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Sammanfattning 

 

Denna studie beskriver ett antal förskollärares upplevelser och tankar kring stress hos barn i 

förskolan. Att barn kan bli drabbade av stress på ett eller annat sätt är något som framkommit 

i den här studien. För att som pedagog i förskolan kunna underlätta och hjälpa dessa barn på 

bästa möjliga sätt, så behöver man veta vilka bakomliggande orsaker och faktorer som kan 

vara bidragande till denna stress. Man behöver också veta vilka symtom stressade barn kan 

uppvisa, samt i vilka situationer stress har en tendens att uppstå. I denna studie har en 

kvalitativ intervjumetod med halvstrukturerade frågor använts för att få svar på 

forskningsfrågor. Fyra förskollärare från tre olika förskolor har deltagit i undersökningen. 

Studiens resultat visar att förskollärarna upplever att barn i förskolan visar tecken på stress 

och att detta märks främst genom olika beteenden hos barnen som oro, rastlöshet, högre 

röstlägen och koncentrationssvårigheter. Stressen är mest märkbar i vissa situationer, som 

exempelvis i övergångarna mellan olika aktiviteter. Orsakerna till barnens stress upplevs av 

förskollärarna främst vara de stora barngrupperna med för få pedagoger och därtill även att 

det ofta är långa dagar för många av barnen. Pedagogernas struktur och planering av 

verksamheten samt deras förhållningssätt, har utifrån resultatet i denna studie visat sig ha en 

stor betydelse för hur hög stressnivån blir både hos pedagogerna och barnen.  
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Förord 

Jag vill först och främst tacka de förskollärare som ställde upp på dessa givande och 

inspirerande intervjuer, där ni så generöst delade med er av era tankar och upplevelser av 

stress hos barn i förskolan. 

Jag vill också tacka min handledare Stellan Sundh för att du tror på mig och för det stöd och 

den support du gett mig under arbetets gång.  

Och så vill jag till sist även tacka mina barn för det tålamod ni haft med mig under dessa 

veckor. 

Utan er hade det inte blivit någon studie. 

TACK! 
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1. Inledning 
 

När jag har varit ute på olika förskolor och arbetat eller gjort VFU så har det nästan alltid 

funnits något eller några barn i gruppen som utmärkt sig lite mer än de andra barnen. De hörs 

och syns hela tiden och har ofta svårt för att sitta stilla och att koncentrera sig. De har en slags 

oro i kroppen eller som man ibland uttrycker det: ”de verkar ha myror i brallan”. Dessa barn 

har ofta beskrivits av pedagogerna som tidskrävande, besvärliga och som någon man måste 

hålla ett extra öga på hela tiden. Sedan finns det ofta något eller några barn som är de rastlösa 

barnens totala motsats. Det är de barn som knappt märks i gruppen, de är tysta och 

tillbakadragna och kan ibland upplevas som passiva. Men vad är det egentligen som kan ligga 

till grund för att dessa barn beter sig som de gör? Kan det vara så att dessa barn är stressade 

av en eller annan anledning? För även barn kan ju drabbas av stress, precis som vi vuxna. 

Barnen själva är naturligtvis inte medvetna om det, så det är viktigt att man som vuxen kan 

känna igen och vara uppmärksam på barnens olika sätt att signalera ifall något inte stämmer.  

Som pedagog i förskolan är det viktigt att vara medveten om hur stressen kan påverka och 

drabba barn redan när de är små. För att kunna se tecken på stress måste man förstå på vilka 

olika sätt det kan yttra sig hos barn. Det händer allt för ofta att vuxna ger barn ”stämplar”, att 

ett barn är på ett visst sätt, till exempel bråkigt, besvärligt eller tillbakadragen. Det är även 

viktigt att kunna se utifrån barnets perspektiv vad det egentligen handlar om, så att vi inte 

ställer för höga eller felaktiga krav på barnets prestations- eller anpassningsförmåga.  Om ett 

barn blir bemött med krav som motsvarar barnets utvecklingsnivå, kan stressen istället bli en 

drivkraft för ett lärande och främja en utveckling hos barnet. 

Men barnen behöver också en viss del stress, precis som vi vuxna, som en drivkraft för att 

kunna gå vidare, lära sig saker och för att kunna utvecklas. Det kan man kalla för positiv 

stress. Men om stressen slår över och bli till negativ stress, då är den inte bra för varken oss 

vuxna eller för barnen. Barnen kan då bli oroliga, ledsna, aggressiva eller passiva. Får stressen 

pågå under en längre tid kan den dessutom skapa fysiska eller psykiska problem hos barnen, 

antingen nu eller när de blir äldre. Det är detta som gör det hela komplext. Stress är något bra 

och nödvändigt som vi alla behöver, samtidigt som det är så lätt att stressen slår över och blir 

till något som gör mer skada än nytta. Som pedagog i förskolan behöver man därför vara 

uppmärksam och lyhörd för tecken på stress hos barnen, så att man kan minska på den 

negativa stressen hos barnen så att de kan få må bra och utvecklas optimalt, både nu och i 

framtiden. 

  



7 
 

2. Bakgrund 
 

Problematiken med stress hos barnen är en svår balansgång för pedagogerna i förskolan och 

riskfaktorerna för att barn ska drabbas av negativ stress kan tyckas vara många. 

Barngrupperna i förskolan är ofta stora och antalet pedagoger kan tyckas vara för få. Både 

gruppstorleken och personaltätheten påverkar naturligtvis arbetsmiljön för både pedagoger 

och barn. Antalet relationer i gruppen blir fler ju större grupp det är, och barnen kan även få 

svårt att hitta sin plats i gruppen.  Pedagogerna ska också hinna se och bekräfta varje barn, 

både enskilt och i gruppen, för att barnen ska kunna känna sig trygga. Enligt Ellneby (1999) 

kan en allt för stor barngrupp ha negativa effekter på vissa barn. Det kan bli för många olika 

relationer att hantera för barnen och den stora gruppen kan även orsaka en känsla av 

anonymitet och otrygghet hos en del barn. Dessa stressfaktorer kan i sin tur även leda till att 

barnen uppvisar stressymtom som trötthet, nedstämdhet, håglöshet eller ett aggressivt 

beteende (1999). Ljudnivån anses automatiskt bli högre när antalet barn i grupperna ökar. 

Enligt specialpedagogen Ylva Ellneby (2005) och forskaren Peter Währborg (2009) är höga 

ljud och buller något som kan skapa stress i förskolan, både hos vuxna och barn. 

Ett barn som är stressat bör och kan man som pedagog inte ställa samma krav på som på ett 

barn som inte är under stress. En stressad situation ser heller inte likadan ut för alla barn 

eftersom alla individer har olika stresstålighet. Det vill säga den faktor eller situation som 

stressar ett barn mycket, kanske inte alls stressar ett annat barn i samma grad. Währborg 

(2009) beskriver hur svårt det är att säga vad det är som gör att någon känner sig stressad, 

eftersom det är olika slags faktorer som stressar olika människor. I slutändan är det den 

enskilda individens egen tolkning och upplevelse av situationen som avgör om det är 

stressande eller inte (2009:51).  

Eftersom barnet inte själv kan förstå att det är påverkat av stress, är det viktigt att man som 

pedagog kan se och förstå vad det egentligen kan handla om. Att barnet agerar som det gör 

kan vara ett sätt för barnet att berätta för den vuxne att det är något som inte känns bra, det 

vill säga att det är något som stressar barnet. Ellneby (1999) hävdar att det alltid finns en risk 

att pedagogerna ibland tolkar barnens stressbeteende på fel sätt. Anledningen till detta kan 

vara att även pedagogerna är under stor press, eftersom arbetsbördan ofta kan upplevas som 

tung och stressande för dem. Istället för att då ta sig tid och gå in och stötta barnet och se 

orsaken till barnets uppförande, så finns det en risk att pedagogen i sitt stressade tillstånd, 

upplever barnet som bråkigt och tidskrävande i stället. Om pedagogen då grälar eller skäller 

på barnet i stället för att stötta och uppmuntra det, så är risken stor att det blir ännu svårare för 

barnet att klara av sin situation (1999:20).  

I Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö 98/10)beskrivs det hur förskolan ska anpassa den 

pedagogiska verksamheten så att den passar alla barn. Om ett barn är i behov av mer stöd ska 

det barnet kunna få det utifrån sina förutsättningar och sina behov. Miljön i förskolan ska 

även vara trygg för barnen, och där ska grunden till deras livslånga lärande läggas. I samspel 

med pedagogerna ska barnen också utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 

individer. Vårt uppdrag som pedagoger i förskolan är bland annat att kunna se vilka behov 
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som finns hos barnen, uppmärksamma dessa och sedan vidta de åtgärder som behövs. Till 

detta krävs en stor kompetens och en lyhördhet hos pedagogerna i förskolan.  

Enligt både Währborg (2009) och Ellneby (1999) finns det forskning som tyder på att antalet 

stressade barn ökar i dag, vilket innebär att allt fler barn och unga mår dåligt.  Samhällets 

förändring har troligen en stor inverkan på detta. Eftersom antalet stressade barn i samhället 

blir fler, bör det också innebära att antalet barn som mår dåligt i förskolan ökar. Detta innebär 

i sin tur att pedagogerna i förskolan behöver ha den kompetens och de resurser som krävs för 

att kunna se dessa barns behov och kunna åtgärda dessa.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

De teoretiska utgångspunkter som valts i denna studie är det sociokulturella perspektivet samt 

det utvecklingsekologiska perspektivet. Det sociokulturella perspektivets upphovsman är den 

ryske forskaren och pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934). Grundaren till det 

utvecklingsekologiska perspektivet heter Urie Bronfenbrenner (1917-2005). Bronfenbrenner 

var en rysk-amerikansk psykolog och han studerade bland annat barns utveckling i olika 

kulturer. Det utvecklingsekologiska perspektivet är ett sammanfattande resultat av hans 

långvariga studier av miljöns inflytande på individens utveckling.  

Dessa båda perspektiv har gemensamt att de beskriver miljöns påverkan både för barnets 

(individens) lärande och mående. I det sociokulturella perspektivet är det dock mer fokus på 

lärandet i det sociala samspelet och i det utvecklingsekologiska perspektivet är det i stället 

fokus på hur barnets förmåga att utvecklas optimalt påverkas av den fysiska miljö det befinner 

sig i. För att barn ska kunna lära och utvecklas behöver kraven anpassas efter barnets mognad 

och barnet behöver vägledning för att nå dit. Men man behöver också ha kunskap om hur 

mycket barnets närmiljö påverkar barnets mående och förmåga att kunna ta in nya saker, 

antingen direkt eller indirekt (Hwang och Nilsson, 2011: 66-74). 

. 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

 

I det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs tankesätt om lärande centralt, det vill säga att 

man lär och utvecklas i kommunikation och samspel med andra människor. Enligt Vygotskij 

är barns utveckling kulturspecifik, det vill säga helt beroende på vilken kulturell situation de 

växer upp i. Vygotskij anser även att språket är tänkandets kulturella redskap och genom 

språket och kommunikation lär barn sig att sätta ord på sina tankar. Språket finns i barnen 

innan de kan tala och utvecklingen sker genom inlärning och imitation. Genom att barnet 

imiterar andra sker en inlärning och därmed kan barnet också utvecklas. Denna utveckling 

sker alltid i ett socialt samspel med andra som exempelvis föräldrar, syskon eller lärare.  

