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Abstract 
 
Stressen ökar i vårt samhälle. Den finns överallt även bland barn på förskolan. Arbetets 

syfte är att ge underlag för verksamheten i förskolan så att den bättre ska kunna anpassas 

strukturellt till barnens behov genom att minska negativ stress och synliggöra den positiva 

stressen. I arbetet tas upp vad stress är, orsaker till stress och hur barn påverkas av stress. 

Några signaler på stress kan vara okoncentration, frustration, förvirring, trötthet och svårt 

att koppla av. De främsta orsakerna till att barn kan vara stressade är vuxna och samhället, 

om det ställs för stora krav och förväntningar. Barnen själva är oftast inte stressade från 

början utan vi vuxna hetsar upp oss och barnen konstruerar utifrån situationen sin egen 

kunskap om stress. Vi tar även upp hur föräldrar och pedagoger kan undvika respektive 

medvetandegöra barn om stress.  I vår studie har vi använt oss av intervjuer och 

observationer. Vårt resultat visar att stress kan undvikas genom att ha en bra planering, en 

strukturerad verksamhet och framförallt att ge barnen tid.  

 

Nyckelord: stress, förskolan, pedagogiska miljöer, yngsta barnen, sociokulturellt 

perspektiv, rutinsituationer, strukturerad lek, intervju och observation. 
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1. Inledning  
 
Vi har upplevt mycket stress i samhället runt omkring oss. Det är mycket som ska hinnas med 

och allt ska göras fort. Detta har gjort oss intresserade av om stress också finns på förskolan. 

1.1 Bakgrund 

 
Vi har valt att skriva om stress i pedagogiska miljöer för att vi uppfattar det som ett ganska 

outforskat område. I dagens samhälle är ordet stress mycket vanligt. Stressforskningen om 

barn är relativt begränsad eftersom det inte är så lätt att genomföra studier inom detta område.  

Ordet stress är lite av ett modeord och även barn vet vad ordet stress betyder. Barns 

uppfattning angående stress kännetecknas av olika former av tidspress medan vuxna har mer 

varierande svar på vad stress är (Währborg, 2002). 

 

Enligt Miller (1985) är stress när vår kropp och själ reagerar på en stressfaktor. Acceptans av 

oss själva är en viktig del för att vi ska känna oss tillräckliga. Det gäller att acceptera både 

sina svaga och starka sidor. Görs inte detta leder det till känslor som är relaterade till 

stressfaktorer. När kropp och själ utsätts för slitningar och påfrestningar föreligger stress. 

Ellneby (1999) som är författare, förskollärare, tal- och specialpedagog menar att stress är när 

kroppen utsätts för alltför många stressfaktorer samtidigt. Det kan vara påfrestningar som 

förekommer i kontakt med barn, föräldrar, skola och arbete. Dessa kallas stressorer och finns i 

det vanliga livet. 

 

Stress är vanligt i vårt samhälle idag där tempot hela tiden ökar. Definitionen av stress kan 

vara olika då det både finns inre och yttre stress som vi alla reagerar olika på. Den inre 

stressen är något som jag själv kan reglera medan den yttre stressen är påverkan från 

samhället. Dessa två typer av stress är även något som vi tror finns på förskolan. Förskolan är 

en plats som ska komplettera hemmet och barnen ska känna ro och harmoni när de vistas där 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Förskoledagen är strukturerad, det finns ofta fasta tider för 

olika aktiviteter t.ex. den planerade pedagogiska verksamheten. Barn anses bli trygga av att ha 

struktur runt omkring sig, men kan struktur också vara stressande för dem? Det handlar om att 

t.ex. inte få arbeta klart förrän det är dags att gå ut och leka. Så mycket som möjligt ska 

hinnas med och ibland blir barnen lämnade på förskolan av stressade föräldrar som har 

bråttom till jobbet. Kan detta vara stressande för en del barn?  
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Währborg (2002) stressforskare vid Sahlgrenska sjukhuset har kommit fram till att många av 

hans vuxna patienter var så förkalkade i sina kärl att problemen måste ha börjat i barndomen. 

Anledningen till detta uppges vara stress i tidig ålder. Även forskningen inom detta område är 

fortfarande begränsad men den forskning som har gjorts är tillräckligt skrämmande för att slå 

larm menar Währborg. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att ge underlag för verksamheten i förskolan så att den bättre ska 

kunna anpassas strukturellt till barns behov. Med barns behov avses här deras möjligheter att 

fullfölja målinriktade beteenden. Målet är i första hand att minska negativ stress men också att 

synliggöra den positiva stressen. Vi vill öka våra egna och våra läsares kunskaper inom detta 

område men för att öka vetskapen behöver ytterligare undersökningar göras. 

 

1.3 Frågeställning 
 

Utifrån detta syfte ställs följande frågeställningar: 

 

1. Hur påverkas barn i åldrarna 1-3 år av stress? 

2. Hur märks detta på den enskilda individen? 

3. Vad kan pedagogerna på förskolan göra för att förhindra negativ stress? 

4. I vilka rutinsituationer kan vi observera stress (dagliga rutiner på förskolan)? 

5. Finns det stress i strukturerade leksituationer (planerade leken på förskolan)?  

 

Fråga nummer 1-3 besvaras i litteraturdelen och i den empiriska delen. Fråga 4-5 besvaras i 

den empiriska delen. 
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2. Litteraturdel 
 

I litteraturdelen kommer vi först att ta upp vad stress är, orsaker till stress och hur barn 

påverkas av stress. Därpå redovisas hur skadlig stress kan undvikas och kommenteras att 

medvetandegöra barn om stress. 

2.1 Vad är stress? 
 

Förr användes ordet stress när lidande, vedermödor eller sjukdomar skulle beskrivas (Jones, 

1999). Hur stress kan definieras råder det inte någon enighet om och inte heller om vad stress 

är. Men att stress finns i samhället är det ingen tvekan om. Genom vetenskapen har det 

klarlagts att vi påverkas av vår yttre miljö och att detta kan ge stora konsekvenser i kroppen. 

Stress kan delas in i två olika faktorer. Den ena är funktionell stress som inte är någon 

sjukdom och sen finns det dysfunktionell stress som kan ge upphov till skador eller sjukdom 

beroende på när man upptäcker den och hur stressen ser ut är olika beroende på individen 

(Währborg, 2002). 

 

Den som först etablerade begreppet stress var Selye året 1936. Han menade att för varje 

påfrestning vi utsätts för så är stressreaktioner en kroppslig reaktion. Vilken sorts stressorer vi 

än utsätts för så är den kroppsliga reaktionen densamma menar Selye (Währborg, 2002).  En 

annan definition av stress enligt Perski (2001) är att det handlar om otillräcklig erkänsla, brist 

på kontroll, utglesad gemenskap, orättvisor och motstridiga värderingar. Gemenskap uppnås 

genom konsumtion men utsatthet och ensamhet kan göra att man känner sig stressad. 

 

Selye menar att stress hos barn kommer främst från föräldrarna men även från andra vuxna i 

barnens omgivning. Om man som vuxen slutar att ställa för höga och felaktiga krav på 

barnens prestations- och anpassningsförmåga kan stressen hos barn minska (Ellneby, 1999). 

 
Föräldrar kommer att utsätta sina barn för betydligt mindre stress så snart 
de inser att de inte är kapplöpningshästar allesammans, en del är 
sköldpaddor (Ellneby, 1999 s.15). 
 

I denna studie kommer negativ stress hos barn att definieras som de fysiska och psykiska 

reaktioner som barn visar främst till följd av för höga eller felaktiga krav på prestationer eller 

anpassningar.  
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I vårt samhälle utsätts vi mer för psykiska än fysiska påfrestningar och dessa är oftast alltför 

långvariga. Den långvariga stressen framkallar sjukdomar. Detta beror på att vi har utsatts för 

stress en längre tid och att vi inte har kunnat fylla på med ny energi. Att barn idag blir 

stressade är inte så konstigt, vi lever i en ny tid där modern teknik som tv, radio, dataspel och 

Internet är vanligt. Denna teknik förser barnen med mer intryck och information än de kan 

bearbeta, tolka och förstå. Vuxna måste skydda dem från information så att deras sinnen blir 

mindre stressade (Ellneby, 1999). 

 

Forskning visar att en femtedel av alla barn lider av stress (Johansson, 2002). När Währborg 

(2003) har forskat har han använts sig av intervjuer för att bilda sig en uppfattning om vad 

som stressar barn. Tillsammans med den forskning som idag finns på människa och djur så 

har han fått en uppfattning om detta. Han har också kommit fram till att det inte är någon 

skillnad mellan könen när det gäller nivån av stress trots att man ibland kan se att vissa 

symtom är vanligare hos flickor. Pojkar uttrycker kanske sin stress på ett annat sätt än flickor 

t.ex. aggressivt. 

 

2.1.1 Positiv stress 
 

Det ska finnas en balans mellan de krav som ställs och på vad vi klarar av, då kan vi uppleva 

stress som en utmaning. Batterierna behöver laddas om och det är viktigt att lära våra barn 

detta så att de kan uppleva stressen positivt. Stressen kan kännas som en drivkraft, utmaning 

eller något som för oss framåt och utvecklar oss. Skulle vi ta bort all stress i kroppen skulle 

allt detta försvinna (Ellneby, 1999). Permer, Permer, Carlström, Hagman, Larsson och 

Selghed (1989) menar att när stressen upplevs positivt kan den motivera oss. Motivationen 

hjälper en att hinna till nästa ställe eller att hinna med så mycket som möjligt. Forskning visar 

att även roliga saker kan vara stressande, tider måste passas, ärende måste göras och man kan 

inte stanna upp och vara i nuet (Sanner 2000). 

 

Att ha inflytande på något som engagerar en är att vara positivt stressad. Det är ingen 

stressande belastning om det kommer uppmuntran och goda resultat. Många människor 

behöver den positiva stressen för att kunna arbeta effektivare medan andra inte klarar lika 

mycket. Varje person reagerar olika på stress. Vissa kan ta sig an hur många utmaningar som 
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helst utan att må dåligt, andra blir akut illamående om de tvingas till att arbeta i en takt som 

de inte är vana vid. Kroppen måste få vila, slappna av och återhämtning är ett måste, annars 

tar krafterna slut (Assadi och Skansén, 2000; Jones, 1999). 
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2.1.2 Negativ stress 
 

Vid negativ stress upplever vi spänning eller tryck i kroppen, detta är precis vad ordet stress 

betyder på engelska (Ellneby, 1999). Och detta är en bra förklaring på vad som händer i 

kroppen vid utsättning för negativ stress (Solin och Orlick, 1995).  

