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Sammanfattning 
Abstract 
Jag har utfört en empirisk studie med syfte att undersöka barns upplevelser av stress. Dels barns uppfattningar av begreppet stress, dels 
deras erfarenheter av stress i sin vardag. Med vardag avses hemma, på fritiden och i skolan. Det empiriska materialet bygger på tolv 
öppna och ostrukturerade intervjuer med sex pojkar och sex flickor i år 3 och 6.  Forskning har visat på skillnader i pojkars och 
flickors reaktioner på stress. Likaså tycks ålder ha betydelse.  Min teoretiska bakgrund består av två delar. Den första delen är en 
begreppsanalys där begreppet stress definieras och förklaras. Del två omfattar forskning om barn och stress med syfte att förklara 
orsaker och följder till stress hos barn samt hur stress kan förebyggas och motverkas.  

Resultatet på min empiriska undersökning visar att stress förekommer både hemma och i skolan. Barnen beskriver inte bara sin 
egen stress utan också den stress som finns i deras omgivning. En skillnad mellan pojkars och flickors uppfattningar av begreppet 
stress kan noteras. Medan flickorna förknippar stress med oro och nervositet tenderar pojkarna att förknippa stress med att man har 
mycket att göra som man inte hinner med. Även när det gäller stressrelaterade besvär finns en skillnad mellan könen. Flickorna anger 
främst huvudvärk och magvärk medan pojkarna främst anger smärtor i bröst och lungor. De äldre eleverna skiljer mellan positiv och 
negativ stress och kan förklara stressens positiva och negativa sida. I hemmet stressas barnen framförallt av att föräldrarna är stressade 
innan och efter jobbet. Av de barn som ägnar sig åt fritidsaktiviteter tycks dessa i flickornas fall upplevas som lustbetonade, medan 
pojkarna upplever sina aktiviteter som prestationsinriktade och förenade med tidspress.  I skolan är det framförallt konkurrens, prov, 
läxor, redovisningar och tidspress som är källor till stress. Ett par elever upplever ljudnivån i klassrummet som störande och nästan 
samtliga elever uppger att rasterna gör så att de känner sig stressade. Dels på grund av att de inte hinner färdigt innan rasten, dels för 
att de tvingas jäkta till och från lektioner.  Som lärare har man goda möjligheter att förebygga och motverka denna negativa stress hos 
eleverna. Litteraturen pekar på inslag av avslappningsövningar och lek, förändringar i kravbilden och införande av livskunskap på 
schemat. Även ett ökat elevinflytande skulle kunna minska risken för att elever utsätts för negativ stress i skolan.  
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1 INLEDNING 
 
 
Jag har valt att skriva om stress för att det är något som känns aktuellt och 
viktigt att belysa. Att stressen har ökat i vårt samhälle kan knappast ha undgått 
någon. Den senaste tiden har stress varit föremål för såväl forskares som 
massmedias uppmärksamhet och larmrapporterna har avlöst varandra. Vuxnas 
stress har relativt länge varit ett uppmärksammat och välkänt fenomen. Numera 
lyfts dock stress fram som ett problem också för barn och ses som orsak till 
olika typer av psykosomatiska besvär som många barn idag har. En nyligen 
gjord Temoundersökning, med syfte att kartlägga lärares arbetssituation, visar 
att 90 procent av de tillfrågade pedagogerna upplever att stressen hos barn har 
ökat. 1 
 
Den debatt som förts och mycket av den forskning som har bedrivits om stress 
hos barn har oftast varit relaterad till vuxnas upplevelser och uppfattningar av 
barns stress. I de fall där man utgått från elevernas egna upplevelser är det i 
huvudsak de äldre barnen och ungdomarna som har tillfrågats. Vad de yngre 
barnen blir stressade av tycks inte ha framkommit i debatten. Kanske beror det 
på att de inte har tillfrågats eller att de inte har kunnat sätta ord på hur, och vad, 
de känner. Jag saknar dock barnperspektivet i den forskning och den debatt som 
rör stress hos barn. 
 
Som lärare vill jag att mina elever ska känna sig lugna och trygga i skolan. Men 
för att kunna eftersträva detta krävs kunskaper om vad barn blir stressade av och 
hur jag som lärare kan motverka och förebygga den stressen. Med dessa 
utgångspunkter finner jag det intressant att undersöka elevers egna tankar och 
funderingar kring stress.   
 
 

                                                

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med denna studie är att empiriskt undersöka elevers 
upplevelser av stress. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar 
formulerats, vilka jag kommer att försöka besvara i mitt arbete. 
 

• Vilka uppfattningar har barn av begreppet stress? 
• Vilka erfarenheter har barn av stress?  
• Kan skillnader påvisas mellan pojkars och flickors upplevelser av stress 

och i så fall vilka är skillnaderna? 
• Skiljer sig barns upplevelser av stress åt beroende på ålder och på vilket 

sätt skiljer de sig åt? 
 

1 TEMO, Lärarförbundet & TCO (2002). 
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• Hur kan man som lärare förebygga och motverka stress hos elever? 
 
I den empiriska studien avser jag att undersöka hur 12 elever ser på begreppet 
och fenomenet stress samt vilka upplevelser de har av stress i sin vardag. För att 
få en teoretisk grund att stå på inför min empiriska studie avser jag också att 
tillägna mig kunskaper om stress och aktuell stressforskning. Detta redovisas i 
en bakgrund. 
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2 BAKGRUND 
 
I detta kapitel kommer jag att definiera begreppet stress utifrån aktuell 
stressforskning och utifrån olika perspektiv. Sedan fokuserar jag på den 
forskning som rör barn och stress. Forskningen omfattar orsaker till stress, olika 
typer av stressreaktioner, stresshantering och hur stress kan förebyggas och 
motverkas. Dessutom redovisas resultat från aktuella undersökningar och 
studier.  
 
 
2.1 Kort begreppsanalys 
 
2.1.1 Stressbegreppets utveckling 
I mitten på 1800-talet introducerade den franske fysiologen Claude Bernard sina 
teorier om att kroppen fungerar som den gör på grund av att den strävar efter 
stabilitet och jämvikt. Kroppen påverkas av miljön, vilket leder till fysiska och 
psykiska processer som har till uppgift att återställa balansen i kroppen.2 
Bernards tankar utvecklades vidare av den amerikanske professorn i medicin, 
Walter B. Cannon, under 1900-talets första decennier. Han lyckades då beskriva 
kroppens kamp- eller flyktreaktion då den utsätts för yttre påfrestningar och 
vilken roll stresshormonerna spelar i reaktionen. Cannon menade att kroppens 
inre miljö balanseras via det sympatiska nervsystemet. Denna förmåga att 
upprätta en stabil inre jämvikt trots yttre påverkan är en anpassningsstrategi som 
utvecklats genom evolutionen.3 
  
På 1950-talet lanserades för första gången begreppet stress av Hans Selye, en 
österrikisk-kanadensisk fysiolog verksam vid University of Montreal i Kanada. 
Han införde stress som en beteckning för de reaktioner som utlöses då kroppen 
utsätts för någon form av skadlig påfrestning. Dessa påfrestningar kallade han 
för stressorer. Selyes teorier byggde på djurförsök och gällde kroppens 
reaktioner på fysiska påfrestningar som köld, syrebrist och blodförlust. Enligt 
Selye följer reaktionerna ett stereotypt mönster i tre steg. Alarm, resistens och 
utmattning. Detta mönster, som han benämnde GAS (General Adoption 
Syndrome), är inprogrammerat i människan och utlöses automatiskt vid en 
skadlig påfrestning. Selyes teorier om att en påfrestning automatiskt utlöser 
samma reaktion hos alla individer mottogs med kritik från flera håll.4  
  
Psykologiprofessorn Richard S. Lazarus vid Berkeley-universitetet I USA 
integrerade under 1960-talet begreppet stress i psykologisk teori, genom att 
                                                 
2 Währborg, P. (2002). 
3 Frankenhaeuser, M. (1993). 
4 Währborg, P. (2002). 
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betona samspelet mellan människan och hennes miljö. Lazarus pekade på hur 
olika individer kan reagera olika på samma stressor beroende på hur individen 
tolkar situationen och beroende på den psykosociala miljön. 5 
 
 
2.1.2 En modern definition av begreppet stress 
Stressforskaren Peter Währborg beskriver dagens stressforskning som en 
integrerad vetenskap med en social, psykologisk och medicinsk aspekt. 
Währborg menar därför att det inte finns någon riktig definition för att objektivt 
kunna beskriva vad som menas med stress. 6 Enligt stressforskaren Marianne 
Frankenhaeuser kan dock stress beskrivas som att individens förmåga ställs mot 
omgivningens krav, vilket innebär att olika individer kan reagera olika på 
samma typ av påfrestning. En modern definition av stress innebär således att 
hänsyn tas till individens unika svarsmönster. Hur en individ svarar på olika 
typer av påfrestningar, stressorer, avgör individens reaktion.7 
 
 
2.1.3 Positiv och negativ stress 
När Selye introducerade begreppet stress skiljde han mellan god och ond stress. 
Den goda stressen innebär en hälsosam anpassning som gynnar människan. Den 
onda stressen innebär däremot en ohälsosam anpassning som kan leda till 
sjukdomar om den pågår under en längre tid.8 Negativ stress framkallas då 
kraven överstiger individens förmåga eller då kraven är för lågt ställda så att 
individen inte kan använda hela sin förmåga. Den negativa stressen hämmar och 
begränsar människan. Om det råder balans mellan krav och förmåga kan 
individen uppleva den positiva stressen som fungerar som en drivkraft, en 
utmaning, och som får oss att våga pröva och utvecklas.9  
  
