela gruppen i mindre grupper i den mån vi kan för att lättare se alla 

barn utifrån dess behov och för att barnen ska få en lugnare miljö. I en mindre grupp 

vågar fler barn ta för sig och de ges möjlighet att komma till tals.  

Barnen ska ges tid och utrymme till att själva försöka klara saker som till exempel att 

klä på sig själv. Pedagogerna ska finnas med vid sidan om för att uppmuntra barnen 

till att vilja prova själva och ge de beröm. På detta sätt stärks barnens självförtroende 

och viljan att försöka själva. I och med läroplanens införande har fokus legat på 

utveckling och lärande vilket är en positiv utveckling så länge vi inte glömmer bort 

att omsorgsbiten är minst lika viktig för barnens utveckling och välbefinnande. Det 

är viktigt att pedagogerna i förskolan knyter an till barnen så att de känner tillit, 

vilket är något som är av stor betydelse under barnens tre första levnadsår men även 

för de äldre barnen. Finns inte tryggheten hos barnen kan de inte heller ta in ny 

kunskap. Anknytningsteorin är enligt Bowlby (2010) den viktigaste psykologiska 

teorin och en trygg bas är av störst betydelse för barnen för att de ska känna tillit. 

Barnen är det viktigaste vi har, vår framtid och det är viktigt att det finns utbildade, 

kunniga förskollärare för barnens välbefinnande.  

Genom hela studiens gång finns det dåliga samvetet och tidsbrist där och löper som 

en röd tråd, vilket vi kan säga är det som prägla en Modern livsstil. Att hela tiden nå 

högre och högre för att uppnå den eviga lyckan till välbefinnande. Precis som en av 

våra informanter uttryckte sig, hade nog både barn och föräldrar mått både bättre och 

fått en lugnare, trevligare tillvaror om kraven i den Moderna livsstilen sänkts. Hon 

avslutar med ett mycket tänkvärt citat: ”Tänk om lagom bra hade räckt!” (informant, 

6). 

7.4 Vidare forskning 

Barn och unga i Sverige mår relativt bra i vårt land, likväl pekar forskning på att den 

psykiska ohälsan ändå ökar bland våra barn och unga i dagens samhälle. Hur 

kommer det sig? Där av finner vi det som oerhört viktigt att det forskars mer inom 

detta område. Vidare forskningsfråga skulle där av kunna vara; 

Hur påverkas barnens välbefinnande och fortsatta lärande i skolan av dagens 

”Moderna livsstil” om samhällets utveckling fortsätter i samma snabba takt och 

mönster?  

Ytterligare en forskningsfråga skulle kunna rikta sig mer mot de allra yngste barnen 

på förskolan där vi i litteraturen mötts av en oro kring deras långa vistelsetider och 

man kan ifrågasätta om det inte borde finnas en maxtid, i alla fall för barn 1-3 år att 

vistas på förskolan. Vad är en rimlig vistelsetid för barn mellan 1-3 år på förskolan? 

Borde det kanske finnas en egen läroplan för de allra yngsta barnen mellan 1-3 år? 
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10. Tankekorn 

Vi avslutar detta examensarbete med att par väl valda tankekorn att ta med sig under 

livet. 
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Var inte rädd för att vara 

bestämd 

jag föredrar att veta var 

gränsen går.  

Lova mig ingenting du inte 

kan hålla det 

då förlorar jag förtroendet 

för dig. 

Ge inte efter om jag 

provocerar 

då söker jag bara 

lättvunna segrar. 

Rätta mig inte inför andra. 

Jag kommer att lyssna 

bättre om du talar till mig 

när ingen hör på. 

Fråga mig inte varför jag 

gjorde något dumt 

jag vet faktiskt inte. 

Kom ihåg – jag lär mig 

bättre av en förebild än av 

en kritiker 

Ett barn 

Författare: Okänd 

 
 



27 

 

11. Referenslista 

Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

Barnombudsmannen, (2007). Klara, färdiga, gå! Om de yngsta medborgarna och 

deras rättigheter. Stockholm: Fritzes. Hämtat från (2014-07-01). 

http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/Klara%20fardiga%20

ga.pdf 

Bremberg, Sven (2001:25). En kunskapsöversikt, Statens folkhälsoinstitut (2001:25). 

Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa? Rättad 2002-12-02 1:a 

tryckningen. 

Bremberg, Sven (2004). Nya verktyg för föräldrar, förslag till nya former av 

föräldrastöd. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  

Broberg, Malin, Hagström, Birthe och Broberg, Anders (2012). Anknytning i 

förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande. Natur och Kultur: 

Stockholm.  

Bowlby, John (2010). En trygg bas. Kliniska tillämpningar av anknytningsteorin. 

Natur och Kultur. 

Bäck-Wiklund, Margareta och Bergsten, Birgitta (2001). Det moderna 

föräldraskapet – en studie av familj och kön i förändring. Natur och Kultur. 

Bäck – Wiklund, Margareta och Lundström, Tommy (2001). Barns vardag i det 

senmoderna samhället. Natur och Kultur, Stockholm. 

Ellneby, Ylva (1999). Om barn och stress – och vad vi kan göra åt det. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

(2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtat från (2014-06-12). 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

Grandelius, Bengt (1999). Att sätta gränser – ett villkor för växande. Falun: Natur 

och Kultur. 

Gustafsson, H, Lars (2011). Förskolebarnets mänskliga rättigheter. 1:1. Uppl. 

Studentlitteratur AB, Lund. 

Hougaard, Bent (2004). Curlingföräldrar och servicebarn – en handbok i 

barnuppfostran. Stockholm: Prisma 

Imsen, Gunn (2006). Elevens värld – introduktion till pedagogisk psykologi. 

Studentlitteratur. 

Johansson, Thomas (2009). Familjeliv. Liber AB. 

Juul, Jesper och Jensen, Helle (2003). Relationskompetens i pedagogernas värld. 

Liber AB. 

Kilbom, Magnus (2004). Tidningsartikel. Kvalitén i förskolan oroande låg – ny 

statlig utredning behövs. 

 

 

http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/Klara%20fardiga%20ga.pdf
http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/Klara%20fardiga%20ga.pdf
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf


28 

 

Kilbom, Magnus, Lidholt, Birgitta och Niss, Gunilla (2009). Förskola för de allra 

minsta. På gott och ont. Stockholm: Carlssons bokförlag.  

Kågeson, Per (2005). Tid för barn. Stockholm: SNS förlag. 

Larsson, Jörgen (2004). Vad är tidsbrist? – en forskningsöversikt och en modell för 

studier av barnfamiljers tidsmässiga välfärd. Göteborgs universitet, 

sociologiska institutionen. 

Larsson, Jörgen (2007). Om föräldrars tidspress – orsaker och 

förändringsmöjligheter – En analys baserad på statistiska centralbyråns 

tidsdata. Forskningsrapport 139, Göteborg universitet, sociologiska 

institutionen. 

Larsson, Jörgen (2012). Studier i tidsmässig välfärd - med fokus på tidsstrategier och 

tidspolitik för småbarnsfamiljer. Göteborgs universitet.  

Lpfö98, reviderad (2010). Läroplanen för förskolan. Stockholm: Skolverket.  

Mörelius, Evalotte (2014). Stress hos barn och ungdom. Lund: Studentlitteratur AB. 

Persson, Sven (1998). Förskolan i ett samhällsperspektiv. Lund: Studentlitteratur 

AB.  

Richardsson, Gunnar (1998). Svensk utbildningshistoria. Studentlitteratur.  

Skolverket, (2010). Barndomens förändrade villkor. Förutsättningar för barns 

lärande i en ny tid. Stockholm: Skolverket. Hämtat från (2014-07-28) 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2475 

Skolverket, (2001). Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och 

skola.  

Skolverket, (2003). Gruppstorlekar och personaltäthet i förskolan, förskoleklass och 

fritidshem. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket, (1998). Jord för växande. Särtryck i Att växa och lärande och Att erövra 

omvärlden.  

