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1 Inledning 

 

Idén till att skriva mitt examensarbete om barn och stress har vuxit fram under de tre år jag 

studerat vid lärarprogrammet. Eftersom jag själv känner mig stressad i många situationer kan 

jag relatera till hur barnen känner sig. Jag är en vuxen person och klarar mig själv, men ett 

barn är beroende av olika människor som ofta ställer för stora och svåra krav. Jag har i olika 

situationer upplevt att barn varit stressade och det har gjort mig bekymrad. Barn och stress är 

för mig två ord som inte hör ihop och det sporrade mig att undersöka saken vidare. Det som 

skrämmer mig mest är att barnen själva säger att de är stressade. 

 

Diskussionen kring barn och stress är aktuell i media. För några år sedan låg fokus på vuxna 

och stress men har den senaste tiden övergått till barn och stress. Våren 2004 presenterades en 

undersökning som Barnombudsmannen1 2 Lena Nyberg genomförde under år 2003 där 400 

barn fick svara på frågor om stress. Undersökningens resultat visade bland annat att ungefär 

80% av barnen kände sig stressade i skolan och 20% i hemmet. Resultatet talar för att något 

måste göras för att dagens skolbarn ska må bättre, både innanför och utanför skolans väggar 

(www.bo.se, B). 

 

Eftersom jag som blivande pedagog snart ska undervisa barn och allt som kommer där till, vill 

jag få mera kunskap om just stress, som verkar vara en stor del av barnens liv. Jag skriver om 

detta i uppsatsen för att bidra till ytterligare kunskap och för att få veta hur barn mår i dagens 

skola. Uppsatsen riktar sig till blivande och verksamma pedagoger samt föräldrar till stressade 

barn. 

 

 

                                                 
1 Den nuvarande Barnombudsmannen Lena Nyberg har till uppgift att företräda barn och ungas rättigheter och 

intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter, även kallad Barnkonventionen (www.bo.se). 
2 I litteraturgenomgången kommer jag vid flera tillfällen att hänvisa till Barnombudsmannen och använder därför 

en förkortning, BO. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med detta examensarbete är att genom empiriska studier bidra till en klarare bild över 

hur några barn uppfattar och tänker kring stress samt vad några pedagoger anser om barn och 

stress. För att få klarhet i begreppet stress och vad man som pedagog kan göra för att motver-

ka stress kommer jag med hjälp av tidigare forskning försöka hitta ett svar utifrån mina fråge-

ställningar. 

 

Frågeställning: 

• Hur uppfattar och tänker några barn kring stress? 

• Vad anser några pedagoger om barn och stress? 

• Vad kan jag som blivande pedagog göra för att motverka stress i skolan?  
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2 Litteraturgenomgång 

 

I litteraturgenomgången kommer jag att presentera ett urval av den litteratur jag funnit som 

berör barn och stress. Först kommer jag att reda ut vad stress är enligt några författare. Sedan 

beskriver jag vilka orsaker det finns till att barn blir stressade samt vad man som pedagog kan 

göra för att motverka att stress uppstår.  
 

2.1 Områdessökning 

 

För att samla in material till examensarbete har jag använt mig av många informationskällor. 

Jag har använt mig av artiklar, litteratur, rapporter, internationella källor, examensarbeten, 

avhandlingar samt muntliga källor i form av intervjuer och en enkätundersökning. Tal- och 

specialpedagogen Ylva Ellneby (1999) har bland annat skrivit boken, Om barn och stress och 

vad vi kan göra åt det. Boken belyser hur föräldrar och skolpersonal kan hjälpa barn att klara 

av stress. Ellneby visar orsaker till stress samt ger tips och idéer för att åtgärda stress hos barn. 

Denna bok har varit speciellt värdefull i detta examensarbete. Jag inledde examensarbetet med 

att läsa boken för att få en grundförståelse om barn och stress. Genom hela examensarbetet 

har jag haft stor nytta av boken, både som inspirationskälla och informationskälla. 

 

När jag sökt efter mitt material har jag använt mig av flera sökord, i första hand barn och 

stress. Utifrån de orden har jag sedan kommit in på flera sökord när jag läst vidare i diverse 

källor. Vid sökning på LIBRIS3 fick jag 159 träffar på barn och stress. 14 stycken av dem var 

avhandlingar skrivna på flera olika språk. Vid sökning vid databasen Artikelsök4 fick jag 151 

träffar på barn och stress. Vid specifik sökning efter examensarbetet berörande barn och stress 

fick jag 13 träffar. 

                                                 
3 LIBRIS är en söktjänst för tidskrifter och böcker på svenska bibliotek. Det finns referenser på över 3 milj. titlar 

där så gott som alla svenska titlar från 1866 och framåt finns med och även många utländska titlar.  
4 Artikelsök, en databas där svenska tidsskrift- och tidningsartiklar finns att hämta från 1979 och framåt. 
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2.2 Vad är stress? 

 

Begreppet stress utformades 1946 av läkaren och forskaren Hans Selye som även är grundare 

till det internationella stressforskningsinstitutet i Montreal, Kanada. Selye var den första som 

beskrev sambandet mellan barn och stress. Han menade att stress hos barn härstammar från 

vuxnas förhållningssätt i olika situationer, det vill säga att vuxna ofta ställer för höga krav på 

sina barn (Ellneby, 1999). 

 

Stress betyder spänning eller tryck. Stress står för de reaktioner som sker i kropp och själ, som 

utlöses av en stark eller påfrestande upplevelse, oavsett om den är positiv eller negativ  

(Ellneby, 1999). 

 

Positiv stress innebär att det råder balans mellan de krav vi ställs inför och vår förmåga att 

klara av dem. Blir ett barn bemött med de krav som motsvarar deras mognad utvecklas en 

stimulans till vidare utveckling. Men om dessa krav och förväntningar blir för stora är utma-

ningen inte länge lärorik utan resulterar ofta i negativ stress (Ellneby, 1999).  

 

Kroppen kan reagera starkt på stress. Pulsen ökar, andningen blir snabbare och vi spänner 

musklerna (Ellneby, 1999). Övriga reaktioner på stress kan vara oro, irritation, sömnsvårighe-

ter, rastlöshet samt svårighet att koppla av (Svedberg, 1983). Hur vi reagerar på stress är väl-

digt individuellt. Människor har olika personligheter och olika sätt att bemöta förändringar i 

vardagen. Det går inte att ändra på människors personligheter därför får vi istället försöka 

anpassa oss till förändringarna (Tyrer, 1980).  

  

Enligt Peiffer (1996) kan stress orsakas av våra behov att anpassa oss fysiskt, mentalt och 

känslomässigt till en förändring. Stress kan vara nyttigt, men i små doser. Ellneby (1999) an-

ser att om vi tar bort all stress i våra liv skulle vår drivkraft försvinna. Det skulle resultera i att 

vi inte får utmaningar som utvecklar oss som människor.  
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2.3 Forskning om barn och stress 

 

Forskningsområdet kring barn och stress är mycket ungt. En svårighet inom forskningen har 

varit att hitta ett säkert sätt att mäta stress hos barn (www.bris.se). 

 

I mars 2004 rapporterade BO Lena Nyberg resultatet från undersökningen Barn och unga 

berättar om stress, som genomfördes under år 2003 bland 400 barn och ungdomar. Syftet 

med undersökning var att få ta del av vad barn och ungdomar själva tycker om stress samt hur 

negativ stress ger uttryck åt deras vardag. Resultatet var mycket uttrycksfullt och bekräftade 

det som barn och ungdomar tidigare berättat för BO. Detta är inte den enda insatts BO gjort 

för att synliggöra stress bland barn och ungdomar. Hösten 2001 togs ett initiativ till ett samar-

bete mellan olika nationella aktörer och myndigheter för att utforma en definition på negativ 

stress i barn och ungdomars vardag (www.bo.se, B). Rapporten resulterade bland annat i att 

BO lämnade flera förslag till regeringen där hon ansåg att regeringen bland annat bör ta initia-

tiv till en översikt av befintlig forskning kring den negativa stress barn och ungdomar upple-

ver. Även att regeringen bör initiera till tvärvetenskaplig forskning för att identifiera de risk-

faktorer samt få kunskap om de faktorer som skyddar barn och ungdomar mot negativ stress 

(www.bo.se, A). 

 

Skolverket genomför med jämna mellanrum attitydundersökningar i skolor runt om i Sverige 

och den senaste undersökningen presenterades i april år 2004. Enligt undersökningen framgår 

det att barnen, sedan den föregående undersökningen, tycker att det är mer meningsfullt att gå 

till skolan. Resultatet visar även att deras engagemang och lust att lära har ökat, men även att 

stress visat sig bland barn lägre ner i årskurserna (www.skolverket.se). 

 

I examensarbetet Barns upplevelser av stress. Kvalitativa intervjuer med tio elever i år 5 

(2003) undersökte Jansson och Tahirovic hur dessa tio barn upplever och påverkas av stress. I 

resultatdelen presenteras barnens uppfattning om stress, i vilka sammanhang de känner sig 

stressade samt om barnen själva kan göra något för att motverka den stress de upplever. I re-

sultatet menar barnen att de hade hört talas om stress och att de någon gång upplevt en stres-

sad situation. Situationer där barnen känner sig stressade är till exempel i hemmet, i skolan 
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samt vid fritidsaktiviteter. För att själva motverka stress förklarar flera barn att de försöker ta 

det lugnt medan ett fåtal svarade att de inte kan göra något åt den stress de upplever. 

 

Vinsander (2003) skriver i sitt examensarbete Stressade barn, Elevers tankar om och upple-

velser av stress att stress inte kan elimineras men att vi som pedagoger kan hjälpa barnen att 

hantera de reaktioner som uppstår i en stressad situation. Syftet med arbetet var att skapa en 

förståelse hos stressade barn och på så sätt hjälpa dem att hantera situationer de uppfattar som 

stressande. Genom en kvalitativ undersökning bland 47 elever fick Vinsander fram ett resultat 

som talar för att barnen känner sig stressade i många olika situationer. Barnen själva har 

många förslag till hur stressen kan minskas, bland annat mindre krav och färre fritidsaktivite-

ter. Vinsander konstaterar att skolan leder till att många barn känner sig stressade och anser 

därför att skolan bör ta ett ansvar för att hjälpa sina elever med den stress de upplever. 