 
2.1.4 Olika perspektiv på stress 
Stress berör hela människan och ett samspel råder mellan individens personliga 
egenskaper, omgivningens krav och kroppens eget försvar. Stress kan således 
förklaras utifrån ett biologiskt, psykologisk och socialt perspektiv.10 
 
Den biologiska aspekten av stress innebär att en förändring sker i den bilogiska 
jämvikten. När individen utsätts för akut stress bearbetas detta i hjärnbarken. 
Därifrån går signaler till hjärndelen hypothalamus från vilken till exempel 

                                                 
5 Frankenhaueser, M. (1993). 
6 Währborg, P. (2002). 
7 Frankenhaueser, M. (1993). 
8 Währborg, P. (2002). 
9 Frankenhaeuser, M. (1993). 
10 Währborg, P. (2002). 
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kroppstemperatur, vätskebalans och matintag regleras. Signalerna går vidare till 
binjurarna via två vägar. Den ena vägen leder till binjurebarken och den andra 
vägen leder till binjuremärgen via det sympatiska nervsystemet. Binjurebarken 
avger stresshormonet kortisol som förs ut via blodet och påverkar hjärnan och 
kroppens vävnader. Binjuremärgen avsöndrar stresshormonerna adrenalin och 
noradrenalin som förs med blodet ut till olika organ i kroppen. Frisättningen av 
stresshormonerna noradrenalin, adrenalin och kortisol leder bland annat till att 
hjärtat slår fortare, blodtrycket stiger, luftrören vidgas, salivutsöndringen ökar 
och att tarmaktiviteten minskar. Kroppen reagerar också med ökad 
muskelspänning och vakenhet.11  Kroppens svar på stress är gammalt och 
utvecklades för att hantera akuta och livshotande situationer. På samma sätt som 
stenåldersmänniskorna reagerade med kamp eller flykt då de ställdes inför en 
fara, på samma sätt regerar människan idag. Då var dessa reaktioner 
livsavgörande, i dag kan samma reaktioner leda till problem. I dagens samhälle 
ställs människan inför mentala hot och konflikter som det inte går att fly eller 
kämpa mot fysiskt. Systemet som förr var en hjälp för individen att reagera i 
akuta situationer har idag förlorat lite av sin funktion och kan leda till försämrad 
hälsa. Kropp och hjärna anpassar sig vid akut stress men vid långvarig och 
övermäktig stress upphör anpassningsprocessen och övergår istället till en 
nedbrytningsprocess.12 
 
Den psykologiska aspekten av stress innebär att det är individens varseblivning, 
tankar, känslor, motiv och föreställningar som avgör graden av stress. Det kan 
handla om hur individen tolkar en situation eller hanterar en motgång men även 
hur individen hanterar känslor, i synnerhet negativa. Ur en psykologisk aspekt 
avgörs alltså graden av stress utifrån en individs egenskaper. 13  
 
Utifrån en social aspekt förklaras stress snarare utifrån faktorer i omgivningen 
och i kulturen än utifrån egenskaper hos individen.14 Stressforskaren Lennart 
Levi beskriver det som att individens förmåga inte lever upp till omgivningens 
krav och att individens behov inte tillfredsställs av omgivningen.15 Om krav inte 
överensstämmer med förmåga är det miljön som behöver förändras. Det kan 
vara den fysiska miljön men också den psykosociala miljön.16  
 
 
 

                                                

 
 

11 Frankenhaeuser, M & Ödman, M. (1983).  
12 Währborg, P. (2002). 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Levi, L. (1993). 
16 Frankenhaeuser, M. (1993). 
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2.2 Forskning om barn och stress 
 
2.2.1 Orsaker till stress hos barn  
För att förstå orsakerna till varför barn blir alltmer stressade krävs en helhetssyn 
på barnet. Det innebär att se kopplingen mellan barnets upplevelser, faktorer i 
omgivningen och barnets reaktioner.17 Med andra ord innebär det att beakta de 
olika perspektiv av stress som tidigare redogjorts för. Det vill säga det 
biologiska, psykologiska och sociala perspektivet av stress.  

I stressforskningen brukar man skilja på tre typer av stress: Stress som utlöses i 
en konkret situation (kamp eller flykt), till exempel då en elev utsätts för 
mobbning. Posttraumatisk stress som är en långvarig psykisk reaktion hos barn 
som varit utsatta för chockartade upplevelser. Posttraumatisk stress är 
framförallt vanligt hos invandrarbarn som kan ha med sig krigsupplevelser från 
hemlandet som de inte har kunnat bearbeta. Slutligen skiljer man också på stress 
orsakat av samhällets snabba utveckling och ökade krav som leder till stressade 
vuxna, vilket i sin tur leder till stressade barn.18  

Mobbning och annan kränkande behandling bedöms vara en av de största 
stressfaktorerna i skolan. I en studie från 1999 konstaterar Skolverket att den 
främsta orsaken till kränkande behandling i skolan är bristen på goda sociala 
relationer, trygghet och respekt för andras integritet. Problem med kränkningar 
ser olika ut beroende på skolår men gemensamt är att de ofta sker i miljöer där 
lärare och föräldrar inte har kontroll, till exempel på skolgården och till och från 
skolan.19 Enligt Währborg finns det studier som visar att mobbning ger 
allvarliga stressreaktioner. Det är dock barnets upplevelse av situationen som 
utlöser själva stressen, inte den faktiska situationen. Det räcker alltså med att 
barnet känner sig illa omtyckt för att barnet ska reagera med stress.20 
 
Under skolåren blir kamratrelationer allt viktigare och barnet präglas av hur det 
bemöts av kamraterna. Specialpedagogen Ylva Ellneby menar att brister i ett 
barns sätt att kommunicera kan orsaka stress. Barn som inte kan uttrycka sina 
känslor och upplevelser med ord gör det genom andra kanaler i stället, till 
exempel genom att bli inåt- eller utåtagerande. Detta kan innebära att 
kamraterna tar avstånd från barnet, vilket i värsta fall kan leda till att beteendet 
förstärks. Barnet blir frustrerat över att inte kunna uttrycka sina känslor och att 
inte accepteras av omgivningen. 21  
  
                                                 
17 Sandelin, G. (2000). 
18 Ibid. 
19 Skolverket (2000). 
20 Währborg, P. (2002). 
21 Ellneby, Y. (1999). 
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Skolverket genomförde år 2000 en undersökning av elevers attityder till den 
svenska skolan. De skolår som undersökningen omfattade var grundskolans 
högre år samt gymnasiet.  Undersökningen visar att den upplevda stressen har 
ökat i samtliga skolår och att stressen är förknippat med för högt ställda krav 
och en arbetstakt som inte passar eleverna. Skolverket ser de ökade kraven som 
ett resultat av samhällets snabba utveckling.22 Barnpsykiatrikern Gideon Zlotnik 
anklagar en mängd olika grupper i samhället för att överskrida barns 
psykologiska minimiålder.  Enligt Zlotnik har varje barn en psykologisk 
minimiålder som inte får överskridas. Det handlar om barnets emotionella 
mognad, utveckling av konkret och abstrakt tankeförmåga samt förmåga att 
skilja mellan fantasi och verklighet. Zlotnik menar att denna ålder överskrids 
både i och utanför skolan av föräldrar, lärare, psykologer och politiker liksom av 
mediebranschen, reklambranschen, kosmetikaindustrin, leksaksindustrin och den 
professionella idrottsvärlden. I skolan av lärare som ställer felaktiga krav på 
eleverna och utanför skolan av det ökade nyhets- och informationsflödet. Barn 
överröses med information som de inte kan ta till sig. TV, filmer, nyheter och 
TV-spel liksom reklam stressar barn. Zlotnik är kritisk till att föräldrar suger in 
barnen i deras vuxenvärld. Allt ska förklaras; varför barn svälter, varför 
kvicksilver är farligt och så vidare. Han menar att det måste finnas gränser 
mellan vuxnas och barns liv. Barn ska inte behöva känna till allt. 23 I skolan 
ställs barn inför krav som inte passar deras ålder och utvecklingsnivå. Det kan 
röra sig om för höga krav som barnet känner att det inte förmår leva upp till. 
Med det kan också röra sig om för lågt ställda krav i förhållande till elevens 
förmåga. I båda fallen handlar det om en felaktig kravbild.24 En felaktig kravbild 
i kombination med en upplevelse av att inte kunna påverka sin situation, till 
exempel vid läxläsning, prov eller fritidsintressen, leder lätt till stress hos barn.25 
Konkurrens leder också till stress, framförallt hos de barn som inte lyckas 
prestera enligt egna och andras förväntningar.26   
 
Enligt Christina Åhlander, ombud för BRIS, har antalet samtal till Barnens 
Hjälptelefon som rör stress och prestationskrav ökat markant de senaste fem 
åren. I samtalen med barnen har det visat sig att stressen ofta grundar sig i för 
många aktiviteter. Det finns ingen tid för avkoppling och eftertanke. Ibland 
uppger barnen att de ägnar sig åt aktiviteterna för att göra föräldrarna glada, inte 
för att de själva tycker att det är kul.27 Ellneby menar att barn saknar tid att bara 
vara. Hon kallar denna stressor för överfylld almanacka. Förutom aktiviteter ska 
barnet hinna med skolarbete, vara med kompisar och umgås med familjen.     

