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Sammanfattning:  
Detta arbete handlar om stressade barn i skolan. Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för vad 
som gör barn stressade i skolan och härigenom ge förutsättningar för att kunna hantera de faktorer som 
skapar denna stress. Denna undersökning är begränsad till tiden kring och under idrottslektionen och 
härmed är studien inriktad på att klargöra stressen i samband med idrottslektionen. 
Stress är speciella krav som vår kropp utsätts för. Det finns både positiv och negativ stress och båda är en 
del av livet. Orsaker till stress hos barn är framförallt föräldrarnas och andras vuxnas förhållningssätt i 
olika situationer. Andra centrala orsaker finns att finna i skolan, där barnens skoldag är fylld av problem 
och påfrestningar som ger upphov till stress. Det gäller i teoretiska ämnen, i idrott, i umgänget med 
jämnåriga och i kontakten med lärare. I skolan är också konkurrensen om betyg och utmärkelser en viktig 
orsak till stress. 
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1  Sammanfattning 
 
Detta arbete handlar om stressade barn i skolan. Att detta ämne valdes, var att stress 
diskuteras mycket i samhället idag. Stress har varit ett problem som bara förknippats med 
vuxna och nu visar sig problemet också hos barn. Syftet med detta arbete är att skapa 
förståelse för vad som gör barn stressade i skolan och härigenom ge förutsättningar för att 
kunna hantera de faktorer som skapar denna stress. Denna undersökning är begränsad till 
tiden kring och under idrottslektionen. Därför är studien inriktad på att klargöra stressen i 
samband med idrottslektionen och syftet är här vidare att studera stressfaktorer som kan 
finnas i samband med idrottslektionen, samt studera om det finns skillnader mellan pojkars 
och flickors upplevelser. Arbetet avser att ge svar på följande frågor; När och hur upplever 
barn stress i skolan? Upplever barnen tiden runt och under idrottslektionen som stressande 
och i så fall vad orsakas den av? Hur kan jag som lärare eliminera eller minska 
stressframkallande situationer i skolan? För att uppnå syftet med denna uppsats och få svar 
på frågorna har intervjuer med barn och samtal med skolans personal genomförts. 
 
Stress är speciella krav som vår kropp utsätts för. Kraven kan vara av fysisk, emotionell 
eller intellektuell art, som ställer extra krav på anpassning. Man kan säga att stress är en 
följd av krav, där människors förmåga ställs mot omgivningens förväntningar. Det finns 
både positiv och negativ stress och båda är en del av livet. Orsaker till stress hos barn är 
framförallt föräldrarnas och andras vuxnas förhållningssätt i olika situationer. Det handlar 
oftast om att vuxna ställer för höga och felaktiga krav på barnets prestations- och 
anpassningsförmåga. Andra centrala orsaker finns att finna i skolan, där barnens skoldag är 
fylld av problem och påfrestningar som ger upphov till stress. Det gäller i teoretiska 
ämnen, i idrott, i umgänget med jämnåriga och i kontakten med lärare. I skolan är också 
konkurrensen om betyg och utmärkelser en viktig orsak till stress. Fler orsaker kan vara 
dagens moderna teknik som förser barn och ungdomar med mer intryck och information än 
de kan bearbeta, tolka och förstå. Det finns en mängd olika symptom som kan visa sig i 
samband med stress där huvudvärk är vanligast under skoltiden. 
 
Jag har framförallt använt intervjuer för att få fram data om ämnet och gjort det på ett 
kvalitativt sätt. Undersökningen är genomförd på en medelstor skola i Linköping i årskurs 
fem. Resultatet visar att kravet på att vara i tid till saker och ting och oviljan att bli 
offentlig utpekad, framstås som det mest stressande. Kravet att visa sig duktig genom goda 
prestationer och bra resultat, verkar också centrala inslag i barnen vardag. Det är endast en 
kategori som påvisar eventuella skillnader i stressupplevelser mellan pojkar och flickor. 
 
Eftersom barnen rättar sig efter oss vuxna, är det vår uppgift att se till att barnen utsätts för 
så lite stress som möjligt. Lärare måste i sitt arbete tänka på vad det är som gör barn 
stressade i skolan och försöka undvika detta i sin undervisning.  
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2  Bakgrund 
 
Att ämnet stressade barn valdes beror på att stress diskuteras mycket i samhället idag. 
Stress har varit ett problem som bara förknippats med vuxna och nu visar sig problemet 
också hos barn. Den stress som vuxna handskas med i det vardagliga livet har nu också 
”överförts” till barnen. Detta är oacceptabelt och måste på alla sätt komma fram i ljuset. 
Barnen är vår framtid och dem ska vi vara rädda om. Jag tycker det är viktigt att vi tar 
problemet med stressade barn på allvar och försöka göra barnens tillvaro bättre och 
tryggare. 
 
Dagens samhälle går allt snabbare och barnen kastas tidigt in i vuxenvärlden och de måste 
hänga med i de vuxnas tempo varken de vill eller inte. Många av dagens barn skall upp 
tidigt med föräldrarna på morgonen, äta frukost och klä på sig för att sedan skjutsats till 
skolan eller dagis. Där tillbringar de sin dag och kanske även eftermiddagen på fritids, 
innan de hämtas. Barnen är hemifrån större delen av dagen och här möter de många olika 
människor och stöter på många olika situationer. Idag är förväntningarna stora på att barn 
skall ta eget ansvar, hinna med skolarbete och olika fritidsaktiviteter. Många förväntas 
också hjälpa till hemma, eftersom föräldrarna själva inte hinner med hemsysslorna. Idag 
lever många barn med bara mamma eller pappa och detta gör naturligtvis att 
livssituationen för dessa barn kompliceras ytterligare. Att en del barn inte klarar av att 
hantera sin tillvaro under dessa omständigheter är kanske inte så konstigt.  
 
Naturligtvis är det mycket olika från barn till barn vad som upplevs stressande. Barn har 
olika förutsättningar med sig i bagaget och är därmed olika utrustade för att kunna hantera 
stress. Stress kan vara både positiv och negativ, men det är den negativa stressen som står i 
centrum i mitt arbete och min uppsats kommer att handla om stress i skolan. På skolans 
arena utspelar det sig en mängd olika situationer som barnen kan ha svårt att hantera. 
Barnen tillbringar stor del av sin tid i skolan och här spelar läraren en central roll i arbetet 
för att se och minska deras negativa stress. Läraren måste ha insikt och förståelse för alla 
de stressfaktorer som ligger innanför skolans väggar och även för de som också kan ligga 
utanför. Denna insikt är oerhört betydelsefull för att kunna stötta eleverna i sin inlärning 
och den kanske rentav är nödvändig. 
 

3  Syfte och problemformulering 
 
Syftet med detta arbete är att skapa förståelse för vad som gör barn stressade i skolan. 
Genom att undersöka vad barn upplever som stressande ges förutsättningar för att kunna 
hantera de faktorer som skapar denna stress. För att göra denna undersökning ligger ämnet 
idrott och hälsa nära till hands och jag har här valt att begränsa mig till tiden kring och 
under idrottslektionen. Jag tror att detta även kan spegla mycket av det som påverkar 
barnens övriga skoltid, då idrotten har gemensamma drag med olika aktiviteter som sker på 
raster och i undervisningen. Därför är min studie inriktad på att klargöra stressen i 
samband med idrottslektionen och syftet är här vidare att studera stressfaktorer som kan 
finnas i samband med idrottslektionen, samt studera om det finns skillnader mellan pojkars 
och flickors upplevelser.  
 
Jag vill genom denna undersökning se hur barnens tankar går kring idrotten och om det 
finns något inom idrotten som de känner sig stressade inför. Vad är det i så fall som barnen 
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upplever obehagligt och vad är det som gör att de inte upplever det? Är det moment under 
själva idrottslektionen som framkallar stress eller är det faktorer runt omkring? Jag vill 
veta hur barnen känner sig i sådana situationer, som de upplever som stressande och vad de 
tänker på. Arbetet avser att ge svar på följande frågor; 
- När och hur upplever barn stress i skolan? 
- Upplever barnen tiden runt och under idrottslektionen som stressande och i så fall vad 
orsakas den av? 
- Hur kan jag som lärare eliminera eller minska stressframkallande situationer i skolan? 
 

4  Litteraturgenomgång och tidigare forskning   

4.1  Definition av begreppet stress 
 
Vad är egentligen stress? Jo, stress är speciella krav som vår kropp utsätts för. Kraven kan 
vara av fysisk, emotionell eller intellektuell art, som ställer dock extra krav på anpassning. 
Att anpassa sig är många gånger mycket jobbigt och det krävs mycket energi i sådana 
situationer. Stress är alltså varje extraordinärt krav på anpassning, som tvingar oss att 
mobilisera vår energireserv och det är den förslitning våra kroppar utsätts för genom hela 
livsprocessen. De situationer, händelser eller individer som framkallar stress kan kallas för 
”stressorer” och dessa är inte bra eller dåliga, de är bara extra kravfyllda. Det kan handla 
om en passionerad kyss, en stor löneförhöjning, en överraskande seger eller framgångar av 
olika slag. För barn kan en stressor t.ex. vara, att de fraktas fram och tillbaka till förskola 
och dagmamma eller att de måste klara av att skriva ett prov i skolan (Elkind, 1984). 
 
Man kan säga att stress är en följd av krav, där människors förmåga ställs mot 
omgivningens förväntningar (Ellneby, 1999). Detta ger att stress är en följd av ett sorts 
tvång där kroppen ofrivilligt reagerar både fysiskt och psykiskt. Fenomenet är en förening 
av våra fysiska och psykiska sidor, eftersom den ena påverkar den andra och samma 
stressfaktorer kan få skilda effekter beroende på vilka omständigheter man befinner sig i 
(Miller, 1982). 
 

4.2  Positiv och negativ stress 
 
Som vi sett ovan är inte all stress av ondo. Den goda sidan av stress är ett måste för att vi 
människor ska känna tillfredsställelse och klara oss helskinnade genom livet. Det finns en 
hel del exempel på när stressen är till vår fördel. Det adrenalintillskott, som oftast kroppen 
börjar producera inför tävlingar, är ett exempel på detta. Stress får oss att skydda våra barn, 
den sporrar oss att arbeta och försörja oss, slåss för att försvara oss, lära och uppfinna för 
att göra vår tillvaro lättare. Även förälskelse framkallar reaktioner, som är ett kännetecken 
på god stress. Den negativa stressen försvagar oss, injagar fruktan och blockerar vårt 
tänkande och den får oss människor att skapa tvångshandlingar och tänka tvångstankar 
(Miller, 1982). Men är det så att den positiva stressen måste överväga den negativa, för att 
vi ska må bra? Både positiv och negativ stress är en del av livet, men den måste 
kompenseras med stunder och upplevelser utan stress. För att må bra behövs en balans 
mellan anspänning och avspänning och när det råder balans mellan de krav som ställs och 
vår förmåga att klara av dem, kan stress upplevas som en positiv utmaning (Ellneby, 
1999). 
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När kroppen utsätts för stora påfrestningar är det just avsaknaden av vila som bryter ner 
individen. Kroppen kan inte koppla på sitt lugn- och rosystem. De skadliga effekterna 
orsakas alltså inte i första hand av att kroppen sätts i krigsberedskap vid fara, då detta är en 
naturlig reaktion. Däremot måste vårt lugn- och rosystem fungera för att vi ska kunna må 
bra och leva gott (Sivik, 2000). 
 

4.3  Orsaker till stress hos barn 

4.3.1  Det nya samhället 
 
I dagens moderna samhälle stöter vi ständigt på stressfaktorer som påverkar vår vardag. 
Genom det kontinuerliga nyhetsflödet och olika tv-program förstärks vår rädsla för våld 
och död och vi känner också en ökad osäkerhet för framtiden. Det handlar om osäkra hem-, 
skol- och arbetssituationer, konkurrens i skolan eller på arbetsmarknaden och den snabba 
livsrytmen (Hannaford, 1995). Vårt samhälle är i ständig förändring och ställer nya krav på 
båda förmåga och prestation. Vi lever idag i en ny och modern tid och barnen är inte 
utrustade för att klara av allt som detta innebär. Problemet är att hjärnan inte har förändrats 
och den är inte utrustad för att tåla denna långvariga psykiska stress som många utsätts för 
idag (Ellneby, 1999). Dagens människor lever i ökande utsträckning med allt större krav 
samtidigt som vår hjärna till sin uppbyggnad är likadan som grottmänniskans. Det sägs att 
den moderna arbetande västerländska människan utsätts för lika stort informationsflöde 
under en veckas tid som både grottmänniskan och kanske även den medeltida människan 
under hela sitt liv. Ett sådant bombardemang av intryck och möten kommer förmodligen 
att nöta på alla människor förr eller senare (Sivik, 2000). 
 