 

2.4 Lpo 94 

 

Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) nämner inte uttryckligen stress eller förebyggande 

åtgärder mot stress hos barnen men tar däremot upp följande målsättningar som enligt min 

uppfattning är i förebyggande syfte för att undvika stress bland skolbarnen. ”Skolan skall 

främja elevernas harmoniska utveckling” (s. 8) samt "sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (s. 9). Vidare skall skolan sträva efter 

”omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten” (s. 5) 

samt ”överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbe-

reda dem för att leva och verka i samhället” (s. 7). Pedagogerna i skolan skall även "utgå från 

att varje enskilds individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s. 14) och där-

för skall ”undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 6). 

 

2.5 Varför blir barn stressade? 

 

Det finns många orsaker till varför barn blir stressade i dagens samhälle. Det är svårt att peka 

just på en speciell orsak. Stressen har sannolikt växt fram ur ett flertal händelser i barnets liv. 
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Enligt barnen själva kan orsaker till stress vara till exempel arbetsmiljön i skolan, kompisar 

eller idrott (www.bo.se, B) 

 

BRIS5 upplever att de tar emot flera samtal än någonsin från barn som mår dåligt. Barnen 

uttrycker sig inte som stressade utan säger att de måste göra så mycket hela tiden eller att det 

är jobbigt att aldrig kunna vara hemma en längre stund. De uttrycker även att de har för stora 

krav på sig samt att de får skuldkänslor för att de inte kan vara sina föräldrar till lags. BRIS 

tror en orsak till detta beror på att barnen har för många aktiviteter och att de på grund av det 

inte hinner ta det lugnt och bara vara tillsammans med sin familj (Sandelin, 2000). 

 

2.5.1 Skolan 

 

I skolan finns det många faktorer som kan leda till stress. De krav barnen har på sig att preste-

ra bästa möjliga resultat kan bli för stora och i sin tur leda till stress. Vissa barn behöver dock 

ha dessa krav för att utvecklas, men för de elever som är svagare i sin utveckling medför des-

sa krav att de kommer efter i inlärningen. Betyg är ytterligare ett moment i skolan som kan 

skapa stress bland elever då barnens fokusering på betygen blir viktigare än deras prestation 

(Elkind, 1984). 

 

Arbetsmiljön i skola och klassrum kan skapa onödig stress hos barnen. Korta raster och hög 

ljudnivå stör barnens arbetsro. Barnen uttrycker själva att de saknar lugn och ro och menar att 

det är en orsak till stress (www.bo.se, C). Avsaknaden av avslutning mellan lektionerna är 

ytterligare en bidragande orsak till stress. Barnen jäktar från den ena ämnet till det andra och 

från klassrum till klassrum. De behöver få ett konkret avslut på undervisningen för att bli sti-

mulerade till vidare utveckling. Den trygghet barn kan känna hos pedagogen går förlorad när 

pedagogen inte har tid att sitta ner med eleven mer än fem minuter (Elkind, 1984). Även Ell-

neby (1999) menar att barns jäktande mellan ämnen i skolan bidrar till brist på avslut. Detta 

                                                 
5 BRIS –barnens rätt i samhället. BRIS är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden organisation som hjälper 

barn som far illa och fungerar samtidigt som en länk mellan barn, vuxna och samhället. Målet för BRIS verk-

samhet är att stärka barn och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor, vilket sker med FN:s 

konvention om Barns rättigheter som utgångspunkt (www.bris.se). 
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leder till att de går miste om det sammanhang skolan ska förmedla och barnen börjar fundera 

över vad allt arbete de lägger ner i skolan ska leda till. 

 

Om ett barn inte får tillräckligt med stimulerande uppgifter kan stress uppstå. Barn behöver få 

stimulerande uppgifter för att hålla tankeverksamheten och koncentrationsförmåga igång. 

Understimulering kan leda till oro, uttråkning och brist på initiativtagande (Ellneby, 1999). 

Att tillhandahålla elever med tråkiga uppgifter är ytterligare en bidragande orsak till stress. 

Genom mindre stimulerande och enformiga uppgifter kan eleverna bli ouppmärksamma och 

slarviga (Elkind, 1984). Överstimulans yttrar sig om intrycken blir för många. Det blir svårt 

att hålla tankarna ordnade och meningsfullheten försvinner. Överstimulans kan antingen re-

sultera i passivitet eller att barnet fortsätter in i ett panik tillstånd (Frankenhaeuser och Öd-

man, 1983). 

 

2.5.2 Relationer 

 

Barnet befinner sig dagligen i olika relationer till människor. Relationen med till exempel 

föräldrar eller kompisar kan ibland resultera i starka känslor i form av kärlek och vrede hos 

barnet, vilket kan resultera i stress (Miller, 1982). Barnets relation till sina föräldrar och sitt 

hem kan ha stor inverkan på hur barnet mår och känner sig. Enligt BO säger vart femte barn 

att de upplever familjen och hemmet som de främsta faktorerna som leder till stress. Bråk 

mellan barnet och dess föräldrar samt bråk med andra vuxna uppfattas även som en 

bidragande orsak till stress (www.bo.se, C). 

 

Family stressors have been reported to exert a stronger negative impact on adolescent health 

than school or peer-related stressors  

(McNamara 2000, s. 39) 

 

McNamara (2000) menar att små som stora konflikter kan skapa stress i relationen mellan 

barnet och dess förälder. Relationer påfrestas på grund av konflikter som kan beröra relatio-

ner, aktiviteter, läxor, sysslor i hemmet samt utegångsförbud. 
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Även barnets relation till sina kompisar kan bidra till stress. Särskilt flickor menar att de blir 

stressade av konflikter som uppstår med deras kompisar (www.bo.se, C) 

 

2.5.3 Fritidsaktiviteter 

 

Många fritidsaktiviteter medför att barn känner sig stressade. Skolan tar upp en stor del, ut-

över det har många barn träningstider, kompisar och andra fritidsaktiviteter att passa. Barnen 

vill hinna med så många aktiviteter som möjligt, men känner samtidigt stora krav från fritids-

aktiviteterna (www.bo.se,C). BO anser att det är föräldrarnas roll att värdera sina barns fritid. 

För att motverka stress kan föräldrarna försöka schemalägga barnets fritid, men viktigt är då 

att det finns inslag där barnet kan få en lugn stund eller bara att det finns tid för barnet att pra-

ta (www.aftonbladet.se). 

 

Vissa barn har idag så många aktiviteter att de behöver ha en almanacka för att hålla reda på 

alla aktiviteter under veckan. En del föräldrar vill att deras barn ska få en meningsfylld och 

utvecklande uppväxttid och bokar därför in barnet på så många olika aktiviteter som möjligt. 

Men det är just alla dessa uppbokade aktiviteter som kan skapa stress hos ett barn. Att hela 

tiden skjutsas mellan aktiviteter är något som barn inte klarar av, deras förmåga att anpassa 

sig till olika aktiviteter är begränsat. Barnen måste få tid att ”bara vara” och det är något som 

många barn saknar idag. Barn behöver få tid för att bara leka och ha roligt utan hinder (Ellne-

by, 1999). 

 

Idrottssporter är idag Sveriges största fritidsaktivitet bland barn. En undersökning gjord av 

Göran Patriksson, professor i idrottspedagogik vid Göteborgs universitet, visar att vart femte 

barn känner hårt tryck ifrån sina föräldrar. Han anser vidare att hårt pressade barn kan förlora 

sitt självförtroende. Orsaken till det kan bero på att föräldrarna kan ta sitt barns aktivitet på för 

stort allvar. Föräldrarna ställer höga krav på sina barn och vill att de ska prestera bra. Detta 

kan resultera i att barnen tävlar fast de inte vill, bara för att göra sina föräldrar till lags. Under-

sökningen visar även att endast sju procent av föräldrarna anser att de pressar sina barn för att 

nå bättre resultat. Att barn får idrotta är bra, men det ska inte medföra att det är bara tävlings-

resultaten som räknas (Ellneby, 1999). 
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2.6 Hur ser jag att ett barn är stressat? 

 

Pedagogen kan på många sätt se om ett barn är stressat. Vanliga kroppsliga tecken kan till 

exempel vara att barnet klagar på ont i magen, huvudvärk eller eksem (Ellneby, 1999).  

 

Om du vill minska stressen hos ett barn är första åtgärden att försöka ta reda på vad  

det är som stressar barnet, vilka stressfaktorer barnet utsätts för (Ellneby, 1999, s. 78)  

 

Ellneby (1999) presenterar i sin bok Om barn och stress, vad kan vi göra åt det, flera punkter 

som kan vara till hjälp för en förälder eller en pedagog att identifiera stress hos ett barn. För 

att kunna minska stressen hos barn behöver den vuxne veta vad som är orsak till den. Flera 

händelser bör tas i beaktande för att urskilja om ett barn kan vara stressat. Bland annat kan 

den vuxne kontrollera att barnets hälsa är god, se om barnet varit med om mycket den senaste 

tiden samt om vuxna omkring barnet har orealistiska förväntningar på barnet. 