                                                 
22 Skolverket (2000). 
23 Zlotnik, G. (1999). 
24 Ellneby, Y. (1999). 
25 Levi, L. (2000). 
26 Hannaford, C. (1995). 
27 Andersson, S. (2002). 
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Familjens sociala samspelsmönster och händelser som drabbar familjen kan 
också leda till att barn reagerar med stress.28 Föräldrar kan ha svårt att hinna 
med arbete, familj och intressen eller så finns en oro för familjens försörjning 
och trygghet. Det kan också röra sig om sjukdom eller skilsmässa i familjen som 
stör relationerna. Om föräldrar själva är stressade och mår dåligt kan det var 
svårt för dem att uppmärksamma barnets behov och intressen. Dessutom 
påverkas barnet av att se sina föräldrar må dåligt. När det gäller föräldrars 
separation eller skilsmässa kan enbart rädslan för att föräldrarna skall skilja sig 
upplevas stressande av barnet. Hur barnet hanterar en faktisk skilsmässa beror 
mycket på hur föräldrarna hanterar den och huruvida den är omgärdad av 
konflikter. 29 
 
Barn knyter tidigt an till saker och ting ur ett psykologiskt behov snarare än ur 
ett ägarbehov. Därför innebär en förlust av ett husdjur, en bästis som flyttar eller 
en lärare som slutar att barnet reagerar med oro och stress.30 Ellneby menar att 
det ofta råder motsättningar mellan barns och vuxnas intressen och att det är 
barnen som tenderar att hamna i kläm. En lärare kanske vill byta jobb eller ta 
ledigt vilket innebär att barnen i klassen får en ny vuxen att skapa en relation 
till.31 I Währborgs undersökningar finns det elever som bytt lärare upp till 14-15 
gånger per termin. Währborg kritiserar av den anledningen ålderintegrering av 
elever eftersom barn tvingas knyta nya relationer till andra barn varje höst för att 
sedan skiljas varje sommar.32 När barn tvingas till många nya relationer kan de 
till slut upphöra att knyta an eftersom de vet att personen snart kommer att bytas 
ut.  
 
Det som kan orsaka stress hos barn är också faktorer i barnets fysiska miljö.33 
Barns klagomål på den fysiska miljön i skolan gäller framförallt hög ljudnivå, 
dålig luft och otrevliga toaletter.34 Höga ljudnivåer liksom buller orsakar inte 
bara stress utan påverkar också funktioner som koncentration, uppmärksamhet 
och språkutveckling. I skolan kan ljudnivåerna nå styrkor som är tillräckliga för 
att orsaka hörselskador. Stressreaktionerna på buller förstärks om miljön också 
ställer krav på koncentration och uppmärksamhet, vilket miljön i skolan gör.35 I 
skolan kan buller och hög ljudnivå bero på för stora barngrupper, olämplig 
rumsplacering, dålig akustik eller för få vuxna som kan kontrollera ljudnivån. 
Utanför skolan kan bullret komma från trafik, bakgrundsmusik och 
                                                 
28 Währborg, P. (2002). 
29 Ellneby, Y. (2000). 
30 Wallin, M. (2001a). 
31 Ellneby, Y. (2000). 
32 Wallin, M. (2001a). 
33 Währborg, P. (2002). 
34 Socialstyrelsen (2001). 
35 Währborg, P. (2002). 

  - 10 -   



    

hushållsapparater.36 Det finns också barn som hör alla låga frekvenser, som till 
exempel fläktljud och skrapande stolar, för bra.  Detta märks inte alltid på ett 
vanligt hörseltest, vilket innebär att barnets stressreaktioner på dessa störande 
ljud inte alltid möts med förståelse från omgivningen.37 
 
 
2.2.2 Stressreaktioner 
Forskningen beskriver barns reaktioner på stress som emotionella, kognitiva och 
beteendemässiga. Dessutom kan stress också leda till psykosomatiska symtom 
och sjukdomar.38 Enligt Ellneby kan följande varningstecken tyda på att barnet 
är stressat:  

• Koncentrationsproblem, rastlöshet  
• Impulsivitet  
• Nedstämdhet eller känslan av hopplöshet  
• Har ofta ont i huvudet eller magen  
• Blir lätt arg  
• Initiativlöshet  
• Stamning 
• Sover mer/mindre än vanligt  
• Tandgnissling  
• Mardrömmar  
• Råkar lätt ut för olyckor  
• Frekventa toalettbesök  
• Dålig aptit eller tröstätande  
• Hårdhänthet  
• Känslor av att inte duga  
• Trötthet  

Barn kan reagera känslomässigt på stress på olika sätt. De kan bli inåt- eller 
utåtagerande och uppträda trotsigt genom att vägra göra saker eller att förstöra. 
Andra känslomässiga reaktioner på stress kan vara oro, ångest och nedstämdhet. 
En del barn väljer att fly från det som stressar dem, till exempel genom att skjuta 
upp läxor som skall göras eller genom att sova och titta på TV.39 När det gäller 
kognitiva reaktioner på stress är dessa framförallt glömska, koncentrations-
svårigheter och inlärningssvårigheter. I skolan kan stressade barn reagera med 
okoncentration och svårigheter att följa med under lektionerna, vilket hindrar 
inlärningsprocessen.40 Beteendemässiga reaktioner på stress kan vara att barnet 

                                                 
36 Währborg, P. (2002). 
37 Ellneby, Y. (1999). 
38 Währborg, P. (2002). 
39 Ellneby, Y. (1999). 
40 Hannaford, C. (1995). 
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tappar aptiten eller tröstäter. Mat- eller drogbegär ses som en vanlig reaktion på 
stress hos både barn och vuxna. Stress kan också utlösa fobier och rädslor av 
olika slag.41 
 
Stress resulterar ofta i psykosomatiska besvär och kan leda till allvarliga 
sjukdomstillstånd. De vanligaste psykosomatiska besvären är relaterade till 
magen som till exempel magont, kräkningar och diarré. Hudbesvär, eksem, 
allergier kan också relateras till stress, liksom huvudvärk som är ett vanligt 
symtom under skoltiden.42 De barn som ringer till BRIS, Barnens Hjälptelefon, 
och uppger att de känner sig stressade klagar framförallt på huvudvärk, magvärk 
och nedstämdhet. 43 Enligt en enkätundersökning uppger 95 procent av 
tillfrågade skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer att andelen elever 
med stressrelaterade besvär har ökat. Det rör sig om koncentrationsproblem, 
nedstämdhet, aggressivitet, trötthet, dålig självkänsla, värk i huvud, rygg och 
mage samt problem med kamrat- och vuxenrelationer.44 En undersökning visar 
att fler flickor än pojkar upplever sig ha psykosomatiska besvär.45 En annan 
visar att elever i de lägre skolåren främst besväras av huvudvärk och irritation 
medan elever i de högre skolåren också anser sig besväras av koncentrations-
svårigheter, sömnsvårigheter, magvärk och ryggvärk.46  
 
Währborg har i sina studier upptäckt att pojkar och flickor reagerar olika på 
långvarig stress. Pojkar reagerar ofta med utåtvända beteenden som aggression 
medan flickor tycks reagera med inåtvända beteenden.47 Östgötastudien från 
1980-talet uppvisar liknande resultat.48 Enligt Währborg kan det finnas både 
bilogiska och kulturella förklaringar till denna skillnad.49  Frankenhaeuser har 
dock i sin forskning funnit skillnader i pojkars och flickors adrenalinutsöndring. 
Pojkar tycks utsöndra mer adrenalin under prestationskrävande aktiviteter och 
det tycks också finnas ett samband mellan hög adrenalinnivå och god prestation. 
Hos flickor har något sådant samband inte hittats.50 Trots resultaten bortser inte 
Frankenhaeuser från att skillnaderna skulle kunna förklaras utifrån kulturella 
mönster. Frankenheuser menar att den manliga rollen är förknippad med att 
prestera och hävda sig i konkurrens med andra medan kvinnors roll mer 
förknippas med relationer och omsorg till andra. Detta kulturellt nedärvda 
mönster skulle då gälla även för barn, menar Frankenhaeuser.51  
                                                 
41 Ellneby, Y. (1999). 
42 Ibid. 
43 Andersson, S. (2002). 
44 Barnombudsmannen (2002). 
45 Marklund, U. (1997). 
46 Barnombudsmannen (2001). 
47 Währborg, P. (2002). 
48 Cederblad, M & Höök, B. (1991). 
49 Währborg, P. (2002). 
50 Frankenhaeuser, M & Ödman, M. (1983). 
51 Ibid. 
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2.2.3 Att förebygga och motverka stress hos barn  
Flera undersökningar gjorda den senaste tiden tyder också på ökad stress hos 
barn, framförallt i skolan. Till BRIS Vuxentelefon ringer föräldrar och 
skolpersonal som oroar sig över den ökade stressen bland barn.52 
Fritidspedagoger och förskollärare upplever att ljudnivån har blivit högre och att 
det har blivit stökigare i barngruppen. Lärare upplever också att barnen oftare 
uppvisar stressrelaterade besvär.53 I en undersökning gjord av Barnombuds-
mannen tillfrågades elever om vad som måste till för att minska stressen i 
skolan. Svaren rörde både skolan som organisation och lärarens arbete. BO 
tolkar elevernas svar som att en rad förändringar måste till för att minska 
stressen hos barn i skolan. Framförallt ser man att det i skolan måste finnas tid 
till avkoppling, barngrupperna måste minskas i antal elever och eleverna måste 
få lära sig metoder för att hantera stress och krav. BO förespråkar också ett ökat 
inslag av estetiska ämnen som motvikt till de teoretiska ämnena. Sist men inte  
minst poängterar man vikten av elevernas medinflytande och möjlighet att 
påverka sin situation i skolan.54 TCO: s ordförande Sture Nordh och 
Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz skriver i sin debattartikel att man för 
att komma tillrätta med stressen hos barn i första hand måste öka resurserna till 
skolan. 55 Kommunala nedskärningar har drabbat främst de verksamheter som 
rör barn och har skett genom minskad personal och större barngrupper.56 
Forskning visar på ett samband mellan ökad klasstorlek och minskad trivsel hos 
elever. 57 
 