 

Enligt forskning har dagens barn för mycket att göra. Risken är stor att de blir negativt 

stressade för att vardagen är fylld med aktiviteter. Många gånger är det så att när vuxna mår 

dåligt har de svårt att se sina barns behov på samma sätt som när de mår bra. De vuxnas stress 

smittar av sig på barnen, detta genom att de blir rädda och oroliga (Sanner, 2000).  

 

Så som forskningen säger kan för mycket av det goda övergå till negativ stress. Det innebär 

t.ex. att älska sitt arbete mycket, ha roligt och ändå bli sjuk för att den sammanlagda 

påfrestningen blir för stor. När skillnaden ökar ännu mer mellan omgivningens (och egna) 

krav och din förmåga, övergår situationen till att uppfattas som en fara, då pratar man om 

negativ stress. I vardagen kanske det betyder att du känner dig otillräcklig, inte hinner med, 

och att du känner dig styrd utifrån utan att kunna påverka. Kroppen aktiverar då 

stresshormonerna med fullt påslag (Bronsberg, 2000). Assadi och Skansén (2000) menar att 

om man känner stress under en längre tid eller om faktorerna upprepas ofta påverkas vi 

negativt. Negativ stress är något att ta på största allvar. 

 

Yrken där det förekommer negativ stress är av högt tempo som exempelvis löpande-

bandarbete och sågverksarbete. Ofta är där hög ljudnivå och upprepande arbetsuppgifter inom 

yrket (Sigrell, 2000). 

 

2.2 Orsaker till stress hos barn 
 

När man letar efter orsaker till stress är barns egna upplevelser viktiga. Frågan bör ställas, vad 

har hänt den senaste tiden i barnens liv? (Miller, 1985). T.ex. om det är struligt hemma med 

familjen, mamma och pappa bråkar och kanske ligger i en skilsmässa är detta något som 

också är väldigt stressande för barnen. Många barn lever idag i två familjer vilket ställer höga 

krav på barnet (Ellneby, 1999). Forskning visar att flytta mellan mamma och pappa kan 
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plötsligt ge upphov till stress även om detta inte har upplevts som stress tidigare i livet 

(Johansson, 2002).  

 

Oftast är det samma saker som stressar barn och vuxna. Den vanligaste orsaken till stress är 

också känslomässigt betydelsefulla separationer t.ex. att byta lärare, klasskamrater eller när 

någon dör eller flyttar. Om barnet inte trivs i skolan kan detta leda till stress. Det som också 

kan vara stressande för barn är krånglande relationer och svåra trauman t.ex. misshandel, 

övergrepp eller olyckor. Denna stress kallas posttraumatisk stress och kan vara mycket 

allvarlig (Währborg, 2002). 

 

Barn som blir bemötta med krav som motsvarar deras mognad blir sporrade, men om barnet 

får för stora krav och förväntningar är det inte längre en utmaning utan då leder det istället till 

stress. Men det är inte bara negativa saker som kan stressa barn utan man kan känna stress 

inför roliga och spännande saker som en resa, att få ett syskon eller ett djur. Att hinna med 

många aktiviteter utanför skolan eller förskolan, att vistas i stora barngrupper, höga ljudnivåer 

är saker som kan stressa barn (Ellneby, 1999). Enligt forskning kan en orsak till barnens stress 

alltså vara de stora barngrupperna i förskolan. Skolverket har gjort forskning kring antalet 

barn som vistas på förskolan. De ultimata hade varit om maxantalet hade varit 10 stycken 

barn på en småbarnsavdelning detta för att utvecklas på ett optimalt sätt. Ett litet barn måste 

känna trygghet till en vuxen. Ett barn klarar inte av så många relationer som det innebär när 

man ska vistas i en större barngrupp. När ett litet barn inte vet var det ska vända sig så blir 

barnet stressat (Johansson, 2002). I en forskning som har gjorts så finns det ingen möjlighet 

till lugn och ro i de stora barngrupperna. Det är svårt att hitta tid och plats för egna aktiviteter 

och ostörda lekar (Lerner, 2000).  Större barngrupper är ett resultat av besparingarna som görs 

inom den offentliga sektorn. Detta är ett resultat som även visar att svenska barn är världens 

mest stressade (Forslund, 2002). 

 

Forskningen visar att de som missbrukar sitt arbete i form av att jobba för mycket och de som 

hela tiden försöker prestera mycket mer än de egentligen orkar med smittar, av detta till 

barnen i deras närhet. De vuxnas ”förvridnas sätt att leva” överförs på barnen (Dahlbäck, 

2002).  
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Många gånger är det inte nuet som stressar oss utan det är våra tankar. Hur ska jag hinna? Hur 

ska det bli? Ibland räcker det att tänka på bekymmer för att vi ska känna stress (Solin och 

Orlick, 1998). 

 

2.3 Hur påverkas barn av stress och hur märker vi vuxna det? 
 

Ellneby (1999) säger att barn och stress inte hör ihop. Trots detta så ökar antalet stressade 

barn. Vissa barn påverkas mer än andra. Stress kan resultera i att barnet sover dåligt, drömmer 

mardrömmar eller gnisslar tänder. Andra reagerar med att vara lätt irriterade, nervösa eller 

oroliga och har lätt till gråten. Detta kan påverka barnet så att det lätt kommer i bråk med 

andra. Ett annat tecken är att barnet har svårt att koncentrera sig och därför har svårt att sitta 

still. Hungerkänslan kan försvinna när stress upplevs och huvudvärk kan komma som följd. 

Är ett barn stressat så behöver det ofta gå på toaletten. Många barn kan ibland reagera 

aggressivt när de blir stressade. Om någon t.ex. tar en leksak ifrån ett litet barn så kan det 

känna sig stressat och reagera med att slå till det andra barnet (Solin och Orlick, 1998; Miller, 

1985). Syns ett av dessa tecken på ett barn behöver inte det betyda att barnet är stressat men 

om många av dessa tecken visar sig samtidigt behöver barnet säkert hjälp (Ellneby, 1999). 

 

Något som föräldrar även bör vara uppmärksamma på är om barnet blir utagerande eller 

ändrar beteende. Det är inte ovanligt att ett barn som är stressat inte vill gå till förskolan. Som 

förälder är det viktigt att se den mängd faktorer som kan orsaka stress i vardagen och inte bara 

leta efter EN stressfaktor. Det är alltid svårt att veta vad som ligger bakom ens stressade barn 

och det börs tänka på är att varje förändring i barnets liv kräver anpassning (Johansson, 2002). 

Lärare kan märka om barnen är stressade när det känns som om det finns en viss oro i 

gruppen, om barnen är okoncentrerade och aggressiva. En del barn blir gnälliga och vissa 

reagerar med att dra sig undan (Lerner, 2000). 

 

Ett av de vanligaste symtomen hos barn vid stress är att de får ont i magen eller huvudvärk. I 

levnadsnivåundersökningen för år 2000 konstateras att 18 % av barnen hade ont i magen och 

42 % säger att de någon gång varje vecka känner sig stressade (Wallin, 2001; Dahlbäck, 

2002).  

 

Detta citat ger en bra beskrivning om hur det ibland kan kännas när man är stressad. 
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”Ibland har jag så mycket att göra att magen inte hinner med”. 
(Währborg & Åhnberg, 2002 s. 5). 

 

 

Psykosomatiska sjukdomar är tecken på stress. Exempel på dessa är just magsår, kräkningar, 

förstoppning, diarré, eksem, aste (sårbildning i munhålans mjuka vävnader), sår i tandköttet, 

tandgnissling och låsning av käkarna, bitskador i kinderna och på läpparna och sprickor i 

tandköttet. Även cancer och diabetes är de sjukdomar som relateras till stress (Miller, 1985).  

 

Det har forskats om vad som händer med hjärnan vid stress. Forslund (2002) har kommit fram 

till att om det finns stress under uppväxtåren kan den del av hjärnan som har med minnet och 

känslor att göra hämmas. Känslosystemet i hjärnan kodas på ett bristande sätt. När stress 

förekommer känns ingenting. Det gör att det blir svårare att lära sig saker. Barn utvecklar inte 

sina begåvningar när de utsätts för stress. Vid långvarig stress rustar sig kroppen för en 

långvarig kamp, detta är en slags flyktsituation. Då utsöndrar kroppen stresshormoner, dessa 

kan leda till fetma, hög kolesterolhalt i blodet och diabetes. Något som är skrämmande är 

även att depressioner nu mer är vanligare hos barn än hos vuxna. 

 

För att veta vad som stressar ett barn måste orsaken hittas, detta är väldigt svårt men en sak att 

börja med är att kolla barnets hälsa eftersom stress kan ge upphov till sjukdomar. Vidare kan 

barnets syn och hörsel kontrolleras då det kan vara orsaken till att barnet inte hänger med vid 

genomgångar (Ellneby, 1999). 

 

Barn drabbas inte bara av stress som kommer till uttryck i barnens liv, utan många av de 

sjukdomar som utvecklas senare i vuxenlivet kan ha sin grund i stress (Währborg, 2002). 

 

2.4 Hur undviks skadlig stress? 
 

Ellneby (1999) menar att små barns grundläggande behov är trygghet, närhet och kontakt. Det 

är lika viktigt som mat och värme. Detta är något som många barn inte får och ju äldre barnet 

blir desto mindre kroppskontakt har vi i Sverige med våra barn. Anledningen kan vara att förr 

trodde folk att om barn satt för mycket i knäet så kunde de bli osjälvständiga. I själva verket 

är det tvärtom, ju mer beröring och närhet desto självständigare blir barnet när det växer upp. 
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För att undvika stress är det viktigt att tänka efter; vad får mig att må riktigt bra? Vad gör mig 

glad? Vad får mig att känna att det jag gör är meningsfullt? Vad tycker jag om att göra och 

ger jag det tillräckligt med tid? Det är viktigt att slappna av, se till att skapa stunder där du 

känner dig lugn och harmonisk. Lyssna på dina signaler och se dem som dina vänner. Lär dig 

ta hand om dig själv och dina behov. En annan sak är att vara i kontakt med naturen, vilket 

kan göra att vi känner oss mindre stressade. Det sägs att naturen har balanserande och läkande 

krafter. Det har gjorts studier där det visade sig att naturgrupper på en förskola hade lättare att 

koncentrera sig i sina inne lekar, hamnade sällan i konflikter och var bättre på att lyssna än 

vad ”vanliga” förskolebarn var. (Solin och Orlick, 1998). 