 

Selye tar i sin bok Stress upp 31 tecken på stress hos vuxna. Miller (1982) har sedan plockat 

ut 15 av dessa tecken som passar in på barn som lever under stress: 

 

1. Allmän retlighet som tar sig uttryck i antingen aggressivt eller håglöst beteende 

2. Impulsivt beteende 

3. Oförmåga till koncentration 

4. Förlorad livsglädje 

5. Trötthet 

6. Nervösa ryckningar 

7. Nervöst skratt 

8. Stamning 

9. Tandgnissling 

10. Sömnlöshet 

11. Hyperaktivitet 

12. Täta vattenkastningar 

13. Dålig eller omåttlig aptit 

14. Mardrömmar 

15. Benägenhet att råka ut för olyckshändelser  (Miller, 1982, s. 100) 
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2.7 Stresstest – ett sätt att mäta stress hos barn 

 

Att genomföra ett så kallat stresstest är ett sätt att testa om ett barn är stressat. Detta test är 

ursprungligen anpassat för vuxna men kan genom enkel omformulering även användas på 

barn. Detta stresstest är ett av de mest använda och är utarbetat av doktor Thomas Holmes och 

doktor Richard Rahe. Testet består av 43 olika händelser som kan äga rum i en vuxen männi-

skas liv, händelser som kan leda till stress. Varje händelse har ett bifogat poängantal som är 

uträknat på stressupplevelsens intensitet (Miller, 1982).  

 

Det barnanpassade testet bearbetades av David Elkind 1981. När ett barn genomför stresstes-

tet är det viktigt att inte tolka resultatet för mycket. Hur varje barn reagerar vid en händelse är 

individuellt för varje barn. När testet genomförts räknas den totala poängen ihop och det med-

för att pedagogen får en ungefär uppfattning om hur stressat barnet är. Om poängantalet är 

mellan 150-199 poäng lider barnet av måttlig stress, 200-299 poäng innebär att barnet lider av 

medelhög stress och från 300 poäng och högre innebär det att barnet lider av hög stress som 

eventuellt kan påverka barnets hälsa och beteende (Ellneby, 1999). 

 

Även Elkind (1984) tar upp detta stresstest som ett sätt att avgöra vilken nivå av stress barnet 

befinner sig i. Genom testet kan man utforska de stressfaktorer ett barn utsatts för. 

 

2.8 Hur kan jag som blivande pedagog motverka stress i skolan? 

 

Som jag tidigare nämnt är inte all stress dålig, utan den kan hjälpa ett barn i sin utveckling. 

Den stress som är dålig behöver pedagogen och föräldrarna minska så gott det går. Det kan 

bland annat göras genom att avlägsna onödiga orsaker som kan bidra till stress, känna till de 

faktorer som kan leda till stress och till slut hjälpa barnen att komma till rätta med de stress-

faktorer som kvarstår (Miller, 1982). I följande avsnitt kommer jag att presentera några åtgär-

der mot stress, bland annat massage, yoga och fysisk träning. 
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2.8.1 Massage och beröring 

 

Ett grundläggande behov hos människan är att få röra och bli berörd. Barn har behov av när-

het, trygghet och kontakt. Genom till exempel massage kan detta behov tillfredsställas.  

(Ellneby,1999). 

 

Forskning visar att massage och beröring kan ha en lugnande effekt som i sin tur minskar 

stress. Att befinna sig i en stressad situation medför att stresshormonet kortisol utsöndras. 

Genom beröring kan vi motverka kortisol med ett annat hormon, oxytocin. Oxytocinhormonet 

kallas ofta för ett lugn och ro hormon. När oxytocinhormonet sprids i kroppen slappnar vi av. 

Puls och blodtryck sjunker samt att vi får ett bättre immunförsvar (Ellneby, 1999). Den 

lugnande känsla som oxytocin medför kan upplevas om man till exempel får en kram när man 

är rädd, efter ett varmt avslappnande bad eller bara om någon smeker en för att ge tröst. Oxy-

tocin har också positiv inverkan på våra relationer till andra människor samt hur vi 

kommunicerar (Jelvéus, 1998). 

 

Att som barn börja i grundskolan kan medföra uppröra känslor som rädsla, nervositet och 

glädje. Dessa känslor kan bidra till stress, både positiv och negativ. Vid dessa stunder kan det 

kännas tryggt för barnet att bli berörd av till exempel föräldrar, pedagogen eller kompisar. Det 

kan vara allt från en klapp på axeln till en kram. Massage i skolan är ett relativt nytt begrepp 

men börjar sakta med säkert träder in i skolan, ända från sexårsverksamhet upp till högstadiet. 

Sedan massage blev introducerat i skolan har många pedagoger infört massage på schemat. 

(Jelvéus 1998). Det behövs bara ett kort avbrott på till exempel fem eller tio minuter där bar-

nen två och två kan genomföra enkla övningar på varandra. Barnen kan under massagestun-

den till exempel sitta på en stol eller ligga på en matta på golvet (Ellneby, 1999).  

 

Jelvéus (1998) presenterar i sin bok Berör mig! Massage för små och stora barn tre olika va-

rianter på kompismassage. En kort sittande rutin, en längre sittande rutin samt en liggande,  

påklädd massage. Hon påpekar att kunskap, både praktisk och teoretisk, hos pedagogen är en 

förutsättning för att den ska kunna lära ut rörelserna till barnen. För yngre barn kan en eller 

två rörelser läras ut och sedan upprepas vid flera tillfällen. För de äldre barnen kan lärare an-

vända sig av visa-titta-göra pedagogiken. Det vill säga att läraren visar och barnen gör efter på 
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sin kompis. Jelvéus påpekar ytterligare att barnen självklart har rätt att säga nej till massage, 

det måste respekteras. Varje barn bestämmer själv över sin kropp. När barnet är redo för mas-

sage så kan pedagogen inleda med få och enkla rörelser så att barnet känner sig trygg i situa-

tionen. 

 

Resultatet av en kort massagestund kan ha en långvarit effekt. Det korta avbrottet i undervis-

ningen kan bland annat resultera i bättre studieresultat, färre konflikter, bättre koncentration 

samt samarbetsvilja bland barnen (Ellneby, 1999). Massage stunden kan även resultera i bätt-

re kommunikation mellan barnet och pedagogen samt ökat välbefinnande hos barnet (Jelvéus, 

1998). 

 

2.8.2 Yoga  

 

Yoga betyder förening och det innebär att man genom kontrollerad andning och olika kropps-

ställningar skapar harmoni i själen. Genom regelbundna yogaövningar kan en människa bland 

annat se fram emot starkare muskler, bättre blodcirkulation, bättre kroppshållning samt högre 

koncentrationsförmåga (Hedrenius, 1997). 

 

Det är många gånger kroppen som först uppmärksammar att vi är stressade. Värk och obehag 

i huvudet, nacken och benen kan bero på att en människa är stressad. Ofta ignorerar männi-

skan kroppens fysiska varningsklocka som talar om att kroppen går i högvarv och behöver ta 

det lugnt. Detta kan motverkas med hjälp av enkla yogaövningar (Kroese, 2000). Att genom-

föra olika yogaövningar medför att kroppen slappnar av, vilket kan resultera i minskad stress-

nivå. Effekten av olika meditationsövningar och andningstekniker är även viktigt i förebyg-

gandet av stress (Hedrenius, 1997).  

 

Yoga kan utövas av alla, gammal som ung. Yoga är en långsam aktivitet och det finns mini-

mal risk till skador förutsatt att övningarna genomförs på rätt sätt. Genom enkla övningar kan 

yoga hjälpa människor att bevara en god hälsa och rörlighet. Speciellt för barn och unga kan 

yoga hjälpa dem utveckla och bevara ett gott självförtroende, självkontroll samt koncentra-

tionsförmåga (Hedrenius, 1997). 
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Ellneby (1999) presenterar ett enkelt yogaprogram som kan användas av pedagoger i båda 

förskola och skola. Övningarna kan genomföras fem till femton minuter varje dag och till en 

början kan pedagogerna inleda med några få övningar så att barnen lär sig övningarna på rätt 

sätt. Dessa enkla övningar kan resultera i ökad koncentration hos barnen samt förmå oroliga 

barn att slappna av. Viktigt är att avsluta yogaövningarna med avslappning där pedagogen kan 

gå runt och känna på barnen att de är avslappnade. Barn är i behov av bekräftelse och på detta 

sätt visar pedagogen att hon sett barnet. Både Ellneby (1999) och Hedrenius (1997) menar att 

yoga kan vara lätt att introducera hos barn eftersom de har en naturlig nyfikenhet till nya sa-

ker.  

 

2.8.3 Avslappning  

 

Genom massage får vi kroppen att slappna av, men även själen behöver få slappna av. Detta 

kan vi göra genom mental avslappning. Att styra våra tankar är väldigt svårt, det är betydligt 

lättare att styra våra muskler. Mental avslappning är svårt om man är nybörjare, men med lite 

träning så kan njutningen bli stor (Peiffer, 1996). Mental avslappning används både av lärare 

och av elever, bland annat för att uppnå bättre prestation inför en krävande arbetsuppgift. Av-

slappning innebär inte att man ska sova utan det innebär att man medvetet koncentrerar sig på 

att slappna av i muskler och nerver. Man ligger i en form av dvala fast man ändå är fullt med-

veten om vad som sker runtomkring (Svedberg, 1983).  

 

Att vara fullständigt avslappnad och styra sina tankar kräver mycket träning, men när man 

utvecklat dessa kunskaper kan det vara avgörande för hur man agerar vid en stressande situa-

tion (Peiffer, 1996) Med hjälp av enkla medel kan vem som helst uppnå mental avslappning. 

Alla har någon gång suttit och tittat ut genom fönstret och dagdrömt om någon kommande 

eller redan upplevd händelse. Detta dagdrömmeri är en ypperlig början till mental avslapp-

ning. Vid avslappning bör man sluta ögonen och försöka tänka på en inre bild, till exempel en 

trädgård. Hur ser den ut? Vad finns det för blommor? Finns där ett staket? Dessa frågor kan 

vara till hjälp för att få en tydligare bild. Denna bild ska sedan vara så klar att den ska kunna 

beskrivas för en annan person (Peiffer, 1996).  
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2.8.4 Tydliga gränser 

 

Att i skolan sätta tydliga gränser för vad som gäller och inte gäller kan skapa större ro för bar-

nen. Barn kan bli stressade av att inte veta vad som krävs eller gäller. Det kan i sin tur leda till 

att barnen hela tiden tvingas testa var gränserna går, vilket kan resultera i många konflikter 

(Ellneby, 1999). Även Miller (1982) tar upp att fasta rutiner kan bidra till mindre stress bland 

barn. Hastiga händelser och beslut kan bli vardag för barn och det leder till att barnen aldrig 

får en stund att koppla av, det är alltid något som snart ska göras. Föräldrar bör se över sitt 

barns aktiviteter för att se om det finns regelbundna rutiner eller inte. Om det inte finns rutiner 

bör sådana upprättas för att motverka stress. 