Enligt Vygotskij utvecklas barn i stadier, och detta innebär att de ständigt befinner sig i en 

slags förändring och i en viss utvecklingsfas. För att det ska kunna ske en utveckling hos 

barnet måste det stöta på ett visst motstånd, som är anpassat till barnets mognadsnivå och till 

det stadium barnet befinner sig på. Så länge uppgiften barnet ska utföra ligger inom barnets 

intellektuella mognadsnivå kan barnet klara den i ett samspel med en något mer erfaren 

person, en så kallad stöttare. Oftast men inte alltid är denne stöttare en vuxen, och den vuxnes 

”handledning” består i att denne ska väcka barnets intresse och ställa frågor till barnet utan att 

för den skull ge några färdiga svar eller lösningar till barnet. I stället handlar det om att få 

barnet att bli medveten om sina egna tankar och sin egen förmåga att lösa en uppgift, med 

hjälp av den vuxnes återkoppling av barnets tankar. Vygotskij menar att det barnet kan göra 

tillsammans med någon idag, kan barnet klara på egen hand nästa gång. Denna utveckling hos 

barnet kallar Vygotskij barnets proximala utveckling. Det proximala handlar om avståndet 
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mellan vad barnet kan göra själv och vad barnet kan göra tillsammans med någon som har 

större erfarenhet (Hwang och Nilsson, 2011: 66-68). 

 

3.2 Det utvecklingsekologiska perspektivet 

 

Bronfenbrenner utvecklade denna utvecklingsekologiska modell för att man lättare ska kunna 

förstå de kopplingar som finns mellan individen (barnet)och samhället. Modellen består av 

fyra system på olika stadier. Dessa system kallas mikro, meso, exo och makro(se bilaga 1). 

Mikrosystemet består av barnets olika närmiljöer, det vill säga föräldrar, syskon och det 

ömsesidiga samspelet i denna familj. För att barnet ska kunna må bra behöver detta system 

fungera och vara i en slags balans. Förskolan och skolan blir också en slags viktig mikromiljö 

för barnet när det blir äldre och kamrater, förskollärare och lärare blir också en betydelsefull 

del av detta system. 

Mesosystemet i sin tur består av de kopplingar och relationer som finns mellan de olika 

mikrosystemen. Det vill säga hur barnet fungerar till exempel i förskolan styrs inte enbart av 

det som sker i förskolan, utan barnet påverkas också av hur familjen fungerar och vilka 

kamrater barnet har. 

I exosystemet ingår de miljöer som indirekt påverkar barnets relationer och aktiviteter i 

närmiljön utan att barnet själv är delaktig i dessa miljöer. Som till exempel föräldrarnas 

arbetssituation eller förskolans/skolans personalsituation. Vad som händer på föräldrarnas 

arbete eller i barnomsorgspolitiken kan indirekt påverka barnets situation.  

Makrosystemet handlar om de allmänna inslag som finns i det samhälle barnet lever i, till 

exempel levnadsstandard, politik och andra kulturella element. Ett konkret exempel på detta 

är till exempel föräldraförsäkringen, som möjliggör för föräldrarna att vara hemma med 

barnet det första året. 

Även tiden är en viktig beståndsdel i det utvecklingsekologiska perspektivet. Denna 

dimension kallar Bronfenbrenner för kronosystemet. Med tiden förändras både barnet 

(individen) och miljön runt barnet. Dessa förändringar kan ha sin början antingen i själva 

barnet som individ (exempelvis barnet blir sjuk) eller i barnets omgivning (barnet kanske får 

ett syskon). Bronfenbrenner anser att det är viktigt att även vara medveten om hur dessa 

förändringar i de olika systemen kan påverka barnet (individen) och dess utveckling (Hwang 

och Nilsson 2011: 71-74).  
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4. Litteraturöversikt 
 

I denna översikt kommer själva begreppet stress att tydliggöras. Även vad stress kan vara och 

hur den kan påverka oss människor kommer i stora drag att förklaras utifrån den litteratur 

samt de föreläsningar som behandlats. Detta kommer att göras dels utifrån stressforskaren 

Peter Währborgs och hjärnforskarens Torkel Klingbergs beskrivningar av hur hjärnan och 

kroppen kan reagera vid stress. Peter Währborg (född 1951) är utbildad sociolog, psykolog, 

psykoterapeut och läkare, och har skrivit ett 30-tal böcker och gjort ett 70-tal vetenskapliga 

studier inom sina specialområden där stress ingår som ett av dem. Torkel Klingberg(född 

1967) är svensk läkare och professor i kognitiv neurovetenskap och har bland annat studerat 

sambandet mellan inlärning och yttre faktorers påverkan, som exempelvis stress. Även den 

amerikanska psykologen Susan Millers beskrivning av stress utifrån den kände 

stressforskaren Hans Seyles terminologi om stress från 1940-talet kommer kort att beskrivas. 

Hans Seyle (1907-1982) var fysiolog och en mycket känd stressforskare. Seyle var också den 

förste som kom att forska om sambandet mellan barn och stress. 

I avsnittet positiv och negativ stress kommer till största delen Ylva Ellnebys beskrivning av 

dessa begrepp att tydliggöras. Ylva Ellneby (född 1943) är förskollärare, speciallärare och 

talpedagog med stor erfarenhet av att arbeta med barn som på något sätt behövt stöd i sin 

utveckling. I delen om stress hos barn är det främst Ellnebys erfarenheter från sitt arbete som 

specialpedagog som synliggörs, men även en del av Peter Währborgs resultat från forskning 

om barns och ungas hälsa tas upp. Ellnebys beskrivningar från barns stress är tagna dels från 

de böcker hon skrivit, samt från en aktuell föreläsning om stress och barn som Ellneby höll år 

2013. 

 

4.1 Stress 

 

Enligt Nationalencyklopedin är själva ordet stress det engelska ordet för tryck eller 

spänning. Inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap har begreppet stress 

använts för att beskriva de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller 

psykiska påfrestningar (Nationalencyklopedin, 2014). Forskaren Peter Währborg (2009) 

hävdar att få ord har ökat så mycket i sin användning som just ordet stress. Stress diskuteras 

både i vardagen och i den praktiska psykologin och medicinen. Trots att begreppet stress inte 

har någon etablerad definition, så används termen ofta som en diagnos i medicinska 

sammanhang. Andra begrepp kan då ibland användas för att man enklare ska förstå vad som 

menas, ord som depression, utbrändhet och psykiskt utmattning (2009:43). 

Enligt Miller (1985) skapades själva begreppet stress av stressforskaren Hans Seyle redan på 

1940-talet. Seyle beskriver begreppet stress som kroppens och själens sätt att reagera på en 

eller flera stressfaktorer. Stressfaktor är detsamma som själva orsaken till varför man blir 

stressad. Stressymtom i sin tur är psykosomatiska eller fysiska besvär som uppkommer på 

grund av stress (1985: 9-10).  
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4.2 Stress, hjärnan och kroppen 

 

Enligt forskarna Währborg (2009) och Klingberg (2007) har stress i alla dess former funnits 

så länge som vi människor levt. Det är dock stor skillnad på vad som stressade oss förr i tiden, 

mot vilka stressfaktorer man talar om idag. Vad som däremot inte skiljer sig åt, är att 

människans hjärna ser likadan ut som de gjorde för 40 000 år sedan. Enligt Klingberg (2007) 

hade Cromagnonmänniskans hjärna nästan exakt samma storlek, volym och anatomi som den 

hjärnan man har idag. Skillnaden är i stället att man lever ett helt annat slags liv idag mot vad 

man gjorde då (2007). Währborg (2009)förklarar att på den tiden när människor levde i 

mindre samhällen, var den sociala stressen inte så stor som den är i det moderna samhället 

idag. Eftersom samhället var betydligt mindre då så blev det också en annan slags tydlighet. 

Informationsflödet var begränsat och den sociala strukturen var på ett sätt enklare.  När 

industrisamhället och så småningom även informationssamhället byggdes upp, blev det ett 

snabbare tempo och därmed blev det också helt andra krav på människorna att kunna anpassa 

sig. Detta innebar bland annat att den sociala, psykiska och även den biologiska stressen 

ökade bland befolkningen och denna ökning pågår fortfarande (2009).  

Enligt Klingberg (2007) kan man uppleva att det känns som hjärnan ibland nästan” svämmar 

över” på grund av det stora informationsflödet och det snabba tempo som är i dagens 

samhälle. Detta kan resultera i att man känner sig tankspridd och glömmer vad man skulle 

göra. Det som hjälper hjärnan att komma ihåg saker är något som kallas arbetsminnet. Men 

eftersom platsen i vår hjärna är begränsad, får det inte plats hur mycket som helst i detta 

minne. När det blir fullt i minnet kan man uppleva att man blir glömsk och har svårt att 

fokusera på det man ska göra. Eftersom arbetsminnet i hjärnan har samma kapacitet som förr, 

så är det inte konstigt att det fort blir fullt och att det känns som att det ”svämmar över” ibland 

(2007).  

 

4.3 Positiv och negativ stress 

 

Själva begreppet stress är egentligen ett värdeneutralt ord, men för att man lättare ska kunna 

förstå skillnaden på olika slags stress har man i senare tid valt att dela upp stressen i två olika 

benämningar och kalla det för positiv och negativ stress. Ellneby (1999) beskriver hur den 

positiva stressen fungerar som en nödvändig drivkraft för oss människor, något som får oss att 

anta utmaningar och som får oss att utvecklas som människor (1999:15). Det är dock viktigt 

att man lär sig att hitta en slags jämnvikt av stressen för att man ska kunna må bra.  Enligt 

Ellneby behöver det dels finnas en balans mellan de krav som ställs och på vad man klarar av 

att göra, och så behöver det också finnas en balans mellan stress och avkoppling. Både positiv 

och negativ stress är som sagt en naturlig del av livet, men man måste komma ihåg att koppla 

av och skapa stunder helt utan stress för att kunna ”ladda sina batterier”. Som vuxen söker 

man omedvetet efter denna balans mellan anspänning och avspänning. Om man har för stora 

krav på sig kan man känna sig stressad, men man kan paradoxalt nog också bli lika stressad 

om man upplever att man har för få eller för lätta utmaningar, eftersom man då kan känna sig 
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uttråkad. Man behöver med andra ord både lugn och ro, samtidigt som man måste få 

utmaningar för att känna att man mår bra. Vad man behöver för slags utmaningar och vad 

man väljer att göra för att kunna koppla av är helt individuellt, eftersom man är så olika som 

individer (1999: 34-35). 

