
Linköpings universitet
Lärarprogrammet, 1-7

Sara Vinsander

Stressade barn
Elevers tankar om och upplevelser av stress.

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Inga-Lill Vernersson,

LIU-LÄR-L-EX--03/10--SE Institutionen för
Utbildningsvetenskap, IUV



Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
utbildningsvetenskap
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2003-04-06

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
X Examensarbete

ISRN                    LIU-LÄR-L-EX—03/10--SE

                     
X C-uppsats

D-uppsats
Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
Title
Stressade barn. Elevers tankar om och upplevelser av stress.
Children under stress. Pupils thoughts and experiences of stress.
Författare
Author
Sara Vinsander

Sammanfattning
Abstract
Arbetet handlar om hur barn ser på och påverkas av stress, både i skolan och på fritiden. Syftet med arbetet är att
skapa en förståelse för vad som stressar barn och genom det kunna hjälpa barnen att hantera de stressande situationer
de hamnar i. Stress är kroppens reaktion när vi utsätts för krav. Det finns både positi v och negativ stress. Positiv stress
kan vara en drivkraft som motiverar, men när kraven blir för stora vänds pressen till något negativt. Vi kan inte helt
eliminera stressen, men vi kan lära oss och eleverna att hantera de negativa stressreaktionerna. Barnen behöver lära
sig att slappna av. Det kan man till exempel göra ute i naturen eller med hjälp av massage. För att få reda på hur
elever tänker om stress har två klasser i år 6 fått skriva ner sina tankar om stress. De allra flesta barnen känner sig
stressade. De vanligaste orsakerna är arbete under tidspress eller för många aktiviteter. Litteraturen lyfter även fram
hem- och familjeförhållanden som en orsak till stress.

Nyckelord
Keyword
Stress, barn, elever, stressreaktioner, stressåtgärder, stressorsaker.



Innehållsförteckning
1 INLEDNING.......................................................................................................................................................1

1.1 BAKGRUND....................................................................................................................................................1
1.2 SYFTE............................................................................................................................................................2
1.3 PROBLEMFORMULERINGAR ...........................................................................................................................2

2 METOD...............................................................................................................................................................3

2.1 LITTERATURDEL ............................................................................................................................................3
2.2 EMPIRISK DEL ................................................................................................................................................3

2.2.1 Till vägagångssätt..................................................................................................................................4
2.2.2 Tolkning av texterna .............................................................................................................................4

2.3 METODDISKUSSION .......................................................................................................................................5

3 LITTERATURGENOMGÅNG ........................................................................................................................7

3.1 VAD ÄR STRESS?............................................................................................................................................7
3.2 STRESSUPPLEVELSER HOS BARN....................................................................................................................7
3.3 STRESSANDE SITUATIONER............................................................................................................................8

3.3.1 Skola .....................................................................................................................................................8
3.3.2 Fritidsaktiviteter ...................................................................................................................................9
3.3.3 Familj eförhållanden ...........................................................................................................................10
3.3.4 Massmedia ..........................................................................................................................................10

3.4 SOCIAL SITUATION OCH PERSONLIG MOGNAD..............................................................................................11
3.5 ÅTGÄRDER ..................................................................................................................................................12

4 RESULTAT ......................................................................................................................................................14

4.1 VAD ÄR STRESS ENLIGT ELEVERNA?............................................................................................................14
4.2 STRESSUPPLEVELSER HOS ELEVERNA ..........................................................................................................14
4.3 STRESSANDE SITUATIONER..........................................................................................................................15
4.4 ÅTGÄRDER ..................................................................................................................................................16

5 DISKUSSION ...................................................................................................................................................17

6 AVSLUTNING .................................................................................................................................................20

6.1 FORTSATT FORSKNING.................................................................................................................................20
6.2 SLUTORD .....................................................................................................................................................20

7 REFERENSER .................................................................................................................................................21

7.1 LITTERATUR................................................................................................................................................21
7.2 FÖRELÄSNING..............................................................................................................................................21
7.3 ÖVRIGT........................................................................................................................................................21

BILAGA 1: MASSAGESAGA

BILAGA 2: RYGGMASSAGE

BILAGA 3: M ITT STÄLLE



11

1 Inledning

1.1 Bakgrund
Jag är nu på väg att avsluta min utbildning till 1-7-lärare med inriktning mot matte och NO.
Detta examensarbete är det sista jag gör innan det är dags att börja arbeta som lärare. Det
finns många ämnen jag känner att jag skulle vilj a veta mer om. Jag tänkte först skriva om barn
med koncentrationssvårigheter. Men när jag började studera litteratur om det ämnet fastnade
jag för de stycken som handlade om stress, vilket även det bidrar till koncentrationsproblem.
Mitt arbete kom därför att handla om stressade barn.

Följande låttext, som är hämtad ur The Real Grouṕ s repertoar, kan sägas beskriva dagens
samhälle på ett ganska träffande sätt.

My timé s running too fast
I tell you my timé s running too fast
Today the future becomes the past

I tell you my timé s running too fast
Somehow the tempo is way too high
Somehow the tempo is way too high

I cań t see any reason why
Somehow the tempo is way too high

Every time I decide to slow down and shift gear
I can hear all these voices repeat in my ear:

Doń t look back
Stay on the track

Doń t ever slow down

Run run run if you want to have
Fun fun fun life has only

Begun gun gun go ahead and just
Run run run

You can never stop
(Ur ”Run run run” av Anders Edenroth)

Ofta upplever vi det som om tiden går på tok för fort och vi har alldeles för mycket att hinna
med. Vi måste till och med jäkta för att hinna med sådana saker som borde vara trevliga och
roliga. Det har nästan blivit fult att ta det lugnt, för det kan tolkas som att man inte har något
viktigt att göra. Risken är stor att vi känner oss maktlösa för att vi inte kan rå på tidens gång,
hur gärna vi än vill .

Anledningen till att jag har valt att skriva mitt arbete om barn och stress är att jag tycker att
stress är väldigt omtalat i vårt samhälle. Det jag verkligen tycker känns jobbigt är att man
numera pratar om stress även när det gäller barn. Jag tycker inte att barn borde känna till
stress överhuvudtaget. Men eftersom vi lever i ett samhälle fullt av stress drabbar den även
barn. Om barnet är stressat kan det även påverka inlärningssituationen. Därför är frågan om
hur barn reagerar på stress relevant för mig som kommer att jobba med barn och inlärning.
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Under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och genom andra kontakter med barn har
jag märkt att många verkar känna sig stressade. De har mycket att hinna med under sin fritid
och många har föräldrar som lever ett väldigt stressigt liv. Många barn lever under stor press
och det kan leda till att man känner sig stressad. Enligt läroplanen hör det till skolans
verksamhet att se till ”den enskildes välbefinnande och utveckling” ( Lpo 94, s.5). Skolan skall
även ”främja elevernas harmoniska utveckling” ( Lpo 94, s.8). Barn som känner sig stressade
mår inte bra, och skolan har då ansvar att hjälpa dessa elever på ett så bra sätt som möjli gt och
inte bara vara ytterligare en stressfaktor.

Därför tycker jag att det är viktigt att jag, som blivande lärare, förbereder mig för att möta
barn som är stressade på ett bra sätt. För att kunna göra det känner jag att jag behöver mer kött
på benen om hur stress fungerar och hur den påverkar oss, i synnerhet hur den påverkar barn.
Jag känner också att jag behöver konkreta tips på hur jag kan hjälpa de elever som känner sig
stressade, vare sig de är stressade på grund av skolan eller andra orsaker. Det är viktigt att
skolan inte bara bli r ytterligare en stressfaktor i barnens stressiga värld.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka barns orsaker till och upplevelser av stress, samt att se
vilka konsekvenser detta får, både i skolan och allmänt. Min förhoppning är att jag ska få
kunskap om hur jag som lärare kan motverka stress hos mina elever.