SoU (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Sommer, Dion (2008). Barndomspsykologi Utveckling i en förändrad värld. Liber 

SoU (2014:6). Föräldraskap och arbetsliv – om lojalitetskonflikter i familjelivets 

vardag. Bilaga 17,18  

http://www.xn--mnochjmstlldhet-0kbfd.se/wp-content/uploads/2014/02/Bilaga-17-3-

feb-2014.pdf 

SoU (2008:131). Föräldrastöd – en vinst för alla Nationell strategi för samhällets 

stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap. Stockholm: Fritzes.  

SoU (2006:77). Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till 

åtgärder. Stockholm: Fritzes 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.2. Uppl. 

Lund: Studentlitteratur.  

Tallberg, Broman, I. (1995). Perspektiv på förskolans historia. Studentlitteratur.  

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Waldenström, Ulla (2014). Mår barnen bra i förskolan? Karolinska Institutet.

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2475
http://www.mänochjämställdhet.se/wp-content/uploads/2014/02/Bilaga-17-3-feb-2014.pdf
http://www.mänochjämställdhet.se/wp-content/uploads/2014/02/Bilaga-17-3-feb-2014.pdf


1 

 

 

Bilaga 1 

Följebrev 

Hej 

Vi heter Anna Henriksson och Malin Larsson och läser till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Under sommaren 2014 skriver vi vårt examensarbete som 

handlar om ”Förskolan och barns välbefinnande”. En kvalitativ studie utifrån 

pedagogens uppfattning om barns påverkan av den ”Moderna livsstilen” och hur 

förskolan bemöter den. För detta arbete behöver vi er hjälp som 

undersökningspersoner för att få en verklighetsbild över hur ni pedagoger på 

förskolan ser till barnens välbefinnande. Era åsikter är betydelsefulla för vårt 

examensarbete. Deltagandet är givetvis frivilligt men vi är mycket tacksamma om ni 

kan ta er tid till att svara.  

Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket innebär att inga 

namn på individer eller förskola kommer att framgå i examensarbetet. All 

information kommer alltså behandlas anonymt och kommer endast ses av oss, Anna 

och Malin samt vår handledare och examinator.  

Önskar svar senast fredagen den 25 juli 2014 via mail. 

Har ni några frågor/funderingar kontakta oss gärna på telefon eller via mail. 

Anna Henriksson telefon; XXXXXXX 

Mail; XXXXXXX 

Malin Larsson telefon; XXXXXXX 

Mail; XXXXXXX 

Vänliga hälsningar och tack på förhand 

Anna och Malin  
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Bilaga 2 

Frågor utifrån hur pedagoger ser på den moderna livsstilen och barnens 

välbefinnande på förskolan. 

 

1. Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat inom barnomsorgen?  

2. Många barn idag lever i en ny tid i ett stressat samhälle som ständigt är under 

utveckling. Vi ställs idag inför många olika krav, dåligt samvete, 

förväntningar som vi ska leva upp till. Enligt många forskningsrapporter har 

barns vistelsetider på förskolan ökat och det även bland våra yngsta barn på 

förskolan. Vad anser du om denna förändring? 

3. Om du ser tillbaka på dina år i barnomsorgen ser du då någon förändring i 

antal timmar som barn är i barnomsorg under dagarna?  

4. Ser du någon skillnad på familjernas livsstil från när du började din karriär 

inom barnomsorgen I så fall på vilket sätt?  

5. Hur upplever du som pedagog föräldrarnas synsätt gällande pedagogers roll 

och förskolans uppdrag idag i jämförelse med för 10 år sedan? 

6. Hur upplever du dagens barn och deras välbefinnande på förskolan och på 

vilket sätt upplever du att en ”modern livsstil” avspeglar sig på barnen. 

7. Vilken uppgift har förskolan i dagens samhälle anser du? 

8. Vad har du för uppfattning om barnens välbefinnande i dagens förskola? 

9. Får denna påverkan några konsekvenser för barnens välbefinnande i 

förskolan? 

10. Vilken är din uppfattning som pedagog i förskolan om hur man bäst med 

dagens förutsättningar arbetar för barns välbefinnande i förskolan? 

11. Hur skulle du vilja att verksamheten ser ut i din idealförskola med tanke på 

barnens välbefinnande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