Men vad krävs för att barn inte skall känna sig stressade då? Jo, det är familjen som är den 
viktiga plattform, som skall skydda barnet från alla stressfaktorer och få dem att känna sig 
trygga. Barnen präglas av familjens levnadssätt och beroende på hur familjen fungerar, kan 
vara avgörande för hur barnet klarar av att hantera stress. Det som påverkar barn negativt 
och som gör dem stressade är om familjen lever ett stressigt och oregelbundet liv. I dagens 
stressade samhälle är det extra viktigt att föräldrar försöker skapa ordnande och trygga 
hem för sina barn och trappa ner levnadstempot lite grand. Barn till familjer med låg 
socioekonomisk standard, kan också vara en bidragande orsak till stress. Det kan här 
innebära att barnet får dålig näring, utsätts för hög familjestress och möjligen också att 
barnet utsätts för våld. Barnen här saknar det stöd som livet kräver och får inte den 
uppmärksamhet det behöver (Hannaford, 1995).  
 

4.3.2  Påverkan från föräldrar och andra vuxna 
 
Trots att föräldrar vill sina barn väl, är det ibland just den goda vilja och ambitionen som 
leder till att barnen blir stressade. Stress hos barn framkallas framförallt av föräldrarnas 
och andras vuxnas förhållningssätt i olika situationer. Det handlar oftast om att vuxna 
ställer för höga och felaktiga krav på barnets prestations- och anpassningsförmåga. Om ett 
barn blir bemött med krav som motsvarar dess mognad är det en sporre till utveckling. 
Men om barnet möter krav och förväntningar, som det inte tror sig kunna leva upp till, är 
inte uppgiften längre en utmaning för barnet, utan leder istället ofta till stress. Barn stressas 
av att de inte kan leva upp till sina föräldrars förväntningar, och därmed också av oron att 
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inte vara älskad, att inte duga (Ellneby, 1999). Ängslan är nästan det normala tillståndet för 
barn, för deras liv präglas av ovisshet; Kommer de att lyckas i skolan? Kommer de att 
vinna uppskattning från sina föräldrar? Kommer de att bli accepterade av sina jämnåriga? 
Kommer de att bli söta, tjocka, starka, magra? Kommer de att få en plats i laget osv.  
(Miller, 1982). 
 
Vuxna har också ofta en tendens att se nedlåtande på barns bekymmer och problem. De 
tycker de är obetydliga i jämförelse med deras egna. Det är här viktigt att ta barnens 
problem på allvar, eftersom detta är en stressfaktor för barnen och de behöver hjälp att 
komma över dem. För barn krävs det ingen jordbävning för att tycka något är en katastrof. 
Det ”räcker” med att bli sviken av en kamrat, en hund som blivit överkörd, misslyckas på 
ett prov i skolan eller att göras till åtlöje av en lärare. Sådana katastrofer möter de ständigt, 
och de tvingas leva med det varje dag (Miller, 1982). 
 
Ett barn har många relationer att ta hänsyn till en helt vanlig dag, hemma, i skolan och på 
fritiden efter skolans slut. Det är en starkt bidragande stressfaktor. Barn går intensivt upp i 
sina relationer och spelar på hela registret av kärlek, hat, vrede och avund. Likgiltighet i 
relationer till andra människor är väldigt ovanligt hos de flesta barn (Miller, 1982). Alla 
dessa platsbyten och möten med olika människor ger barnen en stor emotionell börda. Det 
är många känslor att hantera. En del utsätts dessutom för föräldrars skilsmässogräl eller 
dödsfall i familjen. En del barn klarar inte heller av alla de separationer som sker under 
dagen när de slussas mellan hemmet, daghem, skola och dagmamma (Elkind, 1984). 
 
Många vuxna hetsar och stressar sina barn omedvetet och det beror ofta på de krav och den 
situation som föräldrarna själva befinner sig i. Många lever idag ensamma med sitt barn 
och det finns här då en ökad otrygghet för barnen och oro för familjens ekonomi. Barnen 
tvingas anpassa sig till den tillvaro vi vuxna bestämmer, vare sig de har den kapaciteten 
eller inte (Ellneby, 1999). Många föräldrar känner sig osäkra i sitt föräldraskap och oroar 
sig för om de aktiverar sina barn tillräckligt mycket. Det är lätt att glömma bort att det är 
en aktivitet i sig att bara vara tillsammans, att ha tid för att inte göra något (Ellneby, 1999). 
Tyvärr är det få lärare och föräldrar som inser vidden, intensiteten eller de nedbrytande 
effekterna av denna stress, som vi utsätter våra barn för (Miller, 1982). 
 

4.3.3  Stress i skolan 
 
Skolan är barnens arbete och en typisk sextimmars skoldag är späckad med problem och 
påfrestningar som ger upphov till stress - i teoretiska ämnen, idrott, umgänget med 
jämnåriga och kontakten med lärare (Miller, 1982). Skolan stressar barnen på många sätt 
och ses som ett transportband där barnen är tomma kärl som skall fyllas. Frestelsen är då 
stor att låta bandet gå snabbare för att öka produktionen. Varför inte stoppa in lika mycket 
i förskolan som i årskurs 1? Varför inte införa fjärde årskursens matematik i års två? 
Varför inte undervisa i filosofi i års 3? Pressen att föra ned lärostoff till allt lägre åldrar 
jäktar barnen. Barnen drivs att prestera för lärarnas och skoladministrationens skull och 
många barn lever härigenom med ständig press på sig. Pressen är i form av prov och 
kursplanfordringar. Denna press kan vara nyttig för många elever, men är skadlig för dem 
som inte orkar hänga med. De elever som misslyckas sviker sina klasskamrater, sina lärare, 
och sin rektor. Detta är en tung börda för många barn. I skolan har eleverna ett större 
ansvar för sitt eget lärande än de hade förr och konkurrensen om betyg och utmärkelser i 
skolan är påfrestande för många barn (Elkind, 1984). De elever som inte orkar med 
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studietakten, inte har fullgod syn eller hörsel eller är sent mogna, kan känna sig väldigt 
frustrerade. Barn är inte mogna för att ställas till svars inför sina fel och brister och den 
ständiga pressen gör att många barn i skolan är utsatta för kronisk stress (Ellneby, 1999).  
 
Klassrummet i sig är också en stressfaktor. Det begränsar rörelsefriheten och skolgården 
utanför liknar många gånger en stenöken, som i sin tur inte verkar särskilt uppiggande. 
Skoldagen är fylld av händelser och snabba byten mellan ämne och teman. Skolan kan här 
betraktas som en kontinuerlig förflyttning av barn, eftersom de varje dag går från lektion 
till lektion och från ämne till ämne. Allt emellanåt byter de klassrum eller skolbyggnad, 
eftersom olika stadier håller till i olika lokaler. Denna förflyttning kan för många barn vara 
en stressfaktor. Vid sidan av skolan är det också familjens flytt och detta ibland p.g.a. 
skilsmässa (Miller, 1982). Alla dessa byten fram och tillbaka kan leda till att barnen har 
svårt att se sammanhang. Många förstår dessutom inte vad skolans arbete skall leda till och 
tycker skolan är meningslös (Ellneby, 1999). Dessa elever lever i ett slags fångenskap, där 
de inte har mycket att säga till om och där de tillbringar tjugofyra timmar om dagen. 
Risken finns att detta bidrar till stress (Miller, 1982). 
 
Ett barn som är osäker över vilka regler som gäller i familjen, förskolan och skolan, kan 
också känna sig stressat av att inte veta vilka förväntningar som finns och vad som är 
tillåtet att göra. Det kan resultera i att barnet ideligen måste testa var gränserna går, ofta 
med konflikter som följd. Skolans allt större barngrupper ökar risken för att vi vuxna 
feltolkar ett barns beteende. Vi upplever barnet som besvärligt och tidskrävande, utan att 
se vad som orsakar barnets uppförande. Risken är stor att vi gör det värre genom att gräla 
och bestraffa, istället för att stödja och uppmuntra (Ellneby, 1999). Dagens allt större 
klasser gör också att barnen måste samsas om utrymmet i klassrummet. Trängsel innebär 
väldiga påfrestningar för barn och det finns för lite utrymme per elev på skolorna. Det går 
dessutom för många elever på varje lärare, då barnen också måste dela på utrymmet hos 
läraren och på hennes uppmärksamhet. Det finns uppenbarligen problem med stress i 
skolan och då är också skolan ett viktigt stöd för att undanröja orsaker till stress (Miller, 
1982). 
 

4.3.4  Andra orsaker 
 
Det finns andra viktiga orsaker till stress hos barn, vilka inte många tänker på. Dagens 
samhälle badar i information (Elkind, 1984). Modern teknik, som radio, tv, video och 
dataspel, förser barn och ungdomar med mer intryck och information än de kan bearbeta, 
tolka och förstå. Barn utsätts för ständigt flöde av information om vi inte skyddar dem 
(Ellneby, 1999). Även dagens urbanisering kan verka destruktivt på barnens liv. Var ska de 
cykla? Var ska de spela boll? Var kan de umgås med naturen, eller ens med varandra, i 
lugn och avskildhet? För barnen kan detta vara kvävande och stressande (Miller, 1982). 
 
Alla vet vi att ens sinnesstämning påverkas en del av hur vädret är. Barnen är naturligtvis 
lika utsatta här som vi vuxna. En del lärare anser tom att barn reagerar kraftigare på 
väderförändringar än vuxna. Ljudnivån i skolan är högre regniga dagar och det är svårare 
att få barn att lyda när det är mulet. Soliga dagar går allt lättare och det blir mer gjort. 
En sista faktor att nämna är ensamhet. För att råda bot på ensamheten kan yngre barn 
klamra sig fast vid föräldrarna eller en enda vän, vid det som är känt och tryggt. Att känna 
sig otrygg framkallar många obehagliga känslor, vilket är en bidragande orsak till stressade 
barn (Miller, 1982). 
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4.4  Symptom 
 
Stress kan ta sig många uttryck som kan vara svåra att identifiera. Barn som är drabbade av 
stress kan uppvisa olika psykosomatiska symptom och olika stressbeteenden. Om något av 
dessa symptom visar sig, behöver inte det betyda att barnet är stressat, men om man 
samtidigt kan iaktta flera av dessa så kan det finnas en risk. Vanliga stressbeteende kan 
vara t.ex. impulsivitet, oförmåga till koncentration, rastlöshet, nedstämdhet eller förlorad 
livsglädje, hyperaktivitet, dålig aptit eller tröstätande. Vanliga psykosomatiska symptom 
hos stressade barn kan vara magsmärtor, eksem, astma, bitskador på läpparna, allergier 
eller huvudvärk. Huvudvärk är vanligast under skoltiden, ofta som en reaktion på psykisk 
stress i kombination med starka känslor och upprördhet. Många elever med återkommande 
huvudvärk menar att det är den bullriga och stressande skolmiljön som orsakar besvären 
(Ellneby, 1999). Ett annat tecken som här kan läggas till är allmän retlighet som ett tecken 
på stress. Det kan ta sig i uttryck som antingen aggressivitet eller håglöst beteende. Precis 
som vuxna försöker barnen överleva i ett stressande kaos genom att ta till 
försvarsmekanismer. De försöker anpassa sig och försöker hantera svårigheterna (Miller, 
1982).  
 
Att ett barn bli aggressivt i stressade situationer kan bero på att det är en strategi som 
barnet använder sig utav för att hantera stress. Under det senaste decenniet har man i 
forskningen studerat sk copingstrategier som barn använder för att bemästra yttre 
stressfaktorer eller starka känslor, som rädsla eller smärta. En copingstrategi är en mer 
eller mindre avsiktlig handling eller tanke som individen använder för att hantera stress 
eller minska starka obehagliga upplevelser. För barn är många av stressfaktorerna 
relaterade till konflikter med vuxna och barn har ofta mindre kontroll över sådana 
stressorer. De olika strategier som barn använder sig utav för att hantera stressande 
situationer, kan var att de undviker situationen i fråga, söker socialt stöd, distraherar sig 
själv genom att leka med vänner eller prata med sig själv. Barnen tar även hjälp utav TVn, 
de fantiserar, tar till flykt eller använder fysiska objekt att gömma sig bakom. Ett barns 
förmåga att lösa problem i samband med stress kan bero på hur väl utvecklade dess 
copingstrategier är (Larsson, 1995). Det beror också på hur stor energireserv vi föds med 
och hur vi upplever olika saker (Elkind, 1984).  
 