Währborg beskriver stress som en våg, med det som orsakar stress i den ena 
vågskålen och det som motverkar stress i den andra. Han menar att människan 
mår bäst då vågen väger jämnt. Enligt Währborg har inte stressen ökat utan det 
är vågskålen med faktorer som skyddar mot stress som har blivit lättare.58 De 
viktigaste skyddsfaktorerna anses vara självkänsla, social kompetens och 
tillgången på nära vänner.59 Barn som har ett gott självförtroende, är positiva, 
kreativa och självständiga anses tåla stress särskilt bra.60 Enligt Währborg är 
också inflytande och kontroll över den egna tillvaron viktiga skyddsfaktorer. 
Självkänsla, självförtroende, kreativitet och självständighet är egenskaper som 
alla kan utvecklas hos ett barn. Inflytande och kontroll över den egna tillvaron 

                                                 
52 Andersson, S. (2002). 
53 TEMO, Lärarförbundet & TCO (2002).  
54 Barnombudsmannen (2001).  
70 Barnombudsmannen (2002).  
71 Skolverket (2001). 
55 Preisz, E-L & Nordh, S. (2002). 
56 Rädda Barnen (1998).  
57 Granström, K. (1998). 
58 Währborg, P. (2002). 
59 Herrting, A. & Samuelsson, J. (red.) (2000). 
60 Cederblad, M. (2001). 

  - 13 -   



    

handlar dels om barnets inställning, dels om hur barnets reella inflytande över 
sin tillvaro ser ut.61   
 
Stresshantering eller coping som det också kallas är en term för olika strategier 
att hantera påfrestningar och krav. Fysisk aktivitet, rätt kost, god sömn liksom 
olika former av avslappningsövningar har visat sig kunna påverka hanterandet 
av stress.62 Ellneby menar att det först och främst är viktigt att göra barnen 
medvetna om stress. Detta kan göras genom att samtala med eleverna om vad 
stress är, hur den kan upplevas och vilka strategier som kan användas för att 
hantera stressen.63   
 
Fysisk aktivitet 
Währborg poängterar vikten av att barn får röra på sig och att de måste få lära 
sig på andra sätt än genom att sitta still och lyssna.64 Fysisk aktivitet tros skydda 
mot stress och stressrelaterade besvär som huvudvärk, magvärk, ryggvärk och 
trötthet. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. En förklaring är att fysisk 
aktivitet stärker det psykiska välbefinnandet och därmed förmågan att klara 
påfrestningar. En annan förklaring är att fysisk aktivitet ökar muskelstyrkan och 
smidigheten, vilket kan förebygga spänningstillstånd i kroppen.65 Währborg vill 
införa mer fysisk aktivitet i skolan, präglad av lek och utan inslag av konkurrens 
och tävling.66 Leken, som ska vara fri till sin natur, ökar barnets kreativa 
förmåga och stärker koncentrationen.67 Elkind ser leken som naturens sätt att ta 
hand om både barns och vuxnas stress.68  
 
Avslappning 
Många skolor ägnar sig åt massage, eller positiv beröring som de också kallas. 
När barn masserar eller blir masserade av varandra utsöndras lugn och ro-
hormonet oxytocin, vilket gör att nivån av stresshormonet kortisol sjunker. 
Effekterna är positiva. Puls och blodtryck sjunker och barnen känner sig lugna 
och avslappnade och koncentrationsförmågan stärks. Dessutom ökar förståelsen 
och respekten till varandra.69  
 
Livskunskap 
Syftet med livskunskap är att skapa ett tryggt socialt emotionellt klimat som 
underlättar inlärning och stävjar mobbning. Detta innebär att alla barn måste få 

                                                 
61 Ellneby, Y. (1999). 
62 Nationalencyklopedin (2000). 
63 Ellneby, Y. (1999). 
64 Wallin, M. (2001a). 
65 Ellneby, Y. (1999).                                            
66 Wallin, M. (2001a). 
67 Ellneby, Y. (1999). 
68 Elkind, D. (1981). 
69 Ellneby, Y. (1999).  
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tillägna sig sociala emotionella färdigheter. I dessa färdigheter ingår empati, 
motivation, självkännedom samt att kunna hantera sina känslor och förhållanden 
till andra.70 Zlotnik menar att man i skolan ensidigt fokuserar på teoretiska 
kunskaper och att barnens känslomässiga utveckling därför kommer i 
skymundan. Barn måste få sätta ord på sina känslor, såväl positiva som negativa, 
annars uttrycks de lätt genom andra kanaler. Genom att samtala med barn om 
stora livsfrågor, där alla deltar och har inflytande över samtalet, tränas barnens 
sociala förmåga. Det handlar om att kunna lyssna och diskutera likväl som att 
visa egna känslor och ta emot andras verbala och icke-verbala reaktioner. Dessa 
typer av samtal utvecklar barnens självkänsla, självkontroll, empatiska förmåga 
liksom deras förmåga att hantera oväntade händelser och nya situationer. 
Samtalen utvecklar också arbetsförmågan när det gäller att sätta upp egna mål, 
ta eget ansvar för sitt lärande och fatta egna beslut.71 
 
Justera kravbilden 
Barns självkänsla hänger samman med situationer och prestationer i vardagen. 
När ett barn lyckas med uppgifter stärks självkänslan. För att alla barn ska få 
möjlighet att känna att de har lyckats måste läraren ställa rimliga krav på barnet. 
Kraven ska innebära en utmaning men ska också vara möjliga att nå för barnet. 
Det innebär att kraven varken får understiga eller överstiga barnets förmåga.72 
Att ändra på kravbilden innebär också att ändra på förväntningar som kan finnas 
på ett barn och som han eller hon mer eller mindre tvingas leva upp till. Miller 
menar att läraren bland annat ska undvika att döma och fördöma en elevs 
beteende. Istället för att bestraffa en elevs beteende, vilket ofta leder till att det 
negativa beteendet förstärks, ska man i stället belöna eleven när den beter sig 
bra. Belöningar förstärker inte bara utan kan också förändra.73  

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Ellneby, Y (1999). 
71 Zlotnik, G. (1999). 
72 Herrting, A. & Samuelsson, J. (red.) (2000). 
73 Miller, M, S. (1985). 
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3 METOD 

 
3.1 Kvalitativ metod 
Enligt Holme & Solvang ger en kvalitativ metod en helhetsbild och en ökad 
förståelse för det som man avser att undersöka. 74 Jag har därför valt att göra en 
kvalitativ undersökning för att kunna beskriva och få en djupare förståelse för 
hur barn ser på och upplever stress. Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger 
enligt Holme & Solvang i att undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal 
och en vardaglig situation. Här strävas efter att få informanterna att påverka 
samtalets utveckling och på så sätt utövas den minsta styrningen över deras 
svar.75 Jag har således valt att genomföra öppna och ostrukturerade intervjuer 
som mer har haft formen av ett samtal. Istället för färdiga intervjufrågor har jag 
valt att beröra vissa områden för att lättare kunna jämföra barnens svar i 
analysen. Det viktiga var att dessa områden skulle beröras under intervjun, inte 
att områdena skulle tas upp i en viss ordning.76  
 
 

                                                

3.2 Barnperspektiv 
I litteraturgenomgången konstateras att det är barnets upplevelse av en situation 
och inte situationen i sig som utlöser stress. (Se sidan 8). Därmed blir barnets 
upplevelse väldigt viktig när det gäller att försöka förstå stress.  Ändå har jag 
funnit att det saknas studier om stress med ett tydligt barnperspektiv och att det 
finns få studier där yngre elever får ge sin bild av fenomenet stress. Av den 
anledningen finner jag det intressant att i min studie, utifrån ett barnperspektiv, 
utgå från elevers upplevelser av stress. 
 
Att använda sig av ett barnperspektiv i forskningen är intressant när man vill 
veta något om hur barn uppfattar sig själva, sin omgivning samt olika fenomen. 
Det som står i fokus för forskarens intresse är barnens uppfattningar och 
upplevelser av det undersökta fenomenet. För att kunna identifiera och beskriva 
barns perspektiv måste forskaren försöka se världen med barnets ögon. Konkret 
handlar det om att forskaren intresserar sig för vad barn ser, hör, upplever och 
känner. Uppgiften blir sedan att tolka det som blir tydligt ur barns perspektiv.77 
 
Att använda sig av ett barnperspektiv i forskningen har länge ansetts som ett 
tvivelaktigt sätt att tillgodose sig information på. Även om de fenomen som 
forskaren avsåg att undersöka i allra högsta grad rörde barnen ansåg man inte att 

 
74 Holme M, I & Solvang K, B. (1995). 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Lindh Munther, A. (red.) (1989). 