 

4.4 Stress och barn 

 

Ellneby (2013) förklarar i sin föreläsning om stressade barn, att stress och barn inte är någon 

bra kombination. Ändå kan man i aktuell forskning, enligt Ellneby, se att antalet stressade 

barn i samhället stadigt ökar. Att vara under stress under en längre tid och därmed ständigt ha 

en hög kortisolhalt i blodet är farligt för människan i längden, och ju tidigare man utsätts för 

denna stress desto farligare borde det då rimligtvis vara. Enligt Ellneby finns det idag 

forskning som visar upp resultat som pekar på att hjärt-kärlsjukdomar uppstår i allt tidigare 

åldrar, redan på barn så unga som 13 år (2013).  Forskaren Währborg (2009) förklarar att det 

är först på senare tid som man genom forskning har förstått att också barn kan drabbas av 

stress. Men kunskapen om vad som stressar barn är ännu delvis begränsad, mycket på grund 

av de etiska skäl som finns när det gäller att genomföra studier på just barn. Genom blodprov 

kan forskare bland annat se antalet stresshormoner i blodet, men dessa blodprov vill forskarna 

inte ta på barn i onödan, eftersom det kan medföra obehag och smärta för barnen. De studier 

på barn som finns i dag har mestadels uppkommit då man upptäckt stressrelaterad sjukdom 

eller stress symtom hos vuxna personer. Man har då gått tillbaka och forskat i dessa personers 

barndomstid, för att leta efter möjliga orsaker till hur sjukdomen uppstått (2009). 

Ellneby (1999) hävdar att barn från det att de är mycket små, i samspel med sin fysiska och 

sociala omgivning, utvecklar olika egenskaper som gör att de tål och hanterar stress på olika 

sätt. Barn bör därför bemötas utifrån den situation de befinner sig i och utifrån sin förmåga 

just då, något som stressar ett barn kanske inte alls påverkar ett annat barn, det vill säga alla 

barn reagerar inte på samma sätt. Barn som har en större förmåga att koncentrera sig, som kan 

vänta på sin tur och som kan ta en motgång har lättare för att stå emot stress, än barn som inte 

har utvecklat dessa förmågor fullt ut. Både den sociala och fysiska miljön spelar också en roll 

för hur varje barn kan tackla olika situationer av stress. Vissa barn har större möjligheter till 

givande aktiviteter eller harmoniska stunder på hemmaplan, medan andra barn har det 

betydligt tuffare, med få tillfällen för stunder som kan ge glädje och avkoppling (1999: 15-

17).  

Ellneby (2005) anser att det till största delen är de vuxna som utsätter barn för negativ stress 

genom att de ställer för höga eller felaktiga krav på det barnet gör eller hur det beter sig 

(2005:138).  Även Währborg (2009) förklarar att när barnet upplever att omgivningen ställer 

alltför höga krav på det, kan det orsaka en så kallad social stressfaktor för barnet. Ellneby 

(1999) anser också att barn kan känna sig stressade av att inte veta vilka regler som gäller 

eller vad för slags förväntningar som ställs på dem. Att sätta rimliga gränser är därför en 

nödvändighet, annars kan barnen känna att de behöver testa sig fram hela tiden. Barn som inte 

upplever att det finns fasta gränser kan fortsätta att testa tills motståndet till slut kommer, 

eftersom de måste få veta var den vuxne står. Har man bara realistiska gränser och ser till 
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varje barns individuella behov begränsar inte detta barnen på något sätt, utan hjälper dem 

istället att veta vad det är som gäller (1999:100). 

Enligt Ellneby (2005) har även samhällets förändringar en stor skuld i att barn blivit mer 

stressade, bland annat eftersom barngrupperna i förskolan blivit allt större, samtidigt som 

personalstyrkan skurits ned kraftigt (2005:138). Även Währborg (2009) beskriver hur 

barngrupperna och skolklasserna blivit allt större, utan att antalet pedagoger för den skull har 

ökat. Detta innebär bland annat, att det finns färre vuxna att anförtro sig åt till i barnens 

närhet, vilket i sin tur kan leda till att de psykosociala påfrestningarna ökar hos barnen (2009). 

Man måste också komma ihåg att händelser och situationer som vuxna kanske inte upplever 

som stressande, mycket väl kan kännas stressande för ett barn. Enligt Ellneby (1999) 

underskattar vuxna ofta ett barns upplevelse av ett problem, eftersom de själva inte tycker 

eller tror att det är så farligt (1999:16). Även Miller (1985)beskriver hur vuxna har en 

benägenhet att bagatellisera barns oro och deras svårigheter. Vuxna tycker ofta att barnens 

problem är små och obetydliga i jämförelse med deras egna problem(1985:32). Det gäller som 

vuxen att försöka inta ett barnperspektiv för att kunna skapa en förståelse för hur barnet 

upplever just sin situation. Enligt Währborg (2009) behöver vuxna också bli bättre på att 

komma ihåg att barn oftare har en betydligt livligare fantasi än vad man som vuxen har. Deras 

inre föreställningar kan ibland leda till negativ stress (2009).  
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4.5 Stressfaktorer och symtom på stress hos barn i förskolan 

 

I denna del av översikten förklaras vilka faktorer som kan bidra till barns stress samt vilka 

symtom barn kan uppvisa när de är under stress. Detta tydliggörs både utifrån litteraturen och 

en föreläsning av Ylva Ellneby. Stressforskaren Hans Seyles förklaring på anpassningsenergi 

tas upp kombinerat med en modernare förklaring från Ellneby i form av en metafor. Även den 

amerikanske barnpsykologen David Elkind och psykologen Susan Millers tankar om olika 

stressfaktorer tas upp. Även författarparet Britt Inger Olsson och Kurt Olssons teorier om 

barns självkänsla tas till viss del upp. Britt-Inger Olsson är gymnasielärare i barn- och 

fritidsämnen och psykologi, samt specialpedagog och lärare på högskolan i specialpedagogik. 

Kurt Olsson är gymnasielärare i filosofi, religion och svenska. 

 

4.5.1 Anpassning som en faktor till stress 

 

Enligt stressforskaren Seyle (1958) föds alla människor med en viss mängd 

”anpassningsenergi”, för att kunna klara av olika situationer i sin vardag. Anpassningsenergin 

är bland annat det som gör att barn klarar av att lära sig i skolan och att vuxna kan klara sitt 

arbete. Denna energi förvaras i en slags hypotetisk energitank som fylls på varje dag när man 

äter och sover. Hur stor energitank varje människa har är individuellt och detta är något man 

har med sig redan från födseln. Vissa människor föds med en hög energinivå(stor tank) och är 

mer aktiva och blir lättare rastlösa, medan andra föds med en låg energinivå(mindre tank) och 

tenderar därmed att vara lite sävligare och lugnare. Seyle förklarar detta som att antingen är 

man född som en kapplöpningshäst eller så är man mer som en sköldpadda (1958).   

En människa med hög energinivå behöver inte lika mycket tid för vila, mat och avkoppling 

som en människa med låg energinivå behöver. Ellneby (2013) använder sig av bilen som en 

metafor för att enklare förklara detta. Om man tänker sig att människan är en bil, så är bilens 

bensintank människans energitank. Bilen behöver bensin för att kunna gå framåt, precis som 

människan behöver energi för att orka. När bilens bensinmätare börjar gå nedåt vet man att 

det är dags att tanka, och när man som människa behöver tanka mer energi blir man trött. Man 

tankar då bilen med bensin för att den ska kunna fortsätta att gå, precis som man fyller på sin 

egen energitank genom att sova, vila eller koppla av. Om man struntar i att tanka bilen, eller 

tankar fotogen istället för bensin, så stannar den, men då är man förberedd med en reservdunk 

med extra bensin i. Som människa har man också en reservdunk, som innehåller extra energi. 

Det är den reserven man lånar av när man blir stressad på ett eller annat sätt. Det är dock 

skillnad hur stor reservdunk varje människa har, och på hur mycket som finns kvar i den. Man 

måste även vara rädda om innehållet i sin reservdunk, eftersom innehållet inte är oändligt. 

Enligt Ellneby är de flesta i dagens samhälle så stressade idag, så att man ständigt går på 

reserven. Till slut är även reservdunken tom och det är då man riskerar att ”gå in i väggen”. 

Observera att detta är inget som endast drabbar vuxna, utan det kan även drabba barn och 

ungdomar (2013). 

Ellneby (1999) anser att en av de största skillnaderna mellan att vara barn och vuxen, är att 

man som vuxen till stor del själv kan planera och bestämma hur man vill ha sitt liv, bland 
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annat utifrån hur hög energinivå man har. Detta kan inte barnen styra på samma sätt, de har 

inte samma valmöjlighet. Det är vuxna som bestämmer hur länge barnet ska vara i förskolan 

på dagarna och även vad de ska göra på sin fritid. Och så måste det ju vara, men de vuxna får 

inte glömma bort att alla barn tål olika mycket. Eftersom barn inte kan välja på samma sätt 

som vuxna kan, tvingas de anpassa sig oftare än de vuxna. Barnen behöver ständigt dela 

utrymme och umgås med andra under sina dagar i förskolan. Antalet relationer blir många 

eftersom grupperna ofta är stora. I dessa relationer och situationer krävs det att barnen 

samspelar och anpassar sig. Denna anpassning kräver i sin tur energi av barnen, och om 

kraven på denna anpassning blir för stora, det vill säga om barnen inte orkar, finns risken att 

det slår över och leder till negativ stress. Detta kan visa sig genom att barnen blir trötta, 

ledsna eller håglösa (1999:16).  

 

4.5.2 Ständiga avbrott i samband med stress 

 

Enligt barnpsykologen Elkind (1981) är alltför många avbrott under en dag inte bra för barn. 

Eftersom en dag i förskolan ofta består av flera olika aktiviteter, finns det en risk att barnen 

ideligen blir avbrutna i det de håller på med. Dessa ständiga avbrott, som innebär att barnen 

inte får slutföra sina aktiviteter, kan i sin tur leda till att barnen känner att de misslyckats eller 

är otillräckliga, vilket i sin tur kan leda till att de drabbas av negativ stress (1981). Även 

psykologen Miller (1985) hävdar att barn som ständigt blir avbrutna eller rycks från en 

aktivitet till en annan, kan ha svårt att komma till ro och hitta glädjen i de aktiviteter som de 

erbjuds (1985).  

 

4.5.3 Självkänslans betydelse i samband med stress 

 

Forskaren Währborg (2009) beskriver hur barn som får växa upp i en omgivning som består 

av positiva relationer har lättare för att känna trygghet och att kunna lita på andra. Detta i sin 

tur leder till att barnen även får en tro på sig själva, en slags självkänsla som de sedan har stor 

nytta av i sin fortsatta utveckling (2009). Olsson och Olsson (2007) anser också hur barn med 

en god självkänsla har lättare för att knyta an till andra och skapa positiva relationer. Eftersom 

barn med god självkänsla ofta har lättare att förstå sina egna känslor och är bättre på uttrycka 

dem, så har de även lättare att förstå andra och hur de kan känna sig. Barnens goda och 

positiva självkänsla utvecklas i miljöer där barnen blir respekterade för den de är. Om barnen 

istället blir kritiserade för ofta kan det istället skapa en misstro och barnen kan känna att de 

inte duger som de är (2007).  

Enligt Ellneby (1999) behöver man som vuxen också vara medveten om att man inte kan 

ställa orimliga krav på barn när det gäller deras anpassningsförmåga eller något de ska klara 

av att göra. Ellneby beskriver hur alla barn kan sporras till utveckling om de blir bemötta på 

rätt sätt, det vill säga med rimliga krav som motsvarar just det barnets mognad och 

utvecklingsnivå. När barnet klarar en utmaning blir deras självkänsla stärkt. Om barnet 

däremot möter krav som det inte kan leva upp till, det vill säga saker barnet inte orkar med 

eller av olika anledningar inte klarar av, kan det istället leda till att barnet mår dåligt och 
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känner att det inte duger. Detta i sin tur kan leda till att barnet lättare kan bli drabbat av någon 

form av negativ stress (1999:16).  