1.3 Problemformuleringar
•Vad är stress?
•Hur upplever barn i 12-årsåldern stress?
•Vad kan barn bli stressade av?
•Hur kan jag som lärare förebygga och minska stressen hos mina elever?
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2 Metod

2.1 Litteraturdel
För att få fram litteratur inom mitt ämne har jag använt mig av olika biblioteks databaser. Som
sökord har jag använt stress och barn. Jag har genom det valt bort den uppsjö av litteratur som
tar upp stress ur ett vuxenperspektiv. Det är viktigt att precisera sökningen så mycket som
möjli gt för att undvika den litteratur som bara är av marginellt i ntresse (Bell , 2000). Jag valde
att inte bara ta del av den litteratur som tar upp barns stress i relation till skolan, då jag vill e se
på problemet i ett mer allmänt perspektiv. Jag har även tagit del av litteraturlistor i redan
färdiga examensarbeten som berör mitt ämne.

Den som dominerar den aktuella forskningen om barn och stress i Sverige är Ylva Ellneby.
Hon är författare, förskollärare, tal- och specialpedagog. Nu är hon ofta ute och föreläser och
fungerar som handledare åt personal inom förskolan och skolan. Flera andra aktuella källor
hänvisar till hennes forskning. Det har varit svårt att hitta aktuell litt eratur som inte anknyter
till Ellnebys forskning. Därav den stora tonvikten på just Ellneby i mitt arbete.

Jag har delat upp litteraturdelen i fyra delar, utifrån mina frågeställningar.

2.2 Empirisk del
Om en undersökning ses som kvantitativ eller kvalitativ beror på hur man samlar in, bearbetar
och analyserar sitt material. Enkäter är ett exempel på en kvantitativ metod, medan intervjuer
är en kvalitativ sådan. Valet av metod är viktigt för hela arbetet. Både kvalitativa och
kvantitativa arbetssätt kan visa på olika fenomen. En kvantitativ metod är i huvudsak till för
att se på större grupper och kunna få fram statistik. Den metoden saknar flexibilit et och ligger
fast under arbetets gång. En kvalitativ undersökning är mer beroende av vem som utför den,
då tolkningen aldrig bli r helt objektiv. Den går även in mer på djupet, men det är svårt att få
ett entydigt resultat (Patel & Davidson, 1994).

Kvalitativ information kan samlas in på flera olika sätt. Dels finns det interaktiva metoder,
som bygger på eget deltagande genom exempelvis intervjuer och observationer. Det
förekommer också icke-interaktiva metoder, som kan bygga på bland annat uppsatser och
dagböcker (Westlund, 1996).

Inom den kvalitativa forskningen är det viktigt att se till källornas till ämplighet, det vill säga
om de är relevanta för det aktuella arbetet. Därtill är det viktigt att reflektera över
informationens rimlighet, då varje källa har sin unika prägel. Man måste dessutom ha klart för
sig vilka fördomar man har med sig och vara uppriktig både mot sig själv och läsaren. Detta
är viktigt i insamlandet, men också i analysarbetet där forskaren måste kunna redogöra för
sina tolkningar (Patel & Davidson, 1994).

Patel & Davidson (1994) menar att det ofta framställs som om det inte går att kombinera
kvantitativa och kvalitativa metoder. Men det är snarare så att den ena metoden oftast
innehåller inslag av den andra. ”Forskning som i huvudsak är kvantitativt inriktad har ofta
inslag av verbala analyser, li kväl som forskning som är kvalitativt inriktad ofta har inslag av
statistiska analyser” (Patel & Davidson, 1994, s.12).

Mitt arbete bygger på en icke-interaktiv, kvalitativ undersökning, med vissa inslag av ett
kvantitativt arbetssätt. I och med att jag inte har varit ute och studerat klasserna för att själv se
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hur de reagerar bli r min undersökning icke-interaktiv. Undersökningen är kvalitativ eftersom
varje elev har fått uttrycka sig fritt och med sina egna ord. Redovisningen av materialet utgår
dock till viss del av ett kvantitativt arbetssätt då jag väljer att kategorisera svaren och även
redovisa dem i tabell form. Den undersökningsform jag valt är svår att sätta in i ett fack, då
den är en blandning av olika metoder.

2.2.1 Tillvägagångssätt
Min undersökning bygger på 47 elevers texter om stress. Jag har genomfört min undersökning
i två klasser i år sex. Sammanlagt är det 22 fli ckor och 25 pojkar som har deltagit i studien.
Den ena klassen, med 23 elever, befinner sig i en stor stad, medan den andra, med 24 elever,
hör hemma i en mindre ort. Jag valde klasser i år sex av olika anledningar. Dels tycker jag att
det är en spännande ålder, då eleverna är mellan barn och tonåringar. Det var även i en av
dessa klasser jag gjorde min slutpraktik och de eleverna gjorde mig uppmärksam på sin stress.
Klass nummer två valdes på en mindre ort för att om möjli gt kunna se om elevens omgivning
har någon inverkan. Jag valde att nöja mig med två klassers texter för att få ett hanterbart
material.

Alla elever har fått skriva sina tankar om stress. I båda klasserna hade jag 40 minuter till mitt
förfogande och när eleverna kände sig klara fick de jobba vidare med det skolarbete som
klassläraren hade informerat om tidigare. Det var väldigt stor variation på hur länge eleverna
arbetade med sin text. Vissa lämnade in efter bara några minuter, medan andra blev tvungna
att avsluta för att lektionen var slut. Texterna hade även väldigt varierade längder. Vissa skrev
några rader och vissa skrev drygt en sida.

Innan skrivandet satte igång höll j ag en kort introduktion om mitt arbete. Jag bad sedan
eleverna skriva ned sina tankar om stress. För att hjälpa dem att komma igång sa jag att de
exempelvis kunde skriva om vad stress är, när de bli r stressade, hur det känns och vad man
kan göra åt det. Dessa inledande funderingar skrev jag upp i en tankekarta på tavlan. Jag var
tydlig med att det inte var några frågor de var tvungna att besvara. Det var bara en hjälp på
traven när de skulle skriva sina löpande texter.

Jag valde medvetet att inte förklara för eleverna vad jag tycker stress är innan de började
skriva. Det beror på att jag inte vill e styra eleverna i någon riktning. Annars finns det en risk
att eleverna bara skriver det de tror att jag vill veta. Jag försökte vara tydlig med att jag var
intresserad av varje elevs individuella tankar. Det är viktigt att eleverna känner att det inte
finns något rätt eller fel i dessa texter.

Alla elever fick vara anonyma. De skulle bara skriva om de var pojke eller fli cka. De lämnade
sina lappar direkt till mig och jag samlade dem klassvis.

2.2.2 Tolkning av texterna
I min undersökning analyserar jag barns egna texter om stress. Då är det viktigt att fokusera
på vad barn skriver och inte hur de skriver det. Det finns en risk i att man inte lägger li ka stort
värde vid en text som uttrycks med ett fattigt språk. Men i denna typ av undersökning är alla
texter li ka viktiga (Westlund, 1996). För att kunna studera texterna på ett överskådligt sätt
renskrev jag alla texter på datorn. Då delade jag upp dem efter fli ckor och pojkar och efter
vilken klass de gick i. Jag fick på så sätt fyra grupper.
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Sedan läste jag texterna med olikfärgade överstrykningspennor i handen och delade upp
texterna i olika kategorier. Denna kategoriuppdelning utgick från mina frågeställningar. Vad
stress är, upplevelser, situationer och åtgärder fick varsin färg.

Jag utgick alltså från kategorier som kunde ge svar på mina frågeställningar. Alla elever hade
inte skrivit om alla kategorier och en hel del har textavsnitt som inte passar in i någon
kategori. Man kan säga att jag arbetade deduktivt, då jag bearbetade mitt material utifrån
förbestämda kategorier.

2.3 Metoddiskussion
Idén till att låta eleverna skriva egna texter, istället för att genomföra en enkät eller intervjua
fick jag på en metodföreläsning med Ingrid Westlund (021028). Jag hade tidigare tänkt
genomföra en enkät, men tyckte att det var svårt att formulera frågor som inte blev för
styrande. Jag tyckte därför att det verkade väldigt intressant att låta eleverna själva formulera
sina tankar.

Att låta eleverna skriva har både fördelar och nackdelar. Jag tror att det kan vara en fördel
med att eleverna får vara helt anonyma och inte ens jag, som undersökare, vet vem som har
skrivit vad. Det är också en tidseffektiv metod, eftersom att en hel klass kan lämna sitt
material samtidigt.