  - 16 -   



    

barn på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt kunde bidra med relevanta 
upplysningar. Utvecklingen har dock gått mot att det blir allt vanligare för 
forskare att utgå från ett barnperspektiv i sina studier. 78 Westlund menar att det 
idag finns en ökad tilltro till barns förmåga att vilja beskriva och berätta om sina 
upplevelser.79   
 
 
3.3 Förberedelser inför intervjuerna  
Jag har förberett intervjuerna genom att läsa in mig på ämnet stress för att på så 
sätt få en teoretisk grund att vila på inför min emiriska studie. Genom att skaffa 
mig en förförståelse i litteratur och forskning som rör stress förbättras mina 
möjligheter att kunna förstå och tolka det empiriska materialet. Sökning av 
litteratur har i huvudsak skett på universitetsbiblioteket vid Linköpings 
universitet, via deras lokala katalog Horizon och den nationella katalogen Libris. 
Sökorden har varit stress, barn och stress, stresshantering, stressforskning och 
barnperspektiv. Jag har sedan gått vidare i sökandet efter relevant material 
genom att studera litteraturlistor och referenser i den litteratur jag har fått fram 
genom sökningen. Det har varit relativt svårt att finna litteratur som rör barns 
stress. Däremot finns det mängder av litteratur som behandlar vuxnas stress.  
 
 

                                                

3.4 Urval av skola och elever 
Jag valde att genomföra mina intervjuer på en skola som ligger i en mindre stad 
i södra Sverige. Skolan har 160 elever i grundskolan fördelade på sju klasser 
från år ett till år sex. Det finns också en sexårsgrupp och ett fritidshem. 
Upptagningsområdet är sydöstra delen av stadens tätort och närliggande 
landsbygd. I området finns både villor och lägenheter och skillnaderna i 
elevernas hemförhållanden är stora, både socialt och ekonomiskt. Urvalet består 
av tre flickor och tre pojkar i år tre samt tre pojkar och tre flickor i år sex. Totalt 
intervjuades tolv elever. Anledningen till att jag ville intervjua lika många 
pojkar som flickor och i två olika stadier var för att jag ville se om det fanns 
någon skillnad mellan könen och mellan de olika åldrarna. Något som aktuell 
stressforskning och olika undersökningar visar. 
 
Jag tog kontakt med rektorn på skolan som i sin tur hänvisade mig till respektive 
klasslärare för år tre och år sex. Vid ett telefonsamtal med dessa valde jag 
slumpvis ut eleverna genom att säga ett nummer på klasslistan. Jag fortsatte tills 
jag hade tre pojkar och tre flickor i respektive klass. Sedan fick klassläraren ett 
brev som jag skrivit till elevernas föräldrar och som skickades hem till 

 
78Lindh Munther, A. (red.) (1989).  
79 Westlund, I. (1996). 
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föräldrarna via eleverna.(Se bilaga 1) Läraren meddelade sedan mig ifall 
föräldrarna gett sitt medgivande.  
 
I brevet till föräldrarna angavs syftet med undersökningen och föräldrarna 
informerades om att eleverna hade valts ut slumpmässigt.  Brevet innehöll också 
information om när och var intervjuerna skulle äga rum samt att intervjuerna 
skulle spelas in på band.  Likaså informerades föräldrarna om att 
intervjuresultaten enbart kommer att användas i forskningssyfte och att eleverna 
kommer att avidentifieras i utskriften.80 
 
 
3.5 Intervjuguide 
Intervjuguiden jag använde mig av är uppdelad i frågeområden som jag utgick 
från i mina intervjuer.(Se bilaga 2) Efter genomgång av teori och 
undersökningar som rör stress formulerade jag dessa frågeområden. Även om 
jag valde att genomföra ostrukturerade intervjuer, där syftet var att eleverna 
själva skulle styra samtalet, ville jag beröra vissa områden med alla elever. Detta 
för att lättare kunna jämföra elevernas svar med varandra utifrån syfte och 
frågeställningar.81  

                                                

 
 
3.6 Genomförande 
Samtliga intervjuer ägde rum på skolan under november månad. Intervjuerna 
varade cirka 30 minuter per elev. Vid samtliga intervjuer användes en 
bandspelare som placerades på bordet mellan mig och eleven. Kvale anser att 
det underlättar för forskaren att använda sig av bandspelare vid intervjutillfället 
då denne kan koncentrera sig på ämnet och på intervjuns dynamik. 82  
Intervjuerna genomfördes på en lugn plats utan insyn och risk för störande 
element under intervjuns gång. Enligt Pramling är detta en förutsättning för att 
barnen ska bibehålla sitt intresse för intervjun och känna sig trygga under 
intervjuförfarandet.83  Innan intervjuernas inleddes förklarade jag för eleverna 
att det var frivilligt att ställa upp och att de när som helst fick avbryta intervjun. 
Jag informerade också om att intervjun skulle spelas in på band och att det 
efteråt fanns möjlighet att lyssna på delar av det inspelade samtalet. Efter varje 
intervju antecknande jag sådant som inte inspelningen förmedlade. Det kunde 
till exempel vara kroppsspråk och ansiktsuttryck som på något sett 
kompletterade de muntliga utsagorna.84 
 

 
80 HFSR: s Etikkommitté (1991). 
81 Kvale, S. (1997). 
82 Ibid. 
83 Doverborg, E & Pramling, I (1985). 
84 Ibid. 
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Mina intervjuer var i form av ett samtal där jag utgick från en färdig 
intervjuguide för att försäkra mig om att alla områden berördes. Intervjuguiden 
består av områden som jag anser belyser syftet och de frågeställningar som jag 
har samt de teorier och tidigare forskning som jag har studerat. Då syftet var att 
eleverna på ett fritt sätt skulle berätta om sina upplevelser av stress följdes inte 
områdena kronologiskt under intervjun.85 Som inledning på intervjuerna valde 
jag att visa en bild som barnen fick berätta om och som föreställde en stressad 
person.(Se bilaga 3). Pramling förespråkar användandet av bilder i början på 
intervjuer med barn, eftersom det är lättare för barn att till en början tala om 
någon annan än sig själva och de slipper känna att samtalet till en början 
kommer för nära deras person.86     
 
 
3.7 Analysprocessen  
Jag började med att lyssna igenom banden ett antal gånger för att få en överblick 
över mitt material. Sedan transkriberades samtliga inspelade intervjuer ordagrant 
och lästes sedan igenom ett flertal gånger. Detta tillsammans med de 
anteckningar jag förde efter varje intervju och som rörde elevernas icke-verbala 
kommunikation. Därefter valde jag att kategorisera elevernas svar utifrån de 
frågeområden som intervjuguiden innefattar.  
 
I materialet har jag letat efter likheter och kvalitativa olikheter i elevernas 
uttalanden och slutligen har citat valts ut som bäst och mest träffsäkert belyser 
de olika kategorier som jag har funnit. De citat som finns återgivna i resultatet är 
exakt återgivna med undantag för avidentifiering och uteslutande av 
hummanden och liknande oartikulerade ljud. 
 
 
3.8 Metoddiskussion 
Det övergripande syftet med min studie har varit att undersöka hur elever ser på 
och upplever stress. Jag hade kunnat genomföra detta med hjälp av en 
kvantitativ metod men jag tror inte att en enkät hade kunnat ge det djup i 
undersökningen som jag önskade. Att låta eleverna själva få berätta om sina 
upplevelser och funderingar var för mig det viktigaste eftersom jag ville fånga 
barnens ”syn på saken”. Samtalsintervjuer som vetenskaplig metod har blivit 
mer och mer accepterade i forskarvärlden och tillämpas mer och mer i 
forskningen om barn. Denna metod lämpar sig väl då man vill öka kunskapen 
om barns vardagserfarenheter.87  
 
                                                 
85 Kvale, S. (1997). 
86 Doverborg, E & Pramling, I (1985). 
87 Lindh Munther, A. (red.) (1989). 
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Pramling skriver att validiteten är ett problem i barnintervjuer eftersom det kan 
vara svårt att identifiera vad som är barnets egna tankar och upplevelser och vad 
som sägs för att tillgodose intervjuaren.88 Skantze menar att det finns risker med 
att använda sig av intervjuer för att nå kunskap om barns perspektiv. För det 
första kan jag som vuxen ha inverkat styrande på barnen. För det andra kan det 
vara så att jag inte har förstått vad det är som barnen har sagt. Slutligen är det 
möjligt att jag som vuxen har ett så annorlunda sätt att föreställa mig omvärlden 
på att jag helt enkelt går miste om deras föreställningar.89 Jag är medveten om 
att elevernas svar kan ha påverkats av yttre faktorer så som deras förväntningar 
på intervjun. Eleverna kan ha också hämmats av att en bandspelare använts, 
vilket kan ha påverkat svaren. En annan aspekt är att jag omedvetet kan ha ställt 
ledande frågor till dem som jag har intervjuat, liksom att jag kan ha feltolkat 
deras svar under samtalet och vid analysen.90  
 
Fördelen med att använda sig av bandspelare under intervjun är att materialet 
kan lyssnas till i omgångar, vilket jag har utnyttjat som komplement till det 
transkriberade materialet. Till min hjälp har jag också haft de anteckningar som 
jag förde efter varje intervjutillfälle och som rörde barnens icke-verbala 
kommunikation. Detta har förhoppningsvis minskat risken för feltolkningar 
avsevärt.  
 
Jag har ej kunnat påverka urvalet av elever eftersom de valdes ut slumpmässigt. 
Risken med slumpmässiga urval är att man kan få elever som inte vill prata. 
Men det innebär också att man undviker den styrning som ett medvetet urval 
innebär.  För att ytterligare undvika styrning av intervjun valde jag att enbart 
formulera frågeområden som jag anser viktiga för att besvara syfte och 
frågeställningar. Dessa områden samlades i en intervjuguide. 
 