 

4.5.4 Hög ljudnivå som en faktor till stress 

 

Ellneby (1999) beskriver att det kan vara skillnad på ljud och ljud. Om barnen till exempel 

leker en glädjefylld lek, kommer det ofta en hel del positiva ljud när de ger uttryck för sina 

känslor i leken. Men om det istället är något barn som hamnat i en konflikt eller vill ha 

uppmärksamhet så blir ljudet kanske mer åt det negativa hållet. Att barn är högljudda hör till 

och det är helt normalt. Barn måste få höras, eftersom ljudet ger barnen rika sinnesupplevelser 

och olika hörselintryck är bara bra för barnets utveckling. Om vi hela tiden tystar barnen när 

de leker, så dämpar vi inte bara glädjen i leken utan också deras förmåga att utveckla sitt 

känsloliv.  

Men även om barn låter mer och högre än vuxna så tål de för den skull inte höga ljud bättre. 

Barn har i själva verket ett känsligare hörselsinne än vad vuxna har på grund av att deras öron 

har kortare hörselgång. Detta gör att ljudet som barnet hör förstärks, det vill säga det blir en 

högre ljudnivå för barnen än vad det blir för vuxna. För mycket oljud och buller i förskolan 

kan därför vara direkt skadligt för barnen. Riskerna är, förutom att hörseln blir sämre, att det 

kan skapa psykiska problem hos barnen som irritation, stress och svårigheter att koncentrera 

sig. I det långa loppet kan detta innebära att barnen får svårare att lära sig saker, eftersom en 

ständigt hög ljudnivå blir till en stressfaktor som gör det svårare för barnen att lyssna, tänka 

och att reflektera (1999: 49-51).  

Även Währborg (2009) hävdar att man genom forskningsundersökningar sett att buller ofta 

stressar barn och att detta i sin tur kan bidra till en negativ påverkan på barnens 

koncentrationsförmåga, uppmärksamhetsförmåga samt även deras språkutveckling. Dessa 

barn riskerar även, också enligt forskning, att tidigt utveckla ett allt för högt blodtryck. En av 

de främsta orsakerna till hög ljudnivå anses vara de stora barngrupperna samt att pedagogerna 

inte är tillräckligt många och att planeringen av rummens placering och utformning inte alltid 

är helt genomtänkta (2009: 107-108). Ytterligare faktorer till stress och symtom på stress hos 

barn i förskolan enligt Ellneby(se bilaga 2). 
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5. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad ett antal förskollärare har för upplevelser och 

erfarenheter av stress hos barn i förskolan. 

 

Frågeområden: 

 Upplever förskollärarna att barnen i förskolan är drabbade av stress eller inte? 

 

 På vilka sätt kan de märka det? 

 

 I vilka situationer kan barnen verka stressade i förskolan? 

 

 Vilka olika faktorer i förskolan kan orsaka eller motverka stress hos barnen? 
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6. Metod 

 

6.1 Metodval 

 

I denna studie kommer metoden kvalitativa intervjuer att användas eftersom denna metod 

anses passa frågeställningarna bäst. Genom att använda denna metod finns det större 

möjlighet att förstå informanterna, eftersom följdfrågor kan ställas och svaren kan också 

utvecklas under intervjun. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det bättre att välja kvalitativ 

intervju där man som intervjuare har fler möjligheter att variera sig, istället för att använda sig 

av ett bundet frågeformulär där man är mer låst. Fördelen är att man som intervjuare då får en 

”bredare bild med fler nyanser och dimensioner”(2011:40). Även Trost (2010) förklarar hur 

man vid kvalitativa intervjuer inte bör ha ett frågeformulär med färdiga frågor. Man bör i 

möjligaste mån även låta den som intervjuas styra ordningen på frågorna, samt låta denne 

välja ut vilka delaspekter av intervjun som följs upp. I stället för ett bundet frågeformulär bör 

man använda sig av en relativt kort lista över de stora frågeområden man vill undersöka, en så 

kallad intervjuguide (2010:71).  

Då syftet är att få utvecklande och berättande svar så kommer en halvstrukturerad 

intervjuguide att användas. Följdfrågorna kommer därmed att se olika ut beroende på vad 

informanterna säger och vilka sidospår som följs upp i intervjun. Detta innebär mycket 

material att sammanställa, men om istället en strukturerad intervju med enbart standardiserade 

frågor användas, finns det en viss risk att man går miste om stora delar av informanternas 

tankar och upplevelser.  

 

6.2 Urval och avgränsningar 

 

Trost (2010) belyser vikten av att begränsa sig när man använder sig av metoden kvalitativa 

intervjuer. Författaren hävdar att ett fåtal intervjuer är att föredra framför ett flertal, eftersom 

materialet lätt blir ohanterligt om det blir för stort. Med många intervjuer kan det vara svårt 

att få en överblick och då är risken stor att man missar viktiga detaljer som förenar eller 

skiljer materialet åt. Trost betonar också att man som forskare har mer nytta av ett mindre 

antal välgjorda intervjuer än ett större antal intervjuer som inte är så väl utförda (2010: 143-

144).  

Antalet informanter är begränsat till fyra förskollärare i denna studie. Valet att endast 

intervjua utbildade förskollärare är medvetet. Även valet att kontakta förskollärare där det 

redan fanns en kontakt sen tidigare är ett medvetet val eftersom detta troligtvis kan påverka 

intervjuerna positivt, eftersom informanterna har möjlighet att känna en annan slags trygghet. 

Enligt Bryman (2011) kan man vid valet av informanter använda sig av detta så kallade 

bekvämlighetsurval. Detta urval grundar sig på att man som forskare använder sig av de 

lämpliga personer som finns tillgängliga (2011:194).  
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Fyra förskollärare valdes ut för intervju, och samtliga namn som förekommer i texten är 

fingerade. Förskollärarna arbetar på tre olika förskolor, varav en är belägen i en mindre stad 

och två på landsbygden. 

1. Anna är utbildad förskollärare sedan 1978 och har innan dess även arbetat som barnskötare 

sedan början av 70-talet. Gruppen består av 17 barn i åldern 2 år. Det arbetar 3.5 pedagoger 

på avdelningen. Förskolan ligger i en mindre stad. 

2. Kajsa är utbildad förskollärare sedan 1991 och har arbetat med barn sedan dess. Gruppen 

består av 16 barn i åldern 3 år. Det arbetar 3 pedagoger på avdelningen. Förskolan ligger i en 

mindre stad. 

3. Johanna är utbildad förskollärare sedan 2001 och har arbetat med barn sedan dess. Gruppen 

består av 26 barn i åldern 3-5 år. Det arbetar 4.5 pedagoger på avdelningen. Förskolan ligger 

på landsbygden. 

4. Emma är utbildad förskollärare sedan 2013 och har arbetat med barn sedan 2005. Gruppen 

består av 23 barn i åldern 1-5 år. Det arbetar 4 pedagoger på avdelningen. Förskolan ligger på 

landsbygden. 

 

6.3 Genomförande 

 

Informanterna kontaktades via mail eller telefon. Syftet med studien förklarades och frågan 

om de kunde ställa upp på en intervju ställdes. Informanterna informerades även om hur lång 

tid intervjun beräknades ta och att den skulle spelas in. Trost (2010) hävdar att den första 

kontakten är oerhört viktig för dels hur intervjun kommer att bli, och dels för att få den man 

frågar att ställa upp (2010:82).  

Den första intervjun som genomfördes var en så kallad testintervju. Enligt Trost (2010) är det 

en fördel om man provar intervjun på någon lämplig person innan skarpt läge ifall man 

behöver göra någon ändring i intervjuguiden. Man bör helst inte intervjua någon man känner 

väl, men vid en testintervju kan man göra ett undantag om man som intervjuare känner sig lite 

osäker. Dessa intervjuer bör dock inte ingå i det material man sedan väljer att analysera 

(2010:144). En testintervju har genomförts med en utbildad förskollärare för att prova 

frågorna. Detta material är inte med i studien. 

Trost (2010) beskriver även hur resultatet av intervjun kan påverkas av den miljö man väljer 

att utföra intervjun i. Det är viktigt att miljön är så ostörd som möjligt och att det inte finns 

någon åhörare (2010:65). Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser i 

ett avskilt och ostört utrymme. Innan varje intervju informerades informanterna både muntligt 

och skriftligt om de etiska aspekterna enligt Vetenskapsrådets riktlinjer. Detta gjordes genom 

ett överlämnade av ett informationsbrev till informanterna som även muntligt sammanfattades 

vid överlämnandet (se Bilaga 3). 
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Varje intervju tog mellan 30- 80 minuter att genomföra och samtliga intervjuer spelades in. 

Intervjufrågorna var halvstrukturerade, eftersom syftet var att få berättande och utvecklande 

svar (se Bilaga 4). 

 

6.4 Bearbetning och analys 

 

Trost (2010) anser att det inte finns några givna regler hur man ska bearbeta och analysera de 

kvalitativa intervjuer man utfört. Vid kvantitativa studier finns det en mängd regler för hur 

man ska gå tillväga, men dessa regler gäller inte vid kvalitativa studier. Här är det istället upp 

till den som intervjuat att själv vara kreativ och hitta en bra analysmetod att bearbeta sitt 

insamlade material med (2010:147). 

De inspelade intervjuerna lyssnades av och under avlyssningen gjordes minnesanteckningar. 

Dessa minnesanteckningar användes sedan till att skriva en sammanfattning av intervjun. 

Enligt Trost (2010) är det en stor fördel att göra på detta sätt, eftersom man då kan strukturera 

upp intervjuerna så att de får samma form. De blir därmed också lättare att analysera och man 

kan ta bort material som inte är av intresse, det vill säga det som inte har med studien att göra. 

Trost betonar visserligen att det finns en viss risk att man missar något i sitt material när man 

gör på detta sätt, men att detta vägs upp mot att materialet blir så mycket lättare att hantera. 

Eller som Trost skriver: ”Om man inte ser det intressanta för allt det ointressanta så blir det 

liksom inget av studien och då har man missat ännu mera”(2010:150). 

När sammanfattningar var gjorda analyserades de och jämfördes därefter med varandra och 

fördes in under det avsnitt där de passade in. Vissa citat valdes ut för att ytterligare förstärka 

förskollärarnas upplevelser och för att göra texten mer levande och intressant. Sedan 

jämfördes dessa sammanfattningar med det material som bearbetats i litteraturöversikten för 

att hitta eventuella likheter och skillnader. Även de teoretiska utgångspunkterna kopplades till 

viss del samman med det bearbetade materialet.  

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

 

Trost (2005) hävdar att forskaren måste kunna visa för läsarna att studien och dess analyser är 

trovärdiga. Med reliabilitet menas om resultatet är trovärdigt och tillförlitligt. Om det 

exempelvis skulle göras en mätning vid en viss tidpunkt, skulle resultatet då bli detsamma vid 

en förnyad mätning? Vid kvalitativa studier så kan det vara svårt att uppnå detta, eftersom 

man då skulle behöva utgå från att människor är oföränderliga. Vi människor är i en ständig 

förändring och process vad det gäller personliga åsikter eller föreställningar. Vid kvalitativa 

intervjuer är det just denna förändring man vill komma åt. Detta innebär då att det finns en 

viss risk att reliabiliteten blir lägre vid kvalitativa intervjuer än vid kvantitativa(2005).   

