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Sammanfattning  
 
 
Stress är ett ökat hälsoproblem i dagens samhälle och sträcker sig allt längre ner i åldrarna och 
enligt tidigare forskning även hos barn i förskoleåldern. Med en tvärvetenskaplig teoretisk 
utgångspunkt där stress sträcker sig från biologiskt till psykosocialt var syftet med studien dels att 
undersöka både förskollärares och barns perspektiv på varför/när barn i förskolan blir stressade och 
hur stress kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Och dels utifrån förskollärares perspektiv 
undersöka hur barnens utveckling och lärande påverkas och hur verksamheterna arbetar 
stressreducerande samt stressförebyggande. Genom två olika undersökningar kretsar studien dels 
kring förskollärares uppfattningar om barns stress i förskolan och hur de arbetar stressförebyggande 
och dels om barns egna tankar kring stress och nedvarvning. Informationen från förskollärarna har 
hämtats med hjälp av en webb-enkät med frågor som behandlar hur stress hos barn uppkommer, 
hur den kommer till uttryck och hur den påverkar barns hälsa och välbefinnande samt hur stress 
kan påverka deras lärande och utveckling.  
 
Resultatet i studien visar att de medverkande förskollärarna överlag har samma uppfattningar, både 
när det kommer till varför/när barn blir stressade och hur de arbetar stressförebyggande. Många 
barn på liten yta och personalfrånvaro toppar som stressorer samt övergångar/byten av aktiviteter. 
Enligt förskollärarna är stress ett fenomen som påverkar barnen både beteendemässigt, psykiskt 
och fysiskt. Stress leder till många emotionella aspekter som påverkar både deras hälsa och 
välbefinnande samt deras fokus/koncentrationsförmåga vilket i sin tur påverkar deras lärande och 
utveckling. Resultaten visar även genom förskollärarnas svar om vilka metoder de använder för 
stressförebyggande arbete att de har mer kunskap om hur de som pedagoger kan arbeta för att ge 
lugnare dagar till barnen men mindre kunskap om hur de kan arbeta för att barnen själva lättare ska 
kunna hantera stressade situationer.  Barns egna tankar kommer från nio barnintervjuer där vi 
diskuterade om begreppet stress och hur de upplever fenomenen stress respektive vila/nedvarvning. 
Där visar resultatet att även små barn har en grundläggande förståelse över vad stress handlar om 
men att de har svårare att veta vad de själva eller någon annan kan göra för att lugna ner sig. 
Barnen i studien upplevde konflikter som den största källan till stress och därför kan ett 
stressförebyggande arbete med fördel främjas utav att förskolan arbetar mer med konflikthantering. 
Några av barnen i studien tycker att det är tråkigt att man ibland måste vila på förskolan men de 
flesta tycker ändå att det är skönt. Att arbeta med barns självkänsla och självtillit ses enligt tidigare 
forskning vara en grundsten för att de själva lättare ska kunna hantera stress genom självreglering. 
Nedvarvningsmetoder som massage, yoga och mindfulness har tidigare visat främjar detta och 
riktar sig till uppmärksamhet samt koncentration. Det är få av förskollärarna som nämner att de 
använder dessa metoder utan istället lyfter de bland annat upp nedvarvningsmetoder som 
högläsning och musikvila. De visar en tydlig kunskap om att de vet att stress leder till 
koncentrationssvårigheter men inte att barn som lättare kan koncentrera sig/hålla uppmärksamhet, 
lättare kan hantera stress. Mer kunskap och variation av metoder tillsammans med bättre 
kommunikation mellan pedagog och barn verkar vara en pusselbit som saknas för att barn själva 
ska kunna ta till sig de verktyg och strategier de får för att hantera stressade situationer.  
 
 
Nyckelord: Barn, stress, förskola, stressförebyggande, enkät, barnintervju.     
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1. Inledning 

Fysisk aktivitet har alltid varit en självklar och stor del av mitt liv, under hela skolgången 
prioriterades min fritid av bollsporter. Dels för att jag älskade att röra på mig och dels för den 
gemenskap som bildas i ett lag. Det var även en plats där jag mådde bra då jag kände mig duktig 
och att jag hade någonting att bidra med, jag behövdes där. Så var det inte i skolan, där fick jag  
kämpa hårt, hade inlärningssvårigheter och kände mig dålig på det vi gjorde. Jag var en rastlös själ, 
ville att det hela tiden skulle hända saker och hade svårt att sitta still. Min fristad blev därför 
träningen och jag sökte mig dit för att inte behöva tänka på annat. För mig var att koppla av och 
stressa ner när jag fick anstränga mig som mest fysiskt för då försvann allt annat. Jag kunde inte 
koppla av på annat sätt för när det blev lugnt och tyst kom jobbiga saker ikapp mig och det ville jag 
inte. Jag sopade svårigheter och jobbiga händelser under mattan, gick för att träna istället. Det 
fungerade under många år men vad händer när kroppen plötsligt säger ifrån, när den inte längre 
orkar det tempo som din vardag kräver? Jag levde i en tillvaro som präglades av stress, oro, ångest 
och höga prestationskrav på mig själv. Jag blev sakta men säkert tröttare i både kropp och själ. Min 
koncentrationsförmåga blev tillslut obefintlig, tankarna fanns hela tiden någon annanstans vilket 
påverkade allt jag gjorde. Trots att hela jag var helt slut och ögonen gick i kors kunde jag knappt 
sova. Jag blundade i timmar men somnade inte, tankarna for som raketer åt alla håll. På vänner och 
familj, på saker jag gjort och sagt, på saker jag inte gjort och på saker jag borde göra. Aldrig nöjd, 
aldrig tillfreds. Jag orkade inte längre utföra det som tidigare varit min fristad, träna. Jag orkade 
inte ens ta på mig skorna för att ta en promenad.   

 
Det var under denna period som en vän till mig frågade om jag ville följa med på ett 
meditationspass. Jag har alltid sagt att sådant passar inte mig, det är inte min grej men jag följde 
med och det ändrade allt! Jag insåg att det inte spelar någon roll hur stark jag är fysiskt om jag 
mentalt inte är där. Det går inte att förklara vad jag upplevde där och då men mitt under passet kom 
tårarna och jag kunde inte sluta. Efter den händelsen har mitt intresse för mentalt välbefinnande 
växt enormt, idag vet jag vilken enorm betydelse det har att träna mental styrka för sin egen skull 
och för sin hälsa. Mental träning är bara en del av stressförebyggande metoder men det var min 
start på denna resa och som tog mig tillbaka. Jag hittade en balans i vardagen igen genom att få 
verktyg att lugna ner mig själv i en stressad vardag och jag önskar att jag hade fått dem tidigare i 
livet.  

 
I dagens samhälle är det inte bara vuxna som upplever stress utan barn redan från tidig ålder 
påverkas också. Jag har under mina praktiker och vikariat uppmärksammat att dagarna för de äldre 
barnen som inte sover efter lunch både är väldigt långa och intensiva. Det sägs att fysik aktivitet 
och mycket vistelse utomhus minskar stress, det får många barn i förskolan idag. Dock har jag sett 
ett mönster hos barn där de blir trötta och stressade under dagens gång, att det i sin tur leder till 
koncentrationssvårigheter, utbrott och konflikter där de inte vet vad de ska göra eller ta vägen. Jag 
såg mer ett behov av att dessa barn behöver få tid till nedvarvning och lugnare aktiviteter för att 
kunna stressa ner. Det väcktes en nyfikenhet om hur stress påverkar barn, varför blir de stressade 
och vad kan vi göra för att främja deras välbefinnande utifrån ett stressperspektiv? Därför valde jag 
att skriva om det i mitt självständiga arbete. Om vi kan öka vår förståelse om barns stress och ge 
dem verktyg till att hitta sitt lugn redan i förskolans miljö kan vi då förebygga och främja deras 
hälsa och välbefinnande?   
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2. Bakgrund  

2.1 Relevans för förskolan 
I förskolans läroplan som behandlar värdegrund och uppdrag med olika strävansmål står det inget 
om att vi ska arbeta med stresshantering. Det fina med läroplanen är att den är tolkningsbar, det står 
vad pedagogerna ska sträva efter men inte vilka metoder de ska använda. Det är upp till dem som 
arbetar att använda metoder som passar och stärker deras verksamhet. Pedagogerna har ett ansvar i 
förskolan där de ska lägga grunden till det livslånga lärandet och barns utveckling, bland annat ska 
de främja deras självkänsla, förståelse för sig själva och sin omvärld samt sin tillit till sin egen 
förmåga. Genom olika aspekter där sinnliga är ett ska de utvecklas för att själva kunna tänka, röra 
sig och handla i vardagen. Pedagogerna ska erbjuda dem en balanserad dagsrytm där aktiviteter och 
vila flätas samman i en miljö som präglas av lärande, omvårdnad, omsorg och utveckling. Allt de 
gör ska utgå från barnens egna erfarenheter, deras intressen och de ska lyssna till deras åsikter. Men 
de har även ett stort ansvar att se deras behov samt ge barnen förståelse om betydelsen av att ta 
hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö98, 2016, s. 5, 7 och 9). Det handlar om 
verksamhetsutveckling, att se vad barnen behöver, vad kan man som pedagog göra för att ge 
barnen en stabil och balanserad vardag. I förskolan strävar de även mycket för att öka barnens 
reflekterande tänkande samt deras empatiska förmåga, sin medkänsla (s.4 och 8). Genom att arbeta 
med stressförebyggande metoder kan pedagogerna öka dessa förmågor hos barnen samtidigt som 
de främjar deras hälsa och välbefinnande.  

 
Hur är då stressförebyggande relevant som en metod för att främja läroplanens värdegrund och 
uppdrag? I lärarförbundets tidskrift Förskolan diskuteras stress i en artikel skriven av Johanna 
Ulrika Orre. Det som diskuteras är att många äldre förskollärare anser att många barn idag är 
betydligt mer stressade, högljudda, splittrade och att de har svårt med koncentrationen än tidigare. 
Enligt Orre får de medhåll av bland annat förskolläraren, specialpedagogen och författaren Ylva 
Ellneby och Forskaren Yvonne Terjestam. När Terjestam gjorde en undersökning om barns 
psykiska hälsa i början av 1990-talet blev hon så förvånad och trodde att hon kodat resultaten fel då 
de var så negativa. Ellneby och Terjestam tar upp faktorer som att barnen har långa och intensiva 
dagar fulla med aktiviteter. Att dagens tempo är betydligt högre än tidigare, vi vill att barnen ska 
utvecklas och lära sig så snabbt och mycket som möjligt. De anser att barnens största behov är 
egentligen att få lugn och ro, känna anknytning. När barn blir stressade kan det visas på olika sätt 
så som att de kan få ont i magen, bli överaktiva, arga eller ledsna (Förskolan, 2014). I sin bok 
stressade barn och vad vi kan göra åt det lyfter Ellneby upp att vi har som vuxna ett ansvar över 
hur barnen mår. Att minska negativa stressfaktorer så mycket som möjligt samt ge dem stöd och 
verktyg för att kunna möta den stress som de utsätts för och som kan vara bra för deras utveckling 
är av stor betydelse för deras hälsa och välbefinnande. Pedagoger behöver ge och visa barnen 
alternativ som är mer rofyllda i förskolans stressade miljö då stora barngrupper kan göra att barnen 
själva kan ha svårt att hitta lugnare aktiviteter eller platser där de kan få andas ut. Barn behöver få 
lära sig metoder att lugna ner kroppen och slappna av, där måste vuxna ta ansvar och visa vägen. 
Stress hos barn kan minska om de kan känna av och veta hur de kan uttrycka hur de känner och vad 
de behöver (1999, s. 16, 19 och 36). I tidskriften Förskolan skriver Erik Ignerus en artikel om att 
många förskollärare inte hinner ta ut sin rast varje dag, enligt arbetsmiljöverket ska de som arbetar 
mer än fem timmar ha minst en rast och att den i så fall ska ligga på minst 30 minuter. 
Lärarförbundets förhandlingschef, Mathias Åström citerar detta problem med ”Det är helt 
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bedrövligt och ur arbetsmiljösynpunkt fullständigt förkastligt att jobba en hel dag utan rast. Det ska 
ingen behöva göra” (Förskolan, 2017). Vuxna har alltså rätt att gå ifrån och ta välbehövde pauser 
för att återhämta sig. Barnen är där lika långa dagar som pedagogerna, deras dagar är lika om inte 
mer påfrestande, vart är deras rätt till 30 minuters återhämtning? Med allt detta i åtanke anser jag 
att det är relevant att studera barns stress samt arbetet med stresshantering i förskolan.  

2.2 Syfte & frågeställningar 
 
Syftet med studien är dels att undersöka både förskollärares och barns perspektiv på varför/när barn 
i förskolan blir stressade och hur stress kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Och dels utifrån 
förskollärares perspektiv undersöka hur barns utveckling och lärande kan påverkas och hur 
förskolan kan arbeta stressreducerande samt stressförebyggande.  
 
Mina grundläggande frågeställningar är: 
 
* Vad har förskollärare för uppfattningar om barns stress i förskolan?   
 
* Vilka stressförebyggande/nedvarvnings-metoder anger förskollärarna att de använder? 
 
* Hur upplever barn stress och nedvarvning?   
 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer här att redogöra för arbetets teoretiska utgångspunkter där jag dels valt att undersöka 
stress som ett fenomen som sträcker sig från biologiskt till psykosocialt. Med denna 
tvärvetenskapliga utgångspunkt inom förskolepedagogik kommer studien att behandla hur yttre och 
inre faktorer i sociala kontexter kan skapa stress hos barn i förskolan och hur stressen i sig påverkar 
barnen både fysiskt, psykiskt och socialt. Frågeställningarna kommer även att behandlas utifrån 
barndomssociologins begrepp barnperspektiv och barns perspektiv.  För att lättare kunna förstå 
förskollärarnas och barnens utsagor i deras perspektiv kommer jag här att redogöra de centrala 
begreppen som ligger som grund i hela arbetet. Genom att ha en förståelse över dessa begrepp 
bildas en helhet och djupare förståelse över vad studien fokuserar på.   

 
Det går många gånger inte att dra en gräns mellan vad som är socialt och vad som är psykiskt utan 
det ses mer som ett samspel, vi formas i interaktion med andra och utvecklar våra synsätt till 
värderingar, normer och olika målsättningar med mera. Vi lever helt enkelt psykosocialt, oavsett 
om det handlar om gemensamma eller motstridiga innebörder. Sociala situationer påverkar oss hela 
tiden och faktorer som familjesituationer, arbetssituationer, fritidssysselsättningar, känslan av 
meningsfullhet och kontroll samt medinflytande har stor påverkan av hur vi mår psykiskt. Om vi 
upplever vår sociala situation som påfrestande kan kroppens stresshormoner öka, vilket i sin tur 
kan leda till fysiska problem som magsår, hjärt-kärlsjukdomar samt förhöjt blodtryck. Biologiskt 
handlar det om kroppsliga och fysiska aspekter, om hjärnan och nervsystemet, hur de påverkas av 
hur vi tänker och känner (2017, Psykologilexikon).  
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Skolverket (2010) diskuterar detta tvärvetenskapliga perspektiv där vi genom discipliner som 
barndomspsykologi och barndomssociologi tar en helhetssyn i ett utbyte som är ömsesidigt. Genom 
att se till strukturer från både yttre och inre aspekter samt hur sociala processer påverkar det 
individuella barnet (s. 24). Dion Sommer menar att båda forskningsinriktningarna har idag en 
gemensam förståelse då de ser barnet som en skärningspunkt. Det genom att kroppsliga och 
själsliga aspekter samt olika omgivningar hela tiden korsar varandra och påverkar individen (2005, 
s 241). Halldén menar att i individens omgivning sker hela tiden ett samspel mellan olika strukturer 
och andra individer, detta skapar psykosociala processer vilket påverkar barnets identitetsskapande 
samt lärande (2007, s. 39). Skolverket fortsätter att diskutera att barn har en hel del att ta till sig och 
förstå om sig själva samt om omvärlden, så även om barn idag ses som kompetent, klokt och den 
som lyssnar behöver de stöd från vuxna. Det handlar om den objektiva och subjektiva verkligheten 
som möts, att lärande- och inre identifikationsprocesser kopplas till yttre faktorer och genom den 
interaktion med omvärlden barnet möter skapas kunskap och en identitet bildas. Med denna 
helhetssyn ser vi även det biologiska fenomenet för barns kunskap och lärande som ett samspel 
mellan kontextuella och situationella samt relationella och intersektionella aspekter (2010, s. 29).  