En annan fördel är att de får mer tid att fundera och att det därför bli r mer genomtänkta svar.
Detta kan även ses som en nackdel, då man missar elevernas spontana svar. De spontana
svaren kan vara de som säger mest.

Nackdelen med denna metod är att jag inte har möjli ghet att följa upp svaren eller få dem
förtydligade. Jag kan inte kontrollera med eleverna att jag har förstått dem rätt, som man
skulle kunna göra i en intervju. Jag kan bara utgå från det som, svart på vitt, står på papperet.
Det är viktigt att tänka på.

Om jag skulle använda mig av denna metod någon mer gång skulle jag kanske be eleverna
skriva namn så att man kunde följa upp vissa svar. Samtidigt tror jag att vissa elever skulle bli
mer hämmade om de var tvungna att skriva sitt namn. Det finns också en risk att eleverna inte
orkar skriva lika mycket som de skulle ha sagt. Därför kan resultatet bli lit e torftigt. Men jag
vet att det eleverna har skrivit verkligen är det de tänker på och inte något jag har krystat fram
genom ledande frågor. Att genomföra intervjuer kräver mer av undersökaren då det är svårt
att inte leda eleverna för mycket åt det resultat man vill ha.

Jag tror att det var positivt att eleverna fick skriva texterna i sitt klassrum och att det skedde
när läraren var med i klassrummet. Det bidrog till att situationen blev mer avslappnad än vad
jag tror att en intervjusituation hade varit. I den ena klassen var det extra positivt att läraren
var med eftersom det annars kunde vara en risk att eleverna inte gjorde det jag önskade av
dem.

När det handlar om att tolka texter spelar forskaren, i detta fall j ag, en stor roll . Hur jag tolkar
texterna beror till stor del på vad jag bär med mig för kunskap och fördomar. Det är näst intill
omöjli gt att vara helt objektiv. Resultatet kommer därför att spegla mina egna åsikter, då det
är svårt att helt koppla bort sina egna tankar. Då jag känner klasserna, i alla fall den ena som
var min praktikklass, ganska väl är risken stor att jag tolkar in mer i texterna än vad som står.
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Jag måste därför vara uppmärksam på att jag tydligt redogör vad som faktiskt stod i texten
och vad jag har dragit för slutsatser av det.
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3 Litteraturgenomgång

3.1 Vad är stress?
Det engelska ordet stress betyder spänning eller tryck. Det handlar om kroppens och själens
reaktioner när vi utsätts för påfrestning eller starka upplevelser (Ellneby, 1999). Elkind
skriver att stress är ”den förslitning våra kroppar utsätts för genom själva livsprocessen”
(Elkind, 1985, s.148). När kroppen reagerar på ett ofrivilli gt sätt mot det den tvingas utföra är
det stress (Mill er, 1985).

Den som införde begreppet stress i ett biologiskt, vetenskapligt sammanhang var forskaren
Hans Selye, vars definition på stress löd: ”stress är en ospecificerad reaktion hos kroppen på
varje form av krav” (Selye i Mill er, 1985, s.22). Han beskrev det han kallade
adaptionssyndromet. Adaption står för anpassning och syndrom står för flera symptom som
uppträder samtidigt. Adaptionssyndromet innebär alltså de fysiska reaktioner som sker när ett
djur eller en människa utsätts för påfrestningar eller krav. Kroppen inriktar sig då antingen på
att anfalla eller att fly. Musklerna bli r spända, hjärtat slår snabbare och andningen bli r
häftigare. Detta sker genom nervimpulser och genom hormoner som skickas ut i kroppen
(Selye i Rodhe & Österberg, 1974).

Stressreaktioner kan både vara positiva och negativa. Positiv stress hör ihop med
förväntningar och kan vara en drivkraft som hjälper oss att utvecklas och gå framåt. Ett barn
kan känna sig stressat innan ett kalas eller innan det ska hälsa på någon den tycker om. Det
beror på att kroppens utsöndring av adrenalin ökar i alla situationer där vi anstränger oss.
Stress kan ses som en positiv utmaning när det är balans mellan de krav som ställs och vår
förmåga att klara av dessa krav. Men när kraven bli r för stora bli r stressen istället en negativ
upplevelse (Ellneby, 1999). Mitt arbete handlar till största delen om den negativa stressen.

Man kan tala om en fysisk och en psykisk stress. Den fysiska stressen innefattar de kroppsliga
reaktioner som bli r följden av en stressande situation. Psykisk stress ger ofta mer långvariga
reaktioner. De kan starta bara genom att man tror att det kommer hända något jobbigt. Det är
svårt att dra en tydlig gräns mellan fysisk och psykisk stress, ofta förekommer de till sammans
(Rodhe & Österberg, 1974). I dagens samhälle är större delen av vår stress orsakad av
psykiska faktorer. Vår kropp reagerar dock på samma sätt som hos våra förfäder, när det
handlade om att anfalla eller fly när det uppstod hot eller fara. I dagens samhälle är dessa
reaktioner mer till skada än till nytta, eftersom vi sällan kan minska stressen genom
muskelarbete (Ellneby, 1999).

Sammanfattningsvis kan man säga att stress är kroppens och själens reaktioner på de krav och
påfrestningar vi utsätts för.

3.2 Stressupp levelser hos barn
Stress kan utmärka sig på olika sätt hos olika barn. Mill er (1985) har li stat olika symptom
som kan vara tecken på stress och bör uppmärksammas om de uppträder till sammans. Dessa
är exempelvis allmän retlighet, dålig koncentration, rastlöshet, trötthet och dålig aptit.

De flesta stressreaktionerna hos barn är relaterade till magen. Det kan vara magont,
kräkningar, förstoppning och diarré. Stress och oro kan också visa sig på huden, till exempel i
form av eksem. Sår och sprickor i tandköttet och bitskador i kinderna och på läpparna kan
även det vara stressrelaterat. Även huvudvärk är vanligt, speciellt under skoltiden. Eleverna
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skyller ofta sin huvudvärk på den bull riga och stressiga skolmilj ön (Ellneby, 1999). Oftast
beror huvudvärken på muskelspänningar i de muskler som håller huvudet uppe eller finns
under skalltaket. Sjukdomar hos barn som har samband med stress kallas ofta
psykosomatiska. Det innebär fysiska sjukdomar som beror av psykiska faktorer. Dessa
sjukdomar märks ofta som störningar i olika organ eller organsystem. Ett vanligt exempel är
så kallad navelkolik. Namnet navelkolik har till kommit för att barnen ofta lägger handen över
naveln när man frågar vart de har ont (Rodhe & Österberg, 1974).

Ständigt återkommande stress kan omvandlas till vad Freud kallar ”svävande ångest”. Denna
ångest är inte bunden till någon speciell situation utan kan infinna sig när som helst. Barnet är
ofta rastlöst, irriterat och har svårt att koncentrera sig, men det kan inte peka ut vad det beror
på. Detta är vanligast förekommande hos barn vars föräldrar nyss flyttat isär. Barnet kan då
känna sig osäker på vad som kommer att hända då tryggheten hemma försvunnit. Den oron
bli r en stressande faktor (Freud i Elkind, 1985).

Flickor och pojkar reagerar i allmänhet olika på stress. Flickor reagerar ofta inåtvänt och inte
allti d i direkt anslutning till situationen. De kan bli nedstämda och besvikna på sig själva.
Pojkar reagerar oftast på en gång och det är vanligt med utåtvända reaktioner (Zlotnik, 1999).

Våra förfäder utnyttjade stressreaktionerna för att förbereda sig för kamp eller flykt när det
uppstod fara. Samma reaktioner återfinns idag hos människor som utsätts för höga krav och
påfrestningar. Man kan se flykt- och kampbeteenden hos barn som är utsatta för stress.
Flyktbeteendet visar sig i form av sjukdom, verklig eller inbill ad, mycket TV-tittande och i
vissa fall genom droger eller apatiskt beteende. En vanlig reaktion på stress är aggressivitet.
Det kan vara fysisk aggressivitet som tar sig uttryck slag och sparkar mot vem eller vad som
helst. Det kan också vara en verbal aggressivitet, som oftast används för att chocka vuxna.
Barnet kan då använda nedvärderande ord mot kamrater och vuxna. Även trots kan vara ett
uttryck för stress. Barnet kan vägra kommunicera och göra saker det vet är förbjudet. Det
beror ofta på att de vill få uppmärksamhet. Den kan de också söka genom att spela pajas i
klassrummet. Detta beteende kan stegras till destruktivitet. Barnen kan vandalisera och
förstöra i skolan eller på andra platser. De kan även vara väldigt vårdslösa mot sina egna
saker. Dessa beteenden bli r ofta värre ju äldre barnen bli r (Ellneby, 1999).