 

Även i hemmet behöver föräldrar sätta tydliga gränser för sitt barn. Föräldrar kan uppleva 

bekymmer kring att sätta tydliga gränser för sitt barn. Viktigt med dessa beslut är dock att inte 

hämma barnets utveckling eller frihet. Genom att sätta rimliga gränser för sitt barn får barnet 

möjlighet att pröva sina förutsättningar. Det resulterar i att barn måste få möjlighet att pröva 

på och skapa en egen förståelse. Att som barn känna till föräldrars förutsättningar och för-

väntningar kan resultera i trygghet (Ellneby, 1999). 

 

2.8.5 Samtal 

 

Att göra skolbarn medvetna om stress genom till exempel diskussion kan ske när skolbarnen 

är gamla nog att kunna sätta ord på sina känslor. Genom diskussionen blir skolbarnen med-

vetna om vad stress innebär och hur det kan upplevas. Barnen lär sig hur de ska uppmärk-

samma stress samt hur de ska hantera stunder där de känner sig stressade (Ellneby, 1999). 

 

2.8.6 Fysisk aktivitet 

 

Långvarig stress kan påverka kroppen på många sätt. Forskning visar att man genom fysisk 

aktivitet kan påverka hjärta, blodcirkulation samt kroppens muskler på ett positivt sätt. Alltså, 

fysisk aktivitet kan motverka stress (Wolmesjö, 2002). 
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För att minska stressen i skolbarnens liv vill forskare Peter Währborg införa ett nytt ämne i 

skolan. Ett ämne där den fysiska aktiviteten värderas högt, där barnen får leka och känna gläd-

je utan att känna instinkten till tävling. Barn kan och ska inte bara sitta stilla utan behöver få 

röra på sig (Wallin, 2001).  

 

Utevistelsen skapar tillfällen till rörelse som förbränner stresshormoner och ökar vakenheten. 

Barnet orkar hålla sig upprätt längre och blir mindre stressat (Björkman, 2000, s. 30) 

 

Nu för tiden finns det många stillasittande aktiviteter som tv och dataspel som medför att barn 

rör på sig för lite. Att vara ute i naturen kan ha en positiv inverkan på barns stressnivå. Utom-

hus finns det många platser att leka på och ljudnivån är inte den samma som inomhus (Björk-

man, 2000). 

 

16  



”Jag anser att det är en slags sjukdom” 

3 Metod 

 

I metodavsnittet kommer jag att beskriva de metoder jag använt mig av. Jag har medvetet valt 

att använda mig av flera metoder för att samla in data. I mitt fall var det nödvändigt eftersom 

jag ville ha tankar från både barn och pedagoger. Jag kommer vidare att beskriva hur jag gått 

till väga inför varje metod, hur jag gjort mitt urval samt de eventuella problem jag stött på. 

 

3.1 Kvalitativ enkätundersökning 

 

Syftet med enkätundersökningen är avgörande för vilken slags metod som ska använda. Gör 

man en undersökning som handlar om siffror är den en kvantitativ metod. Ligger däremot 

fokus på att kunna jämföra och förstå människors tankar ska det kvalitativa metoden använ-

das. Man kan även skilja på strukturerade och ostrukturerade enkätfrågor. Med strukturerade 

frågor menas det att det finns fasta svarsalternativ medan det i de ostrukturerade frågorna är 

upp till den svarande att bestämma vad som ska skrivas under varje fråga. Bland de ostruktu-

rerade svaren kan det finnas stor variation (Trost, 2001). 

 

För att samla in data från barnen valde jag att genomföra en kvalitativ enkätundersökning med 

öppna frågor. Enkäten (se bilaga 2) består av åtta frågor där eleverna själva får skriva vad de 

tycker och tänker. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad eleverna tycker och tänker 

kring ämnet stress. Frågorna tar bland annat upp hur det känns när barnen är stressade, om de 

gör något speciellt i en stressad situation samt om de känner stress i skolan och i så fall varför.  

 

För att analysera enkätundersökningarna valde jag att först kopiera samtliga enkäter för att 

sedan klippa isär varje fråga med tillhörande svar i remsor. För varje fråga organiserade jag 

remsorna efter barnens svar och kunde på så sätt uppmärksamma olika svar. Genom att struk-

turera upp resultatet fråga för fråga fick jag en bra bild över vad barnen svarat och kunde lätt 

se skillnader och likheter.  
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3.1.1 Pilotstudie  

 

Att genomföra en pilotstudie innebär att man före den egentliga undersökningen testar sina 

frågor på en mindre grupp personer som motsvarar den egentliga undersökningsgruppen. En 

pilotstudie används för att testa och pröva på ett visst upplägg (Patel & Davidson, 2003). Ge-

nom studien kunde jag utläsa om frågorna var relevanta för ämnet, om antalet frågor var 

övergripligt samt hur lång tid jag behövde avsätta för ifyllnad av enkäten  

 

Att genomföra en pilotstudie inför den riktiga enkätundersökningen såg jag som en nödvän-

dighet för att få bästa resultat. Ungefär två veckor före jag inledde den riktiga enkätundersök-

ningen lät jag en elva årig pojke genomföra enkäten. Resultatet blev ungefär som jag hade 

väntat mig. Pojken förstod de flesta av frågorna och hans svar visade tydligt vad han tyckte 

och tänkte kring stress. Enkäten tog cirka 30 minuter att genomföra. De frågor han funderade 

lite extra kring formulerade jag om till ett mer barnvänligt språk som barnen skulle förstå.  

 

3.1.2 Missivbrev 

 

Ett missivbrev är det första en person läser om den ska delta i en undersökning. I början på 

brevet bör det stå en motivation till varför personen i fråga ska fylla i undersökningen samt 

syftet med undersökningen. Brevet bör vara kort men ska ändå innehålla mycket information. 

Läsaren ska tydligt kunna se vem det är som skickar undersökningen. I brevet bör det även 

påpekas om anonymitet gäller för deltagaren (Trost, 2001). I missivbrevet (se bilaga 1) pre-

senterade jag mig själv och förklarade vad och varför jag önskade att genomföra en 

enkätundersökning med barnen. På missivbrevet bifogade jag en talong som barnet efter 

diskussion med sina föräldrar returnera till skolan.  

 

3.2 Fokusgruppsintervju 

 

Att genomföra en fokusgruppsintervju innebär att man samlar en grupp människor samlas och 

diskuterar ett givet ämne under en begränsad tid. Deltagarna i intervjun leds av en samtalsle-
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dare, eller moderator som denna person också kallas, som inledningsvis initierar diskussionen 

och bidrar under intervjun med nya tankar om det behövs. Moderatorn är ingen traditionell 

intervjuare utan meningen är att deltagarna ska diskutera med varandra och skapa ett utveck-

lande samtal (Wibeck, 2000). 

 

Även fokusgruppsintervjuer kan vara strukturerade och ostrukturerade. Ju mer moderatorn går 

in och styr upp diskussionen, ju mer strukturerad är intervjun. Strukturerade fokusgruppsin-

tervjuer är att föredra om ämnet som ska diskuterads kan vara känsligt för deltagarna. Vid 

ostrukturerade intervjuer har deltagarna större möjlighet att bara tala med varandra utan att 

vända sig till moderatorn. Det finns inga speciella frågor som ska besvaras utan här är det 

viktigaste att deltagarna får uttryck sina åsikter om det valda ämnet (Wibeck, 2000). 

 

För att dokumentera fokusgruppsintervjun valde jag att spela in intervjun med hjälp av en 

bandspelare. Detta blir till stor fördel under analyseringen av materialet. Då kan jag gång på 

gång gå tillbaks och lyssna igenom materialet för att klargöra eventuella oklarheter. Wibeck 

(2000) talar om fördelar med att dokumentera intervjuer med antingen bandspelare eller vi-

deokamera.  

 

För att få en givande diskussion vid en fokusgruppsintervju kan moderatorn vid intervjuns 

inledning presentera ett stimulusmaterial ifall någon deltagare inte är så bekanta med ämnet 

som ska diskuteras. Materialet kan bestå av artiklar, litteratur, bilder samt film (Wibeck, 

2000). Jag hade med mig följande litteratur vid varje tillfälle; Ellneby (1999), Miller (1982) 

och Elkind (1981) som pedagogerna kunde titta i före och under intervjun. 

 

Jag valde att genomföra en strukturerad gruppintervju eftersom jag upplever att stress är ett 

väldigt personligt ämne. Syftet med frågorna är att ta reda på vad pedagogerna anser om barn 

och stress. Frågorna berör bland annat om de upplever stress bland skolbarnen, varför stress 

uppstår, om pedagogerna gör något speciellt för att motverka stress samt om de anser att deras 

stress avspeglar sig på barnen (se bilaga 3). 
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3.2.1 Pilotstudie 

 

Inför den egentliga gruppintervjun valde jag även här att genomföra en pilotstudie för att få 

bästa möjliga resultat. Till min hjälp hade jag två stycken kurskamrater som svarade på frå-

gorna efter bästa förmåga eftersom vissa frågor var direkt ställda till verksamma pedagoger. 

Efter avslutad intervju diskuterade vi kort om innehållet i frågorna och om de ansåg att jag 

behövde formulera om något. Genom att även transkribera intervjun kunde jag tydligt se om 

jag som moderator varit otydlig på något sätt.  

 

3.2.2 Transkribering  

 

Att transkribera innebär att samtalet vid intervjutillfället dokumenteras skriftligt. Själva tran-

skriptionen kan se ut på flera sätt, allt från att skriva exakt vad som sagts till att ändra om tal-

språk till skriftspråk. Ju mer material som transkriberar, desto mer kan materialet analyseras 

(Wibeck, 2000).  