 

På många förskolor används daglig massagevila, detta för att uppmärksamma varje barn varje 

dag. Barnet själv bestämmer om de vill ha massage eller inte. Förskolor som har använt 

massagevila kan märka att barnen blivit lugnare, konflikterna färre och koncentrationen bättre 

(Ellneby, 1999). Att använda musik i avslappningssyfte är enligt Solin och Orlick (1998) bra 

för barn. Här får de tid att hitta lugna positiva inre bilder och fantasi. Lerner (2000) har 

forskat kring hur man skulle kunna undvika stress på förskolor och ger bl.a. förslaget att häng 

upp en hängmatta. Detta kan lugna och skapa ro hos stressade barn med sitt rytmiska 

gungande. Han tycker även att rörelseövningar av olika slag, musik och andra sinnesövningar 

är sådant som kan lugna barnen. Det är vikigt att skapa en miljö som motverkar stress och det 

bygger mycket på upplevelser kring våra sinnen. 

 

Som förälder är det vi som ska undvika att barnets almanacka är full. Alla föräldrar vill sina 

barn väl men det är många som omedvetet stressar sina barn. Detta kan bero på att föräldrarna 

själva befinner sig i en situation där det ställs krav på dem vilket smittar av sig på barnen 

(Ellneby, 1999). 

 

Währborg har forskat kring olika ämnen i skolan och kommit fram till att barn behöver mer 

fysisk aktivitet, ingen tävling bara lek och glädje. Han menar att för att detta ska ske behövs 

inga förändringar i den nuvarande läroplanen utan detta kan förändras genast. Kunskapen om 

kroppen ökar vid fysisk aktivitet (Wallin, 2001) Barn måste få leka och skapa fritt då sker den 

kreativa utvecklingen snabbast. För att kunna göra detta så behöver barnen tid som är 

oplanerad, de behöver inte alltid vara sysselsatta. De ska t.o.m. ha lite tråkigt ibland för att 
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kunna förflytta sig utom tid och rum. Som förälder bör man fråga sig själv när barnet har en 

ostörd tid och om föräldern verkligen gör rätt saker med sina barn. Enligt forskningen är det 

viktigt att vuxna skapar en balans i sina liv och att de ibland kan stänga av och koppla av. 

Detta lugn smittar av sig till barnen och de behöver en bra förebild för att kunna göra detta 

(Lerner, 2000). 

 

Ellnebys råd till vuxna om hur stress kan undvikas är att ge barnen tid på morgonen genom att 

väcka dem i tid och fundera kring hur mycket fri lek deras barn har i veckan. Låt inte barnen 

titta för mycket på TV eller spela dataspel samt hjälp dem att välja lämpligt TV-program. 

Onödiga ljud bör rensas bort och ha inte alltid radion på (Andersson, 2000). 

 

2.5 Att medvetandegöra barn om stress 
 

Först när barnen har börjat skolan och kan sätta ord på sina upplevelser kan de göras 

medvetna om stress. Först berättas om vad stress är och hur stress kan upplevas (Ellneby, 

1999). För att göra barn medvetna om stress menar Sanner (2000) att föräldrarna bör se till att 

barnen inte gör någonting. Hon menar att bara för att barnen har en ledig stund behövs ingen 

aktivitet för barnen. Barnet kan då hinna bearbeta intryck samt återhämta sig. Många föräldrar 

har idag fått felaktig information om vad barn behöver för att utvecklas. Om ett barn 

överstimuleras kan det störa deras utveckling och koncentrationsförmåga. Kan föräldrarna 

lära sina barn att ibland varva ner och t.ex. lyssna på lugn musik, tror Ellneby att många barn 

lär sig stressa ner. 
 

Som pedagog och förebild är det viktigt att lära barnen att ta lärdom av livet. Vi drar alla 

lärdom av både misstag och framgångar. Barn måste lära sig att vissa saker kan vi inte 

påverka. De måste även lära sig att de inte kan köra på i samma tempo en hel dag. Att varva 

ner när det behövs och lägga i nästa växel när situationen kräver det. Även om vi vet att det 

inte är bra för kroppen att ha samma växel i så är risken stor att vi har det ändå (Solin och 

Orlick, 1998). Pedagogen kan också hjälpa barnen att varva ner under dagen. T.ex. genom att 

lära barnen att massera varandra, det behöver inte vara helt korrekt massage utan bara mjuk 

och skön. Massage är bra att använda eftersom beröring lugnar och stresshormonerna går ner i 

varv (Sanner, 2000). Som tidigare nämns använder många förskolor idag massagevila vilket 

många pedagoger upplever som ett sätt att bekräfta varje barn. Huruvida barnet vill ha eller ge 
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massage bestämmer de själva. När barnen masserar varandra kan pedagogen under tiden läsa 

en s.k. massagesaga (se bilaga 1). Barnen gör då under tiden så som pedagogen läser i sagan. 

Detta kan även föräldrar använda på sina barn (Ellneby, 1999). 

 

Forskning har visat hur viktigt det är att föräldrar är medvetna om vad stress är. Hur ska 

barnen annars kunna förstå vad som är stress och hur ska de kunna leva mindre stressigt 

(Lerner, 2000).  
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3. Problemprecisering 
 

Litteraturgenomgången har stärkt oss i vår uppfattning att det är viktigt att ta reda på hur 

personal i förskolan uppfattar stress. Därtill är det viktigt att stressituationer som förekommer 

i verksamheten blir beskrivna. Först när sådan kunskap finns kan stresshantering och 

förebyggande arbete genomföras. Enligt litteraturstudien behövs det praktiska observationer 

och därför står vår frågeställning kvar. Här erinras om hur negativ stress hos barn definieras i 

denna studie. I denna studie kommer negativ stress hos barn att definieras som de fysiska och 

psykiska reaktioner som barn visar främst till följd av för höga eller felaktiga krav på 

prestationer eller anpassningar. I den empiriska delen kommer vi att koncentrera oss på 

fysiska reaktioner eftersom psykiska, inre, inte kan registreras på annat sätt än genom de 

fysiska.   

 

1. Hur påverkas barn i åldrarna 1-3 år av stress? 

2. Hur märks detta på den enskilda individen? 

3. Vad kan pedagogerna på förskolan göra för att förhindra negativ stress? 

4. I vilka rutinsituationer kan vi observera stress (dagliga rutiner på förskolan)? 

5. Finns det stress i lekstrukturer (planerade leken på förskolan)? 
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4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

I det här avsnittet inleder vi med att redovisa utifrån vilken teori vi använt och vi kommer att 

belysa våra resultat. Därefter presenteras vårt val av metod och hur vår undersökning 

genomförts.  

4.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

Verksamheten i förskolan är i hög grad social. Mycket ofta handlar det om kontakter mellan 

vuxen och barn. I den empiriska delen av vårt arbete vill vi därför utgå ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Det betyder att vi ser på resultaten på sätt som påminner om Vygotskijs och Säljös 

och att det sociala betonas.  

 

I den sociokulturella teorin ingår en konstruktivistisk syn på lärande och kunskap. Det innebär 

att människan anses lära sig genom att vara aktiv och genom att skapa meningsfullhet i det 

hon är med om. När vi hamnar i en ny situation försöker vi förstå den med hjälp av det vi vet 

sedan tidigare. Detta gäller också små barn. Om ett barn till exempel har lyckats få av mamma 

hennes glasögon och förstått vad det gjorde, så har det lärt något nytt. Detta kan ses genom att 

barnet försöker ta av glasögon i nya situationer, till exempel personalens glasögon i förskolan. 

 

Lärandet beskrivs i den sociokulturella teorin som i grunden socialt. Det är tillsammans med 

andra som vi lär. Kommunikationen är central för att barnet ska lära sig de färdigheter och 

kunskaper som behövs i de miljöer där barnet befinner sig, till exempel i förskolan. 

Vygotskijs grundtanke är att människor ständigt befinner sig under förändring och utveckling. 

Därför har människor alltid möjlighet att appropriera (ta till sig) kunskaper i 

samspelssituationer. Vygotskij använder begreppet utvecklingszon, vilket innebär att det inte 

är den kompetens som barnet har som är det viktigaste utan potentialen i barnets agerande och 

förståelse. För att vidga utvecklingszonen behövs handledning från den mer kompetente, så 

att denna kan vägleda den mindre kompetente in i en speciell kulturs sätt att uppfatta en 

företeelse. Individen själv måste vara deltagande för att skapa sin egen utveckling inom ramen 

för de sociokulturella tillfällena som erbjuds (Säljö, 2000).  
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Ett sociokulturellt perspektiv på stress innebär att vi inte ser stress som medfödd utan som 

något som man lär sig. Att vissa situationer är förenade med stress kan då läras både i 

förskolan och på andra ställen. Olika barn får olika erfarenheter och de kommer därför att lära 

sig olika saker. Det som lärs in som en stressituation för det ena barnet behöver inte bli det för 

det andra barnet.  

 

4.2 Val av metod 

 

Metoderna att nå kunskap är många, men det metodval som görs bör avgöras av problemet 

(Bell, 2000). Carlsson (1991) och Starrin (1994) menar att även forskarens egen syn på hur 

forskning bör bedrivas och forskarens egen roll i sammanhanget spelar in på valet av metod. 

Kvalitativa metoder svarar på frågan hur något är beskaffat. 

 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som riktar sig till pedagogerna. Denna metod är 

användbar när kunskap vill uppnås om de intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). Intervjuerna 

har spelats in på ljudband. Videofilmning och ljudupptagning, gör det möjligt att kunna gå 

tillbaka och få en så tillförlitlig studie som möjligt. Verkligheten lagras så att registreringar 

kan göras i efterhand. Inspelningarna kan tas i repris så många gånger som observatören vill 

för att se efter att allting är uppfattat korrekt. Svårigheten med videoinspelningen är mängden 

information (Patel och Davidsson, 2003).  

 

Vi har även använt oss av kvalitativa observationer där vi tittat på hur pedagoger, barn och 

föräldrar beter sig i olika situationer. Detta innebär att vi har använt oss av två varianter av 

kvalitativ metod. Enligt Patel och Davidsson (2003) är sådan observation ett bra medel för att 

skaffa fram information som rör sig om beteenden och skeenden i vardagliga situationer. En 

observatör måste vara noga med planering och se till att informationen systematiskt 

registreras. Det är bra att använda sig av observationer när man studerar beteenden och 

skeenden i naturliga situationer (Patel och Davidsson, 2003). Under våra observationer har vi 

använt oss av löpande protokoll, där skeendet skrivs ner efter hand som det inträffar. Löpande 

protokoll är ofta lämpligt att använda vid just observationer i pedagogiska miljöer. Det 

beskriver vad som faktiskt händer och bevarar sambandet mellan olika händelser (Johansson 

och Svedner, 1998). Vi har även gjort videoinspelningar för att komplettera de löpande 
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protokollen och utifrån dessa gjort utskrifter i form av olika episoder. Med episod menar vi en 

liten händelse som har en början och ett slut. 