Att intervjua tolv elever är en liten undersökning, vilket innebär att inget 
generellt kan utläsas ur resultaten. De resultat som jag har kommit fram till kan 
alltså inte ses som någon absolut sanning och jag kan endast spekulera i om en 
större eller djupare undersökning skulle visa andra förhållanden. Däremot är 
resultaten intressanta på så sätt att de kan det lära oss om hur barn tänker kring 
stress och hur stress kan upplevas av barn.   
 
 
                                                 
88 Doverborg, E & Pramling, I (1985). 
89 Lindh Munther, A. (red.) (1989). 
90 Holme M, I & Solvang K, B. (1995). 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Resultaten från min empiriska studie redovisas under respektive frågeställning 
och frågeområde. De frågeställningar som berör skillnader mellan kön och ålder 
väves in under de andra delarna och kommer därför inte att redovisas för sig. 
Den frågeställning som berör lärarens möjlighet att motverka och förebygga 
stress besvaras i den andra delen. De citat som valts ut är de som jag anser bäst 
belyser respektive frågeområde och som belyser den spännvidd som finns 
mellan barnens funderingar och reflektioner. I de utvalda citaten har eleverna 
avidentifierats och kommer att benämnas till exempel pojke, år 3 eller flicka, år 
6. I direkt anslutning till resultaten analyseras valda delar med syfte att besvara 
mina frågeställningar. 
 
4.1 Barns uppfattningar av begreppet stress 
 
Samtliga intervjuade elever hade en klar uppfattning om vad stress är och vilka 
situationer som kan upplevas stressande. En flicka beskrev stress som att man är 
orolig. Dels berättade hon om ett tillfälle då hon flög utomlands och var orolig 
för att planet skulle störta, dels om då hennes katt blev sjuk och var tvungen att 
avlivas:  
 

Jag var orolig en gång när min katt… mamma skulle åka med den till 
veterinären. För dom skulle kolla om det gick att bota den eller inte. 
Hon hade en stor knöl och sen blev det flera knölar och då var han 
tvungen att avliva den och det ville inte jag. (Flicka, år 3) 
 

Tre andra flickor förklarade stress med att man är nervös och svettig. Åtta 
elever, jämnt fördelat mellan år och kön, förklarade att man har bråttom och är 
påskyndad när man är stressad. Stress innebär att ha massor att göra och inte 
hinna med. En pojke och två flickor sade att stress kan bero på att man är 
försenad till jobb eller skola.   
 

Stressad är man när man är försenad och när man känner att om jag 
gör det här hinner jag inte det här. Allt vill man göra samtidigt fast 
man kan inte. (Pojke, år 3) 

 
Två flickor i år 6 och en flicka i år 3 uppger att de får ont i huvudet av stress. 
Fyra flickor, två i år 3 och två i år 6, samt två pojkar i år tre uppger att de får ont 
eller känner ”pirr” i magen. En pojke i år 6 och en i år 3 känner smärta eller 
tryck i lungorna och bröstet. Två flickor uppger att de känner sig trötta.  
 

Man tänker så mycket så man inte kan tänka. (Pojke, år 3) 
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Alla elever gav uttryck för att stress är någonting som inte är bra och därför bör 
undvikas. Det verkade vara en spontan känsla som alla hade. Bland annat 
uppgav två pojkar att stress gör så att man inte kan tänka och så att man 
glömmer saker.  

 
Stress gör så att man glömmer. (Pojke, år 6) 

 
Bland de äldre eleverna fanns det dock de som hävdade att stress kan vara bra 
ibland. Fyra elever i år 6, två pojkar och två flickor, tyckte att stress kan vara bra 
ibland. Det positiva med stress uppges vara att man får en energikick som gör att 
man presterar bättre och lättare kommer i tid till olika saker.  
 

Man tvingar sig själv att hinna med det man ska göra. (Pojke, år 6) 
 

 
 
Analys: 
 
 
• Flickorna tenderade att förklara stress som att man blir orolig och nervös 

medan pojkarna, framförallt de äldre, beskrev stress som att man har mycket 
att göra som man inte har tid till. Stressen tycks i det senare fallet vara 
förknippad med aktiviteter i någon form. Resultatet tyder på att de äldre 
barnen är medvetna om att det finns en positiv och en negativ sida av stress. 
Eleverna talade om en energikick som gör att de anstränger sig lite extra. 
Samtidigt fanns uppfattningen att stress hindrar något, till exempel 
tankeförmågan eller koncentrationsförmågan. Två pojkar talade om att stress 
gör så att man inte kan tänka och att man får svårt att komma ihåg saker.  
 

• Många elever antydde att de ibland mår dåligt när de är stressade och kunde 
också sätta ord på hur. Flickorna får mest ont i huvudet och magen samt blir 
trötta medan pojkarna i större utsträckning känner av stressen i lungorna och 
bröstet.  
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4.2 Barns erfarenheter av stress 
 
4.2.1 Stress hemma och på fritiden 
Samtliga elever sade sig uppleva stress hemma även om inte alla uppgav att de 
själva brukar känna sig stressade så ofta. Alla tolv intervjuade elever berättade 
om föräldrar som är stressade, framförallt på morgonen då de ska iväg till 
jobbet men också när de kommer hem från jobbet och har mycket att göra 
hemma. Överlag är det mammorna som upplevs ha mycket att göra hemma 
samtidigt som de arbetar eller studerar hela dagarna. Två pojkar och två flickor i 
år 6 berättade om hur deras föräldrars stress smittar av sig så att de också bli 
stressade. Av den anledningen uppger flickorna och den ena pojken att de brukar 
försöka få sina föräldrar att lugna ner sig. Detta framförallt genom att erbjuda 
sig att hjälpa till hemma.  
 

Det är lugnt om mamma och pappa inte är stressade och man kan 
ligga och läsa och se på TV. Det är inte så många ljud som i skolan. 
(Flicka, år 3). 

 
Fem elever, varav en flicka och två pojkar i år 3 samt en pojke och en flicka i år 
6, ger uttryck för att de har ansvar för hushållssysslor eller brukar få passa och 
sköta yngre syskon då föräldrarna inte hinner, till exempel på morgonen. En 
flicka i år 6 tycker inte om när föräldrarna är stressade eftersom de inte har tid 
att lyssna då. 
 
Två pojkar och en flicka i år 6 och en flicka i år tre uppgav att de brukar känna 
sig stressade på morgonen eftersom de gärna vill sova längre men vet att de inte 
kan. Ofta försover de sig och får skynda sig till skolan utan att ha ätit frukost.   

 
Jag längtar till fyran för då har mamma lovat att jag ska få en egen 
nyckel och en egen väckarklocka. Då kan jag sova till klockan halv 
åtta och inte behöva gå upp och gå till frita när mamma går till jobbet. 
(Pojke, år 3) 
 

Två flickor och en pojke i år 6 tycker att det är stressigt med alla läxor som ska 
göras hemma.  
 

Det känns som om jag egentligen inte orkar göra läxorna när jag 
kommer hem. Jag vill ta det lugnt istället för att stressa. Om jag inte 
gjort klart läxorna när klockan börjar bli nio känner jag mig stressad. 
Ibland känns det som om jag glömt någonting. (Flicka, år 6) 
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Det vanligaste sättet att hantera stress på hemma är att ta det lugnt och försöka 
tänka på något annat. Totalt tio elever använder sig av den strategin. Vanligt 
bland de äldre barnen är också att lyssna på musik, se på TV, spela dataspel eller 
läsa. Andra sätt att gå tillväga är att sova eller vila, promenera samt vara med 
kompisar.  
 
Två pojkar i år 3 och två flickor i år 6 nämnde att de ägnade sig åt en aktivitet på 
fritiden. En flicka går på ridning, en annan flicka spelar handboll. Pojken i år 3 
spelar både hockey och fotboll, den andra pojken har basketträning. Flickorna 
beskriver sin träning som lugnande. När de håller på med sin aktivitet släpper 
alla andra tankar. Pojkarna talar om sin träning som något som man ska hinna 
packa och hinna i tid till samt prestera i.  
 

När jag rider blir jag så lugn. Då tänker jag bara på det jag ska göra. 
Däremot är det stressigt dit och hem. Har jag med mig allt? Är jag 
sen?  (Flicka, år 6) 
 
Jag spelar både hockey och fotboll. Jag tänker jämnt på att jag måste 
åka fort och göra mål. Mamma och pappa borde hjälpa mig att packa 
träningskläderna för jag hinner nästan aldrig till träningen.  
(Pojke, år 6) 

 
 
Analys: 
 
• Det som är intressant är att samtliga elever uttryckte att föräldrarna är 

stressade, framförallt på morgonen när de ska iväg till jobbet. Föräldrarnas 
stress tycks höra ihop med arbetet och sysslor i hemmet efter arbetsdagens 
slut. Fyra av sex elever i år 6 känner sig stressade när föräldrarna är det. 
Många av eleverna, både pojkar och flickor, tycks få ta ett ganska stort 
ansvar för hushållssysslor och yngre syskon.  
 

• Intervjuresultaten visar att det är elever i år 6 som stressas av läxor som ska 
göras. Det är också dessa elever som uppger att de påverkas av föräldrarna 
stress. 