 

Vid transkriberingen av gruppintervjuerna har jag använt mig av de nivåer Wibeck (2000) 

beskriver i sin bok. Där beskriver hon tre olika nivåer av transkribering. Jag har använt mig av 

en blandning mellan nivå II och nivå III. Det innebär att jag bland annat noterat om deltagarna 

pratat samtidigt, om deltagarna blivit avbrutna i sitt yttrande, men jag har också skrivit ut in-

tervjun precis som den sägs på bandet. 

 

För att analysera det transkriberade materialet läste jag igenom det flera gånger för att få en 

god överblick vad pedagogerna svarat. För att på ett tydligt sätt kunna se diverse skillnader 

och likheter mellan intervjuerna och dess svar delade jag upp svaren i två spalter och skrev 

frågorna vid sidan av svaren. Sedan skrev jag upp nyckelord från båda intervjuerna i varsin 

spalt för att på så sätt tydligt se skillnader och likheter mellan svaren. 
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3.3 Urval 

 

I följande del kommer jag att presentera de urval jag gjort inför varje metod. Jag beskriver 

först urvalet inför enkätundersökningen och sedan inför fokusgruppsintervjun.  

 

3.3.1 Enkätundersökning 

 

Jag resonerade länge kring vilka elever som skulle delta i enkätundersökningen och kom slut-

ligen fram till barn i år sex. Jag grundar mitt resonemang på att alla elever som går i åk sex nu 

kan befinna sig i en eventuell stressad situation eftersom högstadiet hägrar, samt att de har ett 

mer utvecklat tankesätt än till exempel ett barn som går i de lägre årskurserna.  

 

Inför enkätundersökningen kontaktade jag rektorerna på två skolor och introducerade vem jag 

var och vad mitt ärende gällde. Jag valde medvetet att kontakta en stadsskola samt en lantsko-

la, för att i analysen kunna göra en eventuell jämförelse mellan barnens svar. Jag välkomna-

des till skolorna för att dela ut missivbrev i klasserna. Efter utdelningen fick barnet ta hem 

brevet och tillsammans med sina föräldrar läsa igenom brevet, fylla i talongen och sedan re-

turnera den till skolan. Ungefär en vecka efter utdelningen samlade jag in talongerna och kun-

de på så sätt snabbt få reda på hur många barn som skulle delta i undersökningen. Totalt dela-

de jag ut 35 brev och fick tillbaks 22 talonger. De barn som inte returnerade talongen deltog 

inte i undersökningen. 

 

3.3.2 Fokusgruppsintervju 

 

Jag kontaktade tidigt två skolor för att få kontakt med totalt sex pedagoger som kunde ställa 

upp på en 25-45 minuters intervju i grupp. Jag begav mig personligen ut till skolorna för att 

presentera mig ytterligare och för att upprepa mitt ärende. Några pedagoger anmälde sig di-

rekt men jag gav ändå de övriga några dagars betänketid. Från början var tanken att intervjua 

totalt sex pedagoger, det vill säga, tre pedagoger vid varje intervjutillfälle. Men till slut var det 

fem pedagoger som kunde ställa upp på intervjun. Båda skolorna är lantskolor och därför job-

21  



”Jag anser att det är en slags sjukdom” 

bar det inte så många pedagoger på varje skola. Därför resulterade det i att få kunde och hade 

tid att ställa upp på en intervju. Säkerligen skulle ytterligare en pedagog ha ställt upp på inter-

vju men eftersom jag hade ett strängt tidsschema kunde jag inte flytta fram intervjun. Därför 

blev det endast två pedagoger i den ena gruppen. Samtliga pedagogerna jobbar på mellansta-

diet varav fyra var klasslärare och en timlärare. 

 

3.4 Etik 

 

Vid undersökningar där personer uttrycker sina personliga åsikter är det viktigt att tystnads-

plikt gäller. Är det en minderårig som ska intervjuas måste den ge sitt samtycke, lika så ska 

dess föräldrar eller förmyndare ge sitt samtycke. För vuxna deltagare gäller naturligtvis sam-

ma sak, även de ska ge sitt samtycke till sitt deltagande i intervjun. Den som intervjuas har 

rätt till sin egen integritet. Detta gäller inte bara vid själva intervjun utan även vid förvaring av 

materialet. Före intervjun inleds måste den intervjuade få klart för sig att tystnadsplikt råder 

och att deltagaren inte behöver svara på alla frågor. Vid resultatredovisning av intervjun är det 

viktigt att personer kring den intervjuade, till exempel kollegor, familj eller barn inte kan 

identifiera vad den intervjuade sagt. Alla uppgifter skall avidentifieras (Trost, 1993). Jag på-

pekade tydligt för barnen och pedagogerna att de inte var tvungna att delta i undersökningen. 

Vidare påpekade jag även att jag har tystnadsplikt och att jag kommer att förstöra materialet 

efter avslutat arbete. För att få samtycke till undersökningen av barnen och dess föräldrar 

skickades jag hem en talong med barnen. De barn som inte returnerade talongen deltog inte i 

undersökningen. Jag var även noga med att avidentifiera samtliga skolor och namn så att ing-

en person kunde identifieras genom svaren.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Det betyder att det i en undersökning inte får ske några 

händelser av en tillfällighet. Alla som delta i undersökningen ska tillfrågas på samma sätt. 

Intervjutillfällena bör vara likadana för att full reliabilitet skall uppnås. Har ett arbete full reli-

abilitet ska undersökningen i arbetet kunna upprepas vid ett annat tillfälle och där ett liknande 
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resultat bör utfalla (Trost, 1993). Jag anser att detta arbete representerar full reliabilitet då jag 

genomfört enkätundersökningar och fokusgruppsintervjuer på samma sätt vid alla tillfällen. 

 

Validitet innebär giltighet. Det medför att frågan som ställs ska resultera i det den är avsedd 

för. Frågan ska tydligt vara kopplad till det område frågan berör (Trost, 1993). Jag anser att 

mina frågor har full validitet då frågorna tydligt är kopplade till undersökningen syfte.  

 

3.6 Metoddiskussion 

 

Syftet med att presentera metoderna som använts i studien är enligt Patel och Davidson 

(2003) för att läsaren ska kunna göra en egen bedömning på resultatet av metoderna. Syftet 

med undersökningarna vad att ta reda på vad barn och pedagoger anser om stress. För att få 

fram ett resultat behövde jag hitta lämpliga metoder. Jag valde att genomföra enkätundersök-

ning med barnen och fokusgruppsintervju med pedagogerna. Valet av metoder grundar jag 

enligt följande:  

 

Enligt Trost (2001) bör en kvalitativ undersökning göras om intresset ligger på en människas 

resonemang kring ett visst ämne. Jag valde att endast ha öppna frågor i enkätundersökningen, 

något som Trost anser vara en nackdel. Bland annat analyseringen kan försvåras eftersom det 

tar lång tid att gå igenom alla svar samt att svaren kan se väldigt olika ut i form av längd och 

innehåll. Jag valde medvetet att inte intervjua barnen individuellt eftersom jag resonerade 

kring att de kanske inte skulle vara lika öppna i sina svar gentemot en enkätundersökning där 

de kan vara helt anonyma.  

 

Att genomföra fokuserade gruppintervjuer var nytt för mig men efter att ha läst om fokus-

gruppsintervjuer konstaterade jag att det skulle vara ett bra sätt att samla in data på till mitt 

examensarbete. Till fokusgruppsintervjuerna valde jag att ha strukturerade frågor. Enligt Wi-

beck (2000) kan strukturerade frågor med fördel användas om ämnet som ska diskuteras kan 

upplevas som känsligt för någon deltagare. Ytterligare en fördel med fokusgruppsintervju är 

att deltagarna kan komplettera varandra genom deras uttalanden och nya idéer kan växa fram. 

Någon som kan ses som en nackdel är transkriberingen av fokusgruppsintervjuer, det är oftast 
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lättare att transkribera en individuell intervju. Det är många röster att hålla reda på i en fokus-

gruppsintervju motsvarande en individuell.  

  

Hur förhåller sig metoderna till varandra? Jag anser att dessa val av metoder kompletterar 

varandra på ett utvecklande sätt. På detta sätt presenteras både barns och pedagogers tankar 

om stress. Detta gör att uppsatsen får en bredd inom området jag valt att undersöka. 
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4 Resultat 

 

Syftet med den empiriska undersökningen jag genomfört är att få en klarare bild över hur någ-

ra barn och pedagoger tänker och tycker om stress. I följande avsnitt kommer jag först att re-

dogöra för vad barn tycker och tänker om stress genom att redovisa varje fråga var för sig. Jag 

kommer att tydliggöra svaren genom citat från enkäterna. Eftersom alla barn går i år sex 

kommer jag endast att hänvisa citaten med pojke eller flicka. Därefter kommer jag att redovi-

sa vad pedagogerna anser om barn och stress, och även där lyfta fram utmärkande svar i form 

av citat. 

 

4.1 Enkätundersökning 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet stress?  

 

Det första många av barnen tänker på när de hör ordet stress är att man har bråttom någon-

stans. Att de inte hinner med olika saker eller att de måste skynda sig till ett speciellt ställe. 

Även att man inte hinner med de saker man ska eller måste göra. Barnen tänker ur ett mera 

allmänt perspektiv, till exempel att vuxna och ungdomar har mycket att göra och ofta är trötta.  

 

- Att man har bråttom, att man har mycket att göra som ska göras, kanske har väldigt höga krav 

på sig själv eller att andra har höga krav på en (Flicka) 

 

- Bråttom, bråttom och skynda hit och dit…saker som måste göras (Flicka) 

 

- Att man måste skynda sig, och att det är jobbigt! (Flicka) 

 

Några barn börja tänka kring hur det känns i kroppen vid stress. Flera barn blir trötta och en 

blev kissnödig. 