3.3 Stressande situationer
Stressforskaren Hans Selye betonade att barn framför allt stressas av föräldrars och andra
vuxnas förhållningssätt. Ofta handlar det om att vuxna ställer för höga eller felaktiga krav på
barnen (Selye i Ellneby, 1999). När ett barn utsätts för många sinnesintryck under en kort tid
klarar det inte av att bearbeta dem. Barnet kan då gå upp i varv, bli oroligt och få problem
med att koncentrera sig. Alla barn har olika hög stresstolerans. Det som stressar ett visst barn
behöver inte alls påverka ett annat. Därför är det svårt att peka ut enskilda stressfaktorer, ofta
förekommer de till sammans med varandra (Ellneby, 1999).

Jag har valt att dela upp de stressande situationerna i fyra undergrupper för att få en tydligare
framställning.

3.3.1 Skola
Skolan kan uppfattas som en stressfaktor bara genom att den ställer krav. Eleven måste vara i
skolan vissa tider och får inte komma och gå som den vill . Skolan ställer också krav på ett
visst uppförande och det är krav på prestationer. När kraven känns för stora leder de till stress
(Rodhe & Österberg, 1974). Det finns en risk att skolan hetsar barnet att prestera i en takt som
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inte motsvarar barnets inlärningstakt. Skolan kan också bidra till stress genom att många
elever uppfattar den som tråkig. Långtråkiga situationer kan vara mer stressande än spännande
situationer. Om man är uttråkad känner man sig ofta olycklig och låst, vilket kan leda till en
stressreaktion. Skolan delar ofta in elever i olika kategorier och sätter etiketter på dem. Ett
barn som får leva med en stämpel den inte trivs med mår psykiskt dåligt. Det kan också bli en
hets för att komma ifrån en viss kategori. Det kan leda till att elever känner sig otrygga
(Elkind, 1985).

Skolan bygger till stor del på kontroll , exempelvis genom prov. Det är stor risk att skolan
genom det uppmuntrar en konkurrens mellan eleverna. Det är stressande att allti d försöka
prestera bättre än sina kamrater. I skolan är det snabba byten mellan olika ämnen och i många
fall även mellan olika vuxna. Eleverna bli r jäktade om de känner att de inte hinner slutföra ett
moment innan det är dags för nästa (Ellneby, 1999).

I skolan är det vanligt att elever hamnar i situationer som framkallar stress. Genom att inte
räcka till eller prestera till räckligt bra känner man sig hotad. De primitiva reaktionerna flykt
eller anfall kan man också möta i skolan. Anfallen bli r oftast verbala och flykten kan ta sitt
utlopp i skolk (Rodhe & Österberg, 1974). Ungdomar har behov av att till höra en grupp för att
känna sig trygga. Men det kan vara stressande att höra till en grupp med låg status eller att
vara den som har lägst status i en grupp. En social trygghet är viktig för att vi ska kunna må
bra (Rodhe & Österberg, 1974).

I skollokaler är det ofta en hög ljudnivå. Det är en stor stressfaktor. Eleverna får svårt att
koncentrera sig om miljön är för bull rig. Många elever klagar på att ljudnivån i klassrummet
är för hög (Ellneby, 1999). Att leva med handikapp kan vara väldigt stressande. Både barn
med synfel och barn som har problem med hörseln stressas mycket, till viss del för att de har
svårt att följa med i det vardagliga livet (Mill er, 1985).

3.3.2 Fritidsaktiviteter
Många barn är vana vid att de allti d har mycket att göra. Istället för att njuta av de stunder de
har det lugnt är risken stor att de istället känner sig rastlösa. Det är viktigt att hitta en balans
mellan aktiviteter och tid att ta det lugnt. De barn som har för mycket att göra lider störst risk
att drabbas av stress. Många barn är engagerade i flera olika fritidsaktiviteter, med krav på sig
att lyckas. Barn får dock aldrig bedömas efter sina prestationer. När det gäller barns
idrottsengagemang måste barnets intresse gå före den vuxnes. Föräldern får inte pressa barnet
med sina egna ouppfyllda drömmar (Grandelius, 1998).

Barn som är rastlösa under för lång tid kan uppvisa stressymptom. Det är viktigt med
stimulans för att hjärnan ska fortsätta vara så alert som möjli gt. Det innebär dock inte att
barnet allti d måste ha planerade aktiviteter, snarare tvärtom. Om allt är planerat får inte
barnets kreativa förmåga möjli ghet att utvecklas. Det behöver inte vara själva aktiviteten i sig
som är stressande, det kan vara omständigheterna runt omkring. Kanske är det vägen till eller
från aktiviteten eller den grupp som man gör något till sammans med. Det finns många
faktorer som kan upplevas som stressande. Förutom alla inbokade aktiviteter ska barnen hinna
umgås med familj och vänner. Skolan ställer också krav på fritiden i form av läxor som måste
hinnas med att göra (Ellneby, 1999).

Barn som börjar med lagidrotter tidigt gör det ofta på grund av föräldrarnas önskan. De
vuxnas inblandning kan störa den inlärning som sker när barnet bestämmer själv över sina
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lekar. Självklart kan barnen lära sig mycket genom att hålla på med idrott, men risken är stor
att det bara bli r ett ytterligare prestationskrav (Elkind, 1985).

Barn som håller på med individuella idrotter har ofta högre krav på sig, speciellt de barn som
håller på med simning och tennis. De flesta barn känner föräldrarnas krav på att de ska
prestera goda resultat, men det är väldigt få föräldrar som är medvetna om att de ställer för
höga krav på sina barn (Ellneby, 1999).

3.3.3 Familjeförhållanden
”Som förälder kan man stressa barnet på många sätt. Det är omöjli gt att allti d handla rätt och
att veta vad barnet tål. Men om vi märker att vi begärt för mycket får vi försöka minska på
kraven eller ge mer stöd” (Ellneby, 1999, s.99).

Familjer i dagens samhälle ser inte ut på samma sätt som de gjorde tidigare. Nya
familjekonstellationer uppkommer och familjen är inte allti d den trygga bas barnet behöver.
Detta leder till stress, både hos vuxna och hos barn. I många fall l eder skilsmässan till att det
kommer in nya vuxna i barnets li v. Det bli r en ny situation att anpassa sig till och det är
påfrestande både för barnet och för de vuxna. Det kan bli en konkurrenssituation mellan
barnet och styvföräldern om förälderns kärlek. För att kunna känna sig trygg behöver barnet
veta att föräldrarna allti d ställer upp. Många barn lever med bara en förälder. Den föräldern
har då högre krav på sig, än när man var två som delade på ansvaret. Den vuxnes stress
smittar ofta av sig på barnet och hos barnet bli r den ofta blandad med skuldkänslor
(Grandelius, 1998).

Barnen hamnar mitt i föräldrarnas skilsmässa utan att kunna påverka situationen. Många barn
stressas av blotta tanken på att mamma och pappa kan flytta isär. Oftast är det inte bara en
separation som är stressande, utan att barnen får genomlida för många separationer för tidigt
(Elkind, 1985).

Självklart bli r det en stor press på barnen om föräldrarna väljer att gå skilda vägar. Barnen kan
känna att de måste välja sida och många barn tar på sig skulden för det som hänt. I många fall
mår föräldern så pass dåligt att den kanske inte klarar av att ta hand om barnet på ett lämpligt
sätt. Men det är viktigt att förklara för barnen att de inte är orsak till separationen och att inte
tala ill a om den andra föräldern inför barnen. I möjli gaste mån bör man också uppmuntra
barnet att fortsätta med sina vardagliga aktiviteter (Apter, 1997).

Den nya familjesituationen kan innebära att barnet reser till en av föräldrarna vid vissa
till fällen. Det kan ibland innebära långa resor som barnet måste klara av på egen hand. Att
tvingas till för mycket ansvar är en mycket stor stressfaktor (Ellneby, 1999).