 
Jesper Juul och Helle Jensen skriver om biologiska och psykosociala obalanser, de menar att när 
det sker en obalans i förhållande till sig själv eller i samarbetet med andra gör det ofta ont inuti. 
Många har svårt eller olika vilja att erkänna denna smärta vilket kan påverka hur vi mår. Vi kan bli 
trötta, få svårt att koncentrera oss, glömmer bort saker, blir lätt irriterade, vi kan bli aggressiva eller 
i vissa fall depressiva. Symtomen är inte fel att koppla till stress då de menar att stress som är 
ohälsosam påverkar homestasen, det är en process i kroppen som inte är medveten men som 
antingen sätter balansen ur spel eller rättar till obalanser. Juul och Jensen påpekar att när vi 
upplever psykosocial obalans är den viktigaste medicinen att komma i kontakt mid sig själv samt få 
omsorg och stöd från andra (2003, s. 55).    

 
Ett centralt och viktigt begrepp i detta sammanhang är självreglering, Robert Thornberg beskriver 
att självreglering är någonting som förutsätter hur vi fungerar som människor i det samhälle vi 
lever i och till de relationer vi har omkring oss. Det handlar om sin självkontroll, både när det 
kommer till att hantera sina känslor och hur det kommer till uttryck, om hur vi beter oss (2013, 
s.169). Enligt Bandura (2002) är resultatet av hur vi bemöter varandra ett ömsesidigt samspel 
mellan sociala, affektiva och kognitiva influenser. Han menar att både sociala samt psykologiska 
aspekter kan i olika situationer påverka självregleringen hos en individ, både positivt och negativt 
(s. 102). Ett exempel på det är deindividualisering som kan ske när någon befinner sig i stora 
grupper och stressiga miljöer, när den privata uppmärksamheten på sig själv störs vilket påverkar 
självregleringen. Det kan innebära att barnets moraliska och sociala bemötande rubbas vilket kan 
leda till mer impulsiva, själviska, aggressiva eller antisociala beteenden. De barn som lättare kan 
kontrollera eller reglera sina känslor minskar risken för dessa beteenden. Både psykosociala och 
biologiska depositioner påverkar barnets utveckling av självreglering (Thornberg, 2013, s. 169-170 
och 234).             

 
När det kommer till begreppen barnperspektiv och barns perspektiv kopplar jag det till Gunilla 
Halldén (2007) som menar att barnforskning samt barndomsforskning idag utgår mycket från dessa 
perspektiv. Det handlar om att vi inte enbart ska analysera förskolan som en plats för barn utan 
istället förskolan som barnens plats. Skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv är att 
kunna skilja vem som formulerar perspektiven, är det barnen själva eller är det andra som 
företräder dem? Halldén förklarar skillnaden på begreppen där hon menar att genom att ta ett 



 

7 
 

barnperspektiv fokuserar vi vuxna på att tillvara ta barns villkor och verka för det vi tror är det 
bästa för dem. Medan barns perspektiv verkligen handlar om barns egna praktiker och utsagor. För 
att kunna ta ett barnperspektiv krävs det att man utgår från barns perspektiv, därför är det viktigt att 
hitta metoder som kan främja att barn själva får komma till tals. Det krävs även att vi gör studier 
där barnen verkligen befinner sig och analyserar deras verklighet (2007, s. 28, 165 och 169-170).       
 

4. Tidigare forskning 

4.1 Stress som begrepp 
 
Enligt P. B. Persson och A. Zakrisson är det svårt att verkligen förklara eller förstå begreppet 
stress. Dels för att forskare inte kunnat fastslå en konkret eller specifik definition, både psykologer 
och fysiologer har länge kämpat med detta. Den första att beskriva stress utifrån ett biologiskt 
sammanhang var Hans Selye som menade att det handlade om kroppens icke-specifika svar på alla 
de krav som ställs på den. En nuvarande övertygelse bland forskarna är att stress handlar just om   
miljöpåverkningar och om vilka förutsättningar en individ har av att hantera dessa genom olika 
regleringsförmågor (2016, s 149). Anna-Maria Ljungblad och Katharina Näswall diskuterar i deras 
artikel om begreppet stress och menar att stress brukar beskrivas     

som ett resultat av en obalans mellan upplevda krav och individens resurser att möta                                             
kraven men är också en naturlig del av livet och nödvändig för att vi ska kunna fungera.                                                             
Även om obalans uppstår kan vi klara ganska stora påfrestningar förutsatt att vi får möjlighet 
till återhämtning. Om stressen däremot blir långvarig och möjligheten till återhämtning är 
liten kan den leda till ohälsa (2009, s. 28). 

Forskaren Hege Eriksen och professorn emeritus Holger Ursin skriver att stressbegreppet kan 
förklaras utifrån fyra betydelser ”själva stimuleringen, upplevelsen av stimuleringen, den 
fysiologiska och psykologiska reaktionen på stimuleringen samt återkoppling och upplevelse av 
stressreaktionen.” (2013, s. 26).  
 
Professorn Bruce Mcewen klassificerar tre typer av stress, det är negativ stress, tolerabel stress och 
stress som är hanterbar/positiv. Med hanterbar/positiv stress menar Mcewen att människan ställs 
inför utmaningar eller tar risker där vi känner att vi har kontroll över situationen och i slutändan får 
känna oss nöjda och positiva till resultatet. Att genom en så kallad frisk hjärnarkitektur ha en bra 
självkänsla, kunna ta bra beslut och behärska impulser hanterar vi stressade situationer. Dessa 
egenskaper kan även bidra till att behärska negativa upplevelser som i sin tur utvecklar oss till att 
hantera kommande stressiga situationer. Med tolerabel stress är känslan ofta jobbig, det händer 
jobbiga saker och vi kan känna en sämre förmåga till att kunna styra eller påverka det som händer. 
Med en frisk hjärnarkitektur kan vi ändå hantera situationen och med hjälp av återhämtning samt 
vänners eller familjens stöd behärska stressen. Negativ stress är den som kan göra oss sjuka om vi 
inte känner att vi kan behärska situationen eller får det stöd vi behöver. Långvarig stress påverkar 
hjärnarkitekturen och påverkar det fysiologiska systemet. Med sämre självkänsla, sämre förmåga 
att ta bra beslut och svårigheter att kontrollera impulser påverkar de våra beteenden negativt. 
Mcewen lyfter upp betydelsen av att ha kännedom om olika kategorier och för att kunna känna av 
vad för stress vi känner av. Förstår vi kroppens signaler är det lättare att tidigare upptäcka och 
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tänka på vad vi behöver för att antingen förebygga eller behandla stress innan det går för långt 
(2013a, s. 88-89).     

4.2 Stress i förskolan  
 
Ellneby refererar i sin bok Stressade barn och vad vi kan göra åt det till läkaren och forskaren 
Hans Selye, han var den första att skriva om barns förhållande till stress. Selye menade att barns 
stress ofta hänger ihop med vuxnas förhållningsätt, att de har för höga tankar om barns 
anpassnings- och prestationsförmågor. Ellneby fortsätter med beskrivningar av vad som orsaker 
stress hos barn. Delvis kopplat till Selye att när barnet ges för stora utmaningar som upplevs 
jobbiga och oklarbara blir det inte längre en sporre utan ett stressmoment. Dels även att stora 
barngrupper där ljudnivån är hög samt att samspela med kamrater och förhålla sig till andra vuxna 
upplevs som stressade miljöer för barn. Familjeförhållanden kan också vara en stor bidragande 
faktor samt konflikter. Viktigt att tänka på är att det inte bara är negativa situationer och händelser 
som kan bidra till stressfaktorer utan barnet kan även uppleva stress i mer positiva avseenden, som 
att exempelvis bjuda in till kalas (1999, s. 15-16).  

 
Edith Chen et al lyfter upp betydelsen av barns familjeförhållanden kopplat till deras hälsa både 
under uppväxten och dess påverkan senare i livet. Att motgångar inom familjen som att uppleva 
fysiska eller känslomässiga övergrepp kan leda till många problem under hela livet. Föräldrarnas 
psykiska hälsa, missbruk, skilsmässor eller familjer som bråkar mycket samt visar mycket 
aggression påverkar barnen väldigt mycket. Framförallt försummade eller otillräckliga barn-
föräldrar relationer kan framkalla stressorer hos barn. Barn som inte känner sig säkra hemma kan 
leda till att de får svårt att reglera sina känslor och utvecklar mer fientliga relationer med misstro 
och aggressiva beteenden mot både vuxna och kamrater. På samma sätt kan nära, goda 
familjeförhållanden hjälpa och stötta barnen och istället främja deras hälsa. Att hjälpa dem igenom 
andra motgångar som de utsätts för tidigt i livet (2017, s. 556 och 558).       

 
Efter att ha följt forskning inom stress i många år menar Ellneby att tecken på stress kan visas på 
många olika sätt då stress påverkar barn olika, det kan vara att barn gråter mycket, är oroliga, 
antingen aggressiva eller passiva men också att de ofta klagar på att de har ont i huvudet eller i 
magen. Att stärka barnens lugn och ro-system är av stor betydelse och att låta dem få tid till ostörd 
lek och till lugn läsning kan vara vardagliga situationer som kan stärka detta. Att som vuxen vara 
stressad och må dåligt påverkar definitivt barn och kan vara en stor anledning till att barnen själva 
blir stressade. På samma sätt kan lugna och harmoniska vuxna sprida ett lugn till barnen. Stora 
barngrupper och de ökade kraven i läroplanen är en stor anledning till att förskollärare upplever 
stress i sitt yrke. När barn inte känner att de kan göra sig förstådda eller inte själva förstår blir de 
stressade. Förskolan är en mötesplats där barnen omges av många relationer, både av vuxna och 
kamrater samt föräldrar som lämnar och hämtar. Att hela tiden i alla situationer behöva anpassa sig 
efter andra är en stor stressfaktor och Ellneby menar att vi idag vet att barn har svårt att klara av allt 
för många relationer då det även leder till många separationer vilket barn upplever som jobbiga och 
som påverkar barnets välbefinnande. Därför är det en stor stressförebyggande åtgärd för både 
personal och för barn att minska barngrupperna i verksamheterna, dagarna blir lugnare och barnen 
får färre relationer att förhålla sig till (Förskolan, 2004).   
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Detta kan vi koppla till det Ingrid Pramling Samuelsson et al 2015 skriver om i sin studie. De 
menar att förskollärare uttrycker att de upplever stress när barngruppen är stor, dels för att det 
försvårar arbetet med läroplanens intentioner och dels för att de inte känner att de hinner 
uppmärksamma alla barn så mycket som de vill, barnen får svårare att komma till tals och bli 
lyssnade på. Stora barngrupper innebär många relationer att anpassa sig efter vilket kan bli jobbigt 
för små barn och för förskollärarna blir det många barn att lära känna, lära sig tolka för att kunna 
förstå dem och det blir många barns lärande och utveckling som ska följas. De upplever att i 
mindre grupper blir miljön mindre stressig för både barn och vuxna, det blir lättare med individuell 
kommunikation och att relationerna blir mer meningsfulla. I deras studie kom de fram till att det 
som många förskollärare väljer bort när de upplever barngrupperna för stora är läsning, skapande 
verksamhet, utflykter och experiment, förskollärarna tycker att det är jobbigt då detta bortval av 
aktiviteter kan påverka barnens lärande på lång sikt inom vissa målområden. När förskollärarna 
upplever att de inte hinner se eller lyssna till varje barn är det en stor brist i deras profession och 
kompetens (2015, s. 8, 9 och 11).  
 
Docenten och professorn Peter Währborg samt överläkaren och professorn Peter Friberg skriver om 
hur den yttre miljön påverkar barn och att stressfysiologiska reaktioner och stress uppkommer när 
barn möter olika stimuli i deras miljöer. Barn är precis som vuxna olika känsliga för stress och 
beroende på barns tidigare erfarenheter, deras strategier och kunskaper om att hantera stressade 
situationer ger dessa yttre stimuli olika effekter. Det finns en del vanliga stresskategorier men de 
kategorier som Währborg och Friber benämner och som kan kopplas till förskolan är dels 
relationsstörningar och dels stora krav och lite kontroll. Barns relationer har en stor påverkan av 
deras välbefinnande, att få känna sig omtyckta och uppskattade är en grundpelare för deras 
välmående. När barns relationer till vuxna eller till kamrater störs och barnen upplever negativa 
känslor ökar risken för stress. Redan i tidig ålder känner barn av prestationskrav och när de inte 
känner att de klara av utmaningar eller förväntningar kan de resultera till att barnen blir stressade. 
Ett av de mest rapporterade störmomenten i förskolan är ljudnivån och när den blir för krävande 
skapas stress och stress i sin tur ökar ofta ljudnivån, det blir en ond cirkel (2013, s. 100).       
 
Överläkaren Ahmad Abdulbag skriver om hur stress kan påverka barn psykologiskt och socialt. 
Psykologiskt använder barn ofta fantasi för att distansera sig från jobbiga situationer och händelser 
då de saknar verktyg för att hantera yttre påfrestningar. Vid stress blir det svårare för barn än för 
vuxna att fungera socialt då barn inte lika lätt kan förklara, visa eller uttrycka sig för dem runt 
omkring vad som sker inom dem. När barn känner oro, rädsla eller obehag för yttre påfrestningar 
har de ett begränsat uttrycksätt, det märks mer i barns beteenden och handlingar. Tyvärr missförstås 
ofta dessa uttryckssätt av kamrater och vuxna (2013, s. 261-262). Thierry et al (2016) refererar ett 
stycke till Schneider & Pressley där de diskuterar betydelsen av att ge barnen bakgrundskunskaper. 
Om barn får kunskap och förståelse om vad som sker i hjärnan när vi exempelvis är upprörda eller 
arga kontra när vi är glada och harmoniska kan de leda till att de lättare kan förstå och ta till sig 
olika strategier som kan hjälpa dem hitta balans igen (s. 807).   
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4.3 Hjärnans påverkan av stress och dess betydelse för barns 
lärande & utveckling  
 
Vid responser av stress är det viktigaste organet hjärnan enligt Mcewen, det är den som avgör hur 
vi reagerar och påverkas av olika situationer och händelser. Det är med hjärnan vi kontrollerar vår 
respons i både psykologiska och beteendemässiga aspekter. Negativa och positiva händelser och 
miljöer i barnens unga ålder kan ha stor påverkan senare i livet då både hjärnans struktur och 
funktion kan påverkas under mer långvariga stressproblem hos små barn. Stress påverkar många 
delar av hjärnan och det är samspelet mellan de olika hjärnregioner som avgör hur vi hanterar en 
situation med påverkan av tidigare erfarenheter. Vid ett fungerande samspel klarar vi av att anpassa 
oss till den fysiska och sociala miljön men när detta sampel hamnar i obalans leder det istället till 
missanpassning som i sin tur kan leda till sämre fysisk och psykisk hälsa. Inom psykologiska 
aspekter handlar forskning mycket om självkänsla och hur den kan påverka vår självreglering. Att 
ofta känna misslyckande är en avstängningsmekanism som påverkar vårt agerande i stressade 
situationer. Fysisk aktivitet, ett bra och tryggt socialt nätverk, tid för återhämtning samt bra 
självkänsla är några av de faktorer som hjälper till att hantera stressade hjärnor (2013a, s. 92; 
2013b, s. 673-675).   
 
Forskaren Lina Brunketorp Käll och professorn Rolf Ekman konstaterar att studier har visat att 
stress hos barn är känsligt för hjärnan och att barn som drabbas av mycket stress kan få svårt att 
styra sina impulser och ignorera distraktioner. För att barn ska kunna ta in information som behövs 
för dess lärande och utveckling är koncentration en viktig faktor. Koncentration är en mental kraft 
som genom motorik, perception, språk, kognition och minne styr våra handlingar och tankar. När 
hjärnan blir stressad fungerar inte dessa delar av hjärnan harmoniskt med varandra och påverkar 
koncentrationen vilket leder till att uppmärksamheten minskar som i sin tur påverkar 
inlärningsmöjligheterna. Både inre och yttre faktorer påverkar barnets kroppsliga och mentala 
hälsa, krävande påfrestningar som leder till stress påverkar intellektet vilket kan visa sig i 
minnessvårigheter, koncentrationsproblem samt inlärningssvårigheter. Brunketorp och Ekman 
lyfter fram fysisk aktivitet, lek och utomhusvistelse som bra grunder till stressreducering i 
förskolans miljö. De refererar till hjärnforskaren David Ingvar som konstaterar att när vi vistas 
utomhus stimuleras hjärnan positivt av det naturen har att erbjuda, så som färger, former, ljus och 
ljud. Dessa stimuli är bra och behövs för vår sinnesupplevelser. Förnimmelsen av barns hälsa och 
välbefinnande är kopplat till lusten av att lära, stressade barn tappar ofta motivation som är en stor 
inre faktor till lärande, därför kan barn som är stressad inte ta till sig lärsituationer lika bra som 
barn som inte är stressade (2013, s. 240-241).  