 

- Jobbigt, känner sig trött oftast. Mår inte bra utav det. (Pojke)  
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- Stress!! Då tänker jag på att man är trött. Man hinner inte med (Flicka) 

 

Några barn tänker mera utifrån skolan där de refererar till många läxor och andra arbeten. 

 

2. Vad är stress för dig?  

 

Vid denna fråga svarade nästan alla barn med en och samma mening, att man inte hinner, att 

man har bråttom. Att man ha mycket att göra på samma gång eller under samma dag. Barnen 

verkar väldigt medvetna om vad stress är för något. 

 

- När man är stressig och har bråttom och aldrig kan sitta och ta det lugnt. Att dom alltid har 

massa saker att göra (Flicka) 

 

- Något som jag helst undviker och något som jag tycker det är för mycket av (Pojke) 

 

Många barn tycker att det är jobbigt med stress för att man måste skynda sig på så mycket. 

 

Ett barn verkade väldigt säker på sin sak vad det gäller stress. 

 

- Jag anser att det är en slags sjukdom (Pojke) 

 

De flesta barn tänker med allmänt kring denna fråga medan ett par relaterade direkt till sko-

lan. 

 

3. Vad tror du stress beror på? 

 

Några barn har ingen uppfattning om vad stress beror på men de barn som tror sig veta vad 

stress är har olika uppfattningar. Några barn tror att stress innebär att man har för lite tid och 

det är därför man är stressad. Ett barn menar att människor tror att de har bråttom och det re-

sulterar i att man verkligen får bråttom för att hinna. 

 

- Att man blir trött och man vet att man inte hinner (Pojke) 
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Den andra gruppen barn tror att stress beror på att man har för många saker som ska göras på 

samma gång och att ingen hjälper den som är stressad. 

 

- Jag tror stress beror på om man har väldigt mycket att göra och nästan aldrig tar det lugnt 

(Flicka) 

 

Några barn tänker mer konkret utifrån skolan. Ett barn tror stress beror på om man till exem-

pel kommer för sent till skolan eller om man har många läxor. 

 

- Om man har en massa krav på sig som man känner att man inte klarar av och blir orolig över 

det (Flicka) 

 

Ett barn var dock väldig säker på sin sak när det gäller orsaken till stress. 

 

- Läraren, familjen och läxor (Flicka) 

 

4. När blir du stressad? 

 

Några barn säger att det blir stressade i skolan, och då refererar de till läxor, prov och arbeten 

som ska vara klara till en viss tidpunkt. Flera känner tidsbrist inför uppgifterna i skolan. 

 

- Om man har mycket läxor eller prov i skolan, då blir jag stressad, särskilt om man ska göra 

annat också (Flicka) 

 

- Om jag ska till skolan en viss tid och sen råkar försova sig. Då blir jag stressad. Ja! Typ när 

man känner att tiden inte räcker till (Flicka) 

 

Få barn anser att de inte blir stressade, varav ett barn uttryckligen menar att den aldrig blivit 

stressad. 

 

Några barn blir stressade i och med sina fritidsaktiviteter. Ett barn upplever att den inte hinner 

äta mat ordentligt före och blir stressad över det. 
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Några barn menar att de känner sig stressade när de är försenade till någon eller om någon 

väntar på dem.  

 

5. Hur känns det i kroppen när du är stressad? 

 

Flera barn beskriver väldigt konkret hur det känns i kroppen när de är stressade.  

De beskriver bland annat att de får huvudvärk, blir trötta, det pirrar i kroppen, de får högre 

puls och ont i hela kroppen. Även att de kan känna sig yra och kissnödiga 

 

- Man blir lätt upprörd och man orkar inte stressa så länge. När man har stressat är man helt slut 

i hela kroppen, mest i huvudet (Flicka) 

 

- Det känns som att man har två hjärtan och pulsen är hög (Pojke) 

 

- Pulsen stiger, jag får ofta ont i huvudet (Pojke) 

 

Flera barn beskriver även att de får svårt att koncentrera sig, de blir lätt förvirrade, nervösa, de 

blir lätt upprörda samt rädsla. 

 

Några barn tycker bara att det är jobbigt när de känner sig stressade.  

 

Få barn har ingen uppfattning om hur det känns i kroppen i en stressad situation.  

 

6. Gör du något speciellt när du är stressad? 

 

Vid denna fråga upptäckte jag två stora grupper som representerar barnens svar. 

Den ena gruppen består av de barn som försöker lugna ner sig och ta det lugnt vid en stressad 

situation. De ser på tv, lyssnar på musik eller något liknande. Barnen verkar väldigt medvetna 

om vad just de behöver göra för att må bättre. 

 

- Om jag kan, försöker jag ta några djupa andetag. Kanske sätter mig ner och bara försöker tän-

ka på något jag inte blir stressad av (Flicka). 
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Den andra gruppen gör precis tvärtom än de ovan. De blir istället mer lagda åt det fysiska 

hållet. Istället för att ta det lugnt och slappna av stressar de ännu mer. Flera barn nämner att de 

springer och hoppar och skriker eftersom de inte vet vad de ska göra. Några barn nämner även 

att de blir slarviga. De glömmer bort saker,  gör många fel och gör saker mycket snabbare 

bara för att de är stressade. 

 

- Springer runt och försöker göra allt så fort som möjligt (Flicka) 

 

- Jag gör mycket mer fel (Pojke) 

 

Några få barn har ingen uppfattning om de gör något speciellt när de befinner sig i en stressad 

situation. 

 

7. Gör du något speciellt för att komma bort från stunder där du känner dig stressad? 

 

Många barn svarar att de helst försöker ta det lugnt och inte tänka så mycket för att komma 

bort från en stressad situation. Ett barn har ett mycket förebyggande tänk och gör sina läxor i 

förväg för att slippa känna sig stressad.  

 

- Jag försöker göra läxorna långt i förväg så jag inte behöver sitta med dom kvällen innan 

(Flicka) 

 

- Slutar med det jag håller på med och sätter mej och tittat på tv eller läser lite, sen fortsätter jag 

med det jag höll på med (Flicka) 

 

Några barn anser att de inte gör något speciellt för att komma bort. De känner sig helt enkelt 

inte stressade. 

 

8. Känner du dig stressad i skolan? Varför blir du stressad i skolan? 

 

Några barn säger uttryckligen att de inte känner sig stressade i skolan. Ett barn säger att den 

hinner med alla läxor han får i skolan. 

 

29  



”Jag anser att det är en slags sjukdom” 

- Nej, jag blir aldrig stressad i skolan (Flicka) 

 

Några barn känner ibland att de blir stressade ifall de kommer för sent till skolan eller för att 

de inte hinner bli klara med något arbete till en viss tid. Detta menar de beror på att de finns 

för lite tid, barnen upplever alltså tidsbrist.  

 

- Jag blir stressad när jag har mycket prov och läxor att göra. Jag tycker om att ha koll på saker 

och att hinna ta det lugnt också (Flicka) 

 

-  Ibland blir jag stressad i skolan för ibland får vi väldigt mycket vi ska jobba med och då tror 

man inte man ska hinna (Flicka) 

 

Merparten av barnen säger att de blir stressade på grund av allt. Bland annat nämner de alla 

läxor, arbeten och eventuella försening till lektioner. Ett barn säger sig bli stressad för att de 

tycker att läraren skriker så mycket. 

 

4.1.1 Sammanfattning av enkätundersökning 

 

Fråga ett och två resulterade i liknande svar. Barnen har stor vetskap om stress och vad det 

innebär. Nästan alla barn säger att de förknippar stress med att man har bråttom någonstans, 

att de inte hinner till ett ställe i rätt tid eller att det är mycket som ska göras på samma gång. 

Flera av barnet tänker stress ur ett allmänt perspektiv medan några kopplar det direkt till sko-

lan. Några barn nämner kroppsliga symtomen så som kissnödig och ont i huvudet när ordet 

stress nämns. Fråga tre belyser vad barnen tror stress beror på. Där kan jag se olika uppfatt-

ningar, några barn anser att stress beror på att man har för många saker att göra medan andra 

kopplar det direkt till skolan. Fråga fem berör hur barnen känner sig i kroppen när de är stres-

sade. Barnen beskriver bland annat att de får ont i huvudet, magen eller blir trötta i kroppen. 

Men även att de blir nervösa och får svårt att koncentrera sig. Fråga sex och sju handlar bely-

ser om barnen gör något speciellt i en stressad situation och om de gör något speciellt för att 

komma bort från den stress de upplever. Jag kan urskilja två olika grupper bland barnen, någ-

ra barn försöker ta det lugnt och inte tänka så mycket medan andra gruppen blir mer fysiska 

och rör på sig mycket för allt stressen ska försvinna fortare. Fråga fyra och åtta handlar om 
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när barnen blir stressade och om de känner sig stressade i skolan och i så fall varför. Även 

dessa frågor resulterade i liknande svar. Många barn känner sig stressade i skolan på grund av 

alla läxor och arbeten men även på grund av fritidsaktiviteter. Barnen känner även stress på 

grund av tidsbrist inför olika uppgifter i skolan. Trots att de flesta barn menar att de är stres-

sade finns det dock en liten skara barn som inte känner stress och som upplever att de aldrig 

varit stressade.  

 

4.2 Fokusgruppsintervju 

 

Pedagogerna uttryckte tidigt i respektive intervjuer att de tycker barn har för mycket att göra 

nu för tiden. För många aktiviteter som tar upp barnens tid. Det resulterar i att pedagogerna 

får rastlösa, allmänt aggressiva och trötta barn till skolan. En pedagog uttryckte att barn och 

stress är något tidstypiskt, att det hör till tiden vi lever i.  

 

Pedagogerna märker tydligt att dagens barn är stressade. Mängden läxor barnen får i skolan 

relateras direkt till barnets fritidsaktivitet och då uppstår stress eftersom det ställs krav från 

båda ställen. En pedagog hänvisade även till barn som kommer till skolan fast de är sjuka, 

barnen tycker att läxhögen blir stor om de är borta för länge. En pedagog menade att skolan 

kanske omedvetet bidrar till lite av den stress som barnen känner. Om barnen till exempel har 

många olika lärare som varje har ett eget ämne, då vill ju så klart alla dessa lärare ge läxa till 

barnen i just sitt ämne. För att undvika detta behövs en regelbunden diskussion mellan peda-

gogerna.  