Trost (2005) förklarar att validitet innebär att frågan ska besvara forskarens syfte. Att man 

undersöker det som är relevant i sammanhanget utifrån sina frågeställningar och syfte. Denna 

studie har utförts på ett sätt som gör att den får en så hög reliabilitet som möjligt, eftersom i 

samma grundfrågor har använts i intervjuerna. Även intervjuplatserna har varit likvärdiga och 
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samma metod har använts vid alla tillfällen. Samtliga informanter är utbildade förskollärare 

med yrkeslivserfarenhet vilket bidrar till en hög validitet. Det hade dock varit önskvärt att få 

en större inblick i fler pedagogers erfarenheter och upplevelser angående barn och stress, men 

den korta tidsaspekten gjorde tyvärr inte detta möjligt. 

 

6.6 Forskningsetiska aspekter 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan det grundläggande individskyddskravet delas upp i fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (2002:6). 

Enligt informationskravet är forskaren skyldig att informera de som är inblandade om syftet 

med forskningsuppgiften (2002:7). Informanterna upplystes via mail eller telefon om syftet 

med undersökningen och hur den skulle komma att genomföras.  De blev också både skriftligt 

och muntligt informerade om att deras deltagande var helt frivilligt och att de hade rätt att 

bryta intervjun när som helst om de ville det. 

Enligt samtyckeskravet (2002:9) har informanterna skriftligen informerats om de etiska 

principerna och godkänt sin medverkan i denna undersökning. De är också blivit informerade 

om att deras uppgifter och att det som sagt eller skrivits under intervjuerna kommer att 

behandlas helt enligt konfidentialitetskravet. Med konfidentiellt menas att obehöriga inte ska 

kunna ta del av varken av uppgifterna eller om informanterna(Vetenskapsrådet, 2002:12). 

Enligt nyttjandekravet får insamlade uppgifterna om enskilda personer endast användas för 

forskningens ändamål (2002:14). Utifrån nyttjandekravet har informanterna blivit upplysta 

om att allt skrivet och inspelat material kommer att förstöras då hela arbetet är färdigskrivet 

och godkänt.  
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7. Resultat  
 

I denna resultatdel kommer förskollärarnas upplevelser och erfarenheter synliggöras utifrån 

det insamlade och bearbetade material som erhållits i de kvalitativa intervjuerna. Syftet är att 

undersöka om förskollärarna upplever att barnen är stressade i förskolan. Vilka symtom på 

stress upplever de sig se hos barnen, vilka faktorer anser de kan vara stressande eller mindre 

stressande för barnen samt i vilka situationer kan stressen hos barnen vara mest märkbar?  

Grundfrågorna som utgår från syftet är följande: 

 Upplever förskollärarna att barnen i förskolan är drabbade av stress eller inte? 

 

  På vilka sätt kan förskollärarna märka det på barnen? 

 

 I vilka situationer kan barnen i förskolan verka stressade? 

 

 Vilka olika faktorer i förskolan kan bidra till att öka eller minska stressnivån hos 

barnen? 

 

Resultatdelen är uppdelad i fyra delar med olika rubriker som alla behandlar varsitt 

frågeområde. Vissa delar av resultat kan dock komma att vävas in i varandra eller återkomma 

i något av de andra avsnitten, eftersom situationer och faktorer till stor del påverkar varandra. 

Citaten som förekommer i texten utifrån det förskollärarna sagt, kommer att vara numrerade 

från 1-14. Samtliga namn på förskollärarna/informanterna är fingerade. 

 

7.1 Hur kan stressen yttra sig hos barnen?  

 

Gemensamt för alla informanter är att de beskriver att det kan märkas när barnen är stressade 

genom att barnen är livligare, det blir mer spring och en högre ljudnivå. Johanna berättar även 

hur hon upplever att barnen inte lyssnar på samma sätt när de är stressade och att det blir 

oroligt i barngruppen. Hon upplever att barnen blir mer uppjagade än vanligt och har svårare 

att lyssna på vad pedagogerna säger, samt att de får svårt att fokusera på det de ska göra. Hon 

beskriver det som att de inte alls verkar förstå vad de ska göra när de är uppstressade. Hon 

upplever att de nästan blir blockerade i sitt huvud. 

1)”Det blir nästan som en slags kortslutning i hjärnan på barnen när de blir 

stressade”(Johanna).  

Emma beskriver hur hon upplever att ”det känns i luften” när barnen är stressade och att hon 

tycker att det händer mycket mer. Hon anser också att det blir mer högljutt och det blir 

mycket spring i barngruppen. Det blir också fler konflikter då, eftersom barnen kanske råkar 

springa i krock eller slå till varandra av misstag.  Dessa konflikter innebär ofta att barnen blir 

ledsna eller arga på varandra.  
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Även Kajsa beskriver hur barnens ljudnivå ökar och hur de har svårigheter med att varva ned 

och komma till ro när de är uppstressade. Anna anser att röstläget blir högre hos barnen när de 

är stressade och därmed ökar även ljudnivån. Hon upplever även att barnen har svårare för att 

slutföra saker om de är under stress, och hon förklarar hur man då som pedagog kan behöva 

gå in och stötta barnen. Hon drar paralleller med hur man som vuxen kan ha svårt att göra 

klart något om man känner sig stressad, och att det kan vara likadant för barnen. 

2)”Har man barn som man känner far runt och har svårt att komma till ro så behöver man 

kanske som pedagog se över sin organisation. Det är väldigt lätt att man kanske tar till att 

det är barnen det är fel på, eftersom vi idag har lite ”diagnosnoja”. Men barnen kanske bara 

är stressade och blir precis som vi vuxna blir när vi blir stressade, för då är vi ju inte heller 

riktigt oss själva” (Anna). 

 

7.2 I vilka situationer kan barnen verka stressade? 

 

Samtliga informanter anser att bytet mellan olika aktiviteter är en situation där stress lätt kan 

uppstå. Emma berättar hur en del barn kan bli stressade vid själva övergången mellan de olika 

aktiviteterna, hon upplever det som att en del barn inte alls tycker om att byta aktivitet. Hon 

berättar också att när barnen är på väg ut eller in så kan det bli stressigt i hallen speciellt om 

man är många som ska klä av eller på sig samtidigt.  

Johanna berättar också hur själva övergången mellan aktiviteterna lätt kan bli stressande både 

för barn och pedagoger om man inte planerar tiden och delar upp barnen i mindre grupper. 

Om alla ska gå på en gång blir det trångt och rörigt och då ökar risken för stress och 

konflikter.   

Kajsa upplever att samtliga rutinsituationer där det inte finns tillräckligt med pedagoger i 

barngruppen kan bli en stressad situation. Om det finns tillräckligt med pedagoger kan man 

dela upp barnen i mindre grupper, för att på så sätt automatiskt minska på eventuell stress. 

Man minimerar då också risken för konflikter och bråk mellan barnen, tror Kajsa.  

Anna beskriver hur hennes arbetslag medvetet försöker se till exempel rutinsituationen i 

hallen som ett lärandetillfälle för barnen, i stället för att bara se det som en övergång från en 

aktivitet till en annan. De har valt att dela in barnen i mindre grupper, och går sedan i lugn 

och ro in med en grupp i taget för att exempelvis klä av sig ytterkläderna. Som pedagog bör 

man då tänka på att detta samtidigt ska bli en lärsituation för barnen där man bland annat kan 

ha med ett eller flera av läroplanens mål.  

Anna beskriver entusiastiskt: 

3) ”Man kan få in så mycket på den här stunden, om jag som pedagog har tre barn och det 

blir en lugn situation så kan barnen lära sig om kroppen till exempel, det kan samtidigt 

även bli språkträning och en social träning för barnen. Istället för att se det som en 

övergångssituation som måste göras, både vad gäller på-eller avklädning eller vid maten, så 

kan man vända på det och se till att det blir pedagogisk verksamhet av det istället. Man 

behöver inte ha så bråttom då och slipper automatiskt stressen” (Anna). 
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Anna anser utifrån sin erfarenhet, att stress lätt kan uppstå vid alla dagliga rutinsituationer 

som vid maten, vid vilan och vid på- och avklädning i hallen om man inte har en tydlig 

struktur och organiserar upp arbetet väl. Just nu upplever inte Anna att barnen är så stressade 

på deras avdelning. Detta tror hon främst beror på att de har arbetat mycket med sin 

organisation i arbetslaget och med sitt sätt att strukturera upp dagarna genom sitt 

kvalitetsarbete som de arbetar med på avdelningen. I kvalitetsarbetet väljer arbetslaget ut 

områden på avdelningen som de upplever inte fungerar bra och så analyserar de detta 

problemområde och sätter in de åtgärder som de tror behövs för att få bukt med problemet. 

Hon berättar hur hallen från början var ett sådant stressområde eftersom alla i barngruppen 

alltid gick in samtidigt när de hade varit ute. Nu har de i stället omstrukturerat och har som 

idag som Anna beskriver det; ”en medvetet styrd struktur”. Detta innebär i praktiken att de 

alltid går in små grupper i taget och att varje pedagog vet exakt var hen ska vara någonstans 

och vid vilken tidpunkt. Detta har bland annat resulterat i att barngruppen och pedagogerna 

har blivit lugnare och även att barnen inte blir frustrerade och besvikna lika ofta nu som förut. 

Anna berättar vidare att det inte varit helt lätt att strukturera om eftersom en del pedagoger 

kan uppleva att de inte vill vara så ”fyrkantiga” hela tiden.  De vill kanske i stället bara få vara 

på arbetet och ha roligt med barnen. Anna beskriver fördelen med att ha en styrd struktur:  

4)”Men då gäller det att inse att det blir roligare i längden för både barn och vuxna om det 

finns en tydlig struktur. Då kan alla i gruppen känna att de mår bra i situationen och att de 

kommer ned i varv och är mindre stressade och mindre frustrerade, och då blir allt plötsligt 

mycket roligare”(Anna) 

Anna berättar också att deras vila på avdelningen fungerar mycket bra just nu, men att hon 

arbetat i barngrupper förut där vilan varit en stressfylld situation. Hon berättar hur hon 

upplever att vilan kan vara och hur hon anser att man bör tänka kring vilan: 

 5)”Vilan kan bli en väldigt stressande situation för både pedagoger och barn och ibland 

kanske man hör att det går lite prestige i det, att det viktigaste i världen är att vila och att 

barnen ska ligga stilla och det kanske det inte alltid är? Framför allt kanske man behöver 

tänka på hur många pedagoger det behövs för att vilan ska bli bra, hur ska miljön se ut och 

behöver alla barn vila? Att ha ständiga tankar runt och hela tiden omvärdera när något inte 

fungerar. Då behöver man sätta sig ner och först titta på varför det inte fungerar och sen 

får man försöka sätta in olika åtgärder, tills man får det att fungera”(Anna)  

 

Samtliga informanter anser att vilan är en viktig stund för barnen. Där kan de få tillfälle att 

varva ned, vila eller sova. Kajsa är de enda av informanterna som tar upp att hon upplever en 

förändring av föräldrarnas syn på barnens vila om man jämför med några år tillbaka. Hon 

berättar hur en del föräldrar ber pedagogerna att hålla barnen vakna på vilan mitt på dagen. 