För att ett barn ska må bra och kunna möta vardagen på ett så bra sätt som möjli gt är det
viktigt att det har ett tryggt hem. Det innebär en familj som visar kärlek och som sätter tydliga
gränser. Barnet ska veta vad som krävs av det, men också vad det får i gengäld (Grandelius,
1998).

3.3.4 Massmedia
Massmedia stressar barnen på olika sätt. Dels genom att barnet får för mycket information för
fort. Men också genom att informationen ofta är för komplicerad för att barnet ska kunna
bearbeta den. Barnet bli r överbelastat med information och det kan då leda till att barnet
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känner sig stressat. Massmedia bidrar till att barn tvingas att bli vuxna för tidigt (Elkind,
1985).

”Vi lever onekligen i en forcerad och snabb föränderlig tid. Aldrig har vi haft så ont om tid
som nu. Vi översköljs med information, både sådan vi behöver och inte behöver” (Grandelius,
1998, s.228).

Flickor och pojkar reagerar på olika sätt inför det våld de möter via massmedia. Flickor
vänder oftast oron inåt, vilket kan leda till mörkerrädsla och sömnproblem. Pojkar reagerar
ofta med en större aggressivitet (Ellneby, 1999).

I många fall är det TV:n som avslutar dagen för barnen, istället för en stund med föräldrarna.
Efter avslutat program måste barnen skynda sig att göra sig i ordning och lägga sig, vilket
leder till att de ofta är uppstressade när det är dags att sova (Grandelius, 1998).

3.4 Social situation och personlig mognad
Det finns många barn som stressas av att för mycket ansvar vilar på deras axlar. Det är viktigt
att låta barnen vara barn. Det är allti d en jobbig process att bli vuxen, men processen kan bli
ännu jobbigare om barnet ser ut som en vuxen på utsidan, men fortfarande är ett barn inuti. Då
är risken stor att det bemöts med för höga krav. Hetsade barn kan få problem med att känna
sig trygga i sin identitet (Elkind, 1985). ”Barn får aldrig ställas till ansvar för sådant de inte är
mogna att ta ansvar för eller kan förväntas klara av.” (Grandelius, 1998, s.215) Samtidigt är
det viktigt att komma ihåg att ansvar inte allti d är en börda. Det visar även för barnen att de
ses som kompetenta och pålitli ga (Apter, 1997).

Ellneby (1999) pekar på två olika stressituationer där det råder obalans mellan exempelvis
föräldrarnas krav och barnets behov. Det är dels utvecklingsstress som infinner sig då
föräldern begär att barnet ska förstå sådant det inte är moget för. Dels nämner hon kraftstress
när barnet bli r tvingat att använda sina kraftreserver. Det sker bland annat om barnet tvingas
mellan för många olika aktiviteter.

”Om ett barn bli r 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 uppgiften inte längre en utmaning för barnet utan leder istället ofta till stress” (Ellneby,
1999, s.16).

Att ställas inför orealistiska förväntningar är en av de största stressfaktorerna bland barn och
ungdomar. Lagom ställda krav ökar barnens självförtroende, medan för höga krav kan trycka
ner barnen och hindra deras utveckling (Mill er, 1985).

När barnen börjar bli tonåringar händer mycket i deras liv. Den utvecklingen som då sker och
alla nya krav som ställs kan bli väldigt påfrestande. Då är det extra viktigt med rutiner och
tydliga gränser. Tonårstiden är en stor separationsfas, där barnen sakta ska frigöra sig från
sina föräldrar vilket kan vara jobbigt för alla inblandade. (Grandelius, 1998).

Överlag är stora förändringar stressande för ett barn. Det kan vara förändringar hos barnet
själv, exempelvis puberteten, men också förändringar i situationen runt barnet. Om
familjesituationen ändras är det väldigt vanligt att barnet bli r stressat. En annan stressfaktor är
att inte förstå eller inte bli förstådd. Det kan ha många orsaker, bland annat svaga
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språkkunskaper eller talfel. Om man inte kan uttrycka sig verbalt tar man ofta till andra sätt,
så som sparkar och slag (Ellneby, 1999).

3.5 Åtgärder
”Om du vill mi nska stressen hos ett barn är första åtgärden att försöka ta reda på vad det är
som stressar barnet, vilka stressfaktorer barnet utsätts för. Det skulle vara lönlöst att försöka
bota en människas huvudvärk om samtidigt någon slog den lidande personen i huvudet. Lika
svårt är det att lindra ett barns stress om man inte förstår vad som orsakar den” (Ellneby,
1999, s.78).

Enligt Hans Selye har barn fyra olika strategier för att övervinna en stressfaktor. En strategi är
att undanröja stressfaktorn genom att stänga den ute. Det kan man göra genom att gömma sig
eller lyssna på musik i hörlurar och försvinna i sin egen värld. Att inte till åta att situationen
bli r en stressfaktor är en annan strategi. De barn som är trygga och stabila kan intala sig själva
att de inte behöver stressa upp sig över en viss situation, och undviker på så sätt pressen. En
annan strategi är att ta itu med stressfaktorn direkt. Barnet gör upp en handlingsplan för det
stressande momentet och betar sedan av den. Den sista strategin handlar om att hitta ett sätt att
koppla av för att minska stressen. Denna strategi är minst vanlig bland barn (Selye i Ellneby,
1999).

Det är viktigt att barn känner sig trygga för att de ska kunna slappna av. Vi kan ge dem
trygghet genom att skapa rutiner och genom att sätta tydliga gränser. För många avbrott
skapar otrygghet (Grandelius, 1998). För att ge barnen en trygg miljö är det viktigt att man
arbetar med klassrumsklimatet och försöker skapa en positiv stämning i gruppen. Stensmo
menar att lärare och elever till sammans bör komma överens om regler som ska gälla i skolan,
så att alla känner sig delaktiga i besluten (Stensmo i Lindahl, 2000).

I många fall kan man hjälpa oroliga elever genom att berömma dem istället för att kriti sera.
Genom att försöka lyfta fram positiva sidor hos eleven kan man hjälpa dem att bli mer
till freds med sig själva. Som lärare bör man också se till att man inte delar in eleverna i
kategorier. Det kan bidra till mönster som eleverna får svårt att bryta (Maltén i Kivelä, 1999).

För att kunna hantera stress på ett så bra sätt som möjli gt är det viktigt att barnen accepterar
sig själva och känner tillit till andra. Det innebär också att de har en förmåga att uppleva och
uttrycka olika känslor. Det behöver lärare jobba med i skolan. Det är viktigt att stimulera alla
sinnen, det vill säga syn, hörsel, känsel, lukt och smak, hos barnen. Det hjälper till att öka
koncentrationsförmågan och stressen minskar (Ellneby, 1999). Även läroplanen trycker på att
undervisningen ska ge eleverna möjli ghet att uppleva känslor och uttrycka sig i olika former
(Lpo 94).

Genom att träna barnens koncentrationsförmåga kan man förebygga och motverka stress.
”Den som är stressad har svårt att koncentrera sig. Den som kan koncentrera sig bli r mindre
stressad” (Ellneby, 1999, s.181). Ellneby (1999) har gjort en lista med förutsättningar som
kan utveckla barnens koncentrationsförmåga. Där skriver hon bland annat:
•Barn behöver till räckligt med plats.
•Barn behöver gott om tid och bör inte bli avbrutna.
•Det ska finnas möjli ghet för barnen att vara både lugna och vilda.
•Barn behöver möjl ighet att kunna vara ifred.
•Barn behöver balans mellan trygghet och utmaningar.
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Även klassrummets möblering kan påverka koncentrationsförmågan. Det är viktigt att alla
elever kan se läraren och tavlan. Som lärare måste man fundera på om alla elever kan se och
höra bra från den plats de sitter på (Steinberg i Lindahl, 2000).

Barn som får leka ökar sin kreativa förmåga och minskar därmed stressen. Det är viktigt att
barn får tid att leka. Den fria leken kan fungera som ett botemedel mot stress. Naturen är en
mycket god resurs när det gäller att minska barns, och även vuxnas, stress. Den är en plats för
återhämtning, men också en plats som uppmuntrar barnen till l ek, vilket i sig är stresslösande.
Professor Roger Ulrich menar att vi är skapade för att leva nära naturen och om vi inte gör det
reagerar vi med stress (Ulrich i Ellneby, 1999).