 

Vid frågan om varför stress uppstår hos barn hade pedagogerna många konkreta orsaker att 

berätta. De anser att barn hela tiden får mängder av impulser, skolan stressar, hemmet stres-

sar, det slits och rivs i barnen. En pedagog menar till och med att det syns på barnen om dess 

föräldrar är stressade. Barn har sämre möjlighet att hantera stress än vad vuxna kan göra och 

det kan till slut leda till att barnet blir utbränd, precis som vuxna kan bli.  

 

- Barnen är en spegelbild av hela samhället (Pedagog åk 5-6) 
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Dålig organisation i hemmet ser några pedagoger som en orsak till stress bland barn. Barn 

behöver få en strukturerad tillvaro för att kunna hantera den stress som uppstår. Finns inte 

denna struktur kan det leda till att barnen konstant går runt med dåligt samvete eftersom inget 

blir ordentligt slutfört, till exempel läxor. Det leder i sin tur till att pedagogerna ser de vanli-

gaste psykosomatiska åkommorna, till exempel ont i huvudet och magen, allmän trötthet och 

okoncentration. Splittrade hem ser en pedagog som orsak till stress bland barn, att inte ha ett 

stabilt hem utan att barnet hela tiden hoppar mellan. Samhällets höga krav på barnen ser en 

annan pedagog som orsak till stress. Barnen ska hela tiden ha något att göra och får inte ha 

tråkigt och tid att bara vara.  

 

- Det här med att ha tråkigt existerar inte mera (Pedagog åk 3-4) 

 

Även hur vi vuxna förhåller oss till barnen kan bidra till stress. Hur vi pratar och agerar mot 

barnen kan leda till negativ stress. Vi gör mycket utan att tänka på hur det kan påverka bar-

nen. En pedagog känner att hon nästa får ta på sig ett ”poker-face” innan hon går in i klassen 

för att barnen inte ska se hur stressad hon är. Hon tycker det är jätteviktigt att barnen inte få 

onödig stress på sig när de redan är stressade som det är. Ytterligare en pedagog uttrycker sig 

på ett liknande sätt. Hon anser att pedagoger ibland får ”spela teater” så att barnen inte ska se 

att de är stressade. Fast hon menar ändå att man inte ska underskatta barnen, de känner ändå 

på sig på något sätt att pedagogerna är stressade, en underliggande känsla.  

 

För att motverka stress anser flera pedagoger att man måste ha hemmet med sig. En pedagog 

nämner på nästan varje föräldramöte hur många fritidsaktiviteter den anser att barnen maxi-

malt bör ha för att orka med. Även ett lugnt klimat i klassen motverkar stress och att man som 

pedagog försöker ha en daglig kontakt med barnen. Ytterligare en åtgärd för att minska stress 

hos barn är att engagera dem i flera fysiska aktiviteter i skolan. En av skolorna genomförde 

under senaste hösten ett mini temaarbete i motion och ska till hösten starta upp ett större te-

maarbete kring motion. Efter avslutat temaarbete märkte pedagogerna att barnen mådde 

mycket bättre och de upplevde även positiva reaktioner från barnen. Pedagogerna anser att 

barn överhuvudtaget rör på sig för lite idag. Rör barnen på sig får de utlopp för överflödig 

stress och de får mera energi att lägga på till exempel skolan. 
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Det pedagogerna gör för att konkret motverka stress i skolan är att arbeta med massage, av-

slappning och yoga. Båda skolorna arbetar regelbundet med massage och avslappning.  

På den ena skolan har massagen gjort ett så bra intryck på barnen att det är stor efterfrågan. 

Massagestunderna är inte speciellt märkvärdiga utan de kör med samma låt och samma rörel-

ser hela tiden.  

 

- Vi har inte regelbundet gjort det men barn älskar ju det alltså (Pedagog åk 3-4) 

 

Den pedagog som arbetar med yoga har utifrån egna erfarenheter infört enkla övningar som 

barnen genomför varje måndagsmorgon. Övningarna går ut på att tänja och stretcha kroppen 

och allt avslutas med meditation.  

 

4.2.1 Sammanfattning av fokusgruppsintervju 

 

Pedagogerna var alla överens om att dagens barn är stressade. Att det är något som ligger i 

tiden. De anser även att det finns många orsaker till varför barnen är stressade, bland annat för 

många fritidsaktiviteter. Och detta resulterar i att barnen kommer trötta till skolan. En peda-

gog menar dock att skolan också bidrar till barnens stress på grund av alla läxor de får. Läx-

orna i kombination med många fritidsaktiviteter gör att barnen inte orkar med. Barnen får hela 

tiden mängder med olika impulser. De har krav från skolan, hemmet och fritidsaktiviteterna. 

Pedagogerna kan tydligt se att barnen är stressade på grund av de vanliga psykosomatiska 

åkommorna så som ont i huvudet och magen. För att motverka stress anser pedagogerna bland 

annat att skolan måste ha en nära relation till hemmet och ordna mera fysiska aktiviteter i sko-

lan så barnen får utlopp för överflödig stress. Även att det är lugnt i klassen bidrar till minskas 

stress samt att pedagogerna tar sig tid att se varje barn varje dag. Det pedagogerna aktivt gör 

för att motverka stress i skolan är bland annat massage, avslappning och yoga. Pedagogerna 

uppfattar dessa aktiviteter som mycket positiv och får stor respons från barnen själv som ef-

terfrågar massage regelbundet. 
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5 Resultatdiskussion 

 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet med hjälp av litteratur. Jag kommer i dis-

kussionen att utgå från de syften som berör de empiriska undersökningarna. 

 

• Hur uppfattar och tänker några barn kring stress? 

• Vad anser några pedagoger om barn och stress? 

 

5.1 Hur tänker barnen kring stress? 

 

Alla barn reagerar olika på stress. Barn är individuella och visar det tydligt i sina svar. När ett 

barn till exempel inte känner sig stressad inför att hinna med en extra läxa, ser ett annat barn 

det som ett stort stressmoment. Även Ellneby (1999) menar att barn reagerar olika på stress. 

Från det att barn är små kan ha egenskaper i sig som motverkar stress. Till exempel förmågan 

att koncentrera sig eller begåvningen att klara av motgångar tills medgångar kommer. Hon 

menar även att de barn som kan uttryck sina känslor kan ha lättare att hantera stress. 

 

En stor del av barnen som deltog i undersökningen anser själva att de är stressade eller att de 

ibland upplever sig som stressade. Trots det är det ändå några barn som anser att de inte är 

stressade. En pojke menade att han aldrig varit stressad och inte visste hur det kändes i en 

stressad situation. 

 

Orsakerna till stress relaterar de flesta i första hand till skolan, men även att man allmänt bara 

har mycket att göra. Stressen i skolan kan till exempel bero på att de har många läxor, kom-

mer för sent till skolan eller om ett arbete ska vara klart en viss tid. Elkind (1984) anser att 

skolan hetsar barnen genom att hela tiden öka hastigheten på inlärning. Han associerar barnen 

som flaskor på årskurssystemets löpande band. Varje år ska pedagogerna fylla en flaska (ett 

barns minne) med mera kunskaper.                                                                                                                       
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Två barn refererade även stress till att man har för stora krav på sig. Ellneby (1999) menar att 

om ett barn får för stora krav på sig än vad de klarar av för sin ålder kan det resultera i stress. 

Kraven är inte längre en utmaning som bidrar till utveckling utan kan resultera i att barnet 

känner skuld och besvikelse för att den inte duger. 

 

Stress yttrar sig på många sätt hos barn. I undersökningen refererar barnen till symtom som 

huvudvärk, ont i magen eller hela kroppen. Ellneby (1999) refererar också till dessa symtom 

som även kan kallas för psykosomatiska symtom. Även utslag, eksem eller allergier kan vara 

ett varningstecken på att ett barn upplever stress. Speciellt huvudvärk är den symtom som 

några barn refererar till i undersökningen. Enligt Elkind (1984) kan ett stressreaktionsmönster, 

till exempel huvudvärk, som skapats i barndomen föras vidare till vuxenlivet och där utveck-

las till migrän eller spänningshuvudvärk. Stress symtom i barndomen kan få livslånga följder.  

 

Inget av barnen ser stress som något positivt utan relaterar endast till stress som något dåligt. 

Många barn upplever stress som något jobbigt. Ett barn uttrycker väldigt tydligt att han försö-

ker att undviker stress för att det finns så mycket av det. Frankenhaeuser och Ödman (1983) 

menar att stress kan utveckla nya sidor hos vår personlighet. Genom utmaningar växer vi som 

människor. Stress kommer alltid att finnas i våra liv, frågan är bara vad v 

i gör av det! 

 

5.2 Vad anser pedagogerna om stress? 

 

Två av pedagogerna anser att barn och stress är något som ligger i tiden, det är tidstypiskt och 

aktuellt. Christina Ålander har varit BRIS-ombud i snart trettio år. Hon menar att de under de 

senaste åren tagit emot fler och fler samtal av barn som mår dåligt. Under sjuttio- och åttiota-

let ansåg man inte att barn och stress var ett problem. Det är först under nittiotalet man talar 

om barn och stress som ett problem (Sandelin, 2000). 

 

Pedagogerna tycker den största orsaken till stress bland barn är på grund av för många aktivi-

teter efter skolan. De anser att barnen behöver få stunder där de bara kan vara, där de inte gör 

något speciellt utan bara tar det lugnt och gör som de vill. Ellneby (1999) konstaterar samma 
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sak som pedagogerna. Barn har ingen tid för att bara vara utan de har fulltecknade almanack-

or. De får ingen tid att bara leka eller tid med sina föräldrar när skoldagen är slut.  