 

I analysen har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt lässätt vilket innebär att som 

forskare se texten i en djupare förståelse och det förs en mindre dialog med texten. Metoden 

går ut på att läsa texten många gånger och efter hand få en djupare förståelse för den. Det 

handlar om att växla mellan att läsa hela intervjuer och att se delar ifrån olika intervjuer som 

hör samman. Därefter kan analysen fullbordas. Kvale (1997) anser att hermeneutiken är 

dubbelt relevant för intervjuforskning. 

 

4.2.1 Metodkritik 

 
Vi upplevde att kombinationen med observation och intervju gav ett rikt material tillsammans. 

Patel och Davidson (2003) skriver att det är en nackdel att använda sig av bandspelare när 

man intervjuar eftersom intervjuerna tar så lång tid att skriva ut. Detta håller vi med om då vi 

ordagrant skrivit ner vad som har sagts. Men i bearbetningen av materialet ser vi det som en 

fördel att ta del av intervjupersonernas egna ord även om de har varit många. När vi har 

observerat har vi varit kända ansikten för barnen, detta har gjort att vi har varit delaktiga även 

om vi inte ville det. Barnen var intresserade och frågade vad vi skrev vilket  kan innebära en 

del svårigheter med metoden för oss som observatörer. Det svåraste med våra observationer 

har varit den stora mängd material som vi samlat in. Här gäller det att sortera ut de viktigaste 

och mest väsentliga delarna för att inte drunkna i allt material. Vi anser att det är väldigt bra 

att använda sig av både intervjuer och observationer för att få ett så väl underbyggt resultat 

som möjligt. 

 

4.3 Genomförande 
 

4.3.1 Urval 
 

Vi har gjort våra undersökningar på två förskolor i en större ort i södra Sverige. De valdes för 

att de gjorde det möjligt att samla in material vid den tidpunkt då det behövdes. Vi har 

observerat barn i åldrarna 1-3 år i deras pedagogiska miljö. Vi har även intervjuat deras 
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pedagoger på förskolan. Med pedagoger menar vi de som jobbar med barnen med undantag 

för vikarier. 

 

4.3.2 Beskrivning av barngruppen 
 

På den ena av förskolorna var det 12 barn, varav 6 flickor och 6 pojkar. Där var 3 kvinnliga 

pedagoger. På den andra förskolan var det 15 barn, varav 7 flickor och 8 pojkar. Där var 4 

kvinnliga pedagoger.  

 

4.3.3 Tillvägagångssätt 
 

Vi började vår undersökning med att göra varsin pilotintervju och med hjälp av dessa ändrade 

vi och lade till vissa frågor i intervjun (slutliga intervjuguiden finns i bilaga 2). Den ena 

pilotintervjun gjordes på en pedagog som jobbade på en annan avdelning. Vi kommer inte att 

använda oss av pilotintervjuerna i den empiriska delen. Därefter intervjuade vi 3 pedagoger 

var där vi började med en kort presentation av studiens syfte och vårt arbete. Vi var noga med 

att framföra vilka rättigheter intervjupersonen hade t.ex. att intervjun var frivillig, de fick 

avbryta intervjun när de ville, ställa motfrågor och att de skulle vara anonyma i uppsatsen. 

Tiden för varje intervju var cirka 30-45 minuter. Under intervjuerna har endast en av 

författarna deltagit åt gången. Efteråt skrevs intervjun ner ordagrant för att lättare kunna 

bearbetas i den empiriska delen.  

 

Innan vi gjorde våra observationer gick vi tillväga enligt våra etiska överväganden. Med 

utgångspunkt ifrån våra frågeställningar valde vi att observera rutinsituationer och den 

strukturerade leken för att detta kändes relevant för vårt arbete. Vi valde att göra 6 

observationer var och dessa valdes ut slumpmässigt. Längden på observationerna har varierat 

och det handlar om allt mellan 3-15 minuter. Observationerna filmades och skrevs ner i form 

av löpande protokoll och därefter analyserades och sammanställdes de.  
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5. Empirisk del 
 

Den empiriska delen inleds med de etiska överväganden som vi gjort i samband med 

insamling och bearbetning av vårt material. Därefter redovisas analys av resultat. 

Avslutningsvis formuleras vårt resultat i sex slutsatser.  

5.1 Etiska överväganden 
 

Det är forskaren som har ansvar för de människor som det forskas om. Det som är viktigt är 

att se vilket syfte forskningen tjänar och bedöma de metodiska frågorna och utifrån hur nära 

forskningen går in på individens enskilda intresse (Alver och Øyen, 1998; Eriksson och 

Månsson, 1991).  

 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1999).  

 

• Informationskravet: forskaren måste informera berörda angående forskningsuppgiftens 

syfte och deltagarnas uppgifter i undersökningen. 

 

Före den empiriska delen av vårt arbete blev intervjupersonerna och föräldrarna tillfrågade. Vi 

frågade även om vi fick filma och banda intervjuerna och observationerna. Sedan informerade 

vi om undersökningens syfte. 

 

• Samtyckeskravet: deltagaren får själv bestämma över sin medverkan. Om 

undersökningspersonen är under 15 år eller då undersökningspersonen är etiskt känslig 

bör samtycke även ges från förälder/vårdnadshavare. 

 

Vi informerade föräldrarna till de barn som skulle observeras och intervjupersonerna att det 

var frivilligt att delta.  

 

• Konfidentialitetskravet: alla uppgifter rörande de berörda personerna i undersökningen 

skall ges största möjliga konfidentialitet. 
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För att säkra de berördas sekretess används inga namn och det är endast vi som forskare som 

har tillgång till materialet.  

 

• Nyttjandekravet: insamlade uppgifter får endast användas för forskningsändamål. 

 

Vi kommer endast att använda insamlat material till detta arbete. När uppsatsen är godkänd 

kommer banden att spelas över. 

 

5.2 Redovisning och analys av resultat 
 

Vårt syfte med denna studie var att ge underlag för verksamheten i förskolan så att den bättre 

skulle kunna anpassas strukturellt till barnens behov i syftet att minska negativ stress och 

synliggöra den positiva stressen. Nedan presenteras resultaten från våra undersökningar. 

Dessa är indelade i 6 olika teman och är baserade på svaren från intervjuerna (se bilaga 2) och 

på observationerna (observationerna ligger i ramar). Intervjusvaren är baserade på 

pedagogernas svar och uppfattningar medan observationerna är våra tolkningar av situationen. 

 

5.2.1 Tid och konsekvenser av tid 
 

Att tiden har stor betydelse på förskolan var alla i vår undersökning överens om. Det första 

som de flesta pedagogerna kom att tänka på när de hörde ordet stress var förknippat med tid 

t.ex. bråttom, hinna, skynda och jäkta. Det positiva var att detta inte var förknippat med 

förskolan utan mer allmänt.  

 
”Ja… jag tänker på att jäkta, skynda. Jäkta och skynda sig. Att man har bråttom till något, att 
man är stressad och känner att man inte hinner göra allt man vill…Ja det är nog vad jag tänker 
på när jag hör ordet stress.” 
 
” Asså stress då tänker jag på om jag utgår från mig själv att man har många tider, man ska 
hinna från det ena stället till det andra. Hinna hem laga lite middag emellan så att säga. Bråttom, 
jäktat jag ser mig själv fara fram och tillbaka i bilen från det ena stället till det andra. Det är 
stressrelaterat.” 

 

För att undvika stress på förskolan tyckte vissa pedagoger att det var viktigt att ge barnen tid. 

Tid att stanna upp och bara vara är viktigt. I vår undersökning var det en pedagog som 

betonade att förskolan skall vara ett komplement till hemmet och till hela vårt samhälle. Hon 



menade att då får man titta på hur vårt samhälle ser ut och vad som finns i det. Hon tyckte att 

det fanns mycket stress. 

 
”Det är mycket skynda, skynda, skynda och då tänker vi att vi vill inte va så utan vi vill ha mer 
lugn och ro och då försöker vi att ge barnen tid. Vi har pratat mycket om tid. Att tid är ett viktigt 
begrepp. Tid tänker jag är ett sätt att bli av med stress.” 

 

 Alla pedagogerna var överens om att vissa fasta tider kunde kännas lite stressande bl.a. tider 

då barnen skulle hämtas eller lämnas. En pedagog betonade att det är viktigt att som förälder 

tala om för sitt barn om det finns tid till att stanna eller om man måste gå direkt när barnet 

hämtas. Här menar pedagogen att det gäller att vara tydlig och det är föräldern som ska 

bestämma annars är det lätt att ge dubbla budskap. Detta kan i annat fall bli en stressituation. 

 
”Har du tid att stanna så säger du det, måste du gå så säger du det.” 
 

Detta är även något som vi har sett och tolkat under en observation då mamman är stressad 
och ska iväg till jobbet: 
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Mamman kommer in i hallen med sitt barn som är lite mer än ett år. Hon klär av henne ytterkläderna, vilket 
barnet mest accepterar och hänger med. När hon har fått av alla ytterkläderna öppnar hon dörren in till 
avdelningen och någon av pedagogerna kommer och möter barnet.  
– Ja, hejdå då kommer jag fyra idag och hämtar henne. 
Sen vänder mamman på klacken och går. Utan att säga hejdå till barnet och när barnet då vänder sig om och 
märker att mamma är borta blir hon väldigt ledsen eftersom mamma var så stressad till jobbet att hon inte 
hann säga hejdå till barnet. 
 

Om tiden finns så är det optimala enligt en pedagog att det finns en vuxen nära varje barn 

om kan fånga upp och ha koll på vad barnet gör för att då också kunna se deras utveckling. 

id är något som många föräldrar kanske saknar. Ifrån intervjuerna har vi fått fram att 

edagogerna menar att av välmening vill föräldrarna att deras barn ska hinna med så mycket 

om möjligt när det gäller fritidaktiviteter. Ibland kan det bli för mycket och då blir det en ond 

irkel.  