4.5  Åtgärder 
 
Vad kan vi vuxna då göra för att eliminera eller minska dessa stressframkallande 
situationer i skolan? Ylva Ellneby säger i Om barn och stress och vad vi kan göra åt det 
(1999), att det finns en hel del vi kan göra. Det första och viktigaste är att vi ser till att det 
blir fler vuxna i skolan och mindre barngrupper. Det vi sedan kan göra för att minska 
stressen hos barnen, är att ta med dem ut i naturen och låta dem få tid till ostörd lek. 
Lärarna måste jobba för att sänka ljudnivån i klassrummet och ge utrymme för massage för 
att stimulera vårt ”lugn och ro”- hormon oxytocin. Medan barnen masserar varandra, kan 
de samtidigt lyssna på klassisk musik, menar hon. Detta har en lugnande effekt på barnen. 
Ellneby anser också, att vi vuxna skall stimulera barnen till att uttrycka sina känslor på 
olika vis. Barn som kan uppleva och ge uttryck för olika känslor är oftast bättre på att 
hantera stress än andra barn, menar hon. De stresståliga barnen är oftast duktiga på att ge 
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uttryck för vad de känner. På många förskolor och skolor arbetar man idag medvetet med 
barnens känsloutveckling. Hon avslutar med att poängtera att det är viktigt att göra gott för 
sig själv och ta hand om sin egen stress, om man ska kunna göra gott för andra. Hennes 
ståndpunkt är att det är vi vuxna som orsakar stress hos barn och det är bara vi vuxna som 
kan ändra på det (Ellneby 1999). 
 

4.6  Sammanfattning av stressfaktorer 
 
Efter den nu genomgångna litteraturen vill jag sammanfatta alla de stressfaktorer som 
tagits upp. Orsakerna till stress hos barn är många och viktiga att känna till. De är; 
 
• rädsla att misslyckas,  
• rädsla att inte räcka till, att inte duga. 
• krav och förväntningar att leva upp till 
• många relationer 
• många och snabba platsbyten 
• skilsmässa och separationer  
• delat utrymme och delade vuxenkontakter  
• stora grupper 
• att inte bli förstådd eller att inte förstå.  
• att inte veta, ovisshet 
• leda, fångenskap, understimulering  
• överfylld almanacka  
• hög ljudnivå 
• att inte lita på sinnen 
• att höra för bra 
• otrygghet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7  Försök till egen teoribildning 
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Utifrån tidigare avsnitt har jag försökt klargöra för mig själv, hur stress skulle kunna gestalta 
sig i samband med idrotten. Jag har här sammanfattat i en tabell, hur stressfaktorer i skolan 
kan se ut överförda på enbart ämnet idrott. Detta kan ses som en förförståelse för hur jag 
sedan tolkat resultatet. 
 
Tabell 1. Tabellen visar min egen tolkning av hur stressfaktorer i skolan kan se ut överförda 
på  ämnet idrott. 
 
Stressfaktorer i skolan  I samband med idrotten 
 
Rädsla för att misslyckas  
 
 
 
Höga prestationskrav, konkurrensen om 
betyg och utmärkelser 
 
Ensamhet  
 
 
Rädsla för att inte räcka till, att inte duga, 
ängslan  
 
 
 
 
 
Rädd att misslyckas. Krav och 
förväntningar att leva upp till 
 
Trängsel  
 
Hög ljudnivå  
 
Förflyttning  
 
 
Att inte lita på sina sinnen  
 
 
Stora grupper 
 
 
 Leda  
 
 
Fångenskap 

 
Att misslyckas på ett prov eller bli till 
åtlöje av en lärare, att bli utpekad och 
offentliggjord.  
 
Få bäst betyg, göra flest mål, ha flest 
träffar. 
 
Rädsla för att bli en bland de som ”blir 
över” vid laguppdelning. 
 
Kommer jag att lyckas? Kommer jag att 
vinna uppskattning? Kommer jag att bli 
accepterade av mina kompisar? Är jag 
tjock, söt, stark, mager? (Kroppsfixering; 
krav på att se ”bra” ut) Kommer jag att ta 
plats i laget? 
 
Press på sig att göra mål, att prestera bra 
resultat, att klara av moment. 
 
Trånga och avslöjande omklädningsrum. 
 
Hör inte instruktioner. 
 
Snabba ryck från lektion till lektion och 
från ämne till ämne, snabbt byta om. 
 
Tror inte på att man skall klara av 
idrottsmomenten. 
 
Liten hjälp och uppmärksamhet. Om man 
misslyckas blir det inför många. 
 
Uttråkad (förstår inte meningen med 
idrott), understimulerad. 
 
Tvingas att vara med mot sin vilja. 
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5  Metod 

5.1  Val av metod 
 
Jag har intervjuat barn för att komma åt vad de tycker och tänker om ämnet. Jag har 
försökt använda intervjuer så långt som möjligt för att få fram värdefull data och samtalat 
med barnens klasslärare (Rolf), skolans sköterska och kurator också genomförts. Intervjuer 
med barn är en sak och intervjuer med vuxna en annan, eftersom barn tänker och uppfattar 
världen annorlunda än vi vuxna (Doverborg/Pramling, 2000). Den miljö barnen befinner 
sig i, i idrottssammanhang, har också studerats för få ökade kunskaper om barnens 
förutsättningar vad gäller idrotten. Ämnet ”Idrott och hälsa” kommer fortsättningsvis att 
benämnas idrott eller gymnastik. 
 
En kvalitativ metod innebär att man väljer att göra ett mindre antal intervjuer, där stor vikt 
läggs vid att analysera det som har beskrivits. Man söker ”dolda” drag eller sammanhang 
och försöker koda materialet utan att meningen går förlorad. En kvalitativ undersökning 
syftar längre än till just det som det ställs frågor om och intervjuns frågeställning, dess 
innehåll och form, bestäms av den teoretiska förförståelsen. Man får vid bearbetningen av 
sitt materiel använda sig utav teoretiska begrepp, som inte direkt tagits upp av 
respondenten under intervjun. En kvantitativ metod syftar däremot till att endast beskriva 
något eller någon utifrån en eller flera egenskaper, genom att genomföra flera intervjuer 
eller observationer eller dela ut enkäter. Resultatet presenteras här vanligen i form av 
tabeller eller diagram, till skillnad från kvalitativ där resultaten vanligen presenteras i form 
av en löpande text (Lantz, 1993). 
 
Att intervjuer användes och inte enkäter beror på, att ämnet stress kan vara för komplext 
och svårförståeligt för barn. Jag ansåg att barnen dels behövde få förklaringar till vad vissa 
begrepp innebar och dels få lite vägledning för att få ytterligare förståelse för vad syftet 
med intervjun var. Stress framkallar dessutom många olika känslor och det skulle vara 
svårt att t.ex. ge ut enkäter till barnen med svarsalternativ som täcker in alla alternativ. 
Valet att intervjua barnen själva, grundar sig på att det är just deras egna upplevelser som i 
arbetet står i centrum. Ett alternativ vore att intervjua deras föräldrar eller bara läraren, 
men då blir det dock deras uppfattning om vad som gör deras barn stressade som hamnar i 
fokus, och det är inte meningen med denna uppsats. Barnen är de enda som kan berätta vad 
de själva upplever som stress och hur de känner sig och vad som för dem är viktigt.  
 
Frågorna i en intervju kan vara mer eller mindre väl strukturerade och detta innebär att 
frågorna som skall ställas är givna på förhand och att alla intervjupersoner får samma 
frågor. Det är också viktigt att alla frågorna ställs i samma följd i intervjuerna, eftersom 
tidigare frågor och svar kan påverka senare svar. I en intervju finns det möjlighet att blanda 
strukturerade och icke strukturerade frågor (Ejvegård, 1996). I detta arbete har det 
sistnämnda används, dvs halvstrukturerade frågor. Fyra huvudfrågor ställdes till alla sex 
barnen och därutöver ställdes olika följdfrågor, beroende på vad barnen tog upp. Om 
frågorna skulle vara alltför direkta fanns risken att deras svar påverkades. Fördelen med 
öppna frågor är också att det mer liknar ett samtal än en intervju och det ger troligtvis det 
bästa resultatet, då ett samtal känns mer bekvämt och personligt. Fördelen med öppna, 
övergripande frågor är att barnen ges möjlighet att välja inriktning på samtalet och att detta 
stimulerar barnen att berätta. Ju mer intervjun får en karaktär av ett samtal, desto mer 
villiga blir barnen att dela med sig av sin tankar (Doverborg/Pramling, 2000). 
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Det är under intervjuerna praktiskt att använda bandspelare, så att man i lugn och ro kan 
skriva ut intervjun för att så småningom i sin uppsats använda det material från intervjun 
man anser lämpligt. Anteckningar får man alltid göra, men erfarenheter har visat att det 
kan varar hämmande (Ejvegård, 1996). Därför bandades alla samtalen och för att vara på 
den säkra sidan fördes inga anteckningar under samtalet. Det sistnämnda skulle troligtvis 
göra barnet nervöst, samtidigt som det också skulle medföra vissa avbrott.  
 
De genomförda intervjuerna transskriberades, för att sedan kunna studera vad som sades i 
samtalen. För att kunna sortera och strukturera barnens ord, utgick jag ifrån de 
stressfaktorer som tas upp i teoriavsnittet. Resultatet sammanställdes sedan i en löpande 
text samt i en tabell, där man kan tydligt kan se vad som togs upp och hur 
svarsfördelningen mellan könen såg ut. Eftersom jag oftast inte fick några direkta svar av 
barnen på frågorna, blev mina egna tolkningar en central del i mitt resultat. Det svåra kan 
här vara att tolka meningen i barnens ord, eftersom de inte alltid står för samma sak som de 
gör för oss vuxna. Barn och vuxna tänker många gånger på olika sätt, eftersom barn har 
andra erfarenheter och upplevelser än vi vuxna om omvärlden. Därför är det här också 
viktigt att ha vissa reservationer, när det gäller barns berättande och beskrivande 
(Doverborg/Pramling, 2000). 
 

5.2  Urval 
  
Undersökningen är genomförd i en årskurs fem på en medelstor skola i Linköping och 
namnen på intervjuobjekten är fingerade.  
 
För att få tillstånd från föräldrarna att få använda deras barn i min undersökning, tog 
klassläraren upp min förfrågan på ett föräldramöte. Jag valde ut mina intervjuobjekt 
tillsammans med klassläraren. Jag bad honom ta ut tre flickor och tre pojkar och att det 
skulle vara barn med olika inställningar till idrott. Han gick efter egna upplevelser och 
erfarenheter av barnen, när han tog ut eleverna. Han ansåg sig veta på ett ungefär vad 
barnen tyckte om idrott och gruppen jag skulle intervjua skulle nu  representera barn som 
tyckte det var roligt med idrott, ganska roligt och tråkigt med idrott.  
 
Om jag hade gjort ett slumpvis urval bland barnen hade kanske svaren blivit annorlunda. 
Men eftersom det i klassen i allmänhet är en ganska likartad blandning av barn med 
liknade bakgrund, tror jag inte svaren från min intervjugrupp hade blivit så mycket 
annorlunda. Det som slumpen möjligtvis kunde göra annorlunda tror jag, var att det 
fördelningen på pojkar och flickor blivit ojämn. Min mening var dock att intervjua lika 
många av båda kön, för att eventuellt se skillnader i upplevelser mellan dem.  
 

5.3  Observation av barnens idrottsmiljö 
 
Efter att ha varit på en ett antal idrottslektioner, kunde jag konstatera att barnens miljö gav 
goda förutsättningar för att eleverna skulle tycka om idrott. Skolans idrottshall är stor, ljus 
och fin och hallens golv är nylagt och av bästa sort. Det fanns mycket olika sorters 
materiel att tillgå och det mesta var fräscht och helt. De flesta barnen var i tid till 
lektionens början, bara någon enstaka trillade in när läraren hade börjat prata. Jag tyckte att 
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barnen verkade medvetna om att de måste sätta igång snabbt om de skulle hinna göra 
något, eftersom de snabbt följde de instruktioner de fått utan att gnälla. 
Inget av barnen verkade vara utanför, men det märktes dock vilka som är de ledande i 
gruppen. De styrde upp tempot och såg till att verksamheten kom igång. Det var läraren 
som valde lagen vid lagspel och ingen hade här något att invända.  
 