4.4 Barns uppfattningar om stress 
 
Altea Valentine et al (2010) gjorde en studie om hur barn förstår och kan förklara fenomenet stress. 
Studien riktade sig till barn mellan 4-11 år med syftet att förstå barns egna medvetenhet. Det finns 
tidigare forskning kring barns förståelser och kunskaper om sjukdomar och hälsa, där de 
konstaterat att det finns tydliga åldersskillnader på barns förståelse även om yngre barn har en 
medvetenhet som är grundläggande. Det har tidigare förklarats utifrån Piagets teorier om att 
abstrakta begrepp blir för barn som är yngre än sju år svårt, då de inte har de kognitiva 
färdigheterna till att klara av det.  Idag har ändå forskare kunnat konstatera genom studier att barn 
under fem år har förståelser som är grundläggande och att det mer har att göra med erfarenheter om 
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barnet kan förklara begrepp eller inte. Även om det finns mycket forskning kring stress anser 
Valentine et al att det saknas forskning av barns egna perspektiv och kring vad friska barn har för 
förståelse om begreppet samt hur de själva upplever att de hanterar stress i deras vardag. I deras 
resultat såg dem att lite mer än hälften av barnen mellan fyra och sju år kunde definiera begreppet 
medan alla barn mellan åtta och elva hade en tydlig definition. De såg också att barnen hade lite 
olika tankar kring begreppet, de yngre barnen gav mer emotionella svar medan de äldre barnen tog 
upp mer fysiska/biologiska svar på vad stress är. Resultatet visade även att barns erfarenhet av 
stress ökade med åldern och att de äldre barnens svar var mer utförliga medan de yngre barnen 
använde mer kortfattade svar. På deras fråga om när barnen blir stressade fick de olika orsaker till 
svar, oftast var en orsak att de blev stressade av andra kamrater och vuxna. De äldre barnen 
upplevde skolarbete som stressorer medan de yngre barnen kunde ge svar så som att ”jag blir 
stressad när mina leksaker inte är så bra”. När de går vidare till förebyggande förståelse och frågan 
om strategier, vad man kan göra när man känner sig stressad var svaren olika. Nästan 30% av 
barnen mellan fyra och sju trodde inte att någon kunde göra någonting för att stoppa stress medan 
det bara var 8% av de äldre barnen som uttryckte samma tankar. De flesta av barnen uttryckte sig 
dock att det fanns några saker man kan göra. Både de yngre och äldre barnen tog upp mer aktiva 
strategier så som att säga förlåt eller få socialt stöd genom att vara med andra, distrahera sig genom 
att leka, eller prata med den som gör en stressad. De var bara de äldre barnen som gav mer 
självinriktade svar så som att säga åt sig själv att lugna ner sig, även strategier som kan ses lite 
olämpliga enligt Valentine et al så som att skrika i en kudde eller slå på saker. De upplevde att 
barnen hade en övergripande förståelse över begreppet men mindre kunskap om hur de kan eller 
ska hantera stress. Därför tycker de att det vore bra att visa och hjälpa barn att hitta strategier så att 
de kan få viktiga redskap för att kunna stressa ner (2010, s. 255-257).   

4.5 Stressförbyggande/nedvarvnings-metoder  
 
Mindre grupper, fysisk aktivitet, ostörd lek och utomhusvistelse är några av de faktorer jag tidigare 
tagit med som minskar stress. Mitt fokus här ligger mer på hur vi genom lugna 
aktiviteter/nedvarvning kan arbeta stressförebyggande/stressreducerande och hur metoderna kan 
påverkar barnen, både biologiskt och psykosocialt.  
 
Janai Lowenstein skrev redan i sin artikel 1991 att det är en nödvändighet att arbeta med 
stresshantering i förskolan då alla individer oberoende ålder upplever stress. Redan tidigt i livet 
börjar vi utveckla responsmönster på hur vi upplever och hanterar stress och då har våran 
interaktion med den miljö vi har omkring oss stor betydelse för hur det mönstret ter sig. 
Lowensteing beskriver att barns förståelse för och om stress är i stor grad samma som för vuxna 
men att stor vikt ligger på emotionella aspekter. Hon lyfter upp betydelsen av att barn måste få lära 
sig att själva upptäcka stress-signaler och betydelsen av stresshantering. Hon anser att genom att 
låta barn uppleva och bli mer medveten om sinnerliga upplevelser främjas lärandet och förståelsen 
mer. Barn måste även få lära sig om sig själva i förhållande till sin omgivning i dessa avseenden, 
hur omgivningen påverkar mig inifrån och inte bara till yttre faktorer. Exempelvis att de lär sig att 
förstå att jag måste ha regnkläder när det regnar för annars blir jag blöt men lika viktigt är det att de 
får lära sig om emotionella faktorer, hur känner jag mig när jag blir blöt och vad händer då. Barn 
som lär sig att känna efter och förstå sina egna stress-signaler kan lättare kontrollera och reglera sig 
själva, det är svårare att förlora kontrollen om man vet vad jag kan göra åt det jag upplever eller 
känner. Genom att prata med barnen om vad de upplever som stressiga situationer och göra dem 
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uppmärksamma på spänningar i kroppen kan vi hjälpa dem att sätta ord på sina känslor. Att ge barn 
verktyg till att kunna uttrycka sina känslor på olika sätt är enligt Lowenstein bra för stresshantering, 
exempelvis genom bildskapande, musik och rollspel. Det hon uttrycker som det viktigaste vi bör 
lära barnen är betydelsen av andning. För andas gör vi vad vi än gör, i alla aktiviteter. 
Huvudnyckeln till avslappning är en djup, lugn och jämn andning, lär sig barn att kontrollera och 
använda sin andning i stressade situationer kan det underlätta på många sätt. Andningen kan 
påverka självkontrollen genom att lugna ner både kroppen, känslor och tankar (1991, s. 54-58).   
 
Ellneby förespråkar ett synsätt om att hur vi mår är inte bara en företeelse av att det är för mycket 
som får oss att må dåligt utan att det helt enkelt är för lite av saker vi mår bra av. Eftersom att stress 
inte enbart är dåligt utan faktiskt någonting som vi ibland behöver för att drivas framåt och för att 
utvecklas är detta synsättet bra, för då kan vi lättare förstå hur och vad vi kan göra för att hjälpa 
barn genom den stress de utsätts för. Det vi kan tänka på är att vi ska hjälpa barn att hitta en balans 
mellan aktiviteter och vila, genom att visa dem olika aktiviteter som är avstressande kan vi 
stressvaccinera dem, ge dem verktyg till att hantera stressade situationer (2011, s. 45).  
  
Efter sin bok stressade barn i förskolan och vad vi kan göra åt det skrev Ellneby boken Må bra i 
förskolan. I den skriver hon bland annat om olika nedvarvningsmetoder som enligt forskning har 
gett resultat i stressreducerande/stressförebyggande syften. Det är massage, yoga och mindfulness, 
här nedan kommer hennes tankar krig dessa metoder med stöd från tidigare forskning.   
 
Massage  
Med massage kan vi minska stress och främja vår hälsa både fysiskt och psykiskt. Enligt Priscilla 
och Santha menar Kristine Kaoveri att det bästa vi kan göra själva när vi är stressade är att ta en 
paus med massage. De fortsätter med att beskriva den biologiska fördelen med massage, då vi 
genom regelbunden massage blir bättre på att fysiskt hantera stress. Det genom att massage ger 
positiva effekter i nervsystemet, kärlsystemet, i huden, i hjärt-kärlsystemet, i skelettsystemet i 
lymfsystemet samt de viktiga andningsorganen. Ett ända massagetillfälle kan minska daglig stress 
då det kan sänka hjärtfrekvensen betydligt och stimulerar frisättningen av vissa kemikaliska ämnen 
i kroppen som är fördelaktiga för välmående. Det har visat sig att massage hjälper kroppen att 
minska stressnivån och ångest genom att vi slappnar av i både kropp och sinne, kroppen återhämtar 
sig genom att vi befinner oss i ett viloläge som är avkopplande. Andra positiva aspekter av massage 
är att den kan bidra till att vi blir mer rörliga, minska inflammationer, den kan förbättra vår balans 
och muskelton. Psykologiskt kan massage öka känslan av välbefinnande, öka självkänslan samt 
främja en mer positiv kroppsbild och kroppsmedvetenhet (2014, s. 514-516).   
 
När Ellneby diskuterar massage ser hon det som ett verktyg till att skapa balans i livet. Beröring är 
någonting som de allra flesta tycker om och mår bra av men det är viktigt att uppmärksamma, prata 
och fråga barnen om hur de upplever massage då beröring kan upplevas väldigt olika. Det måste 
kännas okej för barnet. Nervsystemet påverkas av beröring, dels genom att främja en känsla av 
lugn och trygghet och dels genom att förmågan att bearbeta sinnesintryck i hjärnan förbättras. Detta 
ger goda förutsättningar till bättre inlärningsförmåga då det gör att information lättare kan tas in, 
bearbetas och utvecklas till kunskap. Hon menar även att om barn får mycket närhet och positiv 
beröring under tiden de växer upp blir de mer självständiga, det har visat att massage gör 
aggressiva och oroliga barn lugnare vilket gör att de i sociala sammanhang fungerar bättre. Många 
som förespråkar att använda massage i skola och förskola upplever att barn använder mindre våld, 
de lär sig att man helt enkelt inte slår den man masserar utan det ska vara skönt och behagligt. 
Massage kan fungera som motvikt till våld då de får möjligheten att känna igen och tycka om den, 
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för då blir det också lättare att säga nej när det upplevs mindre behagligt eller på ett sätt den inte 
känns okej. I grupper som använt sig utav massage har det noterats att barns koncentrationsförmåga 
ökar, detta kan bero på att vid beröring utsöndras hormonet oxytocin vilket minskar kroppens 
stressämnen som hämmar koncentrationsförmågan. Oxytocin är kroppens lugn och ro hormon som 
bildas i hjärnan, det påverkar inte enbart stresshormon som kortisol utan påverkar även organ som 
hjärtat, det sänker blodtryck och pulsen. Matsmältningen kan bli bättre och det stärker 
immunförsvaret (2011, s. 48-51).  
 
Yoga  
När barn deltar i yoga blir de inte bara balanserade träd och modiga krigare. Som tidigare nämnt är 
självreglering en stor grundpelare i en individs förutsättningar till att fungera i vardagslivet. Enligt 
Ilana Palgi är självreglering nyckelförmedlaren mellan barnets biologi, tidigare erfarenheter och 
hur detta kommer till uttryck. Barn utvecklar och modulerar precis som oss vuxna sin förmåga att 
reagera på samt hantera stress, förstå både andras och ens egna mentala tillstånd samt sin förmåga 
att bevara uppmärksamhet fokuserat. Yoga som avslappningsmetod har ökat i både skola och 
förskola, det finns fortfarande lite forskning kring effektiviteten av avslappningsövningar för barn 
men av den forskning som finns visar många positiva aspekter för både hälsa och akademiska 
processer. Med hjälp av yoga kan vi få barn att förstå att deras kropp och sinne interagerar och 
samverkar, att interna faktorer kan påverka ens beteende. Genom yoga ger vi barnen möjligheten 
att öva tekniker som relaterar till självreglering, det handlar om att känna mer medvetenhet och att 
ha kontroll över både kognitiva, beteendemässiga och känslomässiga processer. Yoga är både 
stressförebyggande och stressreducerande och kan användas för att utveckling och lärande ska 
förbättras. Vi kan säga att målet med att använda sig utav yoga är därför inte enbart för avslappning 
utan yoga-program har utformats för att genom djup andning, lugna rörelser och avslappning öka 
medvetenheten och kontrollen över den egna kroppen, öka förmågan till fokus och uppmärksamhet 
samt få kontroll över både fysiologiska och psykologiska upplevelser. Genom att få kontroll över 
sinnet främjar vi självkontroll och självmedvetenhet och allt detta resulterar i bättre koncentration 
och uppmärksamhetsförmåga (2007, s. 329-330 och 337).    
 
Ellneby lyfter att yoga är en metod som vi lätt kan presentera för barnen då den innehåller många 
moment som barn tycker om. Barns nyfikenhet, fantasi, lek, sagor och att klara uppgifter tar vi 
tillvara på genom yogan. De tycker om att röra på sig och därför kan yogan underlätta som en 
nedvarvningsmetod för de barn som har svårt att ligga helt stilla. Den egna kroppen är väldigt 
spännande för små barn, vad klarar den av. Barn är flexibla och mjuka i kroppen, genom olika 
rörelser i yogan både stretchar vi och gör barnen starkare, den ökar kroppskontrollen vilket är en 
härlig känsla. Det är svårt att hitta en balans mellan aktiviteter och stunder för avkoppling, med 
yogan får vi tid till både rörelse och stretching samtidigt som vi fokuserar på andning och 
avslappning. Vi främjar koncentration och tillit till sig själv och andra, om vi kan ge dessa redskap 
till barnen kan vi lägga en bra grund för ett balanserat liv i dagens tillvaro som är allt mer stressad 
(2011, s. 9-10).      
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Mindfulness  
Mindfulness är en växande metod för att minska stress hos både vuxna och barn men den har också 
tillskrivits ha fler positiva aspekter för välbefinnande, det saknas konkreta studier om hur 
mindfulness påverkar barn i förskoleåldern och endast två vetenskapliga studier har granskat hur 
mindfunessprogram i förskolan kan påverka barns självreglering i sociala och kognitiva förmågor. 
Det är Flook et al (2014) och Thierry et al (2016). I Flooks et al studie visade resultaten inga större 
skillnader i barnens kognitiva förmågor förutom i några specifika ämnesområden medan 
barngruppen som utövande mindfulnessprogrammet ökade betydligt mer i sociala, emotionella och 
prosociala förmågor jämfört med de andra barnen i kontrollgruppen. I deras diskussion drar de en 
slutsats om att undersökningsperioden var relativt kort och att en längre period samt en större 
provgrupp hade kunnat ge mer ökade resultat även i de kognitiva förmågorna. De upplevde att 
studien väckte en positiv ställning till att arbeta med mindfulness-baserad träning redan i förskolan, 
dels för att träning i medveten närvaro kan ge mer långsiktiga effekter av bättre akademiska resultat 
men framförallt för att det behövs mer arbete för att öka medkänsla och vänlighet. Utveckling av 
sådana förmågor tidigt i livet kan positivt påverka individens egna utveckling men också 
samhällets utveckling (2014, s. 49).    
 
I Thierry et al studie som pågick under en längre period visades det positiva resultat även i de mer 
kognitiva aspekterna. De såg under slutet av det första undersökningsåret att de barn som varit med 
i mindfulness-programmet tillskillnad från kontrollgruppen låg i framkant och hade i större grad 
utvecklat förmågor så som arbetsminne och förmågan att organisera samt planera aktiviteter/lekar. 
De kunde även se att i slutet av förskolan hade de barn som varit med i mindfulness-gruppen ett 
bättre ordförråd och även en bättre läsförståelse än de andra barnen. De uttryckte att de upplevde 
resultaten som att mindfulness i förskolan är en lovande metod, dels för att den verkade enkel och 
smidig att implementera i barngruppen och dels för att metoden verkade ge positiva resultat för 
både barns kognitiva, sociala och känslomässiga kompetenser (2016, s. 814 och 817).    
 
Ellneby menar att mindfulness ska kunna fungera som ett redskap som vi kan använda både i större 
och mindre sammanhang för att lättare hantera vardagen. Mindfulness handlar om att använda sina 
sinnen och vara medveten om vad jag upplever och känner i nuet. Våra känsloupplevelser kan 
förstärkas och vi kan bli bättre på att både för andra och oss själva känna medkänsla och empati. 
Det handlar mycket om att komma i kontakt med sina egna tankar och känslor, hon menar att det är 
viktigt att kunna skilja på dessa två begrepp. Vi tolkar situationer och händelser med våra tankar 
medan vi uppfattar dessa som positiva eller negativa med våra känslor. Med hjälp av mindfulness 
kan vi bli bättre på att förstå, sätta ord på och reflektera över det vi tänker och känner, då blir det 
även lättare att med sina tankar reglera sina känslor. Det har betydelse eftersom att dessa faktorer 
påverkar hur vi hanterar och agerar i våra handlingar, både mot oss själva och mot andra. Genom 
att vara medveten om här och nu tränar vi på vart vår uppmärksamhet ska styras och när vi kan 
kontrollera det ökar även vår förmåga till koncentration, hon hävdar att barn som kan koncentrera 
sig kan stå emot stress bättre än andra (2011, s. 63-68). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

5 Studiegenomgång  

Följande avsnitt kommer att behandla två olika delar, först beskriver jag de två metoderna jag valde 
att använda för att samla in mitt material från förskollärarna samt av barnen. Därefter kommer jag 
att diskutera vilka jag har valt som respondenter och hur själva studien gick till med etiska 
ställningstaganden.  