Motion är ett bra sätt att förebygga stress. De som motionerar har ofta färre muskelspänningar
och känner sig bättre rustade när det gäller att klara av stress. Det gäller både barn och vuxna.
Barn som idrottar sover ofta bättre och bli r därför piggare och får lättare att hantera vardagens
stress. Mill er menar även att barn som idrottar och motionerar får en mer positiv bild av sig
själva (Mill er, 1985).

Det finns forskning som visar att beröring och massage motverkar stress. Vid beröring
utsöndras ett hormon, oxytocin, som sänker nivån av stresshormonet kortisol. Effekterna av
oxytocin är långvariga trots att hormonhalten snabbt minskar. Bland annat sänks pulsen,
matsmältningen förbättras och immunförsvaret stärks (Ellneby, 1999). Massage har använts
som avslappningsmetod i årtusenden. Beröring är viktigt för att skapa trygghet och tillit . Det
hjälper också till med att visa barnet att det bli r sett och bekräftat. Ett bra sätt att introducera
massage i en klass är att massera gemensamt i grupp. Som hjälpmedel kan man då använda en
massagesaga eller en instruktion (Solin & Orlick, 1998). (Se bilaga 1 och 2)

Ett annat sätt att lära sig slappna av på är att drömma sig bort till ett lugnt ställe. Med hjälp av
fantasin kan man lära sig att slappna av. (Se bilaga 3) I många skolor spelar man klassisk
musik i bakgrunden när eleverna jobbar enskilt . Det har fått mycket positiva reaktioner. Både
elever och lärare tycker att det bli r lugnare i klassrummet. Det bli r inte li ka pratigt och
eleverna springer inte heller runt lika mycket (Ellneby, 1999).

För att kunna hjälpa barnen att minska sin stress är det viktigt att den vuxne tar itu med sin
egen stress. Barnen märker om den vuxne är stressad och det smittar av sig på barnen. Därför
är det bra om barn och vuxna gör avslappningsövningar till sammans (Ellneby 1999).

”När det gäller barn är det vi vuxna som är ansvariga för hur de mår. Vi måste försöka
undanröja så många negativa stressfaktorer som möjli gt. Därefter måste vi stötta barnen i att
klara av den stress de ändå utsätts för och som är nödvändig för deras utveckling och vi måste
lära dem att koppla av” (Ellneby, 1999, s.36).
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4 Resultat
Resultatredovisning är uppdelad i fyra underrubriker, vilka jag kategoriserade mitt material
efter. Dessa är kopplade till mi na problemformuleringar.

I min resultatredovisning hänvisar jag till elevernas texter och benämner klasserna 1 och 2.
Klass 1 är i en stor stad och klass 2 är i en liten ort. Pojkar och fli ckor benämns med P
respektive F. En fli cka i klassen i en storstad benämns alltså F1.

Jag har valt att förtydliga mitt resultat med hjälp av tabeller. Dessa visar hur många gånger ett
visst svar har blivit nämnt. Samma elev kan finnas med i flera staplar. Tabellerna visar alltså
det mest förekommande utrycken.

4.1 Vad är stress enligt eleverna?
De flesta elever har svårt att definiera vad stress egentligen innebär. ”Stress är en känsla som
är ganska svår att beskriva” (P2). Den vanligaste förklaringen är att stress är en känsla som
infinner sig när man har för mycket att göra, alltså kopplat till ti d. En pojke skriver att: ”Stress
är när man har jättebråttom och det förvandlas till stress om man har det för ofta li ksom” (P2).
Flera elever nöjer sig med att kort och gott förklara att stress är när man är stressad eller
jäktad.

Många beskriver stress som att ha bråttom till något. ”När man är stressad så har man bråttom
och när man måste göra något fort” (P1). Det kan vara bråttom till skolan eller till någon
aktivitet. Eller att man har bråttom för att man inte tror att man ska hinna med allt man måste
göra under en viss tid. ”Stress är en känsla som uppstår när man har för mycket att göra på för
lite tid” (P2). Denna stress känner barnen både i skolan och på fritiden.

Flera elever nämner både den positiva och den negativa stressen. ”När jag är stressad kan det
bero på något dåligt eller något bra. Bra om jag väntar på något, någon. Dålig stress kan jag få
om jag bli r pressad på nåt” (P1). En fli cka skriver att stress kan kännas bra, men det gör inte
allti d det. Den positiva stressen hör ofta ihop med förväntningar. ”Jag känner mig stressad när
det är något speciellt som ska hända t.ex. om jag får träffa en speciell person” (F1).

4.2 Stressupp levelser hos eleverna
Nästan alla elever vet hur det kan kännas att vara stressad. Det är bara några få som skriver att
de inte är stressade eller att de inte vet hur det känns. Många av eleverna, 17/47 stycken,
skriver att stress känns jobbigt. ”Stress är jobbigt och så” (P2). Tyvärr är det många som inte
närmare förklarar vad de egentligen menar med ”jobbigt”, vilket kan bero på att det är svårt
att beskriva en känsla.

Näst efter att stress är jobbigt är det flera som berättar att de känner sig förvirrade och
snurriga när de bli r stressade. ”Det känns som om man måste göra allt på en gång. Man bli r
förvirrad och gör allt fel” (F1).

Stressreaktionerna beskrivs ganska lika av både fli ckor och pojkar, förutom huvudvärk som
det bara är fli ckor som nämner. Tre fli ckor berättar att de ofta får ont i huvudet när de känner
sig stressade. ”Det känns rätt så jobbigt, jag kan ha huvudvärk i 3 dagar” (F1). Magont och
ill amående är en reaktion som både fli ckor och pojkar nämner. ”När jag bli r stressad känns
det i magen. Ibland mår jag ill a” (F1).
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Några enstaka nämner trötthet och sömnproblem som stressrelaterat. ”Jag känner mig nästan
allti d stressad. Jag mår inte bra av det. Man sover dåligt. När man vaknar på morgonen är jag
stressad också. Jag är stressad hela tiden” (P1).

Många känner att de bli r rastlösa och irriterade när de är stressade. ”Om jag är stressad bli r
jag irriterad för minsta grej som någon säger. Det är för att jag nog inte orkar lyssna på mer
saker då”(F2). En pojke skriver att han känner sig spänd när han bli r stressad. ”När man är
stressad tror jag att jag är lite spänd för att jag kanske inte klarar av det” (P2).

Många elever är medvetna om att stress kan föra med sig allvarliga problem. En elev skriver
till och med: ”Jag tror att man kan dö av stress” (P1). Eleverna känner även till att stress kan
leda till att man behöver medicinsk behandling. En pojke nämner att han känner sig stressad
” men så allvarligt att jag äter medicin är det inte” (P1).
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Tabell 1 Stressreaktioner

4.3 Stressande situationer
De situationer som eleverna upplever som mest stressande är när de har bråttom till något
eller när de har mycket att göra under en kort tid. ”Jag bli r ofta stressad när det finns många
saker som jag måste göra och det inte finns så mycket tid, och det känns inte bra” (P2).

Flickorna trycker mest på pressen de känner på grund av skolans krav. Flera skriver att de bli r
stressade av arbetsuppgifter under tidspress. Pojkarna, däremot, upplever ofta fritiden som
mer stressande, då de har det hektiskt och för mycket att göra. ”Man bli r stressad när man till
exempel har fotboll 2 gånger i veckan och simning mm” (P1). Det finns även fli ckor som
skriver om fritiden och pojkar som skriver om skolans krav. Det är dock ingen pojke som
nämner att de bli r stressade av läxor. I vissa fall kan stress bero på för mycket ansvar. En
flicka beskriver en situation där hon får ta föräldrarnas ansvar som stressande. ”När jag ska
passa min lill asyster och hämta min lill ebror samtidigt bli r jag stressad. Mamma och pappa
kommer för sent hem” (F2).

Vissa elever nämner även en positiv stress som hör ihop med förväntan, eller att vara kär.
”Jag bli r också stressad och pirrig om jag är kär” (F1). ”Om jag längtar till en viss dag känner
jag mig stressad när det känns för långt kvar” (F2).