Barnen jag intervjuade hade idrott två gånger i veckan. Varje torsdagsmorgon kl 8:00 till 
8:40 och fredagseftermiddag 12:40 till 13:20. Idrottshallen låg nära skolan och varje 
lektion var 40 minuter lång exkl. ombyte. På torsdagar bytte de om innan på morgonen och 
efter passet hade de 20 min på sig att vara tillbaka i klassrummet igen. Under denna tiden 
var också rast på 10 minuter inräknad. Fredagar låg idrotten efter lunch och var sista 
lektionen för dagen.  
 

5.4  Intervjuns förutsättningar 
 
Tre flickor och tre pojkar i årskurs fem har intervjuats och alla samtal spelades in. För att 
få samtalet att flyta utan störande moment valdes att ha en enkel intervjuguide (bilaga 1) 
och en enkel bandspelare till hands. Intervjuerna genomfördes med ett barn i taget i ett 
ostört rum. Vi satt mitt emot varandra och varje samtal tog ca 30 minuter. Barnet fick först 
veta hur intervjun skulle gå till, varför och vad vi skall prata om och att allt spelas in på 
band. Barnet fick också veta, att inga namn kommer att nämnas i det skrivna arbete och att 
det inte skall föras vidare. Det är av stor vikt att det skapas ett förtroende mellan 
intervjuaren och barnet innan själva intervjun börjar. Ju mer förtrogen intervjuare också är 
med barnens miljö, desto lättare är det att hitta en lämplig utgångspunkt för intervjun 
(Doverborg/Pramling, 2000). Eftersom jag gjorde min slutpraktik bland dessa barn var 
deras miljö välbekant för mig och mellan oss fanns redan en bra relation, då ingen längre 
förtroendeingivande inledning behövdes.  
 

5.5  Provintervju 
 
Innan man påbörjar den egentliga intervjuserien, bör frågorna först prövas på ett eller flera 
barn. Som intervjuare är det också viktigt att lära sig att barn behöver tid på för att tänka 
färdigt (Doverborg/Pramling, 2000). För att se om frågorna var bra formulerade och 
samtidigt öva på intervjutekniken, genomfördes en provintervju med en flicka i en annan 
femteklass två veckor innan de ”riktiga” intervjuerna. Jag lärde mig härigenom att tala 
långsamt, ge barnet tid att tänka och att hjälp- och kringfrågor var av stor vikt. Genom att 
vara en aktiv samtalspartner och ställa sådana frågor som ”Hur menar du? När? Var? och 
Hur?” hjälper man barnen att utveckla och uttrycka sina tankar (Doverborg/Pramling, 
2000). Flickan behövde många gånger lotsas fram genom samtalet och då var frågor att 
bygga vidare på ett måste. Exempel på dessa frågor finns att se i min intervjuguide i bilaga 
1. Min avsikt med provintervjun var också, att ha denna som reserv, om något skulle gå 
snett med de övriga intervjuerna med flickorna. Jag menar om jag t.ex. inte skulle höra vad 
som sades på ett band eller om någon av dem senare inte skulle vilja vara med i min 
undersökning. Det blev dock inte nödvändigt att ta med min provintervju i detta arbete, 
eftersom allt gick bra med alla min sex intervjuer. Jag ville inte heller ha med den utöver 
de sex intervjuerna, eftersom antalet flickor och pojkar då skulle ha blivit ojämnt.  
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5.6  Metodkritik 
 
Det negativa med kvalitativ metod är att resultaten redovisas i form av löpande text, vilket 
jag här också gjort. Jag tycker det är svåröverskådligt sätt att presentera resultatet på och 
man kan inte hänvisa till någon allmän modell, som resultatet tolkats efter.  
  
Att spela in samtalen på band visade sig vara ett bra val. När jag i efterhand spelade upp 
och transkriberade vad barnen sagt, uppfattade jag fler anmärkningsvärda kommentarer, än 
jag registrerat precis efteråt. Det berodde nog på att jag under några dagar fick möjlighet 
att låta samtalen sjunka in och då få ett annat perspektiv på det som sagts. Jag kunde 
sortera ut det väsentliga och se vad barnen svarat på mina frågor. Nackdelen med att endast 
förlita sig på bandspelaren och inte anteckna, var att jag på en del ställen på bandet inte 
kunde höra vad barnen sade. Möjligtvis kan jag ha missat något viktigt.  
 
Jag genomförde de tre första intervjuerna två veckor efter provintervjun. Detta skedde på 
en förmiddag och de resterande tre, en förmiddag efter ytterligare två veckor. Efter 
provintervjun och de tre första intervjuerna, hade jag fått mer rutin och kände att samtalen 
gick bättre. Jag fokuserade mer på vad jag ville ha svar på och kände mig säkrare i min 
forskarroll. Det jag upplevde vara svårt i samtliga fallen var att inte ”lägga orden i 
munnen” på barnen. I några fall var det trögt att få igång ett samtal, men då fortsatte jag 
samtalet med mina hjälpfrågor. Nackdelen med att ha öppna frågor är, enligt mig, att 
barnen inte riktigt visste vad de skulle säga. Jag trodde att orden skulle komma av sig själv, 
men tvärtom blev deras svarsfält förmodligen alltför stort, att de hade svårt att relatera till 
något konkret. Det var väldigt frustrerande att barnen inte tog upp det jag ville att de skulle 
ta upp. Om frågorna hade varit mer direkt på hade svaren kommit säkrare och fortare, tror 
jag. Men, som jag nämnde i stycket ”val av metod”, skulle det vara svårt att göra frågor av 
detta slag, utan att i frågan ta upp faktorer som barnen kanske inte skulle ha berört i de 
öppna frågorna. Anledningen till att jag valde öppna frågor, var ju trots allt att jag så lite 
som möjligt skulle påverka deras svar. 
 

6  Resultatredovisning 

6.1  Intervjuer med barn 
 
Första frågan var om begreppet stress. Här skapades en bild om vad som för barnet 
upplevdes stressigt. Det samtalades om detta en liten stund för att få barnet att förstå vad 
begreppet innebär och att vi då fortsättningsvis talade ”samma språk”. I nästa fråga fördes 
sedan begreppet in på skolan i, för att sedan lotsa in samtalet på idrotten. I den löpande 
texten nedan kommer samtalen med barnen att redovisas och visa vad barnen har sade om 
stress i skolan och i samband med idrotten. Barnen kallas här Anna, Mats, Lotta, Bo, Siri 
och Filip och intervjuerna finns att läsa i sin helhet i bilaga 2. I resultatredovisningen 
nedan har dock en del sekvenser från intervjuerna lagts in, för att läsningen skall bli 
trevligare. Barnens svar har tolkats utifrån de stressfaktorer (kursiverad text) som togs upp 
i teoriavsnittet och resultatet blev följande: 
 
Stressfaktorerna rädsla att misslyckas, rädsla att inte räcka till; att inte duga, krav och 
förväntningar att leva upp till har nära samband med varandra. Det ena ger det andra: Att 
ha krav och förväntningar att leva upp till leder till en rädsla att misslyckas. Att misslyckas 
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innebär en känsla av inte vara tillräcklig och inte duga osv. Barnen jag intervjuat pratade 
mycket om prestation och resultat och använde begrepp som att vara ”bra” eller ”dålig”. 
Deras kommentarer visar att de många gånger jämför sig med andra och är rädda för att bli 
till åtlöje inför klasskamraterna. Mats säger att han på idrotten vill visa hela klassen att han 
kan, genom att göra mål och därmed vara bra. Han tycker att prov i skolan är jobbigt och 
blir väldigt stressad, därför att han är orolig för att alla andra skall kunna mer än han själv.  
Lotta tycker som Mats, att prov är stressande i skolan. Hon tycker i allmänhet att allt är 
tråkigt i skolan, eftersom hon är rädd för att säga fel och att alla ska skratta. Hennes rädsla 
bottnar i en händelse i tvåan, då hon en gång på matematiklektionen svarade fel och blev 
utskrattad. 
 
I: Vad är tråkigast i skolan? 
L: So… Allt i skolan är tråkigt. Jag är rädd för att säga fel och att alla ska skratta. 
I: Har det hänt någon gång att du svarat fel? 
L: Ja, i tvåan. Jag sa fel på ett mattetal och då skrattade alla. 
 
Efter att ha blivit offentliggjord och utsatt för denna förnedring, är hon rädd för att svara på 
fler frågor. Denna stressituation har påverkat Lotta och har satt djupa spår i henne och har 
lett till att hon numera har inställningen att hon kommer att misslyckas och ”vet” att hon 
inte kan. Att händelsen har satt djup prägel på henne påvisas också när ämnet idrott 
kommer upp under samtalet. Lotta anser att det är viktigt att vara bra på sport, men tycker 
inte om sporter alls och hon idrottar inte på fritiden. Hennes förklaring är att hon inte är bra 
på det och ”då är det inte kul”. Det är tråkigt när man måste vara med på fotboll, säger hon. 
Kärnan i problemet belyser hon själv, när kommentaren ”för att jag skulle göra fel” yttras 
och så känner hon inför nästan allt på idrotten.  
 
Bo nämner inte prov som ett stressmoment, utan just nu oroas han över hur det skall gå för 
honom i teatern (elevens val). Han är nervös för hur det ska gå, eftersom han tycker att det 
är viktigt att det går bra, både för sin egen skull och för andras. Han säger utan att tveka att 
han inte gillar att bli bortgjord, för då blir han generad och måste vända bort ansiktet. 
 
I: Är det viktigt att det går bra? 
B: Ja, jag gillar inte att göra bort mig. Jag känner att jag vill göra bra, för min egen skull och de andra också 
I: Hur känner man sig när man gör bort sig? 
B: Generad, man vänder bort ansiktet 
I: Vad tror du skulle hända om du gör fel? 
B: Jag tror att alla skulle skratta 
 
Bo tycker idrott är kul, men är dock ”skraj” för att göra fel t.ex. när de ska hoppa bock 
eller testa något nytt. Då låter han ofta andra gå före, eftersom han inte vill bli utskrattad 
om han gör fel. Lagen blir bäst när läraren väljer, för alla vill ju vara med de som är bra 
och ingen med de dåliga, menar han. Bo berättar att alla bra blir valda först och om man 
blir vald sist vet man att man är dålig. Det är viktigt att vara bra, för då får man många pass 
och får vara med och köra med dem ”som är bra”. Han anser att det inte är viktigt att göra 
mål och poängterar att huvudsaken är att man har roligt på idrotten, men säger å andra 
sidan att det är roligt att vinna.  
 
Siri är precis som Lotta och Bo, rädd för att göra fel. Siri blir nervös när hon svarar fel på 
frågor och tycker då det är ”pinsamt”. Hon blir också nervös på prov, eftersom hon inte vet 
hur det skall gå. Det är pinsamt om alla andra har många rätt, men inte man själv, anser 
hon. Hon menar här proven på matematiken och säger att det är viktigt med bra resultat, 
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eftersom hon vill klara de nationella proven. Jag får också veta att när Siri är stressad 
känner hon pirr i magen. Siri tycker idrott är kul och jag vet att hon idrottar på fritiden. 
Hon tycker det är bäst när läraren väljer lagen på idrottslektionen, eftersom de blir mer 
jämna då. Med jämna menar hon antalet tjejer och killar, och bra och dåliga. Hon är noga 
med att påpeka att de ”dåliga” är de som tränat mindre och inget annat. För Siri är det bra 
att spela i lag, eftersom man är många och det då är allas fel om man förlorar. Att tävla 
själv tycker hon verkar ”läskigt”, för då är man själv om att förlora.  
 
I: Finns det något du tror att du inte skulle gilla på gymnastiken? 
S: Om man skulle vara en mot en och köra stafett, då skulle det kännas lite läskigt 
I: Varför skulle det kännas läskigt? 
S: För då är man ju själv. Om man är ensam och man förlorar, är det bara en själv som har förlorat. Om man 
är ett lag är man ju många som förlorar. 
 