5.1 Metoder 
 
För att behandla mina två första frågeställningar som är riktade till hur förskollärare uppfattar stress 
hos barn och hur de arbetar med stressförebyggande/nedvarvnings-metoder/aktiviteter har jag 
använt mig utav en webb-enkät. Jag valde att använda metoden webb-enkät för att samla in den 
fakta och information jag ville ha från min valda populationsgrupp. Det är en smidig metod för att 
på kort tid nå ut till så många som möjligt, genom att skicka ut ett färdigt frågeformulär där 
undersökningsgruppen får svara på samma frågor kan jag både beskriva och jämföra svaren. Jag 
kan upptäcka drag och mönster som jag kan kategorisera för att få fram ett övergripande resultat 
(Bell, 2016, s. 27). En fördel med en enkätundersökning är som Göran Ejlertsson beskriver att 
respondenterna kan i lugn och ro ta sig tid till att svara. Dock är en nackdel att det idag är allt färre 
som besvarar enkäter, det kan bli ett betydande bortfall som i värsta fall kan leda till en meningslös 
undersökning. Ejlertsson nämner att många undersökningar idag har svårt att ens nå upp till 50% 
och uteblir svar kan materialet bli för smalt för att analysera och få fram ett övergripande resultat 
som är meningsfullt, Bell tillägger att resultaten kan då bli skeva och att det därför är viktigt att 
motivera respondenterna att svara på enkäten för att minska bortfallet (2014, s.12-14; 2016, s.184). 
Därför kände jag att det blev viktigt att tänka på hur jag kunde öka antalet svarande på min enkät 
och följde några av Ejlertsson tips i hans bok som kunde öka deltagarnas svar. Att skicka ut ett 
följebrev som är tydligt informativt och ärligt är en bra början. Bell beskriver att i ett följebrev är 
det bra om respondenterna får information om syftet med undersökningen, om deras rättigheter och 
mina skyldigheter. Vilka kommer att se enkäterna, vad ska resultatet användas till och om enkäten 
är anonym eller inte. Ejlertsson fortsätter med tips som att en undersökning som respondenterna 
känner är meningsfull och som har frågor som är väl formulerade ger högre deltagande. Samt att 
motivera, väcka ett intresse för att vilja svara. Om deltagandet är väldigt lågt i slutet av svarstiden 
kan det vara betydelsefullt att skicka ut en påminnelse (2014, s. 15; 2016, s. 183).    
 
Jag använde mig utav online-verktyget Survey Monkey för att skapa och skicka ut min enkät. Vid 
utformning av en enkät är det enligt Bell viktigt att lägga ner tid och disciplin på sina val av frågor 
samt hur vi formulerar frågorna. Även hur vi lägger upp den, vilken ordning ska frågorna komma i. 
Att tänka ut hur lång tid respondenterna ska ha på sig att svara är viktigt både i bortfallssynpunkt 
men även för att vi ska ha rimlig tid att bearbeta och analysera resultaten. För lång tid kan göra att 
respondenterna tänker att de ska svara sen och glömmer sedan bort den, två veckor anser Bell kan 
vara en rimlig tid och att det är bra att skriva ett tydligt datum för när enkäten senast ska skickas 
tillbaka. Att veta hur svaren ska analyseras innan enkäterna kommer tillbaka är en grundfaktor för 
ett bra resultat, därför kan det vara bra att testa enkäten på några andra innan, både för att se om 
analysmetoden fungerar och för att få tips på om någonting är svårbegripligt (2016, s. 170 och 
183).  



 

16 
 

Studiens sista frågeställning handlar om hur barn själva upplever stress/nedvarvning. Det är alltid 
viktigt och intressant att ta med barns egna perspektiv för att kunna närma sig ett barnperspektiv så 
att vi kan verka för barns bästa, därför valdes metoden intervju för att på så sätt få en bild av deras 
erfarenheter och uppfattning av detta fenomen. Bell menar att en av de stora fördelarna med att 
använda sig utav intervju är att det är flexibelt, till skillnad från enkäter där vi får de svar vi får kan 
vi med intervjuer komma med följdfrågor om vi vill få ett mer fördjupat eller förtydligande svar. 
Bell beskriver att förberedelserna för en enkätstudie och en intervjustudie följer samma mönster, se 
ut viktiga teman och noggranna frågor, undvika frågor som är värderande eller ledande, ta en fråga 
i taget. Det är också viktigt att veta hur man ska analysera svaren, ha en tidsplan och med fördel ha 
några pilotintervjuer. Viktigt att tänka på när vi utför intervjuer är att lägga vårt språkbruk på 
respondenternas nivå, både när det kommer till val av ord och vårt tonfall när vi pratar (2016, s. 
189-191).   
 
Monica Dalen beskriver att det inte finns några andra metodologiska regler som skiljer sig åt när vi 
ska intervjua barn istället för vuxna men att det finns vissa förhållningssätt som kan vara viktiga 
och bra att ha i åtanke. Att ha kunskap om hur man kommunicerar och samverkar med barn är en 
stor fördel och gör att både barnet och en själv som intervjuare känner sig mer lugn och säker i 
situationen. Användandet av en bekräftande kommunikation där man som vuxen visar barnet att 
man är närvarande och verkligen vill lyssna på det barnet har att säga, att man är genuint 
intresserad och visar engagemang för själva barnet i sig. Att man inte tillrättavisar eller korrigerar 
barnens utsagor samt har en formell attityd som ger barn en känsla av att de blir tagna på allvar. 
Hon lyfter upp att tidigare studier har visat att barn är bättre än vuxna informanter på att visa 
signaler om att de inte längre vill prata, därför är det bra att vara uppmärksam på signaler om att de 
kanske inte längre tycker att det här är roligt eller att de faktiskt inte vill prata mera. Innan intervjun 
börjar är det extra viktigt att relationen mellan barn och intervjuare etableras som förtroendefullt 
för det kan i stor grad påverka hur barnen svarar samt upplever frågorna. Ledande eller invecklade 
frågor kan göra barn förvirrade så det är bra att försöka undvika dessa så mycket som möjligt samt 
att inte ställa frågorna på ett sådant sätt att barnen får känslan av att det finns ett specifikt rätt svar 
och försöker rikta sina svar till mer vad de tror att vi vill höra än att faktiskt svara utifrån dem 
själva (2015, s. 47-50).  

5.2 Urval och genomförande 
 
När jag utformat enkäten valde jag att först skicka ut den till några bekanta förskollärare för att se 
om de hade några tankar eller tips på omformuleringar, om de var begripliga frågor eller om det 
kanske fattades en relevant fråga. Jag fick några bra tips och efter lite korrigering och ett 
godkännande av min handledare skickade jag ut enkäten. Jag valde att skicka ut den till enbart 
utbildade förskollärare som arbetar inom Uppsala kommun, både privata och kommunala förskolor 
som låg belägna både centralt och ute på landsbygden. Till de kommunala förskollärarna fick jag 
mailadresser från Uppsala kommun medan till de privata förskollärarna fick jag gå in på 
förskolornas hemsidor och leta fram mailadresser. Sammanlagt skickade jag ut enkäten 
tillsammans med ett följebrev till ca 500 mailadresser. Följebrevet innehöll information om studien, 
med syfte och förhoppningar. Förskollärarnas rättigheter och mina skyldigheter samt att deras svar 
på enkäten är helt anonyma. Många av de privata förskolorna hade inte enskilda mailadresser till 
förskollärarna så där fick jag maila själva förskolan och i följebrevet förklarade jag att alla 
utbildade förskollärare skulle få ta del av mailet och att de som ville fick besvara enkäten. Detta 
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problem bidrog nog tyvärr mycket till ett bortfall och endast 11 förskollärare från privat 
verksamhet besvarade enkäten. Totalt skickade jag ut enkäten till ca 80 mailadresser till 
förskolor/avdelningar/förskollärare inom privat verksamhet.  Jag gav respondenterna en vecka på 
sig att besvara den och när tiden var slut hade jag 115 inskickade enkäter, det ett är ett stort bortfall 
men ändå ett material jag kan använda för att få en bild över hur det ser ut. Tyvärr visade det sig 
när jag gick igenom enkäterna att 25 förskollärare endast hade besvarat del 1 av 3 vilket gav ett 
oväntat bortfall som jag inte hade räknat med. Av de övriga 90 svarande fanns det även där ett 
internt bortfall, det vill säga att några valde att inte svara på vissa frågor (Ejlertsson, 2014, s. 129).  
 
Av etiska skäl valde jag att göra min enkät helt anonym vilket jag utlovade mina respondenter, det 
betyder att varken jag eller någon annan med mina resultat kan identifiera vem som har svarat vad 
(Bell, 2016, s. 65). Jag gav i mitt följebrev information om mitt arbete och om mitt syfte till studien 
och att deras medverkan är helt frivillig men att de genom att besvara och skicka in enkäten ger sitt 
samtycke till att använda svaren i resultat- och analyssyfte. Detta utifrån informationskravet och 
samtyckeskravet (forskningsetiska principer, 2002, s. 7 och 9). Själva utformningen av enkäten var 
ganska svår då jag tidigare inte gjort något liknande, jag försökte att hitta andra arbeten med 
enkätundersökningar att jämföra med men utan att hitta något jag kände var till någon hjälp. Därför 
tänkte jag noga igenom min tanke med studien och vad det var jag ville undersöka och få fram, 
beslutet blev att ha tre olika delar, se (Bilaga A). Den inleds med del 1, bakgrundsfrågor som enligt 
Ejlertsson behövs för att kunna presentera skillnader i resultaten samt för att kunna analysera vad 
skillnader samt likheter kan bero på (2014, s. 86). Bakgrundsfrågorna behandlar information om 
förskolläraren som svarade, om förskolan och om barngruppen förskolläraren arbetar med. Därefter 
har jag del 2 som handlar om förskollärares syn och uppfattning om barns stress, när blir de 
stressade och hur kommer det till uttryck, hur påverkas barnen? I den delen har jag två 
rangordningsfrågor samt sex öppna frågor för att få förskollärarnas egna uppfattningar så mycket 
som möjligt. Jag avslutar med del tre som handlar om stresshantering, hur de stressreducerar samt 
hur de arbetar stressförebyggande. Vilka nedvarvnings-metoder/aktiviteter använder dem? Där har 
jag fyra påståendefrågor där de fick svara ja eller nej för att till sist avsluta med fyra öppna frågor. 
 
När det är dags för bearbetning, kodning och analys av enkäter förespråkar Bell att om tid finns är 
det bättre att vänta på att alla svar har skickats tillbaka (2016, s. 184). Därför valde jag att börja 
med kodningen dagen efter att sista svarsdag passerat. Hade jag kollat igenom de svarade enkäterna 
innan hade jag upptäckt att det fanns enkäter som inte var helt ifyllda och hade kunnat skicka ut en 
notis om detta och vänligt be fler att besvara och att inte skicka in obesvarade enkäter. Då jag 
kände att jag inte hade tid att vänta på att få in fler enkäter utan behövde börja med kodningen för 
att hinna med, valde jag att inte försöka få in mer svar utan istället arbeta med de övriga 90 
besvarade enkäter som jag fått in. I kodningen av svaren kollade jag igenom alla svar och jämförde 
med bakgrundsfrågorna med hjälp av Survey Monkeys analyshjälpmedel. Det vill säga att jag 
försökte se samband i både likheter och skillnader i förskollärarnas svar och vad detta kunde bero 
på. I olika frågor har jag valt att jämföra med de bakgrundsfrågor som jag tyckte visade relevanta 
och intressanta aspekter i svaren, några av bakgrundsfrågorna använda jag mycket medan jag helt 
valde bort några som jag i kodningen inte ansåg hade någon betydande relevans för svaren. I takt 
med kodningen av frågorna kunde jag ta vissa resultat direkt från Survey Monkey medan kodningen 
av de öppna frågorna fick jag överföra informationen till Microsoft Excel och göra egna 
resultatformulär/tabeller. När all kodning var klar och jag hade en resultatdel som i arbetet finns i 
(Bilaga D) började jag med analysen.  
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När det var dags för barnintervjuerna tog jag veckan innan kontakt med förskolan och den 
avdelning jag ville till för att få ett godkännande att komma dit. Jag valde förskolan då jag tidigare 
vikarierat där och känner till deras dagliga rutiner vilket gör att jag kan analysera barnens svar lite 
utifrån dem. Även här använde jag mig utav informationskravet, jag informerade dem om mitt 
arbete och syfte med studien samt om den tidigare enkätstudien. Enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer ska kontakt tas med vårdnadshavare då barnen inte är myndiga eller 
själva kan ha svårt att ta till sig och förstå den information som kan avgöra om de vill medverka 
eller inte (2002, s. 9). Därför mailade jag ett underskriftsformulär till förskolan att skriva ut till 
vårdnadshavarna till barnen på avdelningen. I formuläret stod all information som förskolan fått 
och att de genom att skriva under gav sitt samtycke till studien och sitt barns medverkan, att svaren 
får användas i resultat- och analyssyfte. Jag gav både förskolan och vårdnadshavarna ett utlovande 
om att allt jag tar med mig kommer att behandlas konfidentiellt. Det vill säga att barnens svar inte 
kommer att kunna identifiera varken barnet eller förskolan (2002, s. 12). Även om jag behövde 
vårdnadshavarnas samtycke tyckte jag det var viktigt att även få den av barnen och tänkte på det 
Bell skriver om. Att vi har ett ansvar om att förklara för våra respondenter vad det är vi gör, varför 
jag är där och varför jag vill intervjua dem, berätta vad frågorna kommer att handla om och vad jag 
kommer att använda deras svar till (2016, s. 190). Därför pratade jag med alla barnen på 
avdelningen innan, berättade vem jag var och vad jag ville prata om. Innan vi började intervjun 
förklarade jag även deras rättigheter, att de är helt frivilligt att vara med och att de därför får säga 
till om de inte vill prata mer eller om de inte vill svara på en viss fråga (2016, s. 61; 2002, s. 10).     
 
Då jag valde att använda ljudinspelning för att få en mer naturlig miljö och samtal med barnen som 
inte distraherade dem med att sitta och skriva ner allt de sa frågade jag om det kändes okej om jag 
spelade in det dem sa så att jag kan lyssna på det sen i lugn och ro, så att jag inte glömmer bort vad 
de har sagt. Bell menar att det är viktigt och att de som blir intervjuade ska få veta vad man ska 
göra med inspelningen, vilka som får lyssna på den och om att de får säga nej till att bli inspelade 
(2016, s. 197). Barnen på avdelningen var tre till fem år, när jag kom dit hade nio vårdnadshavare 
skrivit på formuläret varav till tre fyraåringar och sju femåringar. Även om jag tidigare vikarierat 
på förskolan kände jag att jag behövde skapa en bättre relation till barnen med tanke på det Dalen 
skrev. Det var relativt länge sen jag var där och många barn var nya på avdelningen så jag valde att 
komma dit tidigare för att spendera lite mer än en timme i barngruppen innan det var dags för 
intervjuerna, det för att etablera en kontakt med barnen, visa vem jag är och att de skulle känna sig 
trygga i mitt sällskap. När det kändes bra började jag att fråga dessa nio barn vars vårdnadshavare 
godkänt intervjun om de ville vara med och prata med mig, alla ville. Jag fick tillgång till 
förskolans personalrum, ett enskilt rum där jag fick sitta i lugn och ro tillsammans med ett barn i 
taget. Rummet var enkelt inrett och jag upplevde att det hade få störmoment då det inte fanns så 
mycket att titta på. Det bestod utav ett bord med stolar och två soffor. Alla barnen tyckte att det var 
okej att jag spelade in och intervjuerna tog mellan 5-12 minuter vardera. Några av barnen kunde 
svara direkt utifrån mina grundfrågeställningar, (Bilaga B) medan några fick lite mer följdfrågor för 
att tydligare förstå eller för att kunna ge något svar. Barnen uttryckte efteråt att de tyckte att det var 
roligt att få vara i personalrummet och att det kändes bra att få prata och svara på frågorna men att 
det var lite svåra frågor, svårt ämne. Detta kan bero på att de inte riktigt har pratat om dessa 
fenomen tidigare. Jag tyckte att intervjuerna gick bra, barnen var intresserade, lyssnade och 
berättade. Jag tänkte hela tiden på det Dalen skrev om när det kommer till förhållningssätt, om hur 
jag formulerade mina frågor, att jag verkligen lyssnade till vad barnen sa och att jag inte rättade 
dem. Att få vara i ett rum som de inte brukar få vara i och som egentligen är till för de vuxna på 
förskolan tror jag kan ha varit en främjande anledning till att de gick bra, de skärpte till sig och höll 
koncentrationen på det vi skulle göra, kanske för att de kände sig tagna på allvar och att de nu hade 
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chansen att bli lyssnade till som Dalen skrev var en positiv aspekt i barnintervjuer. För att kunna 
använda samma resultat- och analysmetod som jag använde till enkäterna lyssnade jag igenom dem 
när alla intervjuerna var gjorda, transkriberade barnens svar och gjorde sedan tabeller i Microsoft 
Excel som ni kan se i (Bilaga E). Efter analysdelen diskuterade jag resultatet utifrån både tidigare 
forskning och enkätstudien.    
 