Anledningen till detta är att föräldrarna upplever att barnen har svårt att komma till ro och 

somna hemma på kvällen om de sovit mitt på dagen på förskolan. Och då handlar det även om 

så små barn som ned till 1-2 årsåldern. Kajsa säger att detta är ett synsätt hos föräldrarna som 

hon upplever har förändrats de senaste åren. 

6) ”Bara för något år sedan så var det inte så. Då ville föräldrarna att barnen skulle sova på 

vilan, till och med upp till det att barnen var fem år ibland. Föräldrarna hade ett helt annat 

slags tankesätt, de pusslade ihop tiderna så att barnen kunde sluta tidigare någon dag i 



26 
 

veckan. Som det ser ut nu på vår avdelning så går nästan alla barn i gruppen långa dagar 

alla dagar i veckan. Kanske beror det på att man inte kan ta ledigt från jobbet på samma 

sätt, att man inte har råd att ta ledigt, man har huslån som ska betalas, jag vet faktiskt inte. 

Samhället har ju förändrats en hel del”(Kajsa). 

 

 

7.3 Vilka faktorer kan bidra till ökad stress hos barnen? 

 

Samtliga av informanterna anser att en stor bidragande faktor till barns negativa stress är att 

barngrupperna i förskolan är stora och att barnen ofta går långa dagar. Gruppernas storlek 

innebär många relationer och möten med andra, både barn och vuxna och detta samspel kan 

vara både tröttsamt och stressande för barnen. Emma har stor förståelse för att det är tröttande 

för barnen. 

7)”Om vi som vuxna tycker att det är jobbigt att samspela med många olika människor hela 

dagarna, hur ska det då kännas för barnen som ännu håller på att träna sig på detta 

samspel?”(Emma). 

Även Kajsa berättar hur hon tror att det är lätt att glömma bort hur jobbigt det kan vara för 

barn med alla möten och den anpassning det innebär för barn när de vistas i de stora 

barngrupperna på förskolan. Det förväntas på något vis av de vuxna att alla barn ska orka 

umgås med varandra hela dagarna, bara för att de är barn. För barnen finns inte någon större 

möjlighet att dra sig undan och vara ifred även om de vill det. Det tror Kajsa kan vara en 

stressfaktor för många barn. Hon anser också att de är olika för olika barn hur stresskänsliga 

de är. Hon förklarar det som att en del människor har lite långsammare tempo i kroppen 

medan andra har ett snabbare och hetsigare. De barn som är lite långsammare behöver ofta 

lite längre tid på sig att göra saker, medan de som är snabbare hellre vill göra saker fort.  

Johanna förklarar också att hon upplever att det är skillnad på barn och vad de blir stressade 

av och hur viktigt hennes förhållningssätt som pedagog är. 

8)”Man måste också som pedagog lära sig att läsa av barnen, kunna se när det blir för 

mycket för dem. Det är ju vi pedagoger som styr upp dagen och planerar hur den ska se ut. 

Barn är också olika. Om ett barn t.ex. har svårt för att knyta an till personer så blir det 

jobbigt för det barnet med många olika relationer på en och samma dag, medan ett annat 

barn inte upplever det som jobbigt. Barn är ju olika precis som vi vuxna är. En del blir 

också lätt påverkade av stress medan vissa tål mer”(Johanna). 

Johanna belyser även hur viktigt det är att låta barnen få leka färdigt, att inte avbryta de för 

ofta under dagen. Hon anser att barnen kan bli stressade av att hela tiden bli avbrutna i det de 

gör och om de aldrig får slutföra något. Hon förklarar vidare hur viktigt hon tror att det är att 

barnen måste få slutföra sina aktiviteter för att de ska kunna känna sig nöjda med dagen som 

varit och med det de har gjort. 

Kajsa beskriver hur viktigt hon tror det är att varje barn blir sett och bekräftat av de vuxna för 

att de ska kunna känna sig omtyckta och trygga. Om det saknas tydlighet och trygghet för 

barnen kan det nog bidra till att de känner en viss stress inombords. Kajsa betonar hur viktigt 

hon tycker det är med pedagogens förhållningssätt mot barnen, att man som pedagog visar 



27 
 

barnen att man tycker om dem och att man tycker det är roligt att vara med dem. Då växer 

också deras självkänsla och de har därmed en större möjlighet att bli tryggare i sig själva.  

Anna belyser vikten av att ha en tydlig organisation i arbetslaget för att minimera stressen hos 

både pedagogerna och barnen. Om varje pedagog vet vad den ska göra och var den ska vara 

under dagen så blir det en tydlighet både för barnen och även för de andra pedagogerna i 

arbetslaget. Finns det en otydlighet och osäkerhet bland pedagogerna märker barnen detta 

direkt och det riskerar att bli en oro i gruppen.  

Hon anser även att det är viktigt att tänka på att den fysiska miljön är tydligt organiserad för 

barnen i den mån det är praktiskt möjligt. Hon lyfter som exempel barnens vilrum på 

avdelningen. Eftersom vilrummet endast används till just vilan signalerar detta rum till barnen 

när de kommer in att det är dags att varva ned och att sova eller vila. När barnen vet vad som 

gäller blir det en tydlighet som bidrar till minskad stress.  

Avdelningen har också små ”stationer” i det stora aktivitetsrummet där barnen arbetar med 

sina olika projekt. Anna belyser vikten av att dessa stationer är tydligt avgränsade och att det 

material som ska användas finns tillgängligt just på den stationen. Detta är viktigt för att man 

ska slippa springa runt och leta efter sakerna. Tydligheten blir också en slags trygghet för 

barnen, eftersom de vet vad de ska göra. 

Anna anser att det är viktigt att utmana barnen i lärandet på en lagom nivå för barnets ålder 

och mognad. Om utmaningen är för svår för barnet kan det resultera i att barnet bli stressat 

istället för motiverat. Om barnet istället klarar utmaningen så växer självkänslan och barnet 

slipper känna sig stressad över att inte klara uppgiften. För att lättare förstå barnens perspektiv 

relaterar Anna till sig själv och hur hon också kan känna sig otillräcklig och bli stressad om 

hon känner att det ställs alltför höga krav på henne. 

Johanna tror att en stor bidragande faktor till barns stress kan vara att de har så långa dagar på 

förskolan. Det händer så mycket runt omkring barnen och detta innebär att det blir fler intryck 

och möten för barnen, intryck som behöver bearbetas av barnen för att de ska kunna förstå allt 

som händer.  

Kajsa upplever att barnen blir trötta när de har många långa dagar. De flesta barnen på hennes 

avdelning går långa dagar alla dagar i veckan och många av barnen har dessutom 

fritidsaktiviteter efter att de varit på förskolan och på helgerna. När barnen blir trötta minskar 

deras toleransnivå och det blir mer konflikter i barngruppen. Kajsa tror även att den höga 

ljudnivån på avdelningen kan bli en stressfaktor för både barn och pedagoger. 

Även Johanna beskriver hur hon upplever att barnen lättare hamnar i konflikt med de andra 

om de är eller blir för trötta. Hon upplever att själva känslan är detsamma för både barn och 

vuxna när de blir trötta, men att barnen har svårare att hantera själva situationen som kan 

uppstå än vad man som vuxen har. 

9)”Om man blir utmattad så orkar man inte möta andra människor på samma sätt som man 

orkar när man är utvilad”(Johanna). 
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Emma säger att hon upplever att stress kan ta sig lite olika uttryck hos olika barn och att man 

som pedagog måste lära sig att känna av när man märker en förändring hos barnen. Hon 

upplever också att det kan vara skillnad på barnens stressnivå från dag till dag. Hon beskriver 

det som bra dagar och mindre bra dagar. Ibland kan man ha en mindre bra dag, både som barn 

och vuxen. Emma berättar hur hon tror att det kan bero på olika saker om det är en mindre bra 

dag, till exempel kan man ha sovit dåligt på natten eller det kan ha hänt något hemma. Detta 

påverkar kanske sedan hur en del eller hela dagen kommer att bli, beroende på vad som hänt.  

10)”Man bär ju med sig det som hänt hemma inom sig, både vi pedagoger och 

barnen”(Emma). 

Kajsa lyfter också problemet med att barnen kan verka mer stressade vissa dagar. Hon 

upplever det som att ljudnivån och rörligheten är större hos barnen på just måndagar. Hon 

beskriver det som att barnen har ”svårare att komma till ro” dessa dagar jämfört med de andra 

dagarna i veckan. Hon har funderat på hur det kanske kan bero på vad barnen har för 

familjesituation, hur de haft det hemma i helgen. Många familjer idag lever kanske i ett 

ganska högt tempo med många aktiviteter och stort socialt umgänge och detta påverkar ju 

också barnen och deras stressnivå.  Hon upplever också att familjerna inte har tid eller inte 

kan umgås med varandra på samma sätt som man gjorde bara för några år sedan. Hon 

upplever att många föräldrar idag verkar ha så bråttom hela tiden så att de nästan inte hinner 

umgås med sina barn. Och om föräldrarna är stressade så blir barnen smittade av denna stress 

de också. Kajsa anser även att stress kan smitta av sig från pedagogerna till barnen eftersom 

hon upplever att stress är ”smittsamt”. 

11)”Om jag är i närheten av en människa som är mer stressad än vad jag själv är så kan jag 

ju känna hur det ökar min egen stress”(Kajsa).  

Johanna berättar en episod om ett barn som tydligt visar hur en situation på hemmaplan kan 

påverka barnets stressnivå i förskolan. Detta barn bodde varannan vecka hos mamma och 

varannan vecka hos pappa med byte varje fredag. På fredagarna var det jobbigt för detta barn, 

han kunde inte koncentrera sig på något eller delta i några aktiviteter i verksamheten. Johanna 

beskriver hur hon tydligt kunde se denna förändring och förstod ganska snart vad hon trodde 

att det berodde på. Själva bytet mellan föräldrar och hemmen upptog hela detta barns 

tankeverksamhet, så han kunde inte fokusera på något annat på hela dagen. Han var märkbart 

stressad av sin livssituation. 

Samtliga informanter tar upp hur viktigt de tycker det är att man som pedagog inte stressar 

upp sig eftersom denna stress smittar av sig på barnen. Anna och Kajsa är de enda som lyfter 

problemet med att barnens stress faktiskt kan smitta av sig på de vuxna också. Anna tycker 

det är viktigt som pedagog att vara medveten om detta, och arbeta aktivt med att minska 

stressen istället för att ryckas med i den. 

12)”Om man har ett barn som är väldigt stressat då blir man själv stressad och då krävs det 

väldigt mycket av en som pedagog för att vända på det och inte bara låta stressen 

öka”(Anna) 
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7.4 Vilka faktorer kan bidra till minskad stress hos barnen? 

 

Samtliga informanter anser att det är viktigt med bra rutiner och en tydlighet i organisationen. 