 
Filip tycker det är viktigt att skriva bra resultat och det varierar om det känns stressigt inför 
prov eller inte. Om det är något han kan är det okej, för då vet han ju att det ska gå bra. Det 
pirrar i magen på Filip, när han känner att provet inte kommer att gå bra. Idrott är ett ämne 
som Filip tycker är kul, men dock inte sporter som t.ex. fotboll och handboll. Han menar 
emellertid att lagsport är bättre än att vara ensam, för då är det inte bara ens eget fel om 
man förlorar. Han fortsätter och säger att det är bäst när läraren väljer lag, så att alla bra 
inte hamnar tillsammans. Filip påpekar också att det är bra att göra mål för att vinna, men 
det är inte viktigt  
 
Många av barnen tar upp att de känner sig stressade när de tror att de inte skall hinna i tid. 
Detta beror enligt min tolkning på alla de många och snabba platsbyten barn idag står 
inför. De skall snabbt hemifrån för att hinna i tid till skolan och väl där slussas de runt 
mellan olika platser. Det rör sig om att vara i tid till idrotten, slöjden, hemkunskapen och 
till klassens lektioner i hemklassrummet. Dagen innehåller många kortare moment och 
barnen har ständiga krav på sig att vara i tid till alla olika tillfällen. De skall också hinna 
starta upp, göra det de ska under lektionen och sedan avsluta. 
Anna säger att hon tycker det känns jobbigt när hon inte hinner i tid och tänker ”hjälp” tyst 
för sig själv. Hon tycker det är pinsamt att komma för sent för att alla tittar och då blir hon 
så nervös. Anna försöker därför undvika att hamna i sådana situationer genom att alltid 
vara färdig i tid och pekar på att hon alltid är tidig till gymnastiken så att hon kan vara klar 
(ombytt) i tid. Mats är rädd för att komma för sent och tycker även han att det är pinsamt, 
för att alla tittar på en. I sådana här situationer blir han blyg, men tänker samtidigt att han 
skall ta det lugnt för att det snart är över. Mats tycker idrott är roligt och idrottar på 
fritiden. Han pekar på att när man har kommit igång på idrottstimman så ”är gympan slut”. 
Han menar troligtvis här att idrottstiden är för kort, eftersom man skall sluta när man just 
kommit igång. Lotta är också rädd för att komma för sent, eftersom alla tittar på henne. För 
att undvika att komma för sent, säger mamman åt henne att packa väskan dagen innan, så 
att det inte blir så stressigt. Siri har samma känslor inför att komma för sent som Anna, 
Mats och Lotta. Hon känner sig nervös och det är pinsamt att alla tittar. 
 
I: Hur känner du dig när du är stressad? 
S: Lite pirrig i magen 
I: Hur känner du när du kommer för sent? 
S: Det är pinsamt när alla tittar på en 
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Bo tycker det dåligt med tid på gymnastiken, för att man knappt hinner göra något. Hellre 
mer tid och färre tillfällen, anser han. På torsdagsmorgnar glömmer han ofta bort tiden, 
eftersom den avviker från det normal, och då får han stressa. Bo påpekar att det är dumt 
med olika tider och önskar att det skulle vara samma tider varje dag, så att de är lättare att 
komma ihåg. Han berättar också att det ”inte känns kul” när det alltid är stressigt efter 
idrotten på torsdagar, då rasten går åt till att byta om. Man får skynda sig om man skall få 
någon rast och då kanske man glömmer något när man bara rusar iväg. Filip anser här som 
Mats och Bo, att det är alldeles för lite tid till att idrotta. 
 
Att trängsel kan vara ett orosmoment belyser några av barnen. Siri berättar att flickorna 
försöker undvika att känna sig ihopträngda, genom att utnyttja hela omklädningsrummets 
lediga yta. Mats säger att det blir lite trångt ibland när det kommer fler in 
omklädningsrummet, men eftersom han idrottar på fritiden är han van att trängas lite och 
känner inget obehag inför det. Filip tycker däremot att det är lite obehagligt när det blir 
trångt, då det är många som byter om samtidigt.  
 
I: Är ni många som byter om samtidigt när ni ska ha lektion? 
F: Ibland 
I: Hur känns det? 
F: Det är lite obehagligt, det blir så trångt 
 
Många barn känner idag en otrygghet p.g.a. av en mängd olika anledningar. Barn behöver 
känna sig trygga för att känna sig lugna och tillfredsställda. Några av barnen jag intervjuat 
tog upp vad de tycker är trygghet. Anna anser att det är väldigt viktigt att alla känner 
varandra i klassen. Man kan då spela och byta om tillsammans och vända sig till en kompis 
om det skulle vara något. När hon säger alla, inkluderar hon även läraren. Det är bra att ha 
samma lärare både i klassrummet och på gymnastiken, eftersom han då vet vem man är 
och man vågar säga till om det är något, menar hon. För Anna är idrott det roligaste ämnet 
och hon idrottar även på fritiden. Precis som Anna tycker Bo det är skönt att känna de man 
byter om tillsammans med, för om det kommer in några andra undrar man vem det är.  
Siri säger att hon aldrig är nervös på gymnastiken, för att hon vet hela tiden vad som skall 
hända. Hon menar här, att eftersom läraren och eleverna jobbar tillsammans under resten 
av dagarna får de alltid tidig information om vad de skall göra på idrottslektionen. Dock 
blir Siri nervös hon kommer lite sent på själva idrottslektionen, dels för att alla tittar, men 
också för att hon missat vad de skall göra. Hon blir stressad av att ha missat inledningen av 
lektionen och därmed inte hört instruktionerna. Lotta tycker också det är bra med samma 
lärare, för ”då vet man vad vi skall göra” och syftar på samma sak som Siri, att de kan 
prata om det innan med läraren. För dessa flickor är det skönt att få veta vad som hända 
skall och påvisar här att det för barn kan vara en trygghet att veta vad som händer. Här står 
stressfaktorn  att inte veta, ovisshet i centrum 
 
I: Hur är det att ha samma lärare på idrotten som i klassrummet? 
L: Bra 
I: På vilket sätt då? 
L: Då vet man vad vi skall göra. Det är skönt att våga säga om det är något, att man törs 
 
Stressfaktorerna går mer eller mindre in i varandra. De barn som är oroliga för hur det skall 
gå på proven, blir stressade av denna ovisshet som då infinner sig. Att prestera bra resultat 
är en stressituation i sig, men också detta att inte veta, är en annan sida av stress. Att stress 
finns i många av barnens liv påvisas, genom att en del av deras kommentarer kan kopplas 
direkt till olika stressfaktorer som jag tagit upp i teoridelen och till andra indirekt.  
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Barnen har här i samtalen berört faktorer som har med stress att göra och det har 
huvudsakligen handlat om att vara bra och att göra rätt, att ha gott om tid och att vara i tid, 
att ha plats, att känna varandra, att veta och oviljan att bli offentlig utpekad. Det 
sistnämnda syftar jag på när några av barnen tyckte det var jobbigt när alla tittar på dem 
vid för sen ankomst, samt rädslan för att bli utskrattad av sina kamrater. För att lättare se 
vad som togs upp och av vilket kön, har jag här gjort en tabell. För att veta hur en tabell 
skall utformas, har jag tagit Sven G Hartmans Handledning (1993) till hjälp. 
 
Tabell 2. Tabellen visar vilka stressfaktorer som berördes under intervjuerna, samt 
fördelning på kön. Totalt intervjuades sex barn; tre flickor och tre pojkar. 
 
Stressfaktorer Antal flickor Antal pojkar  Totalt  

 
Att vara bra och göra rätt 2 3 5 
Att ha gott om tid och att vara i tid  3 3 6 
Att ha plats 1 1 2 
Att känna varandra  1 1 2 
Att veta 2 0 2 
Oviljan att bli offentlig utpekad 3  3 6 
 
Resultatet visar här att kravet på att vara i tid till saker och ting och oviljan att bli offentlig 
utpekad, upplevs av alla sex som det mest stressande. Kravet att visa sig duktig genom 
goda prestationer och bra resultat, verkar också centrala inslag i barnen vardag. Det är 
endast en kategori som markant påvisar eventuella skillnader i stressupplevelser mellan 
pojkar och flickor. För två av flickorna är behovet av att veta saker och ting i förväg 
viktigt, medan ingen pojkarna nämner detta alls. Det är den enda markanta skillnaden som 
jag kan presentera här och kan vidare konstatera att det inte finns fler som säger att det är 
skillnader mellan könens upplevelser. P.g.a. den annars relativt jämna fördelningen finns 
det istället likheter. Pojkar och flickor verkar brottas med samma problem under skoldagen 
och har liknande upplevelser om vad som för dem är jobbigt. De uttryck som både 
pojkarna och flickorna använde för att beskriva sina känslor och reaktioner i de situationer 
som upplevdes stressiga, var pinsamt, nervös, blyg, generad, skraj, dumt, läskigt, pirrigt 
och jobbigt. Dessa ord speglar alla deras känslor och kan alla relateras till begreppet 
”stress”. 
Jag vill dock kommentera att könsfördelningen möjligtvis kunde ha sett lite annorlunda ut, 
eftersom exakt samma följdfrågor inte ställde till alla sex barnen. 
  

6.2  Samtal med klassläraren 
 
Klassläraren, tillika idrottslärare för de barn jag intervjuat, säger att barnen i klassen som 
helhet tycker idrott är roligt. Oftast ordnar han olika aktiviteter på lektionen, så att alla 
känner att de vill vara med. För att de inte skall bli kvar på samma moment hela tiden, 
brukar villkoret vara att man i alla fall testar de andra aktiviteterna en liten stund under 
passet. Ibland får barnen upp ögonen för det de inte tyckte var roligt från början. Läraren 
poängterar att det skall vara just roligt, så att de får en positiv bild av ämnet idrott. Prov 
och tester är inget han använder sig utav, eftersom många barn mår dåligt av det. Hans 
åsikt är, att det är huvudsaken att barnen rör på sig, inte presterar resultat.  
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6.3  Samtal med sjuksköterskan och skolkuratorn 
 
Vid samtalen med praktikskolans sköterska och kurator, framkom det att de ofta stöter på 
elever som tycker det är oerhört jobbigt att handskas med situationer som uppstår kring 
idrotten. De båda kvinnorna anser att idrotten i skolan absolut stressar barnen.  
 
Skolsköterskan berättar att de får kontakt med de barn, som har problem, oftast först när 
idrottsläraren ”slagit larm”. Idrottsläraren berättar då att eleven ständigt kommer med 
undanflykter om varför de inte kan vara med på gymnastiken och börjar ana att det inte 
står rätt till. Ofta lyckas dessa elever slingra sig en längre tid, innan läraren börjar fatta 
misstankar. Eftersom barnen inte vågar säga sanningen om varför de inte vill vara med, 
finns därför ett stort mörkertal som inte fångats upp än och några som aldrig kommer att 
fångas upp. De sistnämnda, menar kuratorn, har skolan förmodligen skrämt för livet. De 
har inte fått någon positiv inställning till idrott och kommer förmodligen aldrig att ta sig an 
egna fritidsaktiviteter i framtiden.  
 
Sköterskan och kuratorn fortsätter att berätta vad sanningen bakom undanflykterna oftast 
handlar om. När eleven berättar den verkliga orsaken till undanflykterna finns det här bl.a. 
en rädsla för att bli offentligt utpekad. Att läraren skall säga högt inför alla varför man inte 
vill eller kan vara med. Därför säger de inte sanningen till idrottsläraren, utan kommer med 
ständigt påhittade undanflykter. Många av barnen är också rädda för att misslyckas och att 
inte duga.  
 
Kuratorn på skolan tycker att mycket handlar om dagens allt större kroppsfixering. Hon 
fortsätter och säger, att det är både pojkar och flickor som tänker på detta med hur man ser 
ut. Det vanligaste orosmomentet är både hos pojkar och flickor, att de inte vågar duscha 
tillsammans med de andra. Anledningen är att de anser att de är klumpiga och att de inte 
ser bra ut. Barnen jämför sina kroppar och det finns alltid någon som slänger ur sig en elak 
kommentar. Många barn ser sig själva som tjocka och tror allt ”tisseltassel” är riktat mot 
dem. En del elever har ont i magen och kan inte sova, berättar hon. Stressen som många 
känner inför alla dessa faktorer, bryter ner barnen och ger dem dåligt självförtroende. 
 
Skolsköterskan berättar att barnen tar upp detta med att välja lag. Rädslan för att bli vald 
sist är enorm hos många. Då är det bättre att läraren väljer, menar hon. Jag får också veta 
att det nyligen har framkommit ett fall där en idrottslärare låtit eleverna stå på led och 
tvingats hoppa över plint i tur och ordning. Idrottsläraren stod då och tittade, samtidigt som 
han antecknade det betyg han ansåg hoppet gav. Dessa barn utsätts naturligtvis för en 
enorm press och stressnivån är säkerligen hög när det är deras tur, menar de båda. 
Kuratorn anser att idrotten är det ämne där barnen löper störst risk att ”tappa ansiktet”, att 
bli till åtlöje och bli utpekad. Här är varje rörelse synlig och det finns ingen chans att 
gömma sig. Idrott har en väldigt hög status bland barnen, poängterar hon. Är man bra på 
sport får man väldigt hög status i gruppen. Hon får ofta höra av elever, att de hellre skulle 
vilja vara bra i gymnastik än i andra ämne.  
 