.2.2 Struktur och planering  

23  

edagogerna själva ansåg att med en fast struktur och planering kan många stressmoment 

ndvikas. I undersökningen har vi fått fram att båda förskolorna var noga med att organisera 

erksamheten genom att dela in barnen i mindre grupper och på detta sätt kunna se till varje 
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barns behov. Vi har märkt en stor skillnad under våra observationer då barnen har varit i stor 

grupp eller om de har varit indelade i mindre grupper. I de mindre grupperna har det varit 

lugnare och varje barn har fått ta den plats som det behöver. 
”Man delar upp dem i grupper och aktiverar kanske de stora barnen som behöver stimulans.” 

 

”Jag tycker att vi försöker förebygga så mycket som möjligt som det här med att vi planerar. Att 
man delar upp barnen. Vi skapar ju lugna situationer, vi gör ju att det inte blir så stressigt, att det 
blir mindre grupper, att man asså att alla barnen ska bli sedda.” 
 

Pedagogerna anser att genom att planera dagen noga är man hela tiden steget före. Alla menar 

att det är viktigt att alla har koll på allting för om de är osäkra märker barnen detta. Är de 

själva organiserade och vet var de har varandra, och vet vilken roll de har underlättar detta det 

pedagogiska arbetet.  

 
”Ju bättre man planerar desto bättre blir dagen.” 
 

Vi tror utifrån det vi har observerat att det inte alltid är bara en faktor som spelar in när stress 

förekommer utan oftast är det för mycket att göra vilket leder till att stressen kryper på en. 

Inom förskolan är det viktigt att organisera det så att det bildas så lite stress som möjligt, att 

inom arbetslaget ständigt prata om hur barnens situation kan göras bättre. 

 
” Jag tyckte t.ex. att förra veckan kändes det som om de här förflyttningarna mellan olika saker 
var lite stökiga och då är det viktigt att ta upp det på arbetslaget. Då var det ju i och för sig alla 
barnen och nu som idag är vi bara tio barn men då måste vi ju tänka på det att idag är vi alla 
barnen och då måste vi organisera oss jättemycket för då blir det inga bekymmer.” 

 

I den strukturerade leken tycker pedagogerna att de kan märka av stress om barnen inte riktigt 

vet vad de ska göra eller om barnen kanske inte vill göra det som är planerat. Pedagogerna 

själva tycker att det är deras uppgift att motivera barnen genom att vara tydliga, lyhörda och 

engagerade.  

 
”Dom ska ju liksom visa på för eleverna det är ju därför vi har planerat saker att vi, skulle vi 
säga såhär att ni kan göra precis vad ni vill idag så blir det en sorts djungelns lag och då tror jag 
att barnen hade blivit stressade.” 

 



Under våra observationer har vi märkt stress i den strukturerade leken vid följande situation:  

På en av förskolorna finns det både ny personal och nya barn. För att lyckas få ut all 

information till föräldrarna och komma ihåg vem som har sagt vad till vem så anser en 

pedagog att det är oerhört viktigt att ha en bra struktur med ett gott samarbete. Personalen 

menar annars att det är lätt att det känns som att det inte fungerar och då kan stress lätt uppstå. 

Sju barn, varav fyra flickor och tre pojkar, satt tillsammans med en pedagog och mig i ett enskilt rum och 
skulle ha lite sång – och rytmik samling. Tre av barnen var 1 år medan övriga var över 2 år.  Barnen fick 
instrument utdelat till sig och vi satt och sjöng tillsammans. Pedagogen kom med förslag på vad vi skulle 
sjunga och barnen sjöng med. Instrumenten användes friskt. Efter cirka fem minuter började den ena ett-
åringen skruva på sig och resa sig. Hon stod upp och sjöng och dansade lite. Efter några sekunder ställde sig 
en kille upp och till slut stod nästan alla barnen upp och sjöng och dansade. Vi började röra oss runt i 
rummet. Då började någon utanför banka på glasdörren och barnen tappade fokus. Nu ville de inte vara kvar 
inne i rummet längre utan ut och leka med de andra barnen som är utanför rummet. Detta stressar barnen i sin 
lek och samlingen blir mer eller mindre avbruten.  
 
Samlingen blev avbruten p.g.a. att någon utanför antingen ville vara med eller ville att något barn innanför 
skulle komma ut. Stressen kommer inte från barnet som vill in utan här märks stressen främst inne i rummet 
där samlingen pågår eftersom barnen som är här blir stressade av att någon bankar på dörren. Stressen visade 
sig i form av att barnen blev okoncentrerade och tappade fokus.  

 

5.2.3 Stress i rutinsituationer 
 

Vi har kommit fram till att gemensamt för förskolorna är att stress väldigt lätt uppstår när man 

ska ta sig från ett ställe till ett annat t.ex. från maten till tvättning. Detta är även något som 

pedagogerna märkt av själva. Här anser de att det är viktigt att pedagogerna är samkörda och 

uppmärksamma på vad som ska göras. Barnen stressar varandra som sen stressar pedagogerna 

och det blir till slut en ganska stressig situation kring något som egentligen ska gå lugnt till. 

Vid observationer av förflyttning från A till B har vi märkt att denna situation lätt kan stressa 

barnen. 

 

Alla barnen springer iväg mot toaletten. Vid handfatet står tre barn och ytterliggare några stör i kö bakom. 
K: Skynda er, nu är det min tur att tvätta! 
L: Nej det är min tur först. 
U: Sluta puttas! 
H: Aj Aj inte bitas. 
Barnen knuffas och någon biter en annan alla vill tvätta sig samtidigt. Någon blir ledsen och går iväg. 
Pedagogen försöker lugna barnen och säger: 
P: Alla ska tvätta sig men man måste vänta på sin tur. 
H: Jag var faktiskt först. Men F trängde sig. 
F: Nej jag var före.  
F knuffar H så att H trillar baklänges och tillslut utbryter ett kaos där alla gråter och någon sitter på toa och 
skriker färdig. Pedagogen ropar på de andra pedagogerna och de kommer och försöker styra upp det hela. En 
pojke har gått ut och ställt sig i hallen borta vid ytterdörren och gråter. En av pedagogerna hittar honom och 
lyfter upp honom och tröstar honom. Efter ett tag har det lugnat sig och alla barnen är på vilan men har nu 
svårt att koppla av och varva ner. 
 
Här märks stressen genom att  
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” Det som är barnstress. Det finns ju alla dom där situationerna då vi vuxna måste vara väldigt 
uppmärksamma när barn ska från A till B. när man ska från matbordet ut och tvätta sig. När man 
ska från tvättningen och in på vilan. I den situationen då alla barnen är.” 
 
”Ehh… nja kanske precis innan maten också innan alla barnen har fått ny blöja och kommit in 
hit där vi ska ha samling. Ibland tar det lite tid och man känner att man stressar barnen för att de 
ska hinna in till samlingen.” 

  

” Ja när vi har ätit frukt eller middag och nån ska tvätta sig så känner jag att ehh… om några 
barn vid ett bord ska gå och tvätta sig så börjar de andra barnen också resa på sig. Ehh… och det 
upplever jag att de blir stressade att de också måste skynda sig ut och tvätta sig och de ska bli 
färdiga… … … ja det kan jag känna just det när de ska ut och tvätta sig.” 

 

En annan rutinsituation där pedagogerna kan känna att barnen är stressade är vid av- och 

påklädning. Om det är många barn samtidigt som behöver hjälp kan även pedagogerna känna 

sig stressade. Hos vem stressen börjar kan enligt pedagogerna vara svårt att avgöra. 

 
”Det är ju av och påklädning som är mest kanske inte lika mycket för barnen som för oss vuxna. 
Om man ska på med mycket kläder och de får vänta på varandra och blir varma och ledsna. Då 
kan det bli lite stressigt ibland.” 

 

En tredje rutinsituation där stress kan förekomma är enligt pedagogerna när barnen ska 

lämnas på morgonen. Detta kan ha att göra med att det har varit stökigt hemma på morgonen. 

Föräldrarna är stressade när de lämnar sina barn och tar sig inte tid att lämna sitt barn 

ordentligt. Både barnen och föräldrarna är trötta och tankarna kanske är någon annanstans.  

 
” Stressade föräldrar. Föräldrar som ehh ehh asså kom i sista sekund och bara slänger in dem och 
hämtar dem snabbt och hem och lagar middag. Föräldrar som är stressade det smittar av sig på 
barnen tror jag.” 

 

Detta är något som vi tydligt har märkt under våra observationer då vi speciellt har iakttagit 
denna rutinsituation. Följande observation har gjorts då en flicka blir lämnad av sin pappa på 
förskolan:  
 

 

Barnet, som är en flicka, är lite trotsigt och ska inte göra som pappa säger och efter ett tag när barnet inte ens 
har fått av sig ytterkläderna säger pappan: 
– Nu får du skynda dig L för jag måste till jobbet 
Flickan sitter kvar på golvet och klär inte av sig. Pappan försöker hjälpa flickan som till slut börjar gråta. 
Personalen kommer i hallen och hjälper pappan som sen lämnar över L och skyndar iväg till jobbet. 
 
Här är det pappa som är stressad eftersom att han ska till jobbet.  
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5.2.4 Signaler 
 

Många av pedagogerna tycker att de ganska tydligt kan se när ett barn blir stressat. Detta 

anser vi kan upptäckas genom att vara lyhörd för barnens små signaler. Signalerna är väldigt 

individuella och stressen är inget vi kan veta med full säkerhet eftersom en del barn är för små 

för att förklara vad de känner. Alla pedagogerna ansåg att barnen blir okoncentrerade, 

frustrerade, förbannade, förvirrade och har svårt att koppla av. Vissa ger sig inte tid till att 

lyssna och titta, de går in lite i sig själva. 

 
”Ja för det första så kan jag, tycker jag nog, att det kan bli lite okoncentrerat. Eller att ett litet 
barn skriker när man börjar stressa de kanske. Och de större barnen dem tycker jag blir 
okoncentrerade eller börjar springa eller börjar trotsa.” 

Några pedagoger kan uppleva att en del barn kan bli trötta av stress och de har ett stort behov 

av att varva ner. Det är oftast när de är trötta som signalerna sänds ut och märks. Ibland kan 

några barn börja bitas för att de känner stress, det kanske handlar om att få uppmärksamhet.  

 
”Det kan ju vara så också att om du är liten och inte kan tala och du inte har det där verbala 
språket. Du kan ju bli en sådan som börjar bita. Bitbarn det är ju jätte bra att bita för då blir det 
ju ett himla liv. Om du inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet kan det ju va att man tänker: 
se mig i alla lägen.”  
 