En miljö som låter för mycket kan vara stressande. ”Jag bli r stressad när det är hög ljudnivå”
(F1). Det kan då vara svårt att koncentrera sig på det man ska göra, vilket leder till stress.
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Tabell 2 De vanligaste orsakerna till stress

4.4 Åtgärder
Eleverna ser bara hur de kan åtgärda den stress som innebär att man har för mycket att göra,
vilket är den stress eleverna är mest medvetna om. Den vanligaste åtgärden de föreslår är att
man ska ta det lugnt. Det skriver tre fli ckor och åtta pojkar. Flickorna skriver fler olika förslag
på hur man kan minska stressen, men det är egentligen förklaringar på hur man kan ta det
lugnt, såsom att ta ett bad, blunda eller läsa en bok. Om man räknar med dessa är det 12
flickor som föreslår att man kan ta det lugnt.

Det är två pojkar som föreslår att man ska minska på sina fritidsaktiviteter. Dessa två har båda
gjort det och skriver att de mår bättre när de fick mer ledig tid. Det är positivt att se att de har
lyckats åtgärda sina problem. ”Under den tiden hade jag magkramper och det berodde på
stressen jag hade på mig. Jag slutade i simningen och blev snabbt efter bättre” (P1). Flera
elever har konkreta förslag på hur man ska lösa just den specifika situation som stressar dem.
De som hänvisar till stress i idrottssammanhang har en väldigt konkret lösning på problemen.
Nämligen att göra så många mål som behövs för att vinna. Annars handlar många förslag om
att man ska gå upp tidigare på morgonen, börja skolan senare eller ”göra högre väckarklockor
så man vaknar i tid” (F2).

En fli cka skriver att man kan minska kraven, men hon trycker ändå på att man bör ha små
krav som en sporre. ”Man kan minska stressen genom att ta det lugnt och inte sätta väldigt
stora krav. Men man kan ändå sätta små krav så att man gör något” (F1).

Det är många elever som inte ser hur man kan minska stressen. ”Jag har ingen aning för i
dagens samhälle måste man kunna passa tiden om ingen passade tiden skulle världen inte gå
framåt” (P2). Barnen tar i många fall efter de vuxna i sin närhet. En fli cka beskriver det
väldigt träffande: ”Jag tror att de vuxna måste sluta stressa för annars gör vi li kadant” (F2).
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5 Diskussion
Det har varit väldigt intressant att arbeta med detta ämne och jag tycker att jag har lärt mig
mycket. Ändå har jag bara skrapat på ytan av ett stort ämne. Jag tror att vi kommer att höra
mycket om barns stress och om konsekvenserna av detta i framtiden. Det är positivt att se att
dagens forskare börjar få upp ögonen för detta problem. Men än mer intressant är att jag har
kunnat läsa om barns stress i böcker som är knappt 30 år gamla. Problemet är inte så nytt som
man många gånger tror. Men jag tror att det har blivit vanligare att barn lider av stress och
framförallt bli r barnen stressade i väldigt unga år.

Det är svårt att hitta en entydig definition på vad stress egentligen innebär. Selye definierar
stress som en reaktion på varje form av krav vi ställs inför (Selye i Mill er, 1985). Dessa
reaktioner kan givetvis vara olika starka. Det går att förklara vad som händer i kroppen när vi
bli r stressade, men det är svårt att beskriva hur det känns och vad det är som gör oss stressade.
Stress är något mycket individuellt och den varierar från person till person. Det som stressar
en människa behöver inte alls stressa en annan (Ellneby, 1999). Det är inte heller säkert att
samma person allti d bli r stressad av samma saker. Det är mycket som spelar in. Det går dock
att finna några situationer och reaktioner som många känner igen sig i.

Eleverna har också svårt för att förklara vad stress är. Många beskriver stress som en känsla
som hör ihop med att man har för mycket att göra på för lite tid. Flera elever nöjer sig med att
säga att stress är när man är stressad. På grund av mitt val av undersökningsmetod har jag
ingen möjli ghet att be dem utveckla sådana svar.

Litteraturen talar om att det finns både en positiv och en negativ stress. Även barnen ser på
stress som något som kan vara positivt. Det uppstår en positiv stressreaktion när man ser fram
emot något eller när man är kär. Lagom stora krav fungerar även som motivation och sporre.
Men när kraven bli r större än vi känner att vi klarar av övergår det till en negativ
stressreaktion.

När det gäller stressreaktioner pekar barnen mest på konkreta, fysiska reaktioner. De ser bara
de direkta konsekvenserna av stressen, inte vilken psykisk effekt de fysiska reaktionerna kan
få. Det är 15 elever som skriver att stress känns jobbigt, konstigt eller dåligt. På samma sätt
som det är svårt att definiera vad stress är, är det svårt att definiera hur det känns. Till de
svaren skulle jag gärna vilj a ha ställt följdfrågor och försöka få eleverna att utveckla vad de
menade med den känslan.

Zlotnik (1999) menar att fli ckor och pojkar ofta reagerar olika på stress. Det tror jag stämmer,
men det är inget jag kan se tydligt i mitt resultat. Det är bara fli ckor som nämner att de får
huvudvärk av stress. Annars är reaktionerna desamma mellan könen. Däremot finns det en
genusskill nad i de situationer som stressar. Flickor bli r mer stressade i skolan, medan
pojkarna känner sig mer stressade på sin fritid.

Det är ingen pojke som nämner att de bli r stressade av läxor. Har inte pojkar li ka höga krav på
sig som flickor när det gäller skolarbete? Det är däremot många pojkar, 10 stycken, som
nämner att de bli r stressade av arbete under tidspress. Att arbeta under tidspress är ofta
relaterat till skolan. ”När jag är stressad beror det på att jag vill göra saken klart fort typ som
en uppgift i svenska…” (P1) Kanske är det så att pojkar är mer stressade i skolan när
uppgifterna måste bli klara på en viss tid, medan fli ckorna bli r mer stressade av uppgifterna
de måste göra hemma. Det är intressanta tankar att fundera vidare på.
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Särskilt att eleverna känner till så många sätt att minska stressen, måste ju innebära att de ser
den som ett problem. En fli cka skriver: ”När jag bli r stressad försöker jag andas och ta det lite
lugnare. Mamma säger att man ska andas med magen” (F1). Det visar ju att fli ckan har
diskuterat med sin mamma om vad hon ska göra när hon känner sig stressad.

Jag tror att det ligger mycket i det som en fli cka skriver. ”Jag tror att de vuxna måste sluta
stressa för annars gör vi li kadant” (F2). Är jag en bra förebild för mina elever när det gäller att
hantera sin stress? I dagsläget tror jag faktiskt inte det. Det är jätteviktigt att vi vuxna lär oss
hur vi kan hantera vår stress, först då kan vi hjälpa eleverna att förebygga sin stress. Stressen
finns i vårt samhälle och jag tror inte att vi kan, eller bör, bli av med all stress. Det viktiga är
att vi lär oss hantera och förebygga de negativa stresseffekterna, där det går.

En grundförutsättning för att barnen ska kunna slappna av är att de känner sig trygga
(Grandelius, 1998). Därför är det viktigt att jobba med klassrumsklimatet. Skolan måste vara
en plats där barnen kan slappna av och vara sig själva. Många barn mår bra av rutiner. Det
kan bli ett orosmoment om eleverna inte vet vad som kommer att hända. Självklart behövs det
lite överraskningar ibland för att muntra upp eleverna, men det dagliga arbetet kan ändå följa
vissa rutiner. Valsituationer kan också vara stressande. Speciellt när det gäller små barn tror
jag att det är bra att inte försätta dem i för många valsituationer som ger stora konsekvenser.
Samtidigt behöver de tränas i att fatta egna beslut och våga lita på sin egen omdömesförmåga.
Men de ska inte utsättas för mer än de klarar av. Det är svårt att hitta en nivå som passar, och
den varierar givetvis för olika barn. Förhoppningsvis lär man känna sina elever så pass väl att
man kan hitta den nivå som passar just dem.