 

För att motverka stress nämner pedagogerna många förslag. Bland annat massage och av-

slappning är något som båda skolorna arbetar med för att lindra stressen hos barnen. De upp-

lever positiv respons från barnen, även fast den ena skolan inte arbete regelbundet med mas-

sage och avslappning. Ellneby (1999) anser att massage i skolan kan vara positivt för eleverna 

i form av att de får bättre koncentrationsförmåga, det blir en lugnare miljö i klassrummet samt 

färre konflikter.  

 

Att utforma flera fysiska aktiviteter i skolan ser pedagogerna som ett sätt att motverka stress. 

Genom att barnen får röra på sig och ge utlopp för överflödiga stresshormoner blir barnen 

istället mer uthålliga och orkar med skolarbetet. Både Wolmesjö (2002) och Björkman (2000) 

menar att den fysiska aktiviteten påverkar barns stressnivå till det positiva.  

 

En pedagog menade att precis som vi vuxna kan bli utbrända kan barn också bli det. Barn har 

sämre möjlighet att hantera den stress som uppstår i deras liv. Elkind (1984) menar att man 

kan namnge en människa som fastnat i ett kroniskt skede av stress för utbränd. Vuxna männi-

skor jobbar och barnen går i skola, skolan är deras jobb. Ellneby (1999) anser att de symtom 

som barn visar i skolan, som ont i huvudet, magsmärtor eller eksem kan vara reaktioner på 

den stress de upplever. Dessa reaktioner måste vi vuxna ta på allvar, ta reda på varför barnet 

är stressat och sedan försöka motverka stressen. Om detta inte görs kan de ovannämnda reak-

tionerna leda till att barnen blir utbrända redan i skolan.  

 

5.3 Har barn och pedagoger likadana tankar om stress? 

 

Förhållandet mellan barnen och pedagogernas svar uppfattar jag som liknande. Barnen menar 

att stress beror på många fritidsaktiviteter och för mycket att göra i skolan. Likaså säger peda-

gogerna. Även de anser att barnens fritidsaktiviteter går ut över skolan och det resulterar i att 

barnen kommer trötta till skolan. Symtomen som barnen och pedagogerna beskriver är lika-

dana. Både barnen och pedagogerna talar om vanliga psykosomatiska symtomen som inte i 
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huvudet och magen. Precis som barn kan bli utbrända på grund av att den har för mycket att 

göra kan en pedagog bli det samma.  
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6 Slutdiskussion  

 

Detta examensarbete har varit roligt men på samma gång jobbigt att skriva, men det ska vara 

lite jobbigt tycker jag. Man utvecklas inte om man inte måste kämpa lite för att komma till ett 

resultat. Och just detta resultat är jag mycket nöjd med. Till en början var jag lite skeptisk till 

om jag skulle hitta tillräckligt med material för att kunna skriva om barn och stress. Men änd-

rade mig snabbt när jag vid sökning i både bibliotekskataloger och på internet fick otroligt 

många träffar. Det visar bara att barn och stress är aktuellt idag och något vi bör ta på allvar.  

 

Genom litteraturen har jag fått nya kunskaper om stress. Mycket utav det har jag aldrig tänkt 

på tidigare, i relation till barn och stress. Till exempel att det finns så mycket mer man kan 

göra för att motverka stress än bara massage, som jag hade fokus på innan jag började skriva. 

Genom litteraturen har jag fått upp ögonen för mycket mer som man kan göra för att motver-

ka stress.  

 

Genom enkätundersökningen har jag fått många frågor besvarade och jag kan nu säga att jag 

har större förståelse för hur barn kan känna sig i en stressad situation. Det förvånade mig hur 

mycket barnen vet om stress. Ibland kan jag känna att barnen blir underskattade av vuxna. 

Barnen vet mer än man tror om vissa saker. Även hur barnen beskriver det de känner i en 

stressad situation reagerade jag stark över. Något som jag inte hade räknat med i enkätunder-

sökningen var de barn som svarade att de inte kände sig stressade eller att de någonsin hade 

känt sig stressade. På något sätt hade jag räknat med att alla var stressade, men det bevisar ju 

bara att jag hade fel. Alla barn behöver ju inte vara stressade, fast jag tror att många tycker det 

eftersom det är så stor fokusering på det i media för tillfället. 

 

Även pedagogerna gav mig många tankar som jag kommer att ta med mig in i mitt kommande 

yrke. Det var nyttigt att prata med dem, jag fick mig många tankeställare eftersom jag snart 

kommer att stå i pedagogernas position. Jag fick en stor förståelse för hur de känner inför att 

barnen kommer stressade till skolan. Genom avslappnande aktiviteter som massage och yoga 

men även fysiska aktiviteter anser jag att pedagogerna har organiserat en stadig grund att stå 
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på i förebyggandet av stress i skolan. Det säger mig att skolorna arbetar aktivt med att före-

bygga stress hos barnen. 

 

Metoderna jag använt mig av för att undersöka vad barn och pedagoger tycker och tänker om 

stress anser jag har fungerat bra. Genom att kombinera två metoder fick jag ett tydligt resultat 

eftersom jag belyste två infallsvinklar av tankar kring stress. Jag anser att genom att använda 

mig av två olika metoder för att sedan föra ihop svaren resulterade i en bred och givande un-

dersökning. Fokusgruppsintervjuer skulle jag ha, så här i efterhand, kunnat använda istället 

för enkätundersökning för att ta del av barnens tankar. På så sätt skulle de kunnat prata med 

varandra och inspirerat varandra till med tankar om stress, även fast det är ett känsligt ämne. 

Denna metod var helt ny för mig men jag kan varmt rekommendera den till andra som funde-

rar över vilka metoder de ska välja för sitt arbete. 

 

Jag upplevde många likheter i barnen och pedagogernas svar. Vilket säger mig att många är 

uppmärksamma på att stress faktiskt finns till en stor grad i skolan, inte bara hos barnen utan 

även hos pedagogerna. Barnen är mycket medvetna om vad stress innebär och varför männi-

skor blir stressade.  

 

Efter att ha skrivit detta examensarbete kan jag nu säga att jag har fått mera kunskaper om vad 

jag som blivande pedagog kan och ska göra för att motverka stress för att underlätta både min 

och barnens vistelse i skolan. Hur jag agerar och pratar spelar stor roll och det är något som 

jag måste jobba på. Jag får inte glömma bort att många barn ofta ser upp till pedagoger och tar 

efter vad de gör. Det finns ett ordspråk som jag försöker ha i tankarna hela tiden; ”Barn gör 

inte som man säger, barn gör som man gör”. Är jag stressad så kommer det förr eller senare 

att smitta av sig på barnen. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

 

Att forska om barn och stress har varit mycket intressant och det har vuxit fram många nya 

frågor som kan vara intressant att undersöka vidare om. I detta examensarbete har jag forskat 

om vad några barn och pedagoger tycker om stress. Att vidare undersöka om det finns någon 
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skillnad mellan pojkar och flickor skulle vara intressant. Eller tycker barnen att något ämne i 

skolan upplevs som mer stressande än andra ämnen? Varför inte undersöka om hur pedago-

gerna upplever stress. Finns det någon skillnad mellan mannens och kvinnans stressnivå i 

skolan? Hur mycket påverkas barnen av pedagogernas stress?
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Hej! 
Jag heter Linda Enlund och går för tillfället på lärarprogrammet vid Cam-
pus Norrköping (Linköpings universitet). Jag har vid detta tillfälle 1 års 
studier kvar. Vecka 14 inledde jag mitt examens arbete som ska bestå av en 
C-uppsats (10 studieveckor). 
 
I denna uppsats har jag har valt att beröra och undersöka ämnet ”Barn och 
stress”. För att samla in information så har jag valt att utforma en enkät. 
Denna enkät kommer att ta upp frågor kring hur barn reagerar på stress och 
hur de tänker kring ämnet. Jag undrar därför om jag med er tillåtelse kan 
låta ditt barn genomföra denna enkät.  
Barnets svar kommer att vara anonymt och skolan kommer heller inte att 
namnges. 
 
Har ni frågor kan ni skicka e-mail till följande adress: XXXX 
 
Var vänlig och fyll i talongen och lämna den till ditt barns klasslärare så 
fort som möjligt, men senast XXX. 
 
TACK! 
 
Mvh Linda Enlund 
 
 
 
 
Barnets namn:__________________ 
 
Mitt barn:   □ får delta i enkätundersökningen 
  □ får inte delta i enkätundersökningen 
 
Förälders underskrift:________________________ 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
På detta papper finns det ett antal frågor som handlar om stress, som jag önskar att du svarar på. Läs igenom 
frågorna lugnt, ta god tid på dig och svara på frågorna så som du tycker och tänker.  

 
□ Flicka   □ Pojke 

 
1. Vad tänker du på när du hör ordet stress?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
2. Vad är stress för dig?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
3. Vad tror du stress beror på? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
4. När blir du stressad? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
5. Hur känns det i kroppen när du är stressad? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
6. Gör du något speciellt när du är stressad? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
7. Gör du något speciellt för att komma bort från stunder där du känner dig stressad? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
8. Känner du dig stressad i skolan? Varför blir du stressad i skolan? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Om du vill skriva mer på någon fråga så kan du skriva nummer på frågan på baksidan av pappret och fortsätta att 
skriva där. Tack för din medverkan!! 
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Bilaga 3 
 
Frågor till fokusgruppsintervju med pedagoger 
 

• Vad tänker ni på när jag säger ”barn och stress”? 

• Upplever ni stress bland  skolbarn? 

• Varför tror ni att det uppstår stress bland dagens skolbarn? 

• Gör ni något speciellt för att motverka stress bland skolbarnen? (t.ex. övningar, ruti-

ner/tydliga ramar) 

• Vad anser ni om massage och avslappning för att motverka stress? 

• Är ni som pedagoger stressade? 

• Tror ni att er stress avspeglar sig på eleverna? 

• Vill ni tillägga något om det ni sagt idag? 
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