 
• Dataspel, TV och filmer nämns i litteraturen som orsaker till stress. Det är 

högst intressant med tanke på att många av barnen uppgav att de brukar titta 
på TV och spela dataspel för att bli av med sin stress. Många elever uppgav 
också att de för att koppla av brukar läsa, lyssna på musik, gå ut och gå, sova 
och vila samt vara med kompisar.   
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• De båda citaten ovan visar hur en fritidsaktivitet kan utgöra både en 
skyddsfaktor och en riskfaktor. Pojken som är citerad ovan talade om sin 
hobby enbart i negativa termer. Ingenting var roligt, varken hockeyn eller 
fotbollen. Det handlar om att göra mål, åka fort, packa och hinna i tid. 
Aktiviteten verkar i detta fall vara förknippad med krav, prestation, 
konkurrens och tidsbrist. Flickan, däremot, talar om hur lugn hon blir när hon 
kommer till stallet. Dit och hem är lite stressigt, men när hon väl är där känns 
allt bra. Aktiviteten verkar här vara förknippad med lust. 

 
 
4.2.2 Stress i skolan 
Tre elever, en pojke och en flicka i år 6 samt en flicka i år 3, upplever 
konkurrensen med övriga elever stressande. Detta gäller framförallt i matematik 
där man tävlar om vem som är längst i boken. Fem elever, två pojkar och två 
flickor i år 6 samt en flicka i år 3, uppger att vissa ämnen känns jobbigare än 
andra. Även här gäller det främst matematik som upplevs svårt och 
ansträngande. Engelska nämns också som ett stressigt ämne eftersom det kräver 
koncentration för att man ska lära sig något. En flicka tycker att undervisningen 
är för tråkig och att detta gör så att det blir svårt att lära sig. Hon skulle vilja 
spela spel och leka lekar på engelska, istället för att enbart arbeta i workbook.  

 
Fyra flickor, tre i år 6 och en i år 3 känner sig stressade när de måste hinna 
färdigt något på en viss tid. En flicka i år 6, två pojkar i år 6 och en pojke i år 3 
känner sig stressade då de ska redovisa något för klassen men känner att de inte 
är förberedda. Två flickor och en pojke i år 6 tycker att prov är stressande 
eftersom man oroar sig för hur många rätt man ska få.  
 

När det inte är mycket tid kvar till redovisningen och man inte har 
skrivit så mycket känner man sig jättestressad. Då måste man läsa 
jättesnabbt, fast man borde ta det lugnt, och då fattar man inget. 
(Pojke, år 6)  

 
Raster tycks vara förknippat med stress. Tio av tolv elever nämner raster som ett 
stressmoment. Både eleverna i år 3 och 6 klagar på att de inte har någon rast 
efter gymnastiken, vilket gör det svårt att hinna till lektionen efter. 
 

En del tjejer i klassen brukar duscha lite längre efter gympan och det 
finns ingen klocka i omklädningsrummet och vi får inte ha egna 
därinne. Då blir man stressad över att man kanske har duschat 
jättelänge och för att man ska komma försent till lektionen 
efter./…/Det är inte riktigt vårt fel eftersom det inte finns nån klocka. 
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Vi borde få längre tid på oss att duscha eller också en rast efter 
gympan. (Flicka, år 6) 
 

Fem elever, två pojkar och en flicka i år 3 samt två flickor i år 6, beskriver hur 
stressigt det är när de ska gå till och från gymnastiken eller maten. De stressar 
själva men tycker samtidigt att det är jobbigt att alla andra gör det. Elever trängs 
och det blir skrikigt, framförallt i matkön. Två pojkar och en flicka i år 3 samt 
två flickor i år 6 tycker att det är stressigt innan de ska ut på rast eftersom man 
aldrig hinner färdigt det man håller på med.  
 
Två flickor i år sex tycker att det pratas för mycket i klassrummet. Den ena 
flickan upplever att kamraterna drar med henne i pratet, vilket gör att hon 
försöker låta bli att sitta bredvid dem under lektionerna. Den andra flickan 
tycker att det jobbigt att sitta i klassrummet och går gärna och sätter sig någon 
annanstans när hon får.  

 
När alla bara pratar kan jag inte tänka. Det känns som man vill skrika 
”Tyst”!  (Flicka, år 6) 

 
En av pojkarna som intervjuades är ny i klassen och han berättade hur det var att 
byta skola: 

 
Innan jag bytte skola var jag osäker på hur det skulle bli. Jag visste 
inte hur dom i klassen skulle vara, hur lärarna skulle vara och hur 
lång tid det skulle ta att lära känna dom. Jag fick fundera på det hela 
sommarlovet. Det var ganska jobbigt. (Pojke, år 6) 

 
Med tanke på att eleverna i år 6 börjar 7: an nästa år och därmed kommer att 
byta skola och kamrater, var jag intresserad av att höra hur de känner inför 
denna omställning. En pojke och en flicka tyckte att det skulle bli kul med alla 
nya kompisar och att äntligen få betyg. 
 

Nu märks det inte att man anstränger sig. Det står bara bra överallt 
även om man vet att det gick sämre än förra gången. När man får 
betyg ser man om man fått ett VG. (Flicka, år 6) 
 

De andra eleverna uttryckte oro inför mer läxor, betyg och nya kamrater.  
 

Jag är lite nervös för betygen. Jag är inte så bra på att göra läxor men 
då måste man göra dom. Klarar man sig inte är det kört, då får man 
inget jobb. (Pojke, år 6) 
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På skolan masserar man varandra en gång i veckan, vilket många av eleverna 
nämnde. Nio av tio elever upplever att massagen gör dem lugna och 
avslappnade. Två elever uppgav att de helst vill ha massagen efter matematiken 
eller gymnastiken. En pojke i år sex känner sig lugn när de spelar spel och leker 
under lektionen eller då han får ägna sig åt att skriva berättelser, vilket är det 
bästa han vet i skolan.  
 
 
Analys: 

 
• Fler äldre än yngre elever upplever vissa ämnen mer stressande än andra. Det 

rör sig framförallt om matematik och engelska. Eleverna tycks också bli 
stressade av tiden, att man ska hinna något på en viss tid, liksom av att 
redovisa.  

 
• Några av eleverna upplever konkurrensen med andra elever i klassen som 

stressande. I det här fallet känner eleverna sig stressade då de räknar matte 
eftersom de tävlar om vem som har räknat längst i boken. Några av de äldre 
barnen upplever stress inför prov, mycket på grund av att de är oroliga för 
resultatet.  
 

• När det gäller elevernas klagomål på stress i samband med raster 
framkommer två saker: Dels att eleverna upplever att de avbryts i sitt arbete 
när det ringer ut på rast, dels att rasterna är felplanerade. Flera elever i både 
år 3 och 6 berättar om hur svårt det är att hinna till lektionen efter 
gymnastiken.  

 
• Två flickor uppger att de besväras av hög ljudnivå. Den ena uppger att hon 

inte kan tänka när det pratas och skriks i klassrummet.  
 
• Fyra av de sex elever som nästa höst skall börja 7: an uttryckte oro inför 

läxor, betyg och nya kompisar. En av dessa pojkar är nyligen inflyttad och 
har genomgått en liknande separation nyligen.  

 
• Nio av tio elever berättade om att de brukar massera varandra en gång i 

veckan. Eleverna föredrar att ha massage efter idrotten och matematiken. 
Båda dessa ämnen tycks vara omgärdade av en rad stressmoment som till 
exempel tävlan, konkurrens och tidsbrist. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION  
 
I detta avslutande kapitel kommer jag först att presentera mina slutsatser utifrån 
syfte och frågeställningar och därefter relatera dem till forskning om stress. Jag 
kommer också att redovisa förslag till vidare forskning utifrån tankar som väckts 
under och efter arbetets gång. 
 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka barns upplevelse av stress. 
Följande frågeställningar formulerades utifrån det övergripande syftet: 
 

• Vilka uppfattningar har barn av begreppet stress? 
• Vilka erfarenheter har barn av stress? 
• Kan skillnader påvisas mellan pojkars och flickors upplevelser av stress 

och i så fall på vilket sätt? 
• Skiljer sig barns upplevelser av stress åt beroende på ålder och på vilket 

sätt skiljer de sig åt? 
• Hur kan man som lärare förebygga och motverka stress hos elever? 

 
 
Elevernas uppfattningar av begreppet stress 
Vad gäller barns uppfattningar av begreppet stress så är det framförallt hos 
flickorna förknippat med oro och nervositet medan pojkarna beskriver stress 
som att man har mycket att göra som man inte hinner med. De äldre barnen 
kunde beskriva och skilja mellan positiv och negativ stress. Negativ stress 
innebär att individen hämmas och begränsas på grund av att det råder obalans 
mellan krav och förmåga. Positiv stress fungerar som en utmanare och kan 
upplevas då krav stämmer överens med förmåga.91  
 
Många elever beskriver hur de känner av stress fysiskt. Flickorna besväras mest 
av huvudvärk, magvärk och trötthet. Pojkarna känner att de får ont i bröstet, i 
lungorna och i magen. Undersökningar visar att flickor upplever sig ha fler 
psykosomatiska besvär än pojkarna. Detta tyder inte mina resultat på.  
Däremot styrker mina resultat BRIS uppgifter om att framförallt magvärk och 
huvudvärk tycks vara vanliga stressrelaterade besvär hos barn.92  
 
 
Barnens erfarenheter av stress 
När det gäller elevernas erfarenheter av stress hemma framkommer det tydligt 
att stress är en del i barnens vardag. Föräldrarna är stressade när de ska till 
                                                 
91 Währborg, P. (2002). 
92 Andersson, S. (2002). 
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jobbet på morgonen och när de kommer hem är de också stressade av allt de ska 
hinna med att göra hemma. Många av de äldre eleverna upplever att stressen 
smittar av sig och många av barnen tvingas ta ansvar för sysslor och yngre 
syskon. Ibland får de också försöka lugna ner mamma och pappa när de är 
stressade. Ellneby menar att om föräldrarna har svårt att hinna med arbete, 
familj och intressen och själva är stressade kan det var svårt för dem att 
uppmärksamma barnets behov.93 De har inte tid att lyssna och de ser inte att 
barnet får ta för stort ansvar.  
 