Man kan även jobba mer konkret med att lära barnen att slappna av. Det finns många
övningar man kan använda sig av. Jag tror mycket på att jobba med massage. Dels motverkar
massage stress genom att nivån av stresshormon sänks (Ellneby, 1999). Massagen bidrar
också till att skapa trygghet (Solin & Orlick, 1998). Det är också nyttigt att barnen får träna på
att röra vid varandra på ett positivt sätt. Det sägs ju att den man masserar slår man inte, och
jag tror att det ligger mycket i det. Men det är viktigt att vara uppmärksam på om det är någon
elev som inte uppskattar massagen. Man bör inte tvinga någon att delta, men man bör försöka
få alla att vilj a vara med. Ett bra sätt att komma in i massagen kan vara att bli masserad av
läraren. Även där är det viktigt att läraren inte tvingar sig på någon som tycker att det är
obehagligt med fysisk beröring. Men man bör försöka komma fram till varför eleven inte vill
delta. Det kan finnas händelser i elevens liv som gör att den inte kan slappna av, och då måste
man jobba med de bitarna.

Det går även att jobba med avslappning på många andra sätt. Ibland kan det nog räcka med att
sätta på lugn musik och lägga huvudet på bänken. Jag tror att det är viktigt att även läraren
deltar i avslappningsövningarna. Läraren är kanske den som är i störst behov av avslappning i
klassrummet. Det bli r också mer tydligt för eleverna att avslappningen är viktig om läraren
deltar, och inte bara något som eleverna gör för att läraren ska hinna med något annat.
Avslappningen är li ka viktig som vilken lektion som helst.

Litteraturen talar mycket om familjeförhållanden som en stressfaktor. Det nämner inte barnen
i min undersökning överhuvudtaget. Det kan bero på flera saker. Jag tror att den kopplingen är
svår för barnen att se själva. Det är inte allti d lätt att förklara varför man känner som man gör.
Jag tror också att det kan handla om att man vill skydda sin familj och inte berätta att man mår
dåligt på grund av hur man har det hemma. Att de inte nämner det betyder absolut inte att det
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inte finns. Lärarna kan vittna om att elevernas beteende ändras om familjeförhållandena
förändras. Man kan också se en tydlig skill nad på barn som bor hos olika föräldrar varannan
vecka. De barnen är ofta mest känsliga dagarna runt bytet.

En text som verkligen berör mig är denna: ”Jag känner mig nästan allti d stressad. Jag mår inte
bra av det. Man sover dåligt. När man vaknar på morgonen är jag stressad också. Jag är
stressad hela tiden” (P1). När man känner sig stressad på morgonen när man vaknar, då har
det gått långt. Den stress som den här pojken beskriver tror jag beror på mycket mer än att han
har mycket läxor och många fritidssysselsättningar. Jag tror att den här pojkens stress har sina
grunder i hemförhållandet. Just att han nästan allti d känner sig stressad och att han är stressad
när han vaknar tycker jag är mycket allvarligt. Hans problem försvinner nog inte bara genom
att ha avslappning några minuter i skolan. Men det kan ändå hjälpa honom att orka med sin
situation. Om man har en sådan elev i sin klass är det viktigt att försöka ta reda på varför
eleven är så stressad och det måste man nog göra i samarbete med föräldrarna.

Resultatet från min undersökning stämmer i mångt och mycket med det jag har läst i
litteraturen. Det finns inga rätt eller fel i barnens svar, för alla har svarat som just de upplever
det. Varje elev bär nog på fler funderingar om stress än de som de har skrivit ner på papperet.
Det som står på papperet är inte fel, men det är inte heller hela sanningen.
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6 Avslutning

6.1 Fortsatt forskning
Jag trodde att det skulle vara tydliga skill nader mellan hur pojkar och fli ckor upplever stress.
Men de var inte så stora som jag trodde i det material jag har studerat. Det vore intressant att
forska vidare på skill nader mellan pojkar och fli ckor när det gäller stress. Är båda könen lika
känsliga för stress och bli r vi stressade av samma saker?

Jag trodde även att det skulle spela roll om eleverna bodde i en stor eller liten stad. Inte heller
där har jag kunnat hitta några genomgående skill nader. I en mer djupgående undersökning
kanske man kan se skill nader mellan dessa grupper.

En annan intressant aspekt vore att studera hur olika åldersgrupper reagerar på stress och hur
ofta de känner sig stressade. Denna jämförelse kan även inbegripa vuxna människor. Det tror
jag skulle ge ett intressant resultat.

6.2 Slutord
Det viktigaste med mitt arbete har varit att ge mig insikter som kan hjälpa mig i mitt
läraryrke. De flesta elever jag kommer att möta lider av stress på ett eller annat sätt. Skolan
får inte bara bli ytterligare ett stressmoment. Många elever bli r stressade av skolans krav och
det tror jag inte att vi kan komma ifrån helt och hållet. Men det är viktigt att skolan inte bli r
mer stressande än eleverna klarar av. Jag tycker också att skolan har ett ansvar att hjälpa
eleverna att lära sig hantera sin stress, både den stress skolan orsakar och den stress som har
andra orsaker.

Det finns mycket som jag skulle vilj a veta mer om när det gäller barn och stress. Jag har fått
upp ögonen för denna problematik och inser att den innefattar väldigt mycket. Det ska bli
intressant att följa forskningen inom detta område. Jag känner att jag har lärt mig mycket som
jag kan ha nytta av i mitt kommande läraryrke.
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Bilaga 1
Massagesaga

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

Ur Om barn och stress (Ellneby, 1999)
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Bilaga 2
Ryggmassage

1. Får jag låna din rygg?
2. Börja med att lägga handflatorna på barnets axlar.
3. Gör tre strykningar från ryggraden och utåt sidorna.

Rörelsen görs först en gång över axlarna och sedan två gånger på övre delen av ryggen
(båda handflatorna samtidigt).

4. Massera axlarna försiktigt.
Du lägger händerna över axlarna (på den mjuka delen vid övergången till nacken) och
cirklar med handflatorna och tummarna över axlarna.

5. Ringar på ryggen.
Lyft upp ena handen i luften. (Den andra handen ligger kvar på barnets axel under hela
detta moment). Lägg in tummen i handen. Håll fingrarna raka. Lägg handen så på barnets
rygg och gör ringar över hela ryggen.

6. Så bli r det ”degknådning”.
Båda överarmarna knådas samtidigt. Långsamt jobbar man sig neråt, från axlarna till
armbågarna och sedan upp igen, genom att försiktigt knåda som man knådar en deg.

7. Massera axlarna en gång till .
Som punkt 3.

8. Avsluta som du började med tre strykningar från ryggraden och utåt.
9. Tack för att jag fick låna din rygg!

Ur Visst kan DU! (Solin & Orlick, 1998)
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Bilaga 3
Mitt eget ställe

Sätt dig eller lägg dig skönt. Blunda och bara lyssna. Knyt ena handen och andas in djupt…
Öppna handen och andas långsamt ut…
Tänk dig att du är i solen. Solen är så varm och god. Solstrålarna smeker ditt ansikte. Ansiktet
bli r varmt, mjukt och skönt… och ögonen blundar…
Solen värmer dina armar. Armarna bli r varma och tunga…
Solen värmer din mage så gott…
Solen värmer dina ben. Benen bli r varma och tunga…
Känn hur hela du bli r varm och tung.
Du bli r li ka tung som en stor säck med sand…
Andas lätt och lugnt… blunda… Var bara med dig själv…
Tänk dig nu att du i fantasin drömmer dig bort till ett alldeles särskilt ställe…
Det kan vara en riktig plats som du tycker om eller en fantasiplats.
Det är ditt särskilda ställe. Kanske ditt ställe är på landet eller på en badstrand. Kanske du är
där med någon du tycker om. Det är du som bestämmer.
Det är vackert där och så lugnt och fint…
Det är det bästa stället som finns och det är ditt ställe…
På ditt eget särskilda ställe är det vackert. Det är tyst… Det är så fint…
Där kan du vara helt lugn och trygg…
Du är lugn… Varm och god…
Det är så fint…
Du har det bra…
Du mår så bra…
Stanna där en stund…
(Paus trettio sekunder)
Då kan du lyssna igen.
Du kan drömma dig bort till ditt eget särskilda ställe när som helst när du vill ha lugn och
ro…
Nu kan du sträcka på dig, precis som en katt…
Öppna ögonen…
Och ha en riktigt bra fortsättning på dá n…

Ur Om barn och stress (Ellneby, 1999)