Pedagogerna tar upp att barn visar sin stress på olika sätt. Några blir trötta och andra blir 

okoncentrerade när de är stressade. Sen finns det andra barn som även visar stress genom 

kroppsspråket. De kan börja veva med armarna, vara svåra att få ögonkontakt med, tårögda,  

kan få lite panik och blir oroliga i kroppen. Under en observation fick vi detta bekräftat. 
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M börjar dra i penslarna och Rudolf skriker. Tillslut kastar Rudolf penslarna på pappret och börjar gråta. 
Pedagogen försöker prata med Rudolf men Rudolf tycks inte lyssna utan börjar vifta med armarna oh slå
omkring sig. M står stel och tittar på. Pedagogen lyfter upp Rudolf men då skriker Rudolf ännu högre. 
arnen uppfattas även sända ut signaler som har med positiv stress att göra. Detta uppfattas 

v pedagogerna som otålighet och iver. Den positiva stressen kan innebära att ett barn blir 

nspirerat av andra barn till att göra samma saker som de t.ex. i den planerade leken. 

”Otålighet kan man nog känna av asså så. Det kanske inte är som vi vuxna upplever stress asså 
så som hos barnen kan jag känna. Utan den här otåligheten att de måste göra det nu, men det är 
ju liksom en iver i sig kan jag känna och det är ju kanske en form av stress.” 
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Den positiva stressen har vi också märkt under våra observationer i följande situation: 
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Ett barn, H som är en pojke, blir lämnad på förskolan av sin pappa. H är i vanliga fall väldigt långsam när det 
gäller att klä av sig. Just denna morgon kommer L, en flicka, springandet ut till hallen och ställer sig och 
bankar på glasdörren. L vill leka med H. H bankar tillbaka. H vill skynda sig att klä av sig kläderna och 
stressar för att hinna eftersom L står och bankar. 
.2.5 Orsaker till stress hos barn 

tressen i samhället spelar stor roll enligt många av pedagogerna. Vi anser att samhället idag 

r uppbyggt på att det ska hinnas med så mycket som möjligt. Därför är det inte alls konstigt 

tt stress förekommer även på förskolan. Det är ju en plats i samhället som vilken som helst. 

i lever efter klockan och kraven utifrån gör att stressen ökar. 

 
” Asså, samhället vi är uppbyggda efter klockan och ett system som bara snurrar på och vi ska 
hinna det och det, vi ska hinna handla och vi ska hinna laga mat innan Bolibompa och hinna äta 
innan det. Barn dras ju med i den pulsen omedvetet. Jag tror att låter man barnen va mer så tror 
jag att man lugnar ner sig, hela samhället bidrar till att det är som det är.” 

edagogerna menar att stressen hos barnen mest orsakas av oss vuxna. Vi tror att barnen 

jälva oftast inte är stressade från början utan vi vuxna hetsar upp oss och detta för vi sedan 

ver på barnen. Med vuxna avses både pedagoger och föräldrar. På förskolan kan stressen 

ppstå om pedagogerna känner sig otillräckliga, att de inte räcker till. 

” Och sen, vi vuxna ska hinna med så mycket och jag kan känna att vi kanske ibland är lite för 
lite personal. Jag vet inte men till barngruppens storlek kan jag tycka att vi ibland är lite ont om 
personal. Kan man säga.” 

n av pedagogerna berättade om ett tillfälle då det var tvärtom, många pedagoger, några 

ärarkandidater och någon förälder. Det var många barn som var uppdelade vid tre olika bord. 

lla tre borden blev färdiga ungefär samtidigt. Alla skulle ut och tvätta sig och skulle göra sig 

 ordning för vilan samtidigt. En situation uppstod där barnen blev stressade. Pedagogen säger 

tt orsaken var följande: 

”Det var nog kommunikationen som brast, vi var mycket folk, många vuxna och många barn. 
Och alla hade inte riktigt koll på vad den andra gjorde så att säga. Någon släppte iväg där och 
det kändes som om vi inte hade full kontroll. De blev nog stressade av varandra. Det uppstod 
sådana situationer där någon trillade och någon knuffade.” 
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Under våra observationer fick vi ett tydligt bevis på att det kan vara vuxna som stressar barn 

om de t.ex. är stressade på morgonen. 

 

Mamma kommer småspringande in genom dörren med G i handen.  
P: Hejsan G, välkommen hit idag. Hej S, ni ser ut att ha bråttom. 
S: Hej, ja jag är jätte stressad vi försov oss så vi har fått stressa hela morgonen. G ta nu av dig skorna och 
jackan. 
G lägger sig ner på golvet och tar inte av sig varken jackan eller skorna. S börjar dra av henne skorna och 
försöker få av henne jackan. 
S: Skynda dig nu du vet att mamma har bråttom till jobbet. Konstra inte. 
G: Nä ja vill inte. Mamma!!! 
S: Varför ska du alltid hålla på såhär när vi har bråttom?  
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5.2.6 Att undvika stress 

 

Vi tror att stress är något som pedagogerna måste vara medvetna om. Detta för att kunna 

hjälpa barnen att undvika stress. I början av intervjuerna märkte vi tydligt att pedagogerna var 

tveksamma till om det fanns stress på förskolan. Efterhand som intervjuerna fortlöpte märkte 

vi att de började prata mer och mer om stress. Efter att vi analyserat intervjuerna framkom det 

tydligt att det fanns stress på båda förskolorna, mer eller mindre. 

 

I början av intervjun: 
”Jag tycker egentligen inte att vi har det så stressigt här för att vi har nog skapat sådana 
situationer där vi slipper stressituationerna som lätt skulle kunna uppstå.” 

 

I slutet av intervjun: 
”Stressen förekommer i vissa rutinsituationer som t.ex. av och påklädning och likadant när de 
ska tvätta sig eller gå på toaletten. Då kan det bli, det är väl dom gångerna det kan bli stressigt.” 

 

Att stress måste undvikas och att barn bör bli mer medvetna om stress var pedagogerna 

överens om och hur de skulle gå tillväga hade de en del idéer kring. När och hur barnen ska 

bli medvetna om stress och hur stress kan undvikas är upp till oss vuxna menar pedagogerna. 

Det är vi som måste vara goda föredömen för barnen och visa dem på rätt väg. Detta tycker 

pedagogerna kan göras genom att prata om stress och ge barnen trygghet. Detta genom att låta 

dem sitta i knäet och bara ta det lugnt. Under en observation blev det tydligt att ett knä och en 

trygghet kan lugna. 

 

 

 

 

I
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G skriker nu hysteriskt och mamma går och stänger dörren efter sig. Pedagogen tar upp G i famnen och 
vaggar henne och försöker lugna henne. G börjar lugna ner sig och tystnar efter en liten stund. 
”Ehh… ja vi har pratat om någon gång innan om att man kan ta ett par tre stycken och baka.” 

”Asså vi kan sätta oss ner med dem och läsa nån bok eller ehh asså bara försöka varva ner dem. 
Sätta sig ner med ett barn i taget om det går och pyssla eller spela nåt spel eller dem får berätta 
någonting, ja ta ner dem på jorden.” 

 undersökningen visade det sig att på båda förskolorna vilar alla barnen efter maten oavsett 

lder. Detta är en tidpunkt då ungefär halva dagen har gått. Vissa behöver kanske enligt 

edagogerna vila mer än andra men det är ett sätt att koppla av och stressa ner. En del vill 

illa i håret medan andra vill bli kliade på ryggen.  
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För att undvika stress tyckte några pedagoger att massage kunde användas. Detta för att få 

barnen att slappna av och bli vana vid beröring.  

 
 ”Massage har vi haft i olika perioder men det är något vi skulle kunna göra mer” 
 

”Det enda som jag kommer att tänka på och som skulle kunna vara kul att pröva är att se 
skillnaden om man skulle använda massage eller så, lite mer beröring.” 

 

Många av pedagogerna ansåg att musik är ett bra hjälpmedel för att koppla av och då även 

undvika att känna stress. Klassisk musik i bakgrunden vid en måltid har uppfattats som en 

lugnande effekt. Även tända ljus och sagor tycker de kan vara lugnande. 

 
”Asså annars använder vi ju ofta oss av musik som ska vara lugnade och det kan man ju märka 
vid måltider och så att det lugnar ner barnen med klassisk musik.” 

 

5.3 Slutsats 
 

Utifrån vårt resultat kan vi dra följande sex viktiga slutsatser kring ämnet stress. 

 

• Efter observationer och intervjuer har vi kommit fram till att det viktigaste medlet för 

att undvika stress är att ge barnen tid. Tid till att utvecklas och ibland stanna upp.  

• Genom att ha en bra planering och en strukturerad verksamhet kan stress undvikas. 

Stress kan även undvikas genom att ge barnen trygghet, låta alla barn vila oavsett ålder 

och massage kan ges för en lugnande effekt.  

• Stress förekommer i den strukturerade leken. Pedagogerna kan märka av stress om 

barnen inte riktigt vet vad de ska göra eller om barnen kanske inte vill göra det som är 

planerat. Pedagogerna själva tycker att det är deras uppgift att motivera barnen genom 

att vara tydliga, lyhörda och engagerade.  

• Stress förekommer i olika rutinsituationer på förskolan som t.ex. förflyttningar från A 

till B, vid av och påklädning samt när barnen ska bli lämnade på förskolan.  

• Vi har kommit fram till att barns stressignaler är väldigt individuella och stressen är 

inget vi kan veta med full säkerhet eftersom en del barn är för små för att förklara vad 

de känner. Här är några signaler som kan vara tecken på stress: okoncentration, 

frustration, förvirring, trötthet och svårt att koppla av.  
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• Orsakerna till att barn kan vara stressade är vi vuxna och samhället. Barnen själva är 

oftast inte stressade från början utan vi vuxna hetsar upp oss och barnen lär av 

situationen. 
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6. Diskussion  

 

I detta kapitel diskuterar och reflekterar vi över vår undersökning. Här beskrivs vår syn på 

stress, dess påverkan på barn och hur detta kan undvikas. Både med anledning av vad vi har 

läst men även om vad som tagits upp i vår undersökning. Det betyder att vi avser att granska 

litteraturgenomgången samt den empiriska delen och koppla detta till syftet, 

frågeställningarna och våra teoretiska utgångspunkter. 

 

Under vår studie har vi kommit fram till att stress finns överallt i samhället även bland barnen. 

Ellneby (1999) menar att barn och stress inte hör ihop. Vi antar att detta är mer en önskan från 

hennes sida eftersom hon ändå pratar om att antalet stressade barn ökar. Under intervjuerna 

märktes att många av pedagogerna var tveksamma till att stress fanns på förskolan men 

allteftersom intervjun fortlöpte framgick det att stress även fanns just på deras förskola. 