Många fler barn skulle behöva hjälp med sina problem för att övervinna sina bekymmer. 
De elever som tycker det är psykiskt jobbigt med idrott borde få möjlighet att prova på 
annat. Både sköterskan och kuratorn ägnar mycket tid åt att försöka hitta alternativ till 
skolgymnastiken. I Linköping finns det en möjlighet att få simma istället och det kallas 
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”Specialanpassad idrottsundervisning i vatten”. Elever som uppfyller vissa kriterier, kan få 
möjligheten att testa detta alternativ. Kriterierna är alltifrån fysisk skada till att 
självförtroendet är i botten. Sköterskan anser, att det borde finnas mer sådana här alternativ 
träning, där barnen skulle kunna syssla med det de tycker är kul. Hon vill att möjligheten 
framöver skall finnas att få träna utanför skolans väggar under den tid som är uppsatt som 
”idrott”. På detta sätt kan man undvika att elever blir utpekade som ”sjuka” när de inte är 
med på vanliga gymnastiken, menar hon. Istället för att då utsätta barnen för denna stress, 
kan de ägna sig åt aktiviteter där deras självförtroende stärks och inte stjälps. 
 
Sköterskan och kuratorn har en del förslag på hur man kan minska stressen bland barnen.  
De tycker att man alltid ska dela klassen i flickor och pojkar på idrotten, så 
förutsättningarna för ”att våga” blir bättre. De menar att flickorna vågar ta större utrymme 
när inte pojkarna är med. De tycker också att idrottsläraren bör undvika allt vad 
tävlingsmoment innebär och inte rikta in sig på resultat, utan se till att barnen rör på sig 
och tycker det är kul. Betygen kan härmed tas bort och undvika den stressfaktorn. Läraren 
bör också ge barnen en chans att prova på olika aktiviteter, utan att det skall vara blodigt 
allvar. Något som de tycker är ett måste, är att läraren skall prata med eleverna i årskurs 
fem om attityder. De menar att barnens kroppar här börjar utvecklas och de måste få 
förståelse för att en del väljer att duscha hemma eller bara tvättar av sig på toaletten. För 
att undvika att göra barnen generade och sätta dem i onödiga stressituationer måste läraren 
ge tillåtelse till detta. 
 
De avslutar med att fråga sig, för vem skall idrotten vara till för? Ämnet heter idag ”Idrott 
och hälsa” och borde peka på att alla barn ska få meningsfull motion och må bra. 
Skolkuratorn poängterar att huvudsaken skall vara att barnen rör på sig, inte presterar 
resultat. De elever som gillar att tävla, får göra det på fritiden i stället. Skolsköterskan 
fyller i och säger, att sådana moment inte hör hemma i skolan.  
 

6.4  Analys av resultatet 
 
Resultatet visar att mycket i skolan stressar barnen och denna slutsats är oerhört tragisk, 
eftersom barnen tillbringar större delen av dagen här. Men eftersom klassen har en 
idrottslärare som är väldigt medveten om barnens känslor, undviker han allt som han tror kan 
få dem att må dåligt. Rolf är väldigt medveten om vad som gör barn stressade och försöker 
därmed undvika sådana situationer på idrotten. Merparten av barnen upplever därför inte 
idrotten som något pressande. Det är dock viktigt att en idrottslärare lägger upp sin 
undervisning på ett sätt så alla elever får lagom utmaning och härmed skapa förutsättningar 
för att klara stressen. Läraren bör ha en väl planerad och motiverad lektionsserie för att ge de 
olika individerna vad de behöver och på så sätt stärka dem.  
Hur Rolf själv motiverar sin planering vet jag tyvärr inget om, men han har dock skapat en 
god stämning på idrottstimmen, vilket nu gjorde att jag inte fick så många negativa svar under 
min intervju. Med negativa svar menar jag svar, som syftar på att barnen skulle känna sig 
stressade och må dåligt. Genom att barnen har samma lärare på idrotten som under övriga 
dagen, undviks härmed att barnen utsätts för många relationer, som enligt teorin också är en 
stressfaktor.  
 
Trots att några av barnen direkt svarar nej på de två frågor som har med idrott att göra, kan 
man se att det under andra delar av samtalet kom fram faktorer som är viktiga för dem. Det 
kom upp en del faktorer och känslor vid samtalen som direkt eller indirekt kan kopplas till 
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stress. Eftersom dessa faktorer togs upp eller kommenterades, är barnen medvetna om att 
de existerar och vill känna sig tillfreds med dem. Om de inte kan handskas med de olika 
situationerna och inte känner denna tillfredsställelse, är risken säkerligen stor för att de då 
kommer att utsättas för stress.  
 
Intervjuerna med barnen vittnar om, att teorins stressfaktorer verkligen existerar. Barnen 
visar att ett likhetstecken mellan goda resultat och duglighet är ett faktum och att de 
ständigt jämför sig med sina klasskamrater. Resultatet visar också att barn verkligen 
behöver ramar och regelbundna tider att förhålla sig efter. Pojken Bo vittnar här om att det 
är stressande att ha olika tider att hålla reda på och vill ha en jämn struktur i sin vardag. 
Jag tror att det är nödvändigt att vi vuxna hjälper barnen med att skapa ordning och reda i 
tillvaron, genom att t.ex. som lärare ha fasta tider och återkommande mönster i 
skolvardagen. 
  
Under samtalet med skolans kurator, poängterade hon att idrotten är det ämne där barnen 
löper störst risk att ”tappa ansiktet”, dvs att bli till åtlöje och offentlig utpekad. Att varje 
rörelse här är synlig och ingen chans finns att gömma sig. Ett konkret exempel på det är 
när Bo berättar att han vänder bort ansiktet och blir generad när han gör bort sig inför 
andra. I stället för att kunna gå undan, låter han andra gå före i kön för att undvika 
situationen så långt som möjligt. Både Lotta och Bo menar att de är rädda för att göra fel 
på olika moment på idrotten, för att de skulle bli utpekade och utskrattade. Filip gillar lekar 
där ingen blir utslagen och därmed blir inget utpekad som förlorare. När det gäller Lotta 
har jag observerat att hon i alla sammanhang mycket ogärna svarar på frågor och säger 
oftast, och tyst, att hon inte kan. Efter att en gång i tvåan svarat fel och blivit till åtlöje, 
vågar hon numera inte svara på fler frågor. Efter samtalet med henne förstår jag bättre 
varför hon inte ens vågar gissa på frågor som ställs, eftersom denna händelse verkar ha haft 
en kraftig nedbrytande effekt på hennes självförtroende.  
 
Att bli offentligt utpekad är för de här barnen en stressfaktor som ständigt gör sig påmind i 
olika sammanhang i skolan. Alla sex barn jag intervjuade pekade på att de känner sig 
stressade när alla tittar på dem eller att rädslan hos dem finns att bli utskrattad. Att Filip 
här är medräknad, beror på att han bäst tycker om lekar där ingen blir utslagen, och därmed 
dras slutsatsen, att rädslan också finns hos honom att bli offentlig utpekad som en 
förlorare. Eftersom denna stressfaktor mer eller mindre finns i alla sex barnens vardag, 
finns den säkerligen även hos många fler. Det är ett sorgligt konstaterande att eleverna 
ständigt brottas med förväntningar och krav de inte alltid kan leva upp till.  
 
Precis som kuratorn menade, verkar idrott ha en väldigt hög status bland barnen. Hon fick 
ju ofta höra av sina ”patienter” att de hellre skulle vilja var bra i gymnastik, än i andra 
ämne. Hennes erfarenhet säger att, är man bra på sport får man väldigt hög status i 
gruppen. Att det ligger en sanning i detta speglar pojken Bos kommentar, att ingen vill 
vara med de ”dåliga” och att Mats vill vara bland dem som är ”bra”.  
 
Efter samtalen kan konstateras, att det som gör att barn kan hantera stress är att de känner 
trygghet i sig själva. De vet att de kan, de har vänner omkring sig, de kan passa de tider 
som gäller och de vet vad som händer i deras liv. Jag anser här att ”trygghet” är en faktor 
som övergriper de övriga, eftersom otrygghet är en följd av att inte känna tillfredsställelse i 
sig själv. Att de som idrottar på fritiden känner större tillfredsställelse på idrotten, än de 
som inte gör det, beror på att de känner sig trygga i sin idrottsroll. Det som följer av det är, 
att det man kan tycker man oftast är roligt och det man inte kan tycker man oftast är 
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tråkigt. De som idrottar på friheten känner en större säkerhet i idrottssammanhang än de 
som inte gör det. Jag tror att det är just detta som mest påverkar barnets attityd till idrott. 
Vad barnen gör på sin fritid spelar stor roll och präglas här av övriga familjens intressen. 
Om familjen t.ex. är född i en idrottsintresserad och välmående familj, är sannolikheten 
stor att barnet präglas av deras levnadssätt och själv börjar idrotta. Det är naturligtvis 
barnets bakgrund som helhet som har betydelse för hur barnets attityder till saker och ting 
formas. Jag menar här att familjens social klass och etnicitet också spelar in.  
  

7  Sammanfattande diskussion 
 
Det övergripande syftet med detta arbete var att skapa förståelse för vad som gör barn 
stressade i skolan. Jag som författare av arbetet har lärt mig väldigt mycket och fått stora 
kunskaper om ämnet genom att genomföra denna uppsats. Litteraturen, intervjuerna med 
barnen, samtalen med klassläraren, skolsköterskan och skolkuratorn har alla bidragit med 
intressanta aspekter vad gäller stress i skolan. För mig har detta arbete skapat en förståelse 
för vad barn upplever som stressande och förhoppningen är att andra som läser detta arbete 
också ska ha fått ökade kunskaper om ämnet.  
 
Teorin, intervjuerna och de övriga samtalen har givit bra svar på de frågor arbetet var 
avsett att svara på och här var den första frågan när och hur upplever barn stress i skolan. 
Mycket av det som jag läst om, har jag stött på i mina intervjuer med barnen och svaret på 
frågan när och hur barn upplever stress i skolan, framstår klart och tydligt i resultatet. De 
mest framträdande stressfaktorerna som barnen tog upp, anges också i teorin som centrala 
delar i barnens vardag. Det handlade om att passa tider och rädsla för att bli en offentlig 
person. I många fall tycker jag dessa två hänger ihop, då barnen ser till att vara i tid för att 
undvika att bli utpekad. Barnen visar också att de känner sig stressade när det gäller 
resultat och prestation, rädslan för att göra fel att inte veta och detta tas också upp i teorin. 
Det barnen däremot inte berör alls, är att de blir stressade av för stora grupper och för hög 
ljudnivå. Jag trodde detta skulle tas upp av barnen, men de verkar inte se det som ett 
problem. Detta beror troligtvis på att de inte är medvetna om att det kan vara en 
stressfaktor. Pojkarna och flickorna använde sig utav ungefär samma ord för att beskriva 
hur de känner och upplever stressiga situationer. De kände sig nervösa, blyga, generade, 
”skraja” och pirriga i magen och de upplevde situationerna som dumma, läskiga och 
jobbiga. Den enda som skiljer pojkarna och flickorna åt i vad de upplever som stressande, 
är ovisshet. Ingen av pojkarna nämner att de har ett behov av att veta saker i tid. Kan det 
vara så att flickor har en större benägenhet att bli stressade här, än pojkar? Det kan vara en 
intressant skillnad att forska vidare kring.  
 