 

6 Textanalys av resultaten 

I detta avsnitt presenterar jag resultaten av de båda undersökningarna i form av en textanalys där 
jag utifrån syfte och frågeställningar försöker redovisa respondenternas perspektiv. Först analyseras 
förskollärarnas perspektiv genom enkätstudien följt av barnens perspektiv i barnintervjuerna, 
analysen behandlar respondenternas svar tillsammans med mina funderingar och upptäckter av 
hypotetiska samband för att sedan i avsnitt 7 diskutera likheter och skillnader utifrån tidigare 
forskning. Då enkätstudien bestod av både slutna och öppna frågor har jag i min resultatdel 
sammanställt förskollärarnas svar i tabeller och diagram kopplat till del 1, det vill säga 
bakgrundsfrågorna i enkätstudien för att lättare kunna analysera deras svar på ett övergripligt sätt.  
För den som intresserar sig lite extra och är nyfiken på undersökningarna kan kolla igenom 
bilagorna D som presenterar enkätstudien och E som presenterar barnintervjuerna.   

6.1 Barns stress utifrån förskollärares uppfattningar  
 
Här kommer jag att analysera del 2 i enkäten som behandlar förskollärarnas uppfattningar om vad 
som kan orsaka stress hos barn, hur det påverkar deras hälsa och välbefinnande samt hur det i sin 
tur kan påverka barnens lärande och utveckling.  
 
Efter att ha läst mycket om barns stress och den oro som finns blev jag nyfiken på hur stort 
problemet är och hur stressnivån i barngrupperna faktiskt ser ut här i Uppsala kommun och vilken 
kunskap förskollärarna besitter om fenomenet med tanke på att det idag är ett uppmärksammat 
område. I en av mina bakgrundsfrågor visade det sig att endast sex av de totalt 90 svarande 
förskollärarna har någon form utav fortbildning inom stress eller stresshantering och att den 
kunskap de har istället främst kommer från erfarenhet och egen läsning på internet. Av de 85 
förskollärarna som svarade på frågan om hur de upplevde stressnivån på barngruppen var det 16 
som upplevde barngruppen som stressad och endast en förskollärare upplevde barngruppen som 
dagligen väldigt stressad. 17 förskollärare upplevde att barngruppen inte alls var stressade medan 
merparten av de svarade, 54 stycken anser att barngruppen är lite stressad. På grund utav ett stort 
bortfall kan jag inte svara på hur stressnivån ser ut överlag i Uppsala kommuns barngrupper men 
17 förskollärare det vill säga ca 20% av dem som svarade konstaterar att stress hos barn 
förekommer mer än i liten dos. 14 av förskollärarna som ansåg att barngruppen var stressad 
upplevde även sig själva som antingen väldigt stressade eller stressad medan bara 4 av 
förskollärarna som inte upplevde barngruppen stressad alls själva var stressade, ingen där upplevde 
sig själv som väldigt stressad. Det visar att barn och förskollärares stress säkerligen kan ha 
påverkan av varandra men att andra faktorer också spelar roll. Kopplat till del 1 i enkäten kunde jag 
utläsa att exempelvis barns ålder kan ha betydelse då äldre barngrupper enligt förskollärarnas svar 
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tenderade att upplevas som mer stressade än yngre. Det kan delvis bero på att de har mer styrda 
dagar/aktiviteter med större prestationskrav samt att yngre barngrupper tenderar att vara färre i 
antalet barn vilket leder till mindre relationer och konflikter som har visat sig vara stressorer hos 
barn. Ett annat exempel kan vara barngruppens storlek, förskollärarna som arbetar i grupper med 
15 eller färre barn upplever barnen som mindre stressade än förskollärarna som arbetar i 
barngrupper med mer än 15 barn. 26 av de svarande förskollärarna arbetar i grupper med 15 eller 
färre barn och endast 2 av dem upplever att barnen tillhör de 17 barngrupperna som är mer än lite 
stressade medan de resterande 15 förskollärarna som upplever sina barngrupper som stressade 
hamnar i grupper över 15 barn. Ytterligare ett exempel som kan påverka barns stress kan var vart 
förskolan är belägen. 12 av de 17 stressade barngrupperna visar sig tillhör förskolor belägna i 
centrala Uppsala och övriga 5 ute på landsbygden. Av de erfarenheter jag har inom vikariat och 
praktiker har centrala förskolor ofta mindre lokaler och sämre tillgång till egna utomhusgårdar. 
Detta kan leda till att fler barn vistas på liten yta och att de inte spenderar lika mycket tid utomhus 
vilket studien har visat kan leda till mer stress. Ett samband här kopplar jag till del 1 som visar att 
ingen av förskollärarna som arbetar med utomhuspedagogik anser att barngruppen är mer än lite 
stressad. Det kan kopplas till att mycket tid utomhus kan skapa mindre stress då utomhusvistelse 
har många positiva avseenden varav lägre ljudnivå, mer yta och rörelse samt ofta mer fri lek med 
mindre styrda aktiviteter är några som lyfts upp senare i detta avsnittet.   
 
När blir barn stressade? 
I frågan om vad förskollärarna ansåg vara stressade faktorer för barnen på deras avdelningar 
visades det en tydlig överenskommelse, såväl förskollärarna som arbetar med de yngre 
barngrupperna och de som arbetar med de äldre barngrupperna markerar yttre faktorer där många 
barn på samma yta, stressade pedagoger och personalfrånvaro toppar. Därefter är hög ljudnivå ett 
vanligt svar på vad som stressar upp barnen. Jag valde att dela upp förskollärarnas svar utifrån 
vilken ålder de arbetar med, det för att kunna utläsa om det finns några skillnader på stressorer hos 
äldre och yngre barn. I förskollärarnas öppna svar på stressorer och vanliga situationer som stressar 
barnen har jag i (bilaga D) sammanställt svaren i tabeller där de räknas upp i fallande ordning från 
det vanligaste svaret till det minst vanligaste svaret. Hos barn 1-3år var ett vanligt svar från 
förskollärarna att vikarier stressade barnen medan det kommer längre ner i tabellen hos de äldre 
barngrupperna. Två andra gemensamma svar är många relationer och konflikter men dessa kommer 
väldigt långt ner i tabellen då få förskollärare nämnt dessa som faktorer. Även förskollärarna i 
heterogena barngrupper, det vill säga barn 1-5år gav samma svar. Några skillnader i förskollärarnas 
svar visade sig vara att i de yngre barngrupperna upplever förskollärarna dels att ovana situationer 
och andra barn som är ledsna/arga är faktorer som stressar barnen, dessa hamnar i mitten av de  
yngre barnens tabell. Därefter kommer inskolningar, bryten lek, ovisshet och hunger som några 
faktorer men dessa hamnar längst ner i tabellen då det är få som nämnt dessa. I de äldre 
barngrupperna är det för styrda dagar/aktiviteter, mycket tid inne, dålig struktur och långa dagar 
som nämns, men alla få gånger. Många av dessa faktorer kopplas till yttre sociala faktorer, personer 
runtomkring barnet/barnen. Att barns individuella mående eller egenskaper kan skapa stress är det 
endast ett fåtal som nämner någonting om vilket jag direkt tror har med att göra att yttre faktorer är 
lättare att se och uppmärksamma.  
 
Även i vardagssituationer som skapar stress har förskollärarna gemensamma svar. De situationer 
som toppar tabellen för både yngre och äldre barn är övergångar/byten av aktiviteter, av/på-
klädning och matsituationer. Gemensamt längre ner i tabellerna är när personalen är på rast och 
toasituationer hos de äldre samt blöjbyten hos de yngre barnen. Skillnaderna i svaren var att de 
yngre barnen tenderar även att upplevas mer stressade stunden innan lunch, vid hämtning och 
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lämning samt vid städning. De äldre barnen kan ses stressade vid samlingar och aktiviteter eller när 
de inte vet vad de ska göra. En förskollärare nämner att hon ser stress hos vissa barn i den fria 
leken. I det stora hela upplever jag att förskollärarna som har svarat är uppmärksamma och har en 
gemensam grundförståelse över vilka yttre faktorer och vardagliga situationer barnen blir stressade 
av.       
 
Barns individuella stress kan bero på många olika aspekter och att deras olika miljöer och 
relationer påverkar varandra, förskollärarna är överens och upplever att barns hemförhållanden kan 
påverka deras stress i förskolan vilket jag anser är en viktig förutsättning för att kunna förstå det 
individuella barnet. Denna fråga var i enkäten en rangordningsfråga där förskollärarna fick svara på 
om de anser att barns hemförhållanden kan påverka barns stress i förskolan. Alternativen var ja till 
viss del, ja mer än förskolans miljö eller nej. De hade även möjlighet att lämna en kommentar till 
sitt svar. 82 av förskollärarna svarade på denna fråga varav 74 svarade att familjeförhållanden 
påverkar barns stress i förskolan och jag blev då mest nyfiken på de som inte ansåg det. Av de 8 
som svarade nekande på frågan har ingen fortbildning inom stress, 6 stycken är äldre än 40år, har 
arbetet mer än 15 år i yrket och alla arbetar inom kommunal verksamhet. Med tanke på att endast 8 
svarade nej och att tyvärr ingen av dem lämnade någon kommentar om varför de anser att inte 
hemförhållanden spelar någon roll blir det svårt att förstå och analysera hur de tänker. 15 av 
förskollärarna svarade att hemförhållanden påverkar mer än förskolans miljö, av dem har 4 
fortbildning inom stress, 8 stycken är äldre än 40 varav 5 har jobbat mer än 15år i yrket och 13 
arbetar inom kommunal verksamhet. Deras kommentarer kopplas till barns långa dagar, lite tid till 
förädlarna, stressade föräldrar ger stressade barn och många aktiviteter utanför förskolan ger 
svårigheter till att varva ner.  
 
Hur påverkar stress barnens hälsa och välbefinnande? 
När det kommer till frågorna om hur barns stress kommer till uttryck och hur stress påverkar barns 
hälsa och välbefinnande ser jag ett tydligt mönster. Förskollärarna pekar på många emotionella och 
beteendemässiga aspekter av uttryck vilket vi även ser tydligt i deras uppfattningar om hur stress 
påverkar barns hälsa och välbefinnande. Där rader de upp och är överens om att stress påverkar 
barnen både beteendemässigt/socialt, psykiskt/kognitivt samt fysiskt/kroppsligt. Det är med denna 
kunskap de kan upptäcka och uppmärksamma hur stress kan komma till uttryck hos olika barn 
vilket gör att svaren i de båda frågorna går ihop och i många fall upprepar sig. Förskollärarna som 
arbetar med yngre barn mellan 1-3år upplever att det tydligaste tecknet är att barnen blir 
ledsna/gråter och får svårt att fokusera/koncentrera sig på lekar och aktiviteter. Många nämner även 
att barnen blir mer arga och utåtagerande, att de går eller springer runt utan att egentligen göra 
någonting. I mitten av tabellen visar svaren att barnen blir klängiga och får separationsångest, att de 
blir ängsliga/oroliga samt har det svårt att komma till ro. Längre ner menar några att barnen pendlar 
mellan många aktiviteter, hamnar i konflikter, blir trötta eller visar inaktivitet och drar sig undan. 
Längst ner i tabellen hamnar att barnen blir otåliga, att vissa barn bajsar/kissar på sig eller att 
barnen blir sjuka. När det kommer till de äldre barngrupperna upplever förskollärarna att det 
tydligaste tecknet på stress är att de inte kan fokusera eller koncentrera sig. Därefter upplever dem 
att barnen hamnar i fler konflikter, att de blir arga eller mer utåtagerande, både verbalt och fysiskt. 
Vissa barn blir trötta och flamsiga, blir överaktiva och får svårt att sitta stilla samt att de får svårt 
att komma till ro/lugna ner sig. Längre ner i tabellen upplever förskollärarna att stressade barn blir 
mer högljudda och att de pendlar mellan många aktiviteter. Längst ner i tabellen hittar vi uttryck 
som ledsna, oroliga och dålig aptit samt att stressade barn ofta ger svårare lämningar/hämtningar. 
Även här kan vi se att svaren inte skiljer sig så mycket åt bland de yngre och äldre barngrupperna, 
det är något fler hos de yngre barnen.  
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För att väcka deras tankar lite mer om hur barn kan uttrycka stress valde jag att ställa frågan om hur 
stress påverkar barnens hälsa och välbefinnande då barns agerande hänger ihop med hur de mår. 
Det vanligaste svaret bland förskollärarna för barns häls och välbefinnande var att stressade barn 
blir oroliga vilket i sin tur påverkar barnet i många avseenden. Därefter kommer 
fokus/koncentrationssvårigheter följt av de mer fysiska/kroppsliga aspekterna att de får ont i 
magen/huvudet samt att de sover sämre. Här får vi in två nya begrepp i ont i magen/huvudet vilket 
vi tidigare kan koppla till endast de två som kommenterat att barnen blir sjuka. Beteendemässigt är 
det vanligaste svaret i tabellen att de får svårt att samspela med andra och att de blir utåtagerande. 
Längre ner hamnar barn som blir passiva, lyssnar sämre eller i vissa fall blir destruktiva. 
Psykiskt/kognitivt hamnar svar som att barnen blir otrygga, ledsna eller att stress påverkar barnens 
självkänsla/självförtroende i mitten av tabellen medan att barn får svårare att sortera tankar/känslor 
samt får ångest hamnar längst ner. Fysiskt/kroppsligt upplever förskollärarna att barnen blir trötta 
eller får svårt att lugna ner kroppen. Därefter kommer svar som att barnen äter sämre och får sämre 
immunförsvar. Längst ner i tabellen hamnar upplevelsen av att de kan bli överaktiva samt får svårt 
till toarutiner.  
 
Någonting som gjorde mig lite förvånad och nyfiken var att 54 av 78 förskollärare anser att det inte 
finns någon stress som är positiv/bra för barn. Där jämförde jag svaren med bakgrundsfrågan om 
hur många år förskolläraren hade varit i yrket. Det visade sig att 20 av 22 förskollärare som arbetat 
mer än 20 år svarade nej. I övrigt var det ganska jämt fördelat mellan verksamma år och svaranden 
ja respektive nej. I några av de kommentarer som lämnades utav dem som svarat nej menar de att 
ingen stress är bra för barn, att vi i förskolan ska skynda långsamt och arbeta i deras takt, låta allt ta 
sin tid. Stress drabbar deras utveckling. En förskollärare ger kommentaren om att det finns bra 
stress men att den nog inte är så bra i ung ålder. Av de som svarade ja ges istället kommentarer som 
visar på mer allmän kunskap om stress. De menar att stress i mindre dos kan göra att vi skärper till 
oss, klarar situationer bättre och presterar bättre, att vi utan stress inte riktigt fungerar. De påpekar 
att vi har stress omkring oss och att det är bra för barn att erfara den och få lära sig att hantera den.  
 
Hur kan stress påverka barnens utveckling och lärande?  
Stress är ett svårbegripligt fenomen som går att vrida och vända på i många avseenden, många 
begrepp interagerar, kopplas ihop och påverkar varandra. Är det stress som skapar oro eller oro 
som skapar stress? På frågan om hur stress kan påverka barns lärande och utveckling var det 82 av 
förskollärarna som svarade, även här fick de genom en öppen fråga uttrycka sig och jag kunde se 
två olika mönster i svaren. Det ena var att 50 av förskollärarna tydligt kopplade sina svar till att alla 
dessa stressuttryck och faktorer oberoende om de är beteendemässiga, psykiska eller fysiska skapar 
i sin tur koncentrationssvårigheter vilket i sin tur påverkar barns lärande och utveckling negativt. 
Några exempel på deras svar var att barnens inlärning blir hämmad/försenad, att barnen får svårare 
att ta in ny kunskap, får svårare att fördjupa sig eller svårare att uppfatta vad som sker. Ett annat 
exempel var att de inte lyssnar vilket gör att de inte minns vad andra säger, vilket i sin tur leder till 
att de inte kan ta åt sig av undervisning. Det andra mönstret var att 27 av förskollärarna kopplade 
sina svar till att stress förstärker känslor vilket i sin tur påverkar lärandet och utvecklingen negativt. 
Några exempel där var att ledsna barn inte tar in lika mycket som nöjda barn, otrygga barn ger 
mindre energi till att utforska och lära vilket gör att det blir svårare att delta i pedagogisk 
verksamhet. Utåtagerande barn får svårt att samspela med andra som kan hämma deras språk och 
kommunikation negativt. Barn som har svårt att lyssna av tankar och känslor leder till mer 
impulsbeteenden och sämre självtillit. Några av de 82 svarande skrev att de inte visste hur stress 
kan påverka lärande och utveckling. Att koncentrationssvårigheter påverkar barns lärande och 
utveckling är en stor gemensam nämnare, fokus läggs där. Det är några förskollärare som nämner i 
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barns hälsa och välbefinnande att stress kan påverka barns självförtroende/självkänsla men endast 
en skriver om att det i sin tur kan påverka barns utveckling och lärande.  
 