Anledningen till att stressen ökar i samhället tror vi kan vara att tiden inte räcker till. Tiden 

har stor betydelse inom förskolan, bl.a. för att personalen vill stötta barnens utveckling genom 

strukturerad aktivitet. Pedagogerna vill se förskolan som ett komplement till hemmet där 

barnen kan känna lugn och ro. Tid är ett viktigt begrepp och enligt pedagogerna är att ge 

barnen tid ett sätt att bli av med stress. Utifrån detta resonemang dras slutsatsen att tidsbrist 

ligger till grund för mycket stress idag, hade det funnits hur mycket tid som helst hade 

stressen minskat. Många gånger styrs vi av klockan och känner oss stressade för att tiden är 

knapp. Detta påverkar i sin tur barnen. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter där Säljö (2000) 

säger att allt lärande är socialt, tänker vi att vissa barn blir stressade i samspel med föräldrarna 

för att det lilla barnet hela tiden registrerar sin omvärld. Detta har vi fått bekräftat genom 

intervjuerna. Många av pedagogerna anser att det är vi vuxna som stressar barnen och många 

gånger för att det finns en tid att passa. Till exempel kan de fasta tiderna på förskolan ibland 

vara stressande om barnen inte hinner leka färdigt förrän det är dags att äta. En orsak till stress 

som har med tid att göra är forskning som visar att dagens barn har för mycket att göra, detta 

på grund av att de har för mycket inplanerat i form av olika aktiviteter (Sanner, 2000). 

Forskning visar att barn måste få ha tråkigt ibland. Precis som vi skrev i vår inledning blir en 

del barn lämnade på förskolan av stressade föräldrar som har bråttom till jobbet. Efter att ha 

observerat dessa situationer har det framkommit att detta påverkar barnen i allra högsta grad. 

Under en intervju med en av pedagogerna betonade hon hur viktigt det är att som förälder tala 
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om för sitt barn om det finns tid till att stanna eller om man måste gå direkt vid hämtning och 

lämning. Detta för att barnet ska veta vad som gäller. Währborg (2002) menar att barns 

uppfattning angående stress kännetecknas av olika former av tidspress. Vi tror precis som 

Ellneby att om dagen börjar lugnt genom att föräldrarna väcker sina barn i tid behöver det inte 

bli stressigt innan det är dags att gå till förskolan (Andersson, 2000). Morgonen är en viktig 

stund då familjen kan samlas och kanske äta en god frukost tillsammans. Då talas det om vad 

som ska hända under dagen och batterierna kan laddas. Får barnen denna tid finns det bra 

förutsättningar för att få en härlig dag utan stress.  

 

Stress är något som borde undvikas på förskolan men många gånger är barngrupperna för 

stora och det är svårt att få tiden att räcka till. Enligt forskning är en stor orsak till barns stress 

de stora barngrupperna på förskolan. Skolverket har forskat kring antalet barn som vistas på 

förskolan och kommit fram till att de ultimata hade varit om antalet barn hade varit max 10 

stycken på en småbarnsavdelning (Johansson, 2002). Nedskärningar och dålig ekonomi har 

resulterat i alltför stora barngrupper. Många gånger tar de dagliga rutinerna på en 

småbarnsavdelning längre tid än om barnen är lite större. Det är t.ex. blöjbyten, på och 

avklädning och matsituationer. I vår studie har vi sett att det optimala hade varit om det hade 

funnits så mycket tid att det finns en vuxen nära varje barn som kan fånga upp och förhindra 

stress. Vi tror att detta är något som kan uppnås genom en bra planering och att det finns en 

bra struktur på dagen. Att dela in sig i mindre grupper bestående av en pedagog och några 

barn kan leda till att varje barn blir bekräftat. Här får varje barn ta den plats det behöver. Vi 

hoppas att politikerna inser att nedskärningar och indragningar inte lönar sig i längden utan 

detta kommer resultera i fler sjukskrivningar och stressigare miljö på förskolan. De 

intervjuade pedagogerna var medvetna om den stressfaktor som kan finnas med större grupper 

och detta är även något som Ellneby (1999) lyfter fram när hon pratar om vad som kan stressa 

barn. Johnsson (2002) säger att ett litet barn inte klarar av så många relationer som det innebär 

att vistas i en större barngrupp och att ett barn kan bli stressat om det inte vet var det ska 

vända sig. Pedagogerna i studien tycker sig känna att barnen är mycket lugnare i de mindre 

grupperna och även pedagogerna känner sig mer tillfreds. Om pedagogerna känner sig 

tillfreds och hela tiden är steget före smittar detta av sig på barnen. Barnen märker om de 

vuxna vet var de har varandra och vilken roll de har. Är däremot pedagogerna stressade så 

känner barnet detta, för enligt ett sociokulturellt perspektiv så är stress inte medfött utan något 
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som vi lär oss. Att vissa situationer är förenade med stress kan då läras både i förskolan och 

på andra ställen.   

 

I den pedagogiska verksamheten ingår den strukturerade leken. I frågeställningen ställdes 

frågan om det finns stress i den strukturerade leken. Efter undersökningar har vi kommit fram 

till att det kan finnas det. Pedagogerna tycks märka stressen om barnen inte riktigt vet vad de 

ska göra eller om barnen kanske inte vill göra det som är planerat. Stress uppkommer ibland i 

den strukturerade leken vid tillfällen som t.ex. då några barn målar och några andra barn 

lägger pussel. Detta är något som är planerat i förväg av pedagogerna men det kanske blir så 

att de barn som lägger pussel hellre vill måla. Frågan är om det skapar positiv eller negativ 

stress? Barnen blir inspirerade av varandra men har svårt att genomföra det som är planerat. 

Ska aktivitetsbyte uppmuntras? Detta är en mycket svår fråga men vi tycker att det beror på i 

vilken situation som man befinner sig i. Många gånger kan det i detta fall störa de barn som 

målar om det kommer andra barn som vill vara med. De kanske tappar sin koncentration och 

arbetet avbryts. Detta tycker vi är en form av negativ stress. Istället kan pedagogen som 

ansvarar för pusslet försöka inspirera barnen till att fortsätta att lägga pussel. Detta är något 

som alla pedagoger borde fundera över. När barnen blir inspirerade är det däremot positiv 

stress. Barnen blir motiverade och Permer (1989) menar att motivationen hjälper en att hinna 

till nästa ställe och att hinna med så mycket som möjligt. Utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter är det sannolikt att barnen i vissa fall kan lära sig att hantera stress genom 

olika aktiviteter i den pedagogiska verksamheten. För i den sociokulturella teorin sker 

utveckling och mänskligt lärande tillsammans med andra.  

 

När det gäller stress i rutinsituationer har vi fått svar på en av våra intervjufrågor. Den främsta 

rutinsituationen som många av pedagogerna tyckte sig uppleva stress i var vid förflyttningar. 

När barnen skulle ta sig från ett ställe till ett annat t.ex. från maten till vilan. Här ansåg 

pedagogerna att det var viktigt att de själva var samkörda med varandra och uppmärksamma 

på vad som ska göras. Situationer av det slaget har vi observerats och vi har kommit fram till 

att det är en sådan situation som det lätt kan uppstå stress vid. För att undvika stress vid denna 

situation kan det underlätta om varje bord ”sköter sig”. Om alla barnen ska tvätta sig 

samtidigt blir det trångt. Varje pedagog ansvarar för sitt bord och för de barnen som sitter där. 

Om man väntar tills alla är färdiga och går tillsammans till toaletten och ser till att där är 

ledigt kan stress i en sådan här rutinsituation undvikas. Många gånger anser pedagogerna att 
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de själva blir stressade och då kan detta leda till att barnen själva konstruerar att de blir 

stressade. En annan sådan här rutinsituation är när barnen ska klä på och av sig. Här kan det 

ibland vara svårt att avgöra hos vem stressen börjar. Barnen kanske får vänta på varandra och 

blir då enligt en pedagog varma och ledsna. Vi anser att det är bra om barnen får klä på sig så 

mycket som möjligt själva och gärna hjälpa varandra. De barnen som är lite äldre kanske kan 

hjälpa de yngre barnen. Pedagogerna är mer en hjälpande hand. Då blir barnen aktiverade och 

delaktiga i situationen. I våra teoretiska utgångspunkter står det att Vygotskijs grundtanke är 

att människor ständigt befinner sig under förändring och utveckling. Därför har människor 

alltid möjlighet att lära sig nya saker speciellt i samspelsituationer med andra människor. Vi 

tror att vid en sådan här rutinsituation kan barnen lära sig massor av varandra bara 

pedagogerna är medvetna om att det är så. Här vidgas nämligen barnens utvecklingszon 

genom att de vuxna fungerar som stöttor. 

 

Många gånger blir barnen som vi nämnt ovan ledsna när de blir stressade. En annan tydlig 

signal är okoncentration. När det gäller stressignaler tycker pedagogerna i studien att de 

tydligt kan se när ett barn blir stressat. Detta genom att vara lyhörda för barnens små signaler. 

Signalerna som har märkts på barnen är precis som Lerner (2000) säger att de blir gnälliga 

och en del kan till och med dra sig undan. Detta fick vi tydligt bevis på under en av 

observationerna då ett mindre kaos uppstod vid en förflyttningssituation. I litteraturdelen har 

vi tagit upp olika signaler som kan visa sig om ett barn är stressat. Detta måste tas på allvar 

speciellt om många tecken visar sig samtidigt. Vi har sett att barn har verkat stressade utan att 

föräldrarna tar upp det. I studien har det varit svårt att se alla signalerna på grund av att en del 

barn var små och inte kunde berätta själva.  

 

Något som oroar oss mycket är Forslunds (2002) forskning som visar att depressioner numera 

är vanligare hos barn än hos vuxna. Depressionerna kan ofta leda till att barnen blir trötta och 

detta är något som många av pedagogerna också ansåg vara ett tecken på stress. Dessa barn 

har ett stort behov av att varva ner. I studien visade det sig att på en av förskolorna vilar alla 

barn oavsett ålder. Detta är något som vi anser vara mycket bra för barnen. Det behövs en 

stund på dagen då barnen kan koppla av och kroppen kan fyllas med ny energi. Även som 

vuxen kan det vara skönt att koppla av en stund efter maten.  
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Något som är intressant att ha i tankarna är vad som har hänt barnet den sista tiden. Genom att 

fundera på detta kan möjliga orsaker till stress hittas. Många gånger är det inte nuet som 

stressar oss utan tanken på vad som ska hända. Barn är väldigt känsliga och speciellt om de 

får för höga krav på sig. I våra teoretiska utgångspunkter står det att individen själv måste 

vara deltagande för att skapa sin egen utveckling inom ramen för de sociokulturella tillfällena. 