Den andra frågan var Upplever barnen tiden runt och under idrottslektionen som 
stressande och i så fall vad orsakas den av? Resultat visar att det finns situationer i 
samband med idrotten, som barnen upplever som stressande. Att teorin inte in går in och 
diskuterar idrotten eller några andra ämnen specifikt, är nog att alla de stressfaktorer som 
författarna tagit upp, kan härledas till vilken situation som helst i skolan. Det som gör våra 
barn stressade återfinns i de flesta skolsituationer, som barnen tvingas att leva i. Tiden 
kring och under idrottslektionen en är en av många sådana situationer. Skolans kurator och 
skolsköterska har många egna erfarenheter och har här givit konkreta exempel på att 
barnen stressas i samband med idrottslektionen. Mitt samtal med denna personal belyser en 
del av de stressfaktorer som barnen själva pekade på i samband med idrotten. Barn 
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kommer till deras mottagning och berättar att de är rädda för att inte duga och att de inte 
vill bli utpekade av läraren för att de inte vill vara med. Det som kuratorn tar upp, men 
inget av barnen, är kroppsfixering. Inget av barnen nämner något om sina kroppar och att 
det beror förmodligen på att de än är lite för unga för att tänka dessa tankar. 
En vanlig stressfaktor i samband med idrott brukar vara att bli vald sist i lagsporter. 
Eftersom barnen inte berörde detta självmant, bevisar det att det som klassläraren Rolf 
påstod var sant. D.v.s.att han är fullt medveten om denna stressfaktor och andra problem 
och gör allt för att undvika dem. Han väljer lagen själv och jag tror att de flesta 
idrottslärare idag är som Rolf och att det finns en viss medvetenhet om vad som bör 
undvikas i idrottssammanhang. Fallet där en idrottslärare gick in för att betygsätta olika 
moment, är troligtvis ett sorgligt undantag. Trots att de flesta idrottslärare försöker att göra 
miljön så stressfri som möjligt, finns det tydligen faktorer som är svåra att komma åt. Jag 
pekar på att barnen mer eller mindre jämför sina prestationer med varandra och att risken 
att bli till åtlöje ständigt är närvarande. Stressfaktorn att passa tider går heller inte att 
komma ifrån. På grund av detta kommer vissa barn alltid att uppleva stress i och runt 
idrottslektionen. 
 
Den tredje och sista frågan var Hur kan jag som lärare eliminera eller minska 
stressframkallande situationer i skolan? Genom att ta till sig de fakta som teorin, barnen, 
sköterskan, kuratorn och klassläraren har förmedlat angående stress i skolan, kan jag som 
lärare försöka undvika dessa stressframkallande situationer. Det svåraste momentet att 
undvika tror jag är skolans prov. Skolan är organiserad på ett sådant sätt att prov 
genomsyrar hela verksamheten och det är svårt att ändra på detta. Vad man här kan göra 
som lärare är att tona ner allvaret eller skapa andra former för att skapa underlag för 
betygssättning och omdöme. Det gäller inte bara att undvika, utan också att hjälpa barnen 
att förbättra sina förutsättningar för att klara stress. Jag tycker att Ylva Ellneby (1991) ger 
många bra exempel på hur jag som lärare kan gå tillväga. Att spela klassisk musik, gå ut i 
naturen och prata mycket känslor med barnen, tycker jag är goda idéer. Jag tror mycket på 
att klassisk musik har en lugnande effekt och att barn behöver lugn och ro. En av pojkarna 
som jag intervjuade kom med ett bra tips på vad han tyckte man kunde göra i 
idrottssammanhang. Istället för att ha två korta idrottspass i veckan, vill han istället ha ett 
längre pass en gång i veckan. Det finns här både för och nackdelar, anser jag. Fördelen är 
att barnen hinner aktivera sig en längre tid, men det blir då dock bara motion en gång i 
veckan. För att minska stressen och t.o.m. eliminera den i samband med idrotten, vill 
skolsköterskan att alla ska kunna få välja vad man vill göra under den här tiden. Att det 
inte idag går att genomföra beror på att skolan inte har de resurser som krävs. Jag tycker 
också att detta vore det bästa, då motivationen för att idrotta säkerligen skulle stärkas hos 
de flesta elever. Det är dock här viktigt att väga in och tänka på de mål som varje elev skall 
uppnå i ämnet idrott. Risken finns att viktiga moment går förlorade om varje elev själv får 
frihet att välja sysselsättning under den hör tiden. 
 
Faktum är att många barn lever under ständig stress i sin vardag och det måste vi som 
vuxna ta på allvar. Miller (1982) skriver att vuxna ofta har en tendens att se nedlåtande på 
barns bekymmer och problem och att vi tycker de är obetydliga i jämförelse med våra 
egna. Trots att boken är 20 år gammal är hennes tankar här i hög grad relevanta än idag. 
Jag tror dock att de flesta vuxna är mer eller mindre medvetna om vad som gör barn 
stressade, problemet är att tiden till eftertanke saknas. Vi vuxna är dåliga på att stanna upp 
då och då och tänka oss in i barnens situation. Det är lätt att skynda fram i de gamla 
vanliga spåren, utan att reflektera över den egentliga orsaken till ett barns dåliga humör 
eller hopplösa uppträdande. Det kan vara just att barnen känner sig stressade över att 
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skynda sig iväg på morgnarna, förflyttas mellan olika platser, träffa många olika 
människor och vara hemifrån så mycket. Eftersom barnen rättar sig efter oss vuxna, är det 
våran uppgift att se till att barnen utsätts för så lite stress som möjligt. Skolans lärare måste 
i sitt arbete tänka på vad det är som gör barn stressade och försöka undvika detta i sin 
undervisning. Därför bör detta problem belysas i skolans värld, så diskussioner och 
utbildningsdagar i ämnet kan ordnas.  
 
De stressfaktorer som litteraturen och även barnen tar upp, stämmer mycket väl in på mina 
egna åsikter om vad som orsakar stress. Eftersom jag har ett stort kontrollbehov, är det 
väldigt stressande för mig när jag inte får veta saker och ting i tid och inte veta vad som 
skall hända härnäst. Också när almanackan är överfylld, blir jag stressad av att inte hinna 
med att ta hand om mig själv. Jag tror att många med mig också brottas med tanken att 
misslyckas och att inte duga. I dagens samhälle anser många att det är viktigt att göra 
karriär och ”lyckas” i livet. Det tror jag är en oerhörd press, som både barn och vuxna 
känner sig stressade inför. 
 
Frågor att jobba vidare med är hur vi ska hantera problemet med stress i skolan? Vad kan vi 
mer göra för att minska stressen hos barnen? Vilka resurser krävs? Vad kan skolan och hela 
samhället göra för att förebygga stressen? Det kanske är så att skolan behöver omorganiseras 
och här ta fram andra arbetssätt och andra metoder för att nå målen med undervisningen. En 
del av stressfaktorerna barnen utsätts för, är dock en följd av alla nedskärningar som skolan 
blivit föremål för. Om det istället satsades mer resurser skulle problemet med stora klasser 
och hög ljudvolym exempelvis kunna elimineras. Ett annat intressant område att forska vidare 
kring, skulle vara att fördjupa sig i hur barn hanterar stressbenägna situationer. Eftersom detta 
arbete fokuserade på andra delar inom problemet med stressade barn, ägnades endast några få 
rader åt ämnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  Referenser 
 
Doverborg E & Pramling Samuelsson E, Att förstå barns tankar. Metodik för 
barnintervjuer. Stockholm: Liber AB, 2000. 
 



 27

Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund 1996. 
 
Elkind David, Det hetsade barnet - att stressas in i vuxenvärlden. Lund: Natur och Kultur, 
1984. 
 
Ellneby Ylva, Om barn och stress och vad vi kan göra åt det. Falköping: Natur och kultur, 
1999. 
 
Hannaford, Carla Lär med hela kroppen - inlärning sker inte bara i huvudet. Jönköping: 
Brainboks AB/ Scandbook AB 1997.  
 
Hartman Sven G, Handledning. Andra upplagan. Linköping:  Sven G Hartman Skapande 
Vetande, 1993. 
 
Lantz Annika intervjumetodik. Studentlitteratur, Lund 1993. 
 
Larsson Bo, Copingstrategier hos barn och tonåringar i skolålder. Artikel ur tidskriften 
Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 1995, sid 25-29. 
 
Miller Mary Susan, Stressade barn - att förstå och besvara stressignaler hos barn och 
ungdomar. Täby: Forum, 1982 
 
Patel Runa, Davidsson Bo, Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, andra upplagan, studentlitteratur, Lund 1994. 
 
Sivik, Tatjana, Den lyckliga kroppen. Artikel ur tidskriften Forskning och framsteg nr 7,  
2000, sid 24-27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 1 
 
Intervjuguide  
 
 
Information 



 28

 
 
Allmänt prat 
 
 
1. Vad tänker du på när du hör ordet stress? 
 
 
2.  Är det något under skoldagen som du känner dig stressad/ängslig/orolig inför? 
 
 
3. Är det något under idrottslektionen som du känner dig stressad/ängslig/orolig inför? 
 
 
4. Är det något annat i samband med idrotten som du känner dig stressad ängslig/orolig 
inför? 
 
 
 
För att få barnen att berätta så mycket som möjligt: 
 
Kringfrågor  Hjälpfrågor  
 
Tycker du idrott är kul?  Hur/vad menar du då  
Varför/varför inte?  Berätta mer om… 
Idrottar du på fritiden?  Hur känner du dig då… 
Kan du berätta hur det går till på idrotten?  Nu förstår jag inte riktigt… 
Är det något som du är speciellt/inte är så  Vill du förklara… 
förtjust i?   Menar du att… 
Måste du skynda dig?  Hur tänker du då… 
Hinner du i tid?  Var var du då… 
Vad gör ni på idrotten?  När hände det… 
Är du alltid med?  Gör en liten sammanfattning då och då: 
Har Måste man alltid vara med?  jag förstått rätt att du… 
Måste man göra allt? 
Pratar man om hur olika bra man är på saker? 
Varför tycker du så? 
Hur vill du att det ska vara istället? 
Pratar du om detta hemma? Med någon annan?  
 
 
 

BILAGA 2 
 
Intervju 1  Anna = A      Jag, intervjuaren = I 
 
I: Vad tänker du på när du hör ordet stress? 
A: När jag inte hinner 
I: Hur känner du då? 
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A: Jobbigt 
I: Vad tänker du då? 
A: Hjälp 
 
- Vi pratar om att stress är när man känner sig nervös, ängslig, orolig och har ”fjärilar i 
magen” 
 
I: Är det något under skoldagen som du känner dig stressad inför? 
A: I så fall vid resterna. Om man inte hör när X visslar på oss och inte hinner in 
I: Hur känns det att inte hinna? 
A: Det är pinsamt att komma försent, att alla tittar 
I: Hur känns det då? 
A: Man känner så nervös 
I: Hur dags brukar du komma till gymnastiken? 
A: Jag är alltid tidig 
I: Varför då? 
A: Så jag är färdig i tid 
I: Är det något under idrottslektionen som du känner dig stressad inför? 
A: Nej, det är inget speciellt 
I: Vad gör ni på gymnastiken? 
A: Vi spelar handboll, fotboll och gör styrkeövningar 
I: Vad är roligast? 
A: Fotboll 
I: Spelar du fotboll på fritiden? 
A: Ja, och handboll 
I: Tycker du det är kul med idrott 
A: Ja, det är mitt roligaste ämne 
I: Är det något på idrotten som du inte tycker är kul? 
A: Nej, inte vad jag kan komma på 
I: Hur är det att ha samma lärare på gymnastiken och i klassrummet? 
A: Det är bra. Man vågar att säga till om det är något och han vet vem man är. Alla känner 
varandra så bra 
I: Är det viktigt att alla känner varandra i klassen? 
A: Ja, det är väldigt viktigt, för då kan vända sig till en kompis om det är något och man 
kan spela tillsammans 
I: Är det något annat i samband med idrotten som du känner dig stressad inför? 
A: Nej 
I: Hur ser omklädningsrummen ut där ni byter om? 
A: Det är fyra duschar och massa krokar 
I: Hur känns det att byta om tillsammans med andra? 
A: Det går bra, det är bara vi i klassen 
 
Intervju 2  Mats =  M,     Jag, intervjuaren = I 
 
I: Vad tänker du på när du hör ordet stress? 
M: Att komma försent  
I: Varför tror du att folk är stressade? 
M: Att man inte vet hur saker ska gå, att man inte har så mycket pengar, om har dålig 
ekonomi och tycker det är jobbigt. På tv är det program om människor som berättar att de 
är stressade och att de inte mår bra 
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- Vi pratar om att stress är när man känner sig nervös, ängslig, orolig och har ”fjärilar i 
magen” 
 