6.2 Barnperspektiv – vad gör förskollärarna för att verka för barns 
bästa i stressförebyggande syften  
 
Här kommer en redogörelse för del 3 i enkätstudien som behandlar förskollärarnas förhållningssätt 
och hur de upplever att de arbetar stressreducerande och stressförebyggande. Först analyserar jag 
de fyra första frågorna som är påståendefrågor, där fick förskollärarna svara ja eller nej och med 
hjälp av deras kommentarer till dessa frågor har jag analyserat deras svar. Efter de analyserar jag de 
öppna frågorna som mer konkret beskriver vilka metoder de använder, varför de har valt dessa och 
hur de upplever att metoderna påverkar barnen. 
 
En grundsten och förutsättning till att faktiskt arbeta med någonting i förskolan är pedagogernas 
egna förhållningssätt och attityd till någonting, det påverkar verkligen hur de arbetar. Genom att 
fråga om förskollärarna anser att det är välbehövligt att arbeta med 
stressförebyggande/nedvarvnings- metoder/aktiviteter får vi se deras egna attityd till ämnet. 80 av 
förskollärarna svarade på frågan varav 78 anser att det är ett viktigt arbete medan 2 förskollärare 
anser att det är onödigt. Dessa två förskollärare har tidigare svarat att de varken upplever sig själva 
eller barngruppen som stressade, båda arbetar i kommunala förskolor ute på landsbygden i 
barngrupper 1-2 respektive 1-3år. Den ena med mindre än 10 barn och den andra har 10-15 barn, 
de anser heller inte att hemförhållanden påverkar stress i förskolan. Kommentarer från de som 
anser att det är viktigt pekar på att det är jätteviktigt för allas välbefinnande, att begreppet behöver 
definieras mer till förskolans verksamhet för vad menas med stress där, handlar det om psykisk 
ohälsa eller ont i magen/huvudet, överaktivitet? Andra pekar på att vi behöver hjälpa barnen att 
hitta ett lugn i allt de gör, både i rutinsituationer, aktiviteter och i vila. Barnen mår bättre om de får 
pausa av genom avslappningsövningar.  
 
En annan förutsättning för att verka för barns bästa är kommunikation, vad förmedlas mellan 
pedagog och barn? Pratar förskollärarna med barnen om stress och varför det är viktigt att kunna ta 
det lugnt/varva ner? Jag ställde därför frågan om de upplever att de pratar med barnen om detta och 
i så fall varför/varför inte. 32 av 80 förskollärare upplever att de inte diskuterar med barnen om 
dessa fenomen, många av dessa arbetar med de yngre barnen och känner att de är för små för dessa 
diskussioner, det är mer aktuellt och bättre när de blir äldre. Andra upplever att de inte hinner ta 
dessa diskussioner på grund utav personalbrist, en annan upplever att det skulle göra barn oroliga. 
Av de 48 som svarade att de diskuterar med barnen uttryckte många att de pratade om vikten av att 
ta det lugnt och vila kroppen men kanske sämre på att förklara i detalj varför, några upplever att det 
är viktigt att berätta för barnen vad/varför vi gör saker och vad vi kan lära oss av det.  Själva ordet 
stress anger några att de inte använder med barnen utan i deras diskussioner använder de istället 
andra begrepp.  
 
När någonting känns jobbigt eller att det blir för mycket kan det vara skönt att kunna dra sig undan, 
vara ifred eller ha en plats som känns trygg, där vi kan lugna ner oss. För vuxna kan det på 
arbetsplatsen exempelvis vara kontor och personalrum, dit söker vi oss för att andas ut och 
återhämta oss under dagen. Förskolan är barnens arbetsplats och därför frågade jag förskollärarna 
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om de anser att barnen har denna möjlighet, att själva kunna söka rofyllda/harmoniska platser där 
de inte behöver bli störda av andra. 37 av 80 svarade att barnen inte har det, alltså nästan hälften av 
barngrupperna. I förskollärarnas kommentarer såg jag ett mönster av att små lokaler och få rum var 
en stor faktor till varför barnen inte hade tillgång till dessa platser medan de som svarade ja gav 
kommentarer som att de hade lugna avskilda rum eller rum/platser i rummen där barnen kunde 
sätta sig och läsa/lyssna på musik. Några av dessa barngrupper har tillgång till hörselskydd för att 
skärma av sig. Några kommenterar att barnen har möjlighet till avskildhet men kan behöva stöd 
från pedagoger. Av de 17 förskollärarna som tidigare beskrivit sina barngrupper som mer än lite 
stressade tillhörde 12 av dem de som svarade att barnen inte har tillgång till dessa platser och 4 till  
dem som svarade ja. Vi kan nog med det lägga till en faktor som kan skapa stress hos barn, det vill 
säga förskolans lokaler och hur förskollärarna tar tillvara på de utrymmen de har.  
 
Dagen på förskolan är för många barn långa och intensiva, vi har genom förskolans läroplan ett 
ansvar att ge dem en välbalanserad dagsrytm med vila och aktiviteter. Barnen måste få tid till 
återhämtning på olika sätt, frågan är om förskollärarna anser att de har planerade lugna aktiviteter 
där barnen dagligen får tid till nedvarvning? 11 av 81 förskollärare svarade att dem inte har det, de 
påpekar att många barn gör att det blir svårt att få till lugna aktiviteter och att även vilorna efter 
lunch blir svårhanterliga/röriga. De flesta av dem arbetar med de äldre barnen. Alla upplever sig 
själva som stressade eller väldigt stressade, 10 av dem tillhör de 32 som inte heller diskuterar med 
barnen samt att 8 av dessa barngrupper inte heller har möjlighet att själva söka rofyllda/harmoniska 
platser. 5 av dessa barngrupper upplevs som mer än lite stressade och med det ser jag här ett 
samband med tidigare svar. Större barngrupper med äldre barn som har stressade vuxna omkring 
sig som då inte prioriterar att diskutera med barnen om fenomenen och där de dessutom inte själva 
kan gå ifrån när de vill ta det lugnt resulterar i mer stressade barngrupper. 70 förskollärare svarade 
ändå att lugna planerade aktiviteter finns på deras avdelningar och i dessa barngrupper upplevs 62 
som inte alls stressade eller lite stressade vilket jag tycker säger ganska mycket om att det ger 
resultat. 
 
Med mina sista öppna frågor i enkäten ville jag undersöka vilka aktiviteter och metoder förskolorna 
faktiskt använder i praktiken i ett stressförebyggande/nedvarningsperspektiv och om de har en 
tanke bakom varför de använder dessa metoder/aktiviteter och förståelse över hur de påverkar 
barnen? För de yngsta barngrupperna är det framförallt att skapa och arbeta med mindre grupper 
som alla försöker uppnå. Några exempel från svaren av förskollärarna om varför är dels för att de 
upplever att mindre grupper minskar ljudnivån och att barnen får mindre relationer att anpassa sig 
efter, färre intryck och dels för att de upplever att barnen genom att få mer individuell 
tid/bekräftelse påverkas positivt då barnen blir både lugnare och tryggare. Därefter följer sovvila, 
lässtunder och lugna stunder med dämpad belysning och lugn musik som de vanligaste 
aktiviteterna. Där är exempel på svar om varför att de yngsta barnen inte orkar vara vakna hela 
dagen och när de får sova återhämtar dem sig och orkar med resten av dagen. Lässtunder tycker 
barnen är mysigt och intressant, de både lugnar barnen samtidigt som den främjar kunskap. Det gör 
barnen glada. Några upplever att musik fungerar väldigt bra för att göra barnen lugna, att den tar 
bort störande ljud vilket de upplever påverkar barnen positivt genom att de återhämtar sig, blir 
piggare igen och orkar mera efteråt. Att ha fasta rutiner, skapande verksamhet, fysisk aktivitet samt 
att vara utomhus är andra vanliga metoder som nämns bland förskollärarna som arbetar med de 
yngre barngrupperna. Exempel där är att fasta rutiner skapar igenkänningsfaktorer som ger trygghet 
vilket påverkar barnen genom att minska deras oro. Det är lätt att få med sig barnen i skapande 
verksamhet då de tycker att det är roligt, när barn upplever något som roligt kan de koncentrera sig 
bättre på det dem gör och sitter kvar längre. Genom fysisk aktivitet ökar barnen sin motorik, de får 
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trötta ut sig för att sen bli lugnare. De blir psykiskt gladare och fysiskt får de bättre kroppskontroll. 
Att vara ute mycket skapar större yta för barnen vilket ger mer plats för deras lek. Ljudvolymen 
minskar och skapar naturligt mer rörelse. Genom att få frisk luft och röra på sig mer stärks deras 
immunförsvar och med mer fri yta och lek minskar deras stress. Några av förskollärarna nämner att 
de sänker kraven vid frånvaro av personal då de anser att det minskar stressen hos personalen vilket 
lugnar barnen.  
 
I de äldre barngrupperna med barn mellan 3, 4 och 5 år är högläsning den överlägsna vanligaste 
aktiviteten för nedvarvning. Exempel på svar där är att det upplevs som en bra kombination av vila 
och språkstimulering och påverkar barnen genom att de för stunden blir lugnare. De märker även 
att läsning väcker många tankar hos barnen och de frågar mycket vilket främjar deras lärande och 
utveckling. Efter det följer avslappning till lugn musik eller sagoband, lugn fri lek och film som 
vanliga metoder. Några vanliga exempel i deras svar är där att musik och sagor används för att 
barnen tycker att det är mysigt att lyssna till och de upplevs bli lugnare. Vi ser att barnen mår bra 
av det, kroppen återhämtar sig och de orkar mera efteråt. Barnen mår som bäst när de får leka och 
det främjar både fysisk och psykiskt välbefinnande, de blir inte lika stressade. Film används enkelt 
i stora grupper då det väcker barnens intresse och uppmärksamhet, det blir tyst, de lugnar ner sig 
och de blir glada. I mitten av tabellen med upprepande metoder hamnar lugna aktiviteter/skapande 
verksamhet som att pärla pärlplattor/armband/halsband, baka med lera, måla och pyssla. Även 
mindre grupper, fysisk aktivitet och mycket tid utomhus, gå till skogen. Exempel där är då att lugna 
aktiviteter/skapande verksamhet tycker barnen är roligt, de kan sitta långa stunder och det främjar 
barnens utveckling. Ökar deras koncentrationsförmåga. Mindre grupper ger överlag lugnare 
stunder, minskar ljudnivån, det blir lättare att se varje barn. Med mindre grupper upplever barnen 
mindre störmoment, de blir då lugnare och får lättare att fokusera. Fysisk aktivitet använder de för 
att det är bra, barnen tycker att det är roligt och de blir lugnare efteråt. Det minskar rastlöshet hos 
barn, de upplevs gladare och främjar fysiskt deras motorik. De är ute mycket för att där får barnen 
större yta vilket ger plats för lek, mindre ljudvolym och ökar rörelse hos barnen. Barnen upplevs bli 
gladare, piggare och får mer energi. Alla dessa nämnda metoder är vanliga svar bland 
förskollärarna medan endast ett fåtal anger att de använder metoder som massagesagor, 
meditation/djupandning och yoga. Exempel från förskollärarnas svar är där att de används för att 
barnen tycker att det är mysigt och skönt med massage, de blir lugnare och säger själva att det 
känns skönt i hela kroppen. De ser ett behov av att meditation behövs, att det är en bra 
återhämtningsmetod som barnen själva kan ta till. Barnen blir lugnare resten av dagen. Yoga tycker 
de som använder det fungerar bra, barnen tycker att det är roligt och spännande. Yoga ökar 
andnings- och kroppskontroll. Två förskollärare angav att barn och pedagoger tillsammans 
samtalade om hur de kunde göra sin vardagliga miljö bättre, hur och varför. Det för att göra barnen 
delaktiga, vi är varandras miljö och att det påverkar barnen genom att bli mer medvetna.  
 
I de blandade åldersgrupperna var det samma metoder/aktiviteter som användes med några tillslag 
av exempel som att skapa inspirerade lärmiljöer då barn som vet vad de ska göra eller vill göra blir 
mindre stressade, de blir inte lika rastlösa. Även att lugna, vänliga och närvarande pedagoger har en 
stor betydelse för att deras förhållningsätt smittar av sig på barnen och det skapar trygghet vilket 
gör dem lugnare. För att skapa mat-ro använder de sig utav fem tysta minuter vilket de upplever 
gör barnen lugnare och att de äter bättre. Någon tillägger att de upplever att massage minskar 
konflikter och främjar barnens respektfullhet mot varandra. Att Yoga är bra för kropp och själ samt 
en bra kombination av rörelse och nedvarvning.  
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Sammanfattningsvis upplever jag att förskollärarnas svar tyder på att de har en medvetenhet och 
använder bra och varierade metoder/aktiviteter inom stressförebyggande arbete. Som 
nedvarvningsmetoder är det läsning, musik och film som används mest medan massage, meditation 
och yoga enbart förkommer i några få barngrupper. I deras tankar om varför de använder alla dessa 
metoder och hur de påverkar barnen är de väldigt kortfattade, i varför ligger fokus på att barnen 
tycker att det är mysigt, roligt, skönt, för att de blir lugnt och i vissa fall för att barnen utvecklas i 
någonting.  I hur det påverkar barnen ligger fokus på orden återhämtning, lugnare, gladare, piggare 
och ökad koncentration. Det vill säga att de upplever att barnen framförallt mår emotionellt bättre 
med dessa metoder.  

6.3 Barns perspektiv  
 
Genom att närma sig ett barns perspektiv kan vi få syn på saker vi själva kanske inte har tänkt på, 
vad och hur de tänker om saker. Om vi aldrig frågar eller diskuterar med barnen om ett visst 
fenomen hur ska vi då verkligen kunna veta? Det handlar också om att upptäcka och förstå vad vi 
förmedlar och vad vi inte förmedlar till barnen. Jag kan inte med min studie göra en analys om hur 
barn i stort tänker kring dessa fenomen utan tanken är att genom de nio barnintervjuerna få en liten 
inblick i deras situation och tankar. Går det att se likheter/skillnader i deras svar jämfört med 
förskollärarnas svar samt tidigare forskning?  

 
När jag frågade barnen om de visste vad ordet stressad/stress betyder och vad det innebär svarade 
endast en nej och kunde inte ge en förklaring utan sa bara vet inte. Övriga åtta barn svarade att de 
vet vad det betyder och hade lite olika svar på betydelsen. Fyra av barnen sa att stressad betyder att 
man måste skynda sig/att man har bråttom/att man måste åka iväg. Två av barnen förklarade 
begreppen som att man har mycket att göra, att man måste göra allt på en gång varav den ena sa att 
man blir så trött att man inte orkar göra någonting. Tre av barnen relaterade begreppen mer 
emotionellt, den ena att man blir ledsen och att man inte vill vara med andra, man vill inte göra 
saker med någon. De två andra sa att man blir arg varav den ena även sa att man kastar saker. Jag 
skulle säga att det ligger en sanning i alla dessa svar och att de på olika sätt uttrycker en förståelse 
över begreppet. Några kopplar det mer till situationer och några till känslor. Det hänger 
förmodligen ihop med deras erfarenheter.  
 
Hur ser då barnen själva om någon kompis är stressad? Här tänkte nästan alla barnen till en stund 
och hade lite svårare att svara men många av svaren hängde sedan ihop med hur barnen hade 
förklarat begreppet. Två svarade att de inte visste och en svarade att det inte märks någonting. Ett 
barn sa att kompisarna skyndar sig och springer runt, två andra sa att kompisarna får bråttom, blir 
lite arga och kanske trötta. Ett barn sa att kompisarna börjar bråka. En annan upplevde att stressade 
kompisar inte ville göra någonting med andra kompisar, att de är trött på någonting och den sista sa 
att kompisarna blir ledsna och trötta. Jag tycker att genom deras svar visar de ändå en förståelse 
kring deras egna tankar om begreppet. 