Om både personal och barn vet vad som händer och vem som ska göra vad så blir det en 

trygghet för alla och detta kan bidra till att minimera risken för negativ stress. De anser också 

att det är bra att dela in barnen i mindre grupper så ofta som möjligt. Blir gruppen mindre så 

blir det automatiskt ett lugnare klimat i gruppen.  

Johanna anser att man som pedagog måste tänka på att planera tiden bättre så att det inte 

uppstår stress i onödan. Det måste få finnas tid för barnen att äta i lugn och ro, tid för de att 

vila och tid för att slutföra sina aktiviteter och projekt. Det är pedagogernas ansvar att se till 

att tiden räcker till för detta. Om det är ont om tid är det lätt att man som pedagog börjar 

stressa på barnen och ber de att skynda sig, fast det egentligen är pedagogerna som borde sagt 

till barnen tidigare. 

Johanna tycker att vilan är viktig för barnen men att man också som pedagog måste känna av 

vad barnen har för behov just den dagen. Är barnen lite tröttare kan man läsa lite längre för 

dem, och är de inte så trötta kanske man kan leka en stillsam lek istället. Hon tycker det är 

viktigt att det inte bara blir det här tjatet om att ligga stilla på vilan, samtidigt som hon anser 

att alla barn behöver koppla av en stund för att varva ned. Om något barn är extra trött så får 

de sova en stund om de vill och känner att de behöver just den dagen. Man får se till barnens 

dagsform helt enkelt. Även de andra informanterna ser vilan som en viktig del på dagen för 

att det ska bli så bra som möjligt för barnen.  

Kajsa menar på att pedagogernas förhållningssätt är viktigt för att motverka stressnivån både 

hos barn och vuxna. Om barnen känner en inre trygghet, blir det ett slags lugn. Det handlar 

mycket om att visa att man bryr sig om barnen, att man ser de och verkligen lyssnar på dem. 

13)”Jag tror att det är viktigt att det finns en trygghet för barnet, en trygghet som bland 

annat innebär att barnet vet att det finns människor runt omkring som bryr sig om en, att 

barnet får känna sig betydelsefull för andra. Och att barnet får uppleva att det är 

meningsfullt och roligt att gå till förskolan, att det som barnet gör där har en betydelse och 

mening, både för en själv och för andra”(Kajsa). 

Samtliga informanter upplever också att utevistelsen är av stor betydelse. Johanna beskriver 

hur barnen utomhus har en helt annan möjlighet att gå undan och vara för sig själv ett tag om 

de känner att de behöver det. Ute på gården finns det ofta ett större utrymme med fler små 

avskilda platser, bakom buskar och dylikt. Johanna tycker det är viktigt att planera 

utomhusmiljön så att dessa platser finns tillgängliga för barnen. Emma beskriver också hur 

det kan verka avstressande att vara utomhus eftersom det är större ytor där om man jämför 

med inomhusmiljön. De stora ytorna minskar risken för vissa konflikter som krockar och 

liknande, eftersom barnen inte springer på varandra lika lätt som på ett trångt utrymme. 

Ljudnivån blir också lägre utomhus om man jämför med inomhus.  

Emma tycker också att pedagogerna har ett stort ansvar att se till att de barn som behöver vara 

ifred en stund blir respekterade och får lov att vara det. Om ett barn känner att det behöver gå 

undan en stund, kanske tillsammans med en vuxen, så måste pedagogen ta sig tid att göra det. 

Men det är viktigt att man förklarar för de andra i gruppen, varför man behöver gå undan med 
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just detta barn, så att de andra förstår varför. Att man som pedagog förklarar att det är för att 

just det här barnet behöver få vara ifred en liten stund och att det är helt ok att man känner så. 

Emma upplever att denna tydlighet då också blir en slags trygghet för de andra barnen. 

14)”Då vet också barnen att om de själva känner att de behöver vara ifred eller gå undan en 

stund så är det bara att gå till mig och säga det, och att det är ok att känna så. Det blir ju 

också en slags trygghet för barnen att veta det, samtidigt som de lär sig att respektera andra 

och andras behov”(Emma). 
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8. Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

 

Kvalitativa intervjuer anses vara en bra metod för just den här typen av undersökningar. Med 

denna metod finns möjligheten att ställa följdfrågor samt kontrollera tolkning av svaren direkt 

vid intervjutillfället med informanterna. Under intervjuerna kan även informanternas 

kroppsspråk och tonfall tolkas vilket i sin tur ger ett bredare och djupare intervjumaterial. 

Samtliga frågor anses ha blivit besvarade vid intervjutillfällena och detta har medfört ett rikt 

och utförligt material att bearbeta. Valet att begränsa antalet intervjuer är medvetet på grund 

av att det då är enklare att få en överblick av materialet och därmed kunna urskilja skillnader 

och likheter mellan litteraturen och de olika intervjuernas resultat. 

Något som kan ha påverkat studiens kvalitet är att erfarenheten hos mig som intervjuare inte 

är så stor. Frågorna kanske inte ställdes exakt på samma sätt i de olika intervjuerna och kan 

också i viss mån ha tolkats på olika sätt av informanterna. Någon av informanterna kan ha 

blivit tillfrågad att utveckla sitt svar mer än vad som kanske gjort i en annan intervju. Detta 

kan medföra att intervjusituationen kan uppfattas som orättvis, eftersom intervjupersonerna 

inte fick samma möjligheter att komma till tals. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

I denna diskussion kommer resultatet från intervjuerna kopplas ihop med de teoretiska 

utgångspunkterna samt jämföras med det som framkommit från litteraturöversikten. 

Resultatets diskussion är uppdelad i tre olika delar; symtom på stress, stressade situationer 

samt faktorer som anses kunna bidra till barns stressnivå.  

 

8.2.1 Symtom på stress hos barnen 

 

Informanterna beskriver olika beteenden som barnen uppvisar och som informanter anser 

kunna vara tecken på att barnen är drabbade av stress. Beteenden som nämns är högljuddhet, 

oro, mycket spring och även svårigheter för vissa av barnen att komma till ro och att varva 

ned. Informanterna beskriver också att barnen kan bli arga eller ledsna i större utsträckning 

när de befinner sig i detta tillstånd. Informanterna beskriver också hur barnen upplevs ha 

svårigheter med att lyssna på pedagogerna och att fokusera på sina uppgifter eller aktiviteter 

när de är stressade. Barnen verkar också ofta ha svårt för att slutföra saker när de blir 

stressade, eftersom de inte orkar behålla koncentrationen tillräckligt länge. De beteenden hos 

barnen som informanterna beskriver stämmer väl överens med de symtom Ellneby 

(2005)beskriver såsom ledsenhet, aggressivitet och utåtagerande beteende. Enligt Ellneby kan 

symtom som oro och koncentrationssvårigheter också vara vanligt förekommande hos 

stressade barn (2005).  
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Detta stämmer också väl överens med forskaren Klingbergs (2007) förklaring på hur 

arbetsminnet i hjärnan kan bli överfullt, det finns helt enkelt inte tillräckligt med utrymme för 

mer information. Följden av detta kan därför bli att barnen får svårare att fokusera och 

koncentrera sig på det de ska göra eller så glömmer de helt eller delvis bort vad de skulle göra 

(2007).  

 

8.2.2 Vilka situationer kan skapa stress hos barnen? 

 

Resultatet i denna del visar att situationerna som anses vara stressande ser lite olika ut för de 

olika informanterna. Till exempel anser tre av de fyra förskollärarna att maten och vilan inte 

är något som bidrar till barnens stressnivå negativt. De har på sina avdelningar möjlighet att 

dela upp barnen i mindre grupper, vilket automatiskt bidrar till att stressnivån hos både barnen 

och pedagogerna sänks. Samtliga informanter upplevde däremot att övergångarna mellan 

olika aktiviteter kan bli en stressande situation för barnen.  

Också hallsituationen nämns av informanterna som en riskzon för stress, speciellt om man är 

för många på detta begränsade utrymme på samma gång, eftersom det då riskerar att bli för 

trångt och för rörigt. Om man däremot har möjligheten att dela upp barnen i mindre grupper 

fungerar den situationen mycket bättre, och kan till och med ses som ett lärandetillfälle för 

barnen. Detta lärande kan ske utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och den 

proximala utvecklingszonen, där pedagogen agerar som vägledare åt barnet eller barnen. 

Detta lärande kan också tillämpas barnen emellan, där det barn som kan lite mer blir 

vägledare åt det andra barnet. 

 

 

8.2.3 Vilka faktorer kan påverka barnens stressnivå? 

 

Både Ellneby (1999) och Währborg (2009) tar upp stora barngrupper som en stark bidragande 

orsak till barns stress. Framför allt är det de många relationerna som kan bli påfrestande för 

barnen samt att de alltid måste dela ett begränsat utrymme med andra. Det är inte heller så 

ofta barnen får ha pedagogen helt för sig själv en stund, även om det kanske finns ett behov 

för det (1999)(2009). Samtliga informanter tror också att de stora barngrupperna kan vara 

påfrestande och tröttande för barnen eftersom det är påfrestande att ha många relationer och 

möten med andra hela dagarna. Att barnen går långa dagar nämns också som en trolig 

bidragande stressfaktor från samtliga informanter. Ellneby (1999), Währborg (2009) och 

Miller (1985)beskriver alla hur mindre barngrupper med fler pedagoger kan bidra till att 

minska på stressen hos barnen. Informanterna anser också att antalet pedagoger kan vara en 

bidragande faktor till ökad stressnivå i barngruppen. Om man är för få i arbetslaget blir det 

svårare att dela upp barnen i mindre grupper. Pedagogernas förhållningssätt anses också spela 

en väsentlig roll, främst för barnens förmåga att känna trygghet och att kunna utveckla sin 

egen självkänsla. Detta är helt i linje med vad bland andra forskaren Währborg 

(2009)beskriver. Genom undersökningar som gjorts har det framkommit resultat som 
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framhåller vikten av att barn måste få känna sig trygga och ha många positiva relationer för 

att de ska kunna utveckla sin självkänsla på ett fullgott sätt (2009). Även Olsson och Olsson 

(2007) hävdar att barnens självkänsla har lättare för att växa i miljöer och relationer där de 

känner sig omtyckta och där de duger som de är (2007). 

Informanterna anser också att tydlighet är viktigt för barnens trygghet, att både barn och 

pedagoger vet vad som ska hända och vad som gäller. Om barnen är osäkra och otrygga kan 

detta bidra till att öka deras stressnivå. Även Ellneby (1999) anser att barn kan bli stressade av 

bristande förutsägbarhet, det vill säga när de inte veta vad som ska hända eller vad som gäller. 

Ellneby (1999) hävdar att barnen kan känna sig stressade av att inte veta vilka regler som 

gäller eller vad för slags förväntningar som ställs på dem. Att sätta rimliga gränser är därför 

en nödvändighet, annars kan barnen känna att de behöver testa sig fram hela tiden. Barn som 

inte upplever att det finns fasta gränser kan fortsätta att testa tills motståndet till slut kommer. 

Har man bara realistiska gränser, begränsar inte detta barnen på något sätt utan hjälper dem 

istället att veta vad det är som gäller (1999:100). 