I: Är det något under skoldagen som du känner dig stressad inför? 
M: Jag är stressad på morgonen, när jag ska till skolan. Jag är rädd för att komma försent. 
Det är så pinsamt att komma försent, när alla sitter i klassrummet och kollar på en när man 
kommer 
I: Hur känns det då? 
M: Man är blyg. Jag försöker ta det lugnt och tänka att nu är det över. 
I: Finns det något annat du tycker är jobbigt? 
M: När vi har prov känner jag mig väldigt stressad. Att man inte ska kunna och att alla 
andra ska kunna 
I: Vad tycker du är roligast i skolan? 
M: Bild 
I: Vad är tråkigast? 
M: Jag hatar matte. Förut i alla fall, fast nu när det går rätt så bra, är det rätt så roligt 
I: Vad tycker du om idrott? 
M: Det är jätteroligt. Synd att vi har så lite 
I: Är det något under idrottslektionen som du känner dig stressad inför? 
M: Nej det är det inte 
I: Vad gör ni på gymnastiken då? 
M: Lite vad vi vill, fotboll och handboll 
I: Varför är gymnastik så roligt då? 
M: Man får springa, röra på sig. När man kommit i gång med någonting är det jätteroligt, 
man sparkar boll och gör mål, men sen är gymnastiken slut 
I: Är det viktigt att göra mål? 
M: Man vill visa att man kan. När vi kör fotboll på hela planen, vill man visa att man kan 
göra mål. När man gjort ett mål så är man bra. 
I: Vem vill man visa? 
M: Hela klassen 
I: Idrottar du på fritiden? 
M: Jag spelar handboll 
I: Är det något annat i samband med idrotten som du känner dig stressad inför? 
M: Nej, jag är van  
I: Är omklädningsrummen lika fina som idrottshallen? 
M: Ja 
I: Är ni många som skall byta om samtidigt? 
M: Nej, men några gånger blev det så att klassen efter oss bytte om samtidigt. 
I: Hur kändes det att byta om tillsammans med en massa andra? 
M: Njae, det var lite trångt 
Intervju 3  Lotta = L     Jag, intervjuaren = I 
 
I: Vad tänker du på när du hör ordet stress? 
L: Att man inte hinner i tid. Min mamma säger att jag måste packa väskan dagen innan, så 
att det inte blir stressigt 
 
- Vi pratar om att stress är när man känner sig nervös, ängslig, orolig och har ”fjärilar i 
magen” 
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I: Är det något under skoldagen, som du känner dig stressad inför? 
L: När man gör prov  
I: Vad är tråkigast i skolan? 
L: So…Allt i skolan är tråkigt. Jag är rädd för att säga fel och att alla ska skratta. 
I: Har det hänt någon gång att du svarat fel? 
L:  Ja, i tvåan. Jag sa fel på ett mattetal och då skrattade alla. 
I: Vad är roligast i skolan? 
L: Bild 
I: Är det något under idrottslektionen som du känner dig stressad inför? 
L:  I tvåan skulle vi lära oss att ta fram ringarna. Vi fick prova en och en om vi ville, men 
jag gjorde det inte. 
I:  Varför inte då? 
M: För att jag skulle göra fel 
I:  Är det någon annan gång under gymnastiken du känner så? 
L: På allt nästan, på fotboll och sånt. 
I: Idrottar du på fritiden? 
L: …sjunger i kör 
I: Tycker du det är kul med gymnastik i skolan? 
L: Ibland. Det är inte kul att spela fotboll och handboll 
I: Varför är inte det kul? 
L: Jag tycker inte om sporter, jag är inte så bra på det, då är det inte kul. det är svårt att 
komma ihåg alla regler.  
I: Är det viktigt att vara bra på sport? 
L: Ja 
I: Måste alla vara med på fotboll? 
L: Ibland. Ibland får vi välja. 
I: Vad känner du när du måste vara med på fotbollen? 
L: Tråkigt 
I: Hur är det att ha samma lärare på idrotten som i klassrummet? 
L: Bra 
I: På vilket sätt då? 
L: Då vet man vad vi skall göra. Det är skönt att våga säga om det är något, att man törs 
I:  Är det något annat i samband med idrotten som du känner dig stressad inför? 
L: Att jag skall komma försent  
I: Varför det? 
L: Alla tittar på en  
 
 
 
 
Intervju 4  Bo = B     Jag, intervjuaren = I 
 
I:  Vad tänker du på när du hör ordet stress? 
B: Springa, komma i tid, skynda 
 
- Vi pratar om att stress är när man känner sig nervös, ängslig, orolig och har ”fjärilar i 
magen” 
 
I: Är det något under skoldagen som du känner dig stressad inför? 
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B: Ja, på elevens val, jag har teater. Jag är nervös för hur det skall gå om jag skall glömma 
bort mig eller om det skall gå bra 
I: Är det viktigt att det går bra? 
B: Ja, jag gillar inte att göra bort mig. Jag känner att jag vill göra bra, för min egen skull 
och de andra också 
I: Hur känner man sig när man gör bort sig? 
B: Generad, man vänder bort ansiktet 
I: Är det något under idrottslektionen som du känner dig stressad inför? 
B: Om vi skall testa något nytt eller hoppa bock eller så. Då tänker jag kanske jag gör fel 
eller vrickar handen. Då låter jag ofta andra gå före för jag vill inte, jag är lite skraj 
I: Hur känner du då? 
B: Jag känner att inte vill bli utskrattad av de andra om jag gör fel 
I: Vad tror du skulle hända om du gör fel? 
B: Jag tror att alla skulle skratta 
I: Vad tycker du om att spela lagsport? 
B: Handboll är roligt, men fotboll gillar jag inte så mycket 
I: Vad är bra med att spela i lag? 
B: Då kan man lära sig att passa och dribbla och stå i mål 
I: Tycker du att ni har gott om tid på idrottslektionen? 
B:  Nej, det är dåligt med tid, för att man hinner knappast göra nåt, förrän man skall plocka 
undan allt igen. Jag skulle vilja ha 1,5 timme en gång i veckan i stället. Man får ingen 
kondition på bara 20 min, då vi rör på oss. 
I: Tycker du gymnastiken är kul? 
B: Ja, men inte styrkeövningar och sånt. 
I: Hur går det till när ni väljer lag? 
B: Oftast gör Rolf det 
I: Är det bra eller dåligt? 
B: Bra, för alla vill ju vara med de som är bra. Ingen vill ju vara med de dåliga. om vi 
väljer lag blir de bar valda först ju 
I: Hur skulle det kännas att bli vald sist tror du? 
B: Jag brukar inte bli vald sist men om jag skulle bli det vet man ju liksom att man är dålig. 
Man väljer ju de bra först 
I: Varför är det viktigt att vara bra? 
B: Då får man många pass. Jag är ingen hejare på fotboll, så jag får inte så många pass då. 
Det blir att de som är bra kör. 
I: Hur känns det? 
B: Det känns okej, ibland får jag ju bollen, men jag kan inte dribbla, så jag måste ändå 
passa iväg den igen. 
I: Är det viktigt att göra mål? 
B: Nej, bara man har roligt. det är det idrott handlar om. Fast det är ju roligt när man 
vinner 
I: Är det något annat i samband med idrotten som du känner dig stressad inför? 
B: Det är på torsdagar när vi börjar klockan 8 istället för 8.10. ofta glömmer jag bort det 
och då måste man stressa, stressa, stressa 
I: Hur känns det då? 
B: Dumt. Det skulle vara samma tider varje dag, lättare att komma ihåg 
I: Är det gott om tid till att byta om? 
B: På torsdagar efter gymnastiken, går rasten till att klä om, och man måste skynda sig om 
man skall få någon rast innan engelskan 
I: Hur känns det? 
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B: Det känns inte kul, när man stressar så där. Det kan bli så att man glömmer något, när 
bara rusar iväg på rast 
I: Klär ni om med några andra? 
B: Nej, men ibland kan det komma in sjuor eller nior 
I: Hur känns det? 
B: Då undrar man vem är det där. Det är skönare när det bara är femmor, eftersom vi 
känner varandra 
 
 
Intervju 5  Siri = S     Jag, intervjuaren = I 
 
I: Vad tänker du på när du hör ordet stress? 
S: Att man stressar till skolan, att man är lite försenad 
 
- Vi pratar om att stress är när man känner sig nervös, ängslig, orolig och har ”fjärilar i 
magen” 
 
I: Är det något under skoldagen som du känner dig stressad inför? 
S: I matten blir jag nervös när jag svarar fel på ett tal på tavlan. Då tycker jag det är 
pinsamt 
I: Något annat? 
S: På en del prov blir jag nervös. Om jag inte vet att det ska gå bra 
I: Är det viktigt att få bra resultat? 
S: Ja, man vill ju att det ska gå bra, så att man klarar de nationella proven sedan. Om man 
inte har så många rätt och alla andra har det, då är det pinsamt 
I: Hur känner du dig när du är stressad? 
S: Lite pirrig i magen 
I: Hur känner du när du kommer försent? 
S: Det är pinsamt när alla tittar på en 
I: Har ni gott om tid att hinna till idrotten? 
S: Ja, men ibland om jag kommer lite senare, kan man bli nervös för att sitter och tittar på 
en och att man missat vad vi ska göra. 
I: Är det något under idrottslektionen som du känner dig stressad inför? 
S: Nej, man vet hela tiden vad som skall hända. Jag blir aldrig nervös på gymnastiken 
I: Tycker du idrott är roligt? 
S: Ja 
I: Vad är roligast på gymnastiken? 
S: Fotboll och handboll? 
I: Varför är det roligt att spela i lag? 
S: Man är så många. Man pratar om hur det gick på en match och att man inte känner att 
det bara var ens eget fel om vi förlorar, utan att det var hela laget. Man blir ju ledsen när 
man förlorar. 
I: Brukar ni välja lag på gymnastiken? 
S: Ibland och ibland gör Rolf det. 
I: Vilket är bäst? 
S: När Rolf väljer blir det lika många tjejer som killar lagen. Det är bra när det lagen är 
jämna. Det kan ju inte bara vara dåliga i ett lag, såna som har tränat mindre. 
I: Hur skulle du känna om du blev vald sist av en klasskompis? 
S: Det skulle inte göra nåt 
I: Finns det något du tror att du inte skulle gilla på gymnastiken? 
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S: Om man skulle vara en mot en och köra stefett, då skulle det kännas lite läskigt 
I:  Varför skulle det kännas läskigt? 
S: För då är man ju själv. Om man är ensam och man förlorar, är det bara en själv som har 
förlorat. Om man är ett lag är man ju många som förlorar. 
I: Är det något annat i samband med idrotten som du känner dig stressad inför? 
S: nej 
I: Är ni många som byter om samtidigt på idrotten? 
S: Nej, vi sprider ut oss, så man känner sig inte så ihopträngd. 
 
 
Intervju 6  Filip = F     Jag, intervjuaren = I 
 
I: Vad tänker du på när du hör ordet stress? 
F: Mamma säger det när vi ska äta innan vi ska någonstans och har jättekort tid på oss 
 
- Vi pratar om att stress är när man känner sig nervös, ängslig, orolig och har ”fjärilar i 
magen” 
 
I: Är det något under skoldagen som du känner dig stressad inför? 
F: När vi ska ha prov, men det beror på 
I: Beror på vad då? 
F: Om det är något jag kan är det inte så farligt, då vet jag att det ska gå bra 
I: Har det hänt att du känt att det inte ska gå bra? 
F: Ja, det kändes det pirrigt i magen 
I: Är det viktigt att skriva bra på prov? 
F: Ja 
I: Har du kommit försent någon gång i skolan? 
F: Nån gång i tvåan 
I: Hur kändes det? 
F: Det kommer jag inte ihåg 
I: Är det något under idrottslektionen som du känner dig stressad inför? 
F: Nej, inget speciellt 
I: Tycker du idrott är roligt? 
F: Ja, men inte allt. Det är för kort tid 
I: Vad är roligast? 
F: Busungarna och kungens krona (F berättar hur lekarna går till; man rör sig hela tiden, 
ingen blir utslagen) 
I: Vad är tråkigast? 
F: Styrkeövningar, det är så jobbigt när man får stå och vänta  
I: Vad tycker du om lagsporter? 
F: Jag tycker det är bättre, än att vara ensam. Fast vi gör aldrig nåt själva så 
I: Varför då? 
F: Om man förlorar så är det inte bara ens eget fel 
I: Tycker du det är kul med fotboll och handboll 
F: Nej 
I: Varför inte då 
F: Handboll kanske är kul, men jag har aldrig kört det. på resterna är jag ibland med på 
fotboll  
I: Hur går det till när ni väljer lag på idrotten? 
F: Olika 
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I: Vilket är bäst? 
F: När Rolf väljer 
I: Varför då? 
F: Då blir det inte så konstiga lag, att alla bra hamnar i ett 
I: Är det viktigt att vara bra och göra mål och så 
F: Det kan ju vara bra att göra mål för då vinner man ju. Men jag tycker inte det är så 
viktigt 
I: Är det något annat i samband med idrotten som du känner dig stressad inför? 
F: Det är när vi har luciatåg i gymnastikhallen, då är det så många som tittar 
I: Är ni många som byter om samtidigt när ni ska ha lektion? 
F: Ibland 
I: Hur känns det? 
F: Det är lite obehagligt, det blir så trångt 
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