 
Efter det frågande jag barnen om de själva brukade bli stressade och om de blev stressade i 
förskolan? Ett av barnen blev aldrig stressad och två visste inte men övriga sex hade intressanta och 
självsäkra svar. Fyra kopplade svaren till bråk, skrik, när någon är dum eller gör illa varandra som 
situationer där de blir stressade, tre tog upp leksituationer som att inte få vara med eller att andra 
bestämmer för mycket. Två tog upp att de blir stressade när de är många och två blev stressade när 
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de måste städa varav den ena sa att när vi är inne och fröken säger till oss mycket. Det finns även 
några intressanta specifika svar som ett barn som påpekar att hen blir stressad när de ska springa 
och göra hinderbana, ett annat barn upplever att hen blir stressad när hen fryser ute och att hen blir 
orolig att de inte ska hinna göra saker som hen vill. Ett av barnen sa att hen blir stressad när de har 
sångsamlingar för det tyckte hen inte om. Detta var intressant då barngruppen hade sångsamling 
samma morgon och då smög hen iväg och gömde sig under ett bord. Pedagogerna uppmanande då 
att hen skulle komma tillbaka och vara med. Detta barn sa även att när andra barn får göra saker 
innan hen blir hen stressad. Vi kan konstatera att dessa barn upplever sig själva som stressade 
kopplat till saker de inte tycker om och framförallt till konflikter.  

 
Att kunna läsa/känna av sina känslor och tankar är viktigt i många avseenden och därför frågade 
jag barnen om hur det känns i kroppen när de är stressade? Tre av barnen sa att det kändes bra 
varav två av dem hade tidigare inte kunnat ange något som gjorde dem stressade. Mer intressant 
här var att den tredje som svarade att det känns bra, det vill säga intervjubarn6 (Bilaga E) som har i 
sina tidigare svar varit väldigt emotionell och använt ord som ledsen och trött samt hade flest svar 
av faktorer som gjorde hen stressad. När jag frågade varför det kändes bra visste hen inte, vilket 
ingen av dem kunde svara på. De andra barnen upplevde mer negativa känslor som att ”Det känns 
dåligt, den får jobba mycket, jag blir trött och ledsen”, ”inge jättebra, blir trött och ledsen”, ”inge 
kul, jag vill gå ifrån, jag blir arg”, eller ”det känns jobbigt, man blir trött” (Bilaga E). Alla barnen 
kunde svara på hur det kändes i kroppen men hade svårt att förklara varför och sa vet inte.  

 
Då både forskning och förskollärarna i enkäten påpekat att stressade pedagoger påverkar barnen 
ville jag se om det var något som barnen uppmärksammade, därför frågade jag barnen om 
fröknarna brukar bli stressade och hur de i så fall märker det? Åtta av barnen sa att fröknarna 
brukar bli stressade, fyra av dem gav förslag på när. Två sa när vi springer, ett barn sa att de blev 
stressade när barnen är stressade och den sista sa att de blir stressade när vi bråkar och skriker. Fyra 
upplevde att fröknarna blir arga när de är stressade och fyra att de tjatar och säger till mycket. Ett 
av barnen sa att hen kunde se det i deras ansikten och att hen då tröstar dem och säger åt alla att 
hjälpa till. Med det kan vi konstatera att barnen är uppmärksamma på pedagogernas förhållningsätt 
och att det i detta avseende verkar som att barnen tolkar tillrättavisande och ilska hos de vuxna som 
stress och att det i sin tur leder till stressorer hos barnen.  

 
Barnen tycker jag har visat en förståelse över stressbegreppet men hur är det med deras förståelse 
för stressreducering och nedvarvning? När jag frågade vad de själva kunde göra när de blir 
stressade för att bli lugnare igen var svaren väldigt kortfattade och varierade. Två sa att de inte 
kunde eller skulle göra någonting, en att hen antingen kunde träna eller vila i soffan. Två sa att leka 
var bra varav den ena med andra än dem som bara bestämde hela tiden. Sätta mig ner en stund eller 
gå ut var ett förslag. Sedan har vi ett passivt och ett mer utåtagerande svar, den ena sa att jag kan gå 
ifrån medan den andra som tidigare sagt att man blir arg och kastar saker och att man bråkar när 
man är stressad sa att hen kan springa ifrån, boxa bort dem eller hålla för deras munnar. Efter det 
frågade jag om någon annan kunde hjälpa dem att bli lugnare varav tre sa nej och två sa vet inte. 
Av de fyra som sa ja riktade två av dem svaren till föräldrar, två till snälla kompisar och en sa att 
hen blir lugn över att få kramar. Till sist frågade jag vad fröknarna gör när barnen är stressade, sex 
sa att de kommer och pratar med oss, frågar vad vi gör eller säger åt oss. Fyra sa att de får gå ut, en 
sa även att de tröstar om man är ledsen och ger oss vatten. Dessa frågor hade barnen betydligt 
svårare att svara på och alla svar var väldigt kortfattade.  
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Jag ville även veta vad barnen tyckte om att göra för att ta det lugnt och vad de helst gör när de ska 
vila. Tre av barnen tycker att det är tråkigt att de måste ta det lugnt ibland men en av dem tycker 
ändå att det är skönt samtidigt som hen hellre vill leka. Det håller två andra med om. Två barn sa 
att det är bra för att det känns skönt och två utvecklade svaren lite genom att säga att det är bra för 
vi blir trötta och för att kroppen blir starkare. När de skulle berätta vad de tyckte om att göra när de 
ska vila/ta det lugnt nämnde sju av barnen att de tycker om massage, sex tycker om när de läser bok 
och fyra tycker om att lyssna på musik. Fyra nämnde även att de ville leka, antingen ensamma eller 
med lego och tre tycker om att kolla på film. Gå ut, rita, gömma sig och äta mellanmål var 
individuella svar som de barnen upplevde gjorde dem lugnare.  
 
 

7 Diskussion  

Här kommer jag sammanfattningsvis redogöra för mina resultat utifrån studiens syfte och 
frågeställningar kopplat till mina teoretiska utgångspunkter. Det genom att diskutera textanalysen 
utifrån tidigare forskning samt reflektioner mellan enkätstudien och barnintervjuerna. Därefter 
följer en metoddiskussion och avslutningsvis ett avsnitt med arbetets slutord.    

7.1 Resultatdiskussion  
Mitt syfte med studien var dels att undersöka både förskollärares och barns perspektiv på varför/när 
barn i förskolan blir stressade och hur stress kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Och dels 
utifrån förskollärares perspektiv undersöka hur barns utveckling och lärande kan påverkas och hur 
förskolan kan arbeta stressreducerande samt stressförebyggande.  
 
Utifrån min första frågeställning om vad förskollärare har för uppfattningar om barns stress i 
förskolan upplever jag att studien ger en bra överblick av förskollärarnas perspektiv. Utifrån mina 
teoretiska utgångspunkter skulle stress handla om både biologiska och psykosociala aspekter och 
det upplever jag att studien har visat stämma. När det kommer till frågan när barn blir stressade har 
studien visat att det främst beror på psykosociala aspekter, det vill säga hur yttre sociala kontexter 
påverkar det individuella barnet. Förskollärarna nämner i princip alla stressfaktorer som tas upp i 
tidigare forskning med fokus på att stora barngrupper med många relationer, hög ljudvolym och 
stressade pedagoger är de största orsakerna. Det var ytterst få som kopplade konflikter och för 
styrda dagar/aktiviteter till stressfaktorer. Ellneby tog upp att barn som inte upplever att de själva 
förstår eller att andra inte förstår dem kan skapa stress hos barn men det är ingenting som 
förskollärarna upplever som något problem förutom två som nämner att ovisshet bland de yngsta 
barnen kan vara en stressor. styrda dagar/aktiviteter kan kopplas till pedagogernas förväntningar på 
barnen men ingen uttrycker specifikt att deras utmaningar kan skapa stress vilket är något som 
forskningen anser. Förskollärarna angav stressade pedagoger som orsak men ingenting om deras 
övriga förhållningssätt, om att deras tankar om barns anpassnings- och prestationsförmågor kan bli 
höga och att barnen upplever utmaningar som stressade faktorer. Att som förskollärare kunna se sin 
egen roll i barns stress är kanske någonting som behöver lyftas fram och synliggöras. Biologiska 
aspekter som mer handlar om barns individuella fysiska mående framgick inte så mycket i denna 
studie om när barn blir stressade men ett exempel var att hunger kan skapa stress.  
Forskning visar tydligt på att barns hemförhållanden påverkar hur de mår och hur de hanterar 
stressade situationer i både positiv och negativ bemärkelse. Att stress hemifrån kan ge stress i 
förskolan och vise versa. Även min studie visar på att förskollärarna har koll på detta men deras 
svar kopplas mer till de vanliga aspekterna som långa dagar, lite tid med föräldrarna och många 
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aktiviteter, några nämner att det är väldigt individuellt. Självklart har detta stor betydelse men 
ingen nämner de mer svårare hemsituationer som Chen lyfter kan förekomma. Kanske behövs det 
mer kunskap och förståelse om hur hemförhållanden kan påverka barnen även i förskolan, jag tror 
att genom att ha förståelse över hur mycket som kan skapa stress ökar vi medvetenheten och 
uppmärksamheten så att vi kan upptäcka negativ stress i tid. Vi behöver hela tiden se det 
individuella barnet.  
 
Förskollärarna prickar även av tecken på stress som tidigare forskning påpekat kan vara ett resultat 
av hur stress påverkar barnens hälsa och välbefinnande. Några av de vanligaste svaren var att 
barnen visade oro, fick svårt till koncentration, grät, blev passiva eller aggressiva. Förskollärarna är 
väl medvetna om både emotionella och beteendemässiga aspekter, ingen lyfter fram att barn pratar 
om det eller säger att de är stressade utan kopplar svaren mer till de Abdulbag skrev om att stress 
syns i barns handlingar och beteenden då det inte har lika lätt att förklara eller uttrycka sig som 
vuxna. Det är viktigt att kunna se att det finns en anledning och inte missförstå barnets frustration. 
Många psykosociala aspekter nämns där fokus/koncentrationssvårigheter hamnade väldigt högt upp 
men här nämns även mer biologiska aspekter av stress. Exempelvis att barnen får ont i 
magen/huvudet, blir trötta, äter sämre och får sämre immunförsvar. I tidigare forskning kopplas 
mycket av det som sker vid stress till hjärnan, både hur vi med den hanterar stress och hur den 
påverkas och skapar obalanser vilket kan leda till sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt. Många av 
förskollärarna hade koll på det här även om de inte nämnde hjärnan som begrepp och tillsammans 
radade de upp sociala, psykiska samt fysiska aspekter av hur barn påverkas av stress.  
 
I tidigare forskning lyfter Mcewen och Ellneby upp att det finns positiv stress och att vi med den 
kan prestera bättre. Här går merparten av förskollärarna emot då 54 av dem anser att ingen stress är 
bra för barn och när det kommer till hur stress påverkade barns lärande och utveckling var alla 
förskollärarna som svarade överens om att stress ger negativa konsekvenser förutom några enstaka 
som skrev vet inte. Ingen tog här upp någon positiv aspekt även om 24 förskollärare svarat att det 
finns positiv/bra stress. I princip alla lyfte på ett eller annat sätt att hur stress än kommer till uttryck 
och hur det än gör att barnen mår skapar det fokus-/koncentrationssvårigheter vilket 
överensstämmer med tidigare forskning. Att stress påverkar motivationen är en annan del som 
tidigare forskning tar upp, motivation är en stor inre faktor till lärande och om den saknas blir det 
svårt att främja utveckling. Ordet motivation är det ingen som använder i sina svar och endast en 
ger exempel på vad som kan kopplas till begreppet självreglering, vilket borde vara en stor del i 
stressförebyggande arbete enligt tidigare forskning. 
 
Jag upplever att trots att förskollärarna saknar fortbildning om stress har de ändå visat att de har 
insikter om barns stress som tydligt kopplas till tidigare forskning. Men att veta vad som stressar 
barn och hur de mår av stress behöver inte betyda att vi automatiskt vet hur vi ska arbeta med det 
och därför är nästa del om stressförebyggande/nedvarvningsmetoder-/aktiviteter av betydelse. Det 
vill säga min andra frågeställning om vilka stressförebyggande/nedvarvnings-metoder 
förskollärarna anger att de använder? Jag hade även begreppen barnperspektiv och självreglering 
som teoretiska utgångspunkter och dessa kommer mer till uttryck i denna frågeställning.  
 
Förskollärarna håller med Lowenstein om att det redan i förskolan är viktigt att arbeta 
stressförebyggande och att det är nödvändigt för allas välbefinnande då även små barn blir 
stressade. De reflekterar över hur stressbegreppet ska definieras i förskolan vilket är bra för deras 
egna förutsättningar att upptäcka stress-signaler. De håller även med om att vi måste hjälpa barnen 
att hitta ett lugn i allt de gör, både i rutinsituationer, aktiviteter och i vila. Lowenstein menar att en 
viktig del av stressförebyggande arbete är att vi behöver lära barnen att själva upptäcka sina egna 
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stress-signaler och betydelsen av stresshantering. Det genom att exempelvis prata och diskutera 
med barnen, göra dem uppmärksamma på hur det känns i kroppen, på spänningar och ge dem 
sinnerliga upplevelser. Att barn behöver hjälp att förstå sig själva i relation till sin omgivning, att 
förstå sina inre emotionella faktorer och inte bara yttre för då är det enklare att kunna sätta ord på 
det vi känner. Abdulbag tog även han upp att genom att ge barn bakgrundskunskaper kan det bli 
lättare att ta till sig olika strategier och verktyg för att hitta balans. Alltså är kommunikation och det 
vi väljer att förmedla till barnen av betydelse i vårt stressförebyggande arbete. Bara lite mer än 
hälften av förskollärarna i enkätstudien upplever att de pratar om stress och nedvarvning med 
barnen, vissa av dem använder inte begreppet stress och andra kanske bara berättade att det är 
viktigt att ta det lugnt men inte förklarar varför. Jag tror att det är viktigt som pedagog att reflektera 
över detta och att de som i alla fall arbetar med äldre barngrupper tar sig tid till dessa diskussioner. 
Om barnen inte har någon kunskap om vad stress är hur ska de då kunna förmedla det dem känner 
eller själva kunna förstå hur de ska hantera den? Barn som förstår har lättare att ta in, förmedla till 
andra och hantera olika situationer. Att som pedagog ge barn möjlighet och förutsättningar att få 
träna på att känna efter samt att få förklara sina tankar och känslor i olika situationer och 
upplevelser upplever jag har stor betydelse för att de ska få mer förståelse över begrepp och dess 
betydelser, vad betyder det när någonting känns bra respektive dåligt?   
 