En av informanterna beskriver hur man som pedagog också bör tänka på att utmana barnen på 

en lagom nivå för deras ålder och mognad eftersom hon tror att det kan vara stressande för 

barnen om det ställs alltför höga krav på dem. Det är bättre om barnen klarar utmaningen, så 

att deras självkänsla stärks. Ellneby (1999) och hävdar vikten av att vi vuxna är medvetna om 

att vi inte kan ställa orimliga krav på barnen. Om barnen ständigt får uppleva att de 

misslyckas kan detta leda till att de känner att de inte duger, och detta kan i sin tur bli till en 

stressfaktor hos barnen. Om de istället klarar sin utmaning stärks deras självkänsla (1999:16). 

Även Miller (1985) tar upp vikten av att barnen måste få känna att de duger för att kunna 

acceptera sig själva och få en god självkänsla. 

Att vara mycket utomhus anses också av mina informanter minska på stressnivån betydligt. 

Ute är det ofta mycket större ytor att röra sig på vilket innebär att barnen kan springa på ett 

helt annat sätt än vad de kan inomhus. Det finns ofta en helt annan möjlighet utomhus för 

barnen att dra sig undan och få vara ifred en stund. Ljudnivån blir också automatiskt lägre 

utomhus, eftersom ljudet försvinner på ett annat sätt än inomhus.   

Både Ellneby (2005) och Währborg (2009) hävdar att mycket buller och oljud, utifrån 

forskning som gjorts, anses kunna vara möjliga stressfaktorer i förskolan både för barnen och 

pedagogerna. Endast en av informanterna nämnde att hon upplevde att barnen blev mer 

stressade när det var mycket oljud kring dem. 

Ytterligare något informanterna hade gemensam syn på, var att de tycker det är svårt att säga 

vad barn blir stressade av, eftersom alla barn är så olika. Informanterna beskriver hur en del 

barn är mer lättpåverkade av stress, medan andra verkar tåla mer. En av informanterna 

berättar hur hon upplever att barn kan vara olika stresskänsliga. Hon förklarar hur hon tror att 

en del människor har lite långsammare tempo i kroppen, medan andra har lite hetsigare 

tempo. Detta är något hon reflekterat över i barngruppen eftersom hon märkt att en del barn 

vill och kan göra saker snabbt, medan andra barn behöver betydligt längre tid på sig för att 

hinna göra färdigt. Den forne forskaren Seyle (1958) beskriver bland annat detta som att alla 

individer har olika mycket anpassningsenergi och att alla barn därmed inte kan vara som 
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snabba kapplöpningshästar, utan en del barn är kanske lite mer som de långsammare 

sköldpaddorna (1958).  

Ellneby (1999) och Währborg (2009) anser i likhet med informanterna att barn tål och 

hanterar stress på olika sätt, det vill säga de reagerar på olika sätt av olika faktorer och i olika 

situationer. Enligt Ellneby har barn som utvecklat en större koncentrationsförmåga och ett 

större tålamod lättare för att stå emot stress än vad andra barn har (1999). Währborg (2009) 

anser att det endast är den enskilda individens tolkning av upplevelsen, som kan avgöra 

huruvida det är stressande eller inte för just den individen (2009).  

Även utifrån Bronfenbrenners teorier i den utvecklingsekologiska modellen kan man se hur 

de olika systemen kan påverka det enskilda barnet. Informanterna anser att man som pedagog 

måste lära sig att känna av när man märker en förändring hos barnen, eftersom alla barn inte 

uttrycker sin stress på samma sätt. Barnen upplevs också mer stressade vissa dagar på 

förskolan. Det beskrivs som att barnen har svårare att komma till ro och att ljudnivån är högre 

på dessa dagar. De har funderat på om detta kan bero på att barnen har svårt att hitta tillbaka 

till sin plats i gruppen, eller som de uttrycker det ”hitta tillbaka till rutinerna” igen, efter 

helgen som varit. Ellneby (1999) förklarar hur olikheter på hur barnen hanterar sin stress kan 

bero på hur barnet har det på hemmaplan, eller enligt den utvecklingsekologiska modellen i 

det så kallade mikrosystemet och mesosystemet. En del barn har större möjlighet att dels få 

göra roliga aktiviteter och/eller bara koppla av i hemmet, medan andra barn kan ha det 

betydligt tuffare på den fronten (1999: 15-16). Hur barnet fungerar i förskolan påverkas med 

andra ord också av hur familjen fungerar hemma utifrån mesosystemet i det 

utvecklingsekologiska perspektivet. 
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8.3 Slutdiskussion och vidare forskning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra förskollärare upplever stress hos barnen på 

sin avdelning i den förskola de arbetar på. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna 

upplever att barnen i deras barngrupp ibland visar tecken på stress och att detta främst märks 

genom olika beteenden hos barnen som oro, rastlöshet, högre röstlägen och 

koncentrationssvårigheter. Stressen är enligt förskollärarna mest märkbar i vissa situationer, 

som exempelvis i övergångarna mellan olika aktiviteter och i hallen vid av- och påklädning. 

Det som framkommit av resultatet i denna studie är att de intervjuade förskollärarna anser att 

det finns barn som inte gynnas av att vistas långa dagar i allt för stora barngrupper. Utifrån 

både förskollärarnas svar och litteraturöversikten kan man även anta att många barn inte orkar 

med alltför många relationer under en dag. Ju större barngrupper det är i förskolan desto fler 

relationer blir det för barnen. Och ju fler relationer barnet måste anpassa sig efter, desto mer 

anpassningsenergi går det troligen åt för barnet. 

Denna undersöknings resultat visar också att förskollärarna anser att deras struktur och 

planering av verksamheten har en relevant betydelse för hur hög stressnivån i sin tur blir hos 

barnen. Förskollärarna berättar i denna studie hur de i den mån det är möjligt försöker att dela 

in barnen i mindre grupper med syftet att minska på stressnivån både hos barnen och sig 

själva. Även förskollärarnas förhållningssätt och hur de pratar och samspelar med barnen har 

utifrån förskollärarnas svar en stor betydelse för hur barnen mår. Kan man som förskollärare 

få barnen att må bra och utveckla en positiv självkänsla kan man ana att barnen förmodligen 

även kan stå emot stress bättre. Det har också framkommit att förskollärarna upplever att om 

man som pedagog är stressad kan detta också smitta av sig på de andra i gruppen. 

Den slutsats jag har utifrån litteraturöversikten samt från det insamlade intervjumaterialet är 

att både miljön runt barnet och hur hög energinivå barn föds med troligtvis har stor betydelse 

för hur stresstålig barnet sedan blir. Att barn kan vara olika och tåla stress olika samt att 

faktorerna de blir stressade av inte alltid är detsamma är något som tydliggjorts i denna 

undersökning. Som pedagog behöver man kunna se och förstå om ett barn kanske är drabbat 

av en eller flera stressfaktorer, och att detta i sin tur sedan kan påverka både barnets sätt att 

agera och fungera i sitt samspel med andra. 

Det hade varit spännande att fortsätta forska i detta viktiga och högaktuella ämne som stress 

faktiskt är i dag. Jag skulle vilja intervjua fler förskollärare och pedagoger om deras 

upplevelser och syn på stress hos barn. Det skulle också vara intressant att utföra 

observationer i förskolan och även samtala med barnen hur de upplever stress. 

Jag vill som blivande förskollärare utveckla min kunskap ytterligare om detta ämne eftersom 

jag upplever att stress kan vara farligt i längden om man inte redan från början får lära sig att 

hantera den på rätt sätt. Eftersom barnen inte kan hantera sin egen stress är det de vuxnas 

ansvar att avgöra vad och hur mycket stress barnen tål att utsättas för. Som pedagog i 

förskolan tror jag att man måste försöka få bort så många negativa stressfaktorer som möjligt 

ur barnens liv, så det pedagogiska uppdraget man har som pedagog kan fullföljas och för att 

barnen ska få må bra och utvecklas i sitt livslånga lärande.  
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Jag vill avsluta med ett tänkvärt citat från Ylva Ellneby. 

”Det är vi vuxna som skapar stress hos barn! 

Det är vi vuxna som kan ändra på det!”(Ellneby, 1999:36) 
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Bilaga 2: Faktorer och symtom på stress hos barn 

 

Bidragande möjliga faktorer till stress hos barn samt symtom på stress hos barn enligt Ylva 

Ellnebys erfarenheter och kunskap (från Ellnebys bok ”Cyberungar-eller vad barn egentligen 

behöver”2005).  

 

Enligt Ellneby (2005:144) kan följande faktorer vara bidragande till negativ stress hos barn i 

förskolan: 

 Bristande förutsägbarhet – barnet vet inte vad som ska hända  

 Frekvent byte av personal 

 Många nya barn 

 En stor barngrupp som gör att barnet inte hittar sin plats 

 För många relationer 

 Att ständigt behöva kämpa för att bli sedd och hörd 

 Mycket buller och oljud 

 Att inte gå undan, hitta avskildhet, lugn och ro 

 Störningar i relationer till pedagoger och de andra barnen 

 

Detta kan enligt Ellneby(2005:143) vara symtom på negativ stress hos barn i förskolan: 

 Ledsenhet och oro 

 Barnet bajsar eller kissar på sig 

 Ont i magen 

 Ont i huvudet 

 Tinnitus 

 Led-och muskelvärk 

 Sömnproblem 

 Infektionskänslighet 

 Aggressivitet, utåtagerande 

 Passivt undandragande 

 Okoncentrerad 
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Bilaga 3: Informationsbrev till intervjupersoner 

 

Hej! 

Jag heter Katarina och studerar min sista termin på förskollärarprogrammet på Uppsala 

Universitet- Campus Gotland och har precis börjat på mitt examensarbete om barn och stress i 

förskolan. Jag vill bland annat ta reda på pedagogernas upplevelser och syn på barn och 

stress.  

Jag vill bjuda in dig till en intervju där detta ämne kommer att behandlas. Det är helt frivilligt 

att delta och du har rättighet att avbryta intervjun när och om du vill. Intervjun kommer att 

utföras runt veckorna 43-46 och beräknas ta mellan 30-60 minuter. Jag spelar in intervjun och 

materialet kommer sedan att bearbetas av mig, vilket innebär att jag är den ende som kommer 

att lyssna på materialet. När jag har transkriberat intervjun kommer det inspelade materialet 

att raderas. Alla pedagoger och förskolor kommer att vara fingerade i transkription samt i 

resten av studien så ni förblir naturligtvis helt anonyma. 

Har ni några frågor angående intervjun får ni gärna kontakta mig: 

Katarina Norman  

Mobil: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

 

Frågor att starta med 

1. Vad heter du? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur många år har du arbetat med barn?  

4. Hur många barn är det på din avdelning och hur gamla är de? 

5. Vilka åldersgrupper hos barn har du erfarenhet av? 

 

 

Intervjuområden angående barn och stress 

 

 

 Upplever du att barnen kan vara stressade på er avdelning – på vilket sätt märker du 

det på barnen i sådana fall?   

 

 Om inte – vad tror du det beror på att de inte är stressade? Medvetet arbetssätt eller 

inte? 

 

 I vilka situationer, om det finns några, upplever du att barnen kan verka stressade? 

 

 Vilka faktorer upplever/tror du är mest bidragande till om ett barn blir- eller inte blir 

stressat på förskolan?  

 

 Hur tror du man kan göra som pedagog för att minska/förebygga eventuell stress hos 

barn i förskolan? 

 

 

 

 