Många elever hanterar stress genom att hemma se på TV, spela dataspel och 
sova. De uppger att dessa aktiviteter gör dem lugna och avslappnade. 
Litteraturen styrker inte detta utan hävdar tvärtom att dessa sysselsättningar är 
källor till stress. Zlotnik menar att barn stressas av utbudet och innehållet i bland 
annat TV-program och dataspel eftersom de blir överrösta med information som 
de inte kan ta till sig.94 Ellneby menar att TV-tittande kan vara en känslomässig 
reaktion på stress, så till vida att barnet flyr undan problem i vardagen.95 
 
På fritiden är det några elever som har fritidsaktiviteter som de ägnar sig åt. 
Flickornas fritidsaktiviteter tycks vara mer lustbetonade medan pojkarnas ter sig 
mer som en börda. Resultatet visar att flickorna känner sig lugna och avstressade 
av träningen medan pojkarna upplever träningen som mer prestationinriktad. 
Frankenhaeusers teorier om kulturella och biologiska skillnader kan ge en 
förklaring till denna olikhet mellan pojkar och flickor. Pojkar tycks utsöndra mer 
av stresshormonet adrenalin under prestationsinriktade aktiviteter och 
prestationen tycks vara styrd av adrenalinnivån. Samtidigt finns det stöd för att 
det rör sig om kulturella skillnader, där mansrollen är förknippad med att 
prestera och konkurrera.96   
 
Fysisk aktivitet skyddar mot stress och stressrelaterade besvär eftersom det 
stärker förmågan att klara påfrestningar och förebygger spännigstillstånd i 
kroppen. Det kräver dock att den fysiska aktiviteten inte är förknippad med krav, 
prestation och konkurrens. Är den det kan den fysiska aktiviteten istället utgöra 
en riskfaktor, menar Währborg.97 Enligt BRIS samtalsstatistik grundar sig barns 
stress många gånger i för många aktiviteter som ibland inte bygger på eget 
intresse utan på att tillfredsställa föräldrars önskan.98  
 
 

                                                 
93 Ellneby, Y. (1999). 
94 Zlotnik, G. (1999). 
95 Ibid. 
96 Frankenhaeuser, M. (1993). 
97 Währborg, P. (2002). 
98 Andersson, S. (2002). 
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I skolan stressas eleverna framförallt av konkurrens, prov, redovisningar och 
tidspress. Läxor är ett stressmoment för eleverna i år 6. Framförallt upplevs 
matematik och engelska som svåra ämnen där konkurrens, tidspress, prov och 
läxor blir stressmoment. Om eleverna tycker att något är svårt och känner stress 
kan det ge kognitiva reaktioner som glömska, koncentrationssvårigheter och 
inlärningssvårigheter. Om inlärningen påverkas kan detta i sin tur göra att 
matematiken upplevs som svår och krånglig. På det sättet kan dessa elever vara 
inne i en ond cirkel som är svår att synliggöra och bryta.99  
 
I en undersökning gjord av Skolverket framgår att stress är förknippat med för 
högt ställda krav och en arbetstakt som inte passar eleverna.100 Enligt Ellneby är 
det framförallt barn som inte lyckas prestera enligt egna och andras 
förväntningar som reagerar med stress då de upplever konkurrens.101 För att som 
lärare kunna förebygga och motverka stress i samband med situationer präglade 
av konkurrens och prestation måste man som lärare justera kravbilden. Det 
handlar om att ställa rimliga krav på sina elever. Varken för låga eller höga, utan 
av sådan karaktär att de överensstämmer med elevernas förmåga.102 Eleverna 
måste få känna att de lyckas i skolan.  
 
Några elever efterfrågar mer inslag av lek och spel i skolämnena. I litteraturen 
finns ett stöd för att lek stärker barns koncentration och att den ökar den kreativa 
förmågan.103 Som lärare skulle man därför kunna öka inslagen av lek och spel i 
sin undervisning men inte se det som att det sker på bekostnad av något annat 
utan som en viktig del i elevernas lärande. Många elever berättade om att de 
brukar massera varandra i skolan och att de flesta upplever att massagen gör 
dem lugna och mindre stressade. När barn masserar eller blir masserade av 
varandra utsöndras lugn och ro-hormonet oxytocin, vilket gör att nivån av 
stresshormonet kortisol sjunker och koncentrationen ökar. Puls och blodtryck 
sjunker och man känner sig lugn och avslappnad.104 
 
Ett par av de äldre flickorna besväras av hög ljudnivå i klassrummet. I skolan 
kan hög ljudnivå bero på för högt antal elever i klassen, felaktig rumsplacering 
och för få vuxna som kan kontrollera ljudnivån. Höga ljudnivåer i klassrummet 
orsakar stress och påverkar elevernas koncentrationsförmåga, uppmärksamhet 
och språkutveckling. 105 Flickorna beskriver just hur de inte kan tänka och 
koncentrera sig när det pratas för mycket i klassrummet.  
 
                                                 
99 Andersson, S. (2002). 
100 Skolverket (2001). 
101 Hannaford, C. (1995). 
102 Herrting, A. & Samuelsson, J. (red.) (2000). 
103 Ellneby, Y. (1999). 
104 Ibid. 
105 Währborg, P. (2002). 
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Raster tycks också vara ett stressande moment. Dels känner många barn att de 
inte hinner klart med skolarbetet innan det ringer ut, dels är många raster 
felplanerade så att de tvingas jäkta till och från lektioner. Barnombudsmannen 
poängterar vikten av elevers medinflytande och möjlighet att påverka sin 
situation i skolan.106 Inflytande över den egna tillvaron är en viktig skyddsfaktor 
mot stress, menar Währborg.107 I detta fall verkar inte barnens synpunkter tagits 
med i beräkningen då rasterna schemalades.  
 
Förutom inflytande och kontroll över den egna tillvaron anses bland annat 
självkänsla, social kompetens och tillgången på nära vänner skydda mot negativ 
stress.108 Dessa färdigheter kan tränas genom att man som lärare inför 
livskunskap på schemat. Livskunskap syftar till att utveckla sociala och 
emotionella färdigheter som självkänsla och social förmåga.109 För att som lärare 
kunna motverka och förebygga stress hos elever måste man se till både 
riskfaktorer och skyddande faktorer. Dels handlar det om att identifiera och 
minimera de riskfaktorer som finns, dels att bygga upp elevernas skydd mot 
stress. 
 
 
5.1 Förslag till vidare forskning 
Negativ stress kan ge en rad symtom som koncentrationssvårigheter och 
problem med att minnas saker. Stressade barn kan reagera med hyperaktivitet 
och verbal eller fysisk aggressivitet.110 De skulle kunna vara lätt att se elevens 
stressymtom och tolka det som att barnet är i behov av särskilt stöd. Mindre lätt 
kan det vara att se bakomliggande orsaker som kanske står att finna i elevens 
miljö. Kritik har riktats från flera håll när det gäller att ge elever diagnoser som 
DAMP och ADHD/ADD eftersom de tenderar att tillskriva eleven neurologiska 
skador som i själva verket kan vara en naturlig reaktion på en onaturlig miljö. 
Utmärkande för en elev med ADHD är uppmärksamhetstörningar, 
hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och inlärningssvårigheter. Samtliga 
symtom är vanliga symtom på stress. Av den anledningen skulle det vara 
intressant att i vidare studier undersöka stress påverkan på inlärning och 
koncentration.  
 
 
 
 
                                                 
106 Barnombudsmannen (2001).  
107 Währborg, P. (2002). 
108 Herrting, A. & Samuelsson, J. (red.) (2000). 
109 Ellneby, Y. (1999). 
110 Ibid. 
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Bilaga1 
 
 
  

Norrköping 2002-11-10 
 
 
 
Hej! 
 
 
Jag studerar sista terminen på lärarprogrammet vid Linköpings universitet. Ett 
sista och avslutande moment i utbildningen är att skriva en C-uppsats på 10 
poäng i ämnet pedagogiskt arbete. 
 
Min uppsats kommer att handla om barn och stress, med fokusering på barns 
egna upplevelser av och uppfattningar om stress.  
 
Av den anledningen önskar jag intervjua Ert barn under cirka en halvtimme för 
att sedan använda Ert barns svar i uppsatsen. Jag har slumpmässigt valt ut de 
elever som jag önskar intervjua.  
 
Intervjuerna kommer att genomföras i XXXXXXXXXskolans lokaler under 
tiden 18 november – 26 november. (Vecka 47 och 48).  Intervjun kommer att 
spelas in på band. Jag kommer naturligtvis att behandla intervjusvaren 
konfidentiellt. (Jag kommer att avidentifiera Ert barn, liksom skolan och orten, 
vid utskrift av intervjun.)  
 
För godkännande, meddela XXXXXXX. Vid frågor kontakta gärna mig på 
telefon XXXXXXX. 
 
Ansvarig handledare för studien är Ingrid Westlund, Linköpings universitet. 
Telefon 013-28 10 00 (växel). 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Maria Gustafsson 
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Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE 
 
 
Inledning: 
Samtal kring bild  
 
Samtal kring: 
Begreppet stress 
Stress i skolan 
Stress hemma  
Stress på fritiden 
 
 
Avslutning 
Elevernas eventuella frågor och möjlighet att lyssna till inspelningen. 
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Bilden tagen ur: Zetterholm, F & Torudd, C. (1985). 
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