När det kommer till vilka aktiviteter och metoder förskollärarna anger att de använder i 
barngrupperna i stressförebyggande/nedvarvningssyfte och för att stärka barnens lugn och ro-
system är det många av de vanliga metoder förskollärarna nämner. Dessa var mindre barngrupper, 
tid för återhämtning i form av läsvila, musikvila eller sovvila. Utomhusvistelse, lek och harmoniska 
vuxna m.m. Jag kopplar många av förskollärarnas svar och arbeten med att de som vuxna hjälper 
barnen att varva ner eller att minska deras stress, det handlar främst om att barnen ska få en lugn 
stund och att de upplevs lugnare efteråt. Dessa metoder upplever jag mer som ett yttre 
stressreducerande arbete och en anledning till att det är just dessa metoder som används tror jag 
ligger mycket i att det har blivit en rutin, för att det alltid har varit så. Någonting som jag inte 
upplever kommer fram i deras svar är deras arbete med att barnen själva ska kunna förstå och 
upptäcka stress-signaler och hur de själva ska kunna hantera stressade situationer. Många 
diskuterar inte med barnen och det är inte en enda som nämner att de arbetar med barns 
självkänsla/självtillit för att stärka självreglering, självklart gör dem säkerligen det då det är en del 
av läroplanen men ingen kopplar det till att det har med stressförebyggande arbete att göra. Barn 
som har svårt med självreglering får som sagt svårt att styra sina impulser och ignorera 
distraktioner och är ett viktigt område att arbeta med för att barnen själva ska kunna hantera den 
stress de ändå utsätts för. De få som tar upp användandet av massage, meditation och yoga har mer 
nyare metoder och som närmar sig mer inre aspekter av stressförebyggande arbete. Både 
stressreducerande och stressförebyggande arbete är viktigt och jag tror att det är främst i den här 
delen av studien det märks att mer fortbildning skulle behövas, de för att öka förståelsen och ge 
mer kunskap kring vad stress gör med kroppen och hur vi påverkas av olika stresshanterings 
principer. Att vi behöver arbeta med både inre och yttre aspekter. De tre nutida stora 
forskningsområdena massage, yoga och mindfulness sägs främja självkänsla/självtillit. De 
metoderna fokuserar mycket på andning, uppmärksamhet samt fokus/koncentrationsförmåga vilket 
alla främjar förmågan att själv hantera stress. Detta var som sagt tre ovanliga förekommande 
metoder i de förskolor som de förskollärarna som svarade representerade. Tre metoder som har 
bevisat ha en mängd positiva fördelar för både vuxna och barn och jag tror att om bara några år 
kommer kunskapen om och implanteringen av dessa metoder ökat markant i svenska förskolor. Det 
som behövs nu är att förskollärare får mer kunskap om hur dessa metoder fungerar och att de kan 
användas på även små barn.   
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Min tredje frågeställning om hur barn uppfattar stress/nedvarvning utgår från den teoretiska 
utgångspunkten barns perspektiv och precis som Valentine et al beskrev i deras studie, att forskare 
har konstaterat att barn under fem år kan förklara begrepp utifrån en grundläggande förståelse om 
de har erfarenheter om själva fenomenet tycker jag visas stämma även i min studie. Då stress är ett 
svårbegripligt begrepp även för vuxna då det kan uppstå och uttryckas på så många olika vis, visar 
ändå barnen att de har en grundläggande förståelse över begreppet då de kopplar sina definitioner 
till situationer/känslor som upplevs jobbiga. De pekade även på att de yngre barnen i studien gav 
kortfattade svar som var mer emotionellt riktade medan de äldre barnen gav mer fysiska svar. Detta 
ser jag i min studie också då barnens svar är i allra största grad emotionellt riktade genom hela 
intervjun. Deras resultat av barns svar av stressorer överensstämmer också med de svaren jag fick 
det vill säga andra kamrater och vuxna, samtidigt som de även kunde relatera till mer specifika 
situationer som de själva upplevde som jobbiga. Medan konflikter låg långt ner på listan hos både 
yngre och äldre barngrupper hos förskollärarna var de främst det barnen upplevde som stressande 
vilket vi tydligt kan koppla till det Währborg och Friberg skrev om att när barns relationer till 
vuxna eller till kamrater störs och barnen upplever negativa känslor ökar risken för stress. Här 
tänker jag att med denna kunskap kan förskollärare bli allt mer medvetna om vikten av att arbeta 
med konflikthantering i stressförebyggande arbete, vilket ingen av förskollärarna nämner att de gör 
men som vi ändå kan läsa in i att massage tenderar att minska konflikter.  
 
Efter att barnen själva angett sina svar om vad som stressade dem valde jag att ta upp de faktorer 
och situationer som förskollärarna i enkätstudien nämnt som stressorer och frågade om de blev 
stressade då men alla barnen sa nej till dessa förslag. Jag upplevde gruppen som lugn under den 
stunden jag spenderade med dem innan intervjuerna vilket jag kan tro bero på att verksamheten 
kunde pricka av många av de stressreducerande aspekterna. Barngruppen låg på mindre än 15 barn 
och avdelningen erbjöd flera rum varav ett mysrum, de har även tillgång till en egen utomhusgård. 
Det hade varit intressant att jämföra dessa barns svar med barn på en annan förskola med andra 
förutsättningar för att se om deras svar skulle skilja sig från denna barngrupp där barnen var 
övergripande överens. Även i mina tankar om att barn har mer förståelse över stressbegreppet men 
mindre förståelse över stresshantering överensstämmer med Valentine et al studie. Både deras och 
min studie visar att några av barnen anser att det inte finns någonting en själv eller någon annan 
kan göra när man blir är stressad. Av dem som ändå svarade att det går att göra någonting var 
likheter att de kan få socialt stöd genom att vara med andra och att leka för att bli lugnare, 
skillnader var att i deras studie var det bara de äldre barnen som hade mer självinriktade svar samt 
lite olämpliga destruktiva svar medan dessa svar även visades i min studie med yngre barn. Som att 
gå ifrån, sätta sig ner en stund eller vila i soffan samt barnet som gav exempel på att boxas och 
hålla för andras munnar. Jag såg ett samband mellan det barnen berättade om att de tycker om att 
göra för att ta det lugnt och vad de faktiskt gör på förskolan under vilan efter lunch. Det ger en 
förståelse om att det vi vuxna väljer att använda som metoder och aktiviteter speglar av sig och det 
blir dessa som barnen tänker på då det är dem de har kunskap och erfarenhet av. Hur kommer det 
då sig att barnen har koll på vad de brukar och tycker om att göra för att vila och ta det lugnt men 
inte kan koppla dessa till metoder att använda när de blir stressade? Jag tror framförallt att det 
handlar om kommunikationen mellan pedagogerna och barnen, att barnen inte får tillräckligt med 
förklaringar till varför saker görs. Genom att diskutera med barnen, bli tydligare och förklara 
sambanden kanske de själva lättare kan ta till sig verktygen och strategierna för att hantera 
stressade situationer. Exempelvis att ett barn som känner sig stressat kan med den kopplingen sätta 
sig i läshörnan eller fråga om hen kan få gå undan och lyssna på musik.   
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7.2 Metoddiskussion  
 
Jag tycker att metoderna webb-enkät och barnintervju har fungerat bra för att få fram svar på de 
frågeställningar jag haft i min studie. Det var tråkigt att det blev ett stort bortfall i 
enkätundersökningen och nu i efterhand hade jag varit mer noggrann när jag gjorde enkäten och 
sett till att den bestod av obligatoriska frågor för att minska bortfallet av de som faktiskt svarade. 
Trots att jag inte är bekväm med själva metoden och att det var en rejäl utmaning att både 
formulera frågorna och omvandla svaren till en resultatdel samt att analysera ut det viktiga är jag 
nöjd över valet. En tanke har under studiens gång varit om det hade varit bättre med intervjuer även 
med förskollärarna istället för enkäten, det hade kunnat resultera i mer djupgående svar men då jag 
upplever min studie som väldigt omfattande med många frågor känns valet ändå rätt. Intervjuer 
hade varit väldigt tidskrävande och lett till ett mindre insamlat material att analysera, min 
förhoppning var att kunna se hur stressproblemet och arbetet såg ut i Uppsala kommun och med 
fler respondenter blir denna överblick större än ett fåtal intervjuer. Jag är även glad att jag valde att 
göra barnintervjuer för genom dem fick jag syn på några intressanta aspekter som kompletterat 
studien. Med mer tid hade det varit intressant att göra fler barnintervjuer på olika förskolor för att 
få mer material att analysera och kunna se fler likheter och skillnader.      
 
   

8 Slutord  

Stress hos barn har varit ett väldigt intressant område att studera och jag upplever att jag med min 
studie har både bekräftat och byggt på den tidigare forskningen samt fått svar på mina 
frågeställningar. Jag har lärt mig mycket som jag kan ta med mig ut i yrkeslivet som förskollärare 
och barns hälsa och välbefinnande är någonting som jag upplever bör få ta mer plats i förskolan i 
dagens allt mer krävande vardag. Med tanke på att ca 20% av förskollärarna som svarade på frågan 
om stressnivån i barngruppen anser att stress hos barn förekommer mer än i liten dos tycker jag att 
det är ett problem som behöver uppmärksammas och arbetas mer med. Efter resultaten av studien 
upplever jag att som förskollärare är det extra viktigt att förstå sin egen del av skapandet av barns 
stress och att vårt förhållningssätt har stor betydelse. För att minska stress hos barn är det inte bara 
min roll som vuxen att kunna upptäcka stress-signaler och ge barnen möjlighet till lugnare dagar 
utan även att göra barnen mer delaktiga i hela processen och göra dem medvetna för att själva 
kunna hantera den stress de möter. Många av förskollärarna har trots saknad fortbildning en bra 
förståelse kring många aspekter men genom att se till att pedagoger får fortbildning genom kurser 
eller föreläsningar tror jag skulle leda till att arbetet med stress hos barn blir både enklare, 
effektivare och bättre. För att vi ska kunna ge redskap till barnen krävs det först att vi själva besitter 
kunskap om det vi ska föra vidare och för att kunna göra skillnad.  
 
Tidigare forskning kring stress i förskolan har kretsat mycket kring stora barngrupper, stressad 
personal och höga ljud/buller, en fortsatt forskning skulle kunna fokusera på förskolors 
byggnader/lokaler, hur vi med rumsplanering kan skapa bättre miljöer för barnen så att vi med 
tiden med bättre arkitektur kan utforma mer hälsofrämjande förskolor.  
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Bilaga A. Enkätfrågor 

Del 1 Bakgrundsfrågor: 
 

1. Kön? 
 

2. Ålder? 
 

3. Hur många år har du arbetat inom förskoleverksamhet? 
 

4. Har du någon fortbildning inom stress/stressförebyggande? 
 

5. Hur stressad upplever du dig själv vara i nuläget? 
 

6. Är din förskola belägen i centrala Uppsala eller ute på landsbygden? 
 

7. Är din förskola privat eller kommunalägd? 
 

8. Vad har förskolan för pedagogisk inriktning? 
 

9. Spenderar barnen på din avdelning mest tid inomhus eller utomhus? 
 

10.  Hur många barn är placerade på din avdelning? 
 

11.  Hur gamla är barnen på din avdelning? 
 

12.  Hur många förskollärare/barnskötare arbetar på din avdelning? 
  

Del 2 Stress i förskolan:  
 

13. Vilka faktorer på din avdelning upplever du kan skapa stress hos 
barn/barnen?  

 
14.  I vilka vardagliga situationer på din avdelning upplever du kan 

skapa stress hos barn/barnen? 
 

15.  Upplever du att hemförhållanden kan påverka barns stress i 
förskolan? 

 
16.  Hur upplever du att stress hos barn kommer till uttryck? Hur ser du 

att ett/flera barn är stressade? 
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17.  Anser du att det finns stress som är positiv/bra för barnen? (Ja, 

varför/Nej, varför inte?)  
 

 
18.  Hur påverkar stress barns hälsa och välbefinnande enligt dig? 

 
19.  Vilka Konsekvenser kan det få för barns lärande och utveckling? 

 
20.  Hur upplever du barngruppens stressnivå på din avdelning i nuläget, 

på en stresskala från 1-5?  
 

Del 3 Stressförebyggande/nedvarvnings-metoder:  
 

21.  Anser du att det är välbehövligt att arbeta med 
stressförebyggande/nedvarvnings- metoder/aktiviteter i förskolan? 

 
22.  Upplever du att ni diskuterar med barnen samt ger dem kunskap om 

stress och betydelsen av att kunna ta det lugnt/varva ner kroppen? 
(Att ni förklarar varför)   

 
23.  Upplever du att barnen på din avdelning har möjlighet att själva 

söka rofyllda/harmoniska platser där de kan ta det lugnt utan att bli 
störda av andra?  

 
24.  Anser du att ni har planerade lugna aktiviteter/metoder där barnen 

dagligen får tid till nedvarvning?  
 

25.  Vilka metoder/aktiviteter använder ni för att främja er barngrupps 
hälsa och välbefinnande utifrån ett stress/nedvarvningsperspektiv?  

 
26.  Motivera varför du/ni valt dessa metoder/aktiviteter 

 
27.  Hur påverkar det barnen fysiskt och psykiskt? 
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Bilaga B. Intervjufrågor    

1. Vet du vad ordet stressad/stress betyder? 
 
2. Hur ser du om någon kompis är stressad? 

 
3. Brukar du bli stressad här på förskolan? 

     - När då? 
 
4. Brukar fröknarna bli stressade?                                                                           

- Hur märks de?  
 
5. Hur känns det i kroppen när du är stressad? 

 
6. Kan du göra någonting för att bli lugnare igen? 
     Kan någon annan göra att du blir lugnare? 

Vad brukar fröknarna göra när ni blir stressade? 
 
7. Tycker du att det är bra att ni måste ta det lugnt ibland på förskolan? 

 
8. Vad tycker du om att göra för att ta det lugnt/vila en stund?   
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Bilaga C. Underskriftsformulär 

 
 

Hej vårdnadshavare! 
  
Malin Axell heter jag och studerar min sista termin på förskollärarprogrammet vid Uppsala 
universitet. Jag skriver nu på mitt självständiga examensarbete där vi ska göra en 
vetenskaplig studie. 
  
Jag har valt att skriva om ämnet stress i förskolan, dels för att det ses som ett stort växande 
problem för barns hälsa och välbefinnande och dels för att jag själv nyligen upptäckt 
betydelsen av att arbeta med mental träning i form av stress-/nedvarvningsmetoder.   
 
Med min studie vill jag undersöka hur stress uppfattas, hur det påverkar barnen och hur 
olika verksamheter arbetar för att förebygga och hantera stress. Jag har valt att göra två 
olika undersökningar, dels en enkätundersökning där jag vill få fram förskollärares 
perspektiv och sedan intervjuer med barn för att få ta del av deras egna tankar kring stress 
och nedvarvning.  
 
Under v.45 kommer jag till ditt barns förskola, där kommer jag att fråga och diskutera med 
de barn som vill. Av etiska skäl behöver jag din underskrift för att intervjua ditt barn och 
med den godkänner du att ditt barns svar används i analys- och resultatsyfte. All 
information jag tar med mig kommer att behandlas konfidentiellt i mitt arbete, varken 
förskolan eller ditt barn kommer att kunna identifieras. Jag kommer att använda mig utav 
ljudinspelning när jag pratar med barnen, det är endast jag som kommer att ha tillgång till 
materialet och efter studien kommer de att raderas. Analysen av svaren från barnen 
kommer att diskuteras utifrån tidigare forskning. Vid frågor kan du gärna maila till 
malinaxell12@hotmail.com  
 
 
 
………………………………………………………………………………. 
Barnets namn 
 
 
……………………………………………………………………………….                    
Underskrift vårdnadshavare                                                          

 
……………………………………………………………………………….   
Namnförtydligande vårdnadshavare 

 

Datum:………………………. 
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Pedagogisk inriktning 

Bilaga D. Resultat enkätstudien 

D.1 Förskollärares kunskap och uppfattningar 
Viken kunskap besitter förskollärarna om barns stress i förskolan?  
 

  
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Förskollärarnas stressnivå 

Barngruppens storlek Barnens ålder 

Förskolans belägenhet 
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Urvalet på svaren är från förskollärare som arbetar i åldersindelade avdelningar, småbarnsavdelningar 
kontra storbarnsavdelningar. Detta för att se om förskollärare uppfattar om det är olika stressorer för 

yngre och äldre barn. Det blir genom det urvalet ett bortfall av svar från dem som arbetar med grupper 
med både yngre och äldre barn men efter att ha kollat igenom dem också angavs samma stressorer.  
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Några kommentarer från de som svarade ja, mer än förskolan: 
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Urvalet på svaren är från förskollärare som arbetar i åldersindelade avdelningar, 
småbarnsavdelningar kontra storbarnsavdelningar. Detta för att se om förskollärare uppfattar om 
de är olika stressorer för yngre och äldre barn. Det blir genom det urvalet ett bortfall av svar från 

dem som arbetar med grupper med både yngre och äldre barn men efter att ha kollat igenom 
dem också angavs samma stressorer. 
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Nej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ja 
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Övriga skrev: vet inte  
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D.2 Stressförebyggande 
Hur arbetar förskolan stressförebyggande och vilka nedvarvnings-metoder/aktiviteter anger 
förskollärarna att de använder? 
 
 
 

 

 

 

 

De två som svarade nej har ingen fortbildning inom stress/stressförebyggande. 
Känner sig själva inte stressade och upplever inte heller barnen som stressade. 
Båda arbetar i kommunala förskolor ute på landsbygden med barngrupper 1-3år. 
Den ena har en grupp på färre än 10 barn och den andra på 10-15 barn. 
De anser inte heller att hemförhållanden påverkar barns stress i förskolan  
 

 
 
 Några kommentarer av dem som sa att det är viktigt! 
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 Pedagogernas ålder 
 
 
 
 
 
 
    Barnens ålder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ja 
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   Storlek på barngrupp 

 

 
 Ålder på barnen 
 

 
 
 
      Stressnivå på barnen 
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  Barnens ålder 
 
 
 
 
 
 
 
  Förskollärarnas stressnivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Barngruppens stressnivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Diskuterar med barnen om stress/nedvarvning 
 
 
 
 
 
 
      
  Har barnen själva möjlighet att söka rofyllda/harmoniska platser 
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Dessa metoderna och aktiviteter är alltså förklarade utifrån hur barngruppen på avdelningen ser 
ut åldersmässigt. Svaren går i fallande ordning där det vanligaste svaret är högst upp och det 

svar som bara nämnts ett fåtalgånger är längst ner. 
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Bilaga E. Resultat av barnintervjuer  
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