Det är här det kan bli problem om kraven som ställs från föräldrarna och förskolan blir för 

stora. Ellneby (1999) menar att om barn blir bemötta med krav som motsvarar deras mognad 

blir de sporrade men om det ställs för stora krav och förväntningar på barnen är detta inte 

längre en utmaning utan kraven kan leda till stress. Vi tror att hade föräldrarna i vissa fall 

reagerat på ett lugnare sätt och inte stressat upp sig så hade barnen blivit lugnare.  

 

Det som pedagogerna på förskolan kan göra för att barn ska slippa att bli stressade är som vi 

nämnt tidigare att ha en bra planering över verksamheten. Många av pedagogerna tyckte att 

massage kunde ha positiv effekt. Det tycker även Sanner (2000) som menar att beröring 

lugnar och stresshormonerna går ner i varv. Vi har själva provat massagesaga med barnen och 

har funnit att barnen blev lugnare och mer harmoniska efter detta. En av förskolorna i vår 

studie använder sig av klassisk musik som spelas i bakgrunden vid t.ex. måltider och vila. I 

litteraturdelen står det att barn inte kan göras medvetna om stress för att de inte kan sätta ord 

på sina upplevelser (Ellneby, 1999). Detta är något som vi anser är fel för barn kan många 

gånger göras medvetna om stress genom att man pratar med dem och förklarar vad stress är. 

Barn är kloka och de förstår ofta mer än vad vi tror. Vi håller däremot med om att ibland kan 

de ha svårt att uttrycka vad de känner men detta är något som vi anser kan tränas upp. På en 

av förskolorna var pedagogerna väldigt noga med att prata om känslor med barnen. De 

uttryckte sig så att barnen skulle förstå och få en uppfattning om hur olika känslor kändes 

inuti kroppen. Vi tror att det har mycket att göra med hur barnen har det hemma. I vissa 

familjer pratas det öppet om känslor och dessa visas tydligt medan i andra familjer är det inte 

lika tillåtet att visa vad man känner. 

 

I vår kvalitativa forskningsmetod har vi fått ut mycket användbar information. Genom våra 

intervjuer har vi fått pedagogernas synpunkter kring ämnet stress som vi sedan analyserat och 

kopplat ihop med litteratur. Intervjuresultatet har vi sedan styrkt genom att använda våra 

observationer. Efter varje intervju har vi ordagrant skrivit ner vad som har sagts vilket i sin tur 

har tagit väldigt lång tid. Det svåraste med våra observationer har varit den stora mängd 
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material som vi samlat in. Här gäller det att sortera ut de viktigaste och mest väsentliga 

delarna för att inte drunkna i allt material. Vi anser att det är väldigt bra att använda sig av 

både intervjuer och observationer för att få ett så väl underbyggt resultat som möjligt. 

 

Avslutningsvis vill vi säga att under arbetets gång har vi lärt oss otroligt mycket. Vissa bitar 

hade vi en föraning om innan arbetets start och dessa har nu bekräftats, andra har ändrats. Det 

som har bekräftats är bl.a. att tiden är viktig i undvikandet av stress. Innan arbetets start trodde 

vi inte att strukturen av den pedagogiska verksamheten hade så stor betydelse som den 

verkligen har. Detta är något som har ändrats i vårt tankesätt för vi har märkt hur mycket 

tryggare och lugnare barn blir av en bra struktur. Vi har även fått många nya kunskaper kring 

ämnet stress och vi känner att vi kommer att ha stor användning av dessa i vår kommande 

yrkesroll. Vi har lärt oss hur vi kan upptäcka och undvika stressade barn. Till fortsatt 

forskning tycker vi det vore bra om fler studier hade gjorts på de allra yngsta barnen. För det 

är redan i de här åldrarna som förebyggandet av stress kan börja. Vår uppfattning är att det har 

forskats för lite kring detta och att den forskning som finns borde utvecklas. Gäller våra 

resultat för större grupper av förskolebarn? Det vet vi inte. För att få svar på denna fråga 

skulle en annan typ av undersökning behöva göras. Vi hoppas att den snart blir gjord.  
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7. Sammanfattning 
 

Ordet stress är lite av ett modeord och även barn vet vad ordet stress betyder. I vår studie har 

vi använt oss av intervjuer och observationer och genom dessa har vi kommit fram till att 

stress finns överallt i samhället även bland barn och tyvärr också på förskolan. Stress är något 

som både kan vara positivt och negativt. Varje person reagerar olika på stress. Vid negativ 

stress upplever vi spänning eller tryck i kroppen och vi mår dåligt. Den positiva stressen 

känns mer som en drivkraft, utmaning eller något som för oss framåt och utvecklar oss. Oftast 

är det samma saker som stressar barn och vuxna. Om t.ex. barnet inte trivs i förskolan kan 

detta leda till stress. Genom arbetets gång har vi kommit fram till att stress hos barn främst 

kommer från föräldrarna men även från andra vuxna i barnens omgivning. Alla föräldrar vill 

sina barn väl men det är många som omedvetet stressar sina barn. Som förälder bör man fråga 

sig själv när barnet har en ostörd tid och om föräldern verkligen gör rätt saker med sina barn.  

 

Nedskärningar och dålig ekonomi har resulterat i alltför stora barngrupper och forskning visar 

att en femtedel av alla barn lider av stress. Skolverket menar att de ultimata hade varit om 

antalet barn hade varit max 10 stycken på en småbarnsavdelning. Pedagogerna i studien 

medger själva att de stora barngrupperna är ett stort problem. När ett litet barn inte vet var det 

ska vända sig så blir barnet stressat. Vissa barn påverkas mer än andra och barns stressignaler 

är individuella. Stress kan t.ex. resultera i att barnet sover dåligt, är okoncentrerat och har lätt 

till gråten. Syns ett av dessa tecken på ett barn behöver inte det betyda att barnet är stressat 

men om många av dessa tecken visar sig samtidigt behöver barnet säkert hjälp. När man letar 

efter orsaker bör man även se till barnens egna upplevelser. Många barn lever idag i två 

familjer vilket ställer höga krav på barnet. 

 

En av de viktigaste sakerna som krävs för att stress ska kunna undvikas är att ge barnen tid. 

Barnen behöver ibland få ha en tråkig stund, bara för att de har en ledig stund behövs ingen 

aktivitet för barnen. Barnet kan då hinna bearbeta intryck samt återhämta sig. Genom att ha en 

bra planering och en strukturerad verksamhet kan stress undvikas. Stress kan även undvikas 

genom att ge barnen trygghet, låta alla barn vila oavsett ålder. Både föräldrar och pedagoger 

kan lära barnen att ibland varva ner genom att t.ex. lyssna på lugn musik eller använda sig av 

massage. 
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Utifrån våra resultat har vi dragit slutsatserna att stress förekommer i rutinsituationer som t.ex. 

förflyttningar från A till B, vid av och påklädning samt när barnen ska bli lämnade på 

förskolan. Stress förekommer i den strukturerade leken. Pedagogerna kan märka av stress om 

barnen inte riktigt vet vad de ska göra eller om barnen kanske inte vill göra det som är 

planerat. Pedagogerna själva tycker att det är deras uppgift att motivera barnen genom att vara 

tydliga, lyhörda och engagerade.  
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      Bilaga 1 
Massagesaga 

 
”Det var en gång ett sommarland där solen lyste varm och skön och värmde alla blommorna 
och träden, djuren och människorna. Gör stora strykningar över hela ryggen. 
 
En dag täcktes himlen av många stora, tjocka moln. Så stora var molnen att solen inte syntes 
mer. Tryck med hela handflatan och vandra över ryggen. 
 
Det började blåsa. Först lite grann och sedan allt mer och mer. Det blåste upp till höststorm. 
Träden vajade och bladen virvlade i vinden. Låt fingertopparna stryka fritt som vinden över 
ryggen. 
 
Det börjar regna. Regnet öste ner. Det blev blött och stora vattenpussar överallt som barnen 
hoppade i. Trumma med fingertopparna över ryggen.  
 
Sedan blev det kallare och vinter tog vid. Regnet blev till snö. Mjuka snöflingor dalade sakta 
till marken. Allting blev vitt och vackert och det blev alldeles tyst. Trumma lättare och 
långsammare. 
 
Det enda man kunde se var en liten kissekatt som klättrade upp, och en till, och en till som 
satte sig och började spinna. Vandra med två fingrar upp på ena sidan av ryggen till axeln. 
Upprepa på andra sidan. Klättra uppför ryggraden och nacken till huvudet. Cirkla med 
fingrarna i håret. 
 
Där satt de tills vårsolen åter kikade fram och värmde upp jorden en gång till. Stora 
strykningar över hela ryggen” (Ellneby, 1999 s. 136). 
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      Bilaga 2 
Intervjufrågor till pedagogerna    
 

1. Om du hör ordet stress, vad tänker du på då? 
Följdfråga: Tänker du på nåt mer? Något annat? 
 
2. Hur är det på förskolan när det gäller stress? 
Följdfråga: Upplever du något mer? 
 
3. Kan du berätta om en dag/tillfälle nyligen då barngruppen fungerade bra? 
Följdfråga: Varför var det bra just då? 
 
4. Kan du berätta om en dag/tillfälle nyligen då det inte fungerade i barngruppen? 
Följdfråga: Varför var det dåligt just då? Tror du det kan bero på att barnen blev 
stressade? 
 
5. Hur märker du om ett barn är stressat? 
Följdfråga: Fler tecken? 
 
6. Märker du av barnstress i någon speciell rutinsituation? 
Följdfråga: Fler situationer? 
 
7. Hur märks stress i den planerade leken? 
Följdfråga: Något mer? 
 
8. Vad tror du barnens stress beror på? 
Följdfråga: Fler orsaker? 
 
9. Vilka signaler på stress upplever du att barnen sänder ut? 
Följdfråga: Några fler? 
 
10. Gör ni något för att lugna stressade barn? 
Följdfråga: Vaddå? Något mer? 
 
11. Finns det något som ni inte har tänkt på som man kan göra med barnen för att 
göra de mindre stressade? 
Följdfråga: Några fler exempel? 
 
12. När på dagen, tycker du, det är lämpligt att ”stressa” ner med barnen? 
Följdfråga: Varför just då? 
 

 
 


