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Härmed vill vi framföra ett varmt tack till pedagoger och elever i år 3 på Äpplet och 

Päronet. Ni har givit oss förmånen att ta del av Era åsikter angående stress. Utan Er hade 

inte denna forskning varit genomförbar. De läsare vi i första hand tillägnar denna studie är 

blivande pedagoger men även andra personer som är intresserade av fenomenet barn och 

stress. Vår tanke är att alla ska kunna läsa denna rapport även våra far- och morföräldrar. 
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1 Inledning 
Vi har valt att skriva om ett ämne som diskuteras alltmer och som vi tycker blir allt viktigare 

att belysa, nämligen barn och stress. Denna idé växte fram då vi såg en dokumentär från 

utbildningsradion där de tog upp ämnet barn och stress. 

 

När vi har varit ute på den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, har vi mött många elever 

och vuxna som är stressade. Eleverna har mycket att hinna med och många av eleverna 

stressas av olika aktiviteter. Pedagogerna stressas av den press som samhället ställer på 

skolan. Eleverna ska uppnå vissa mål när de till exempel slutar trean och pedagogerna stressas 

av att många elever inte når upp till dessa mål. Personalen får även alltmer att göra i skolan. 

Idag ska en pedagog vara skolsyster, kurator, lärare och samtidigt planera morgondagen. 

Denna stress går ibland ut över eleverna och ofta har vi hört pedagogerna säger till eleverna: 

”Skynda dig, nu vi ska till maten” eller ” Det här ska vara klart innan rasten”.  

 

Vi kommer att använda ordet pedagoger när vi talar om lärare. Detta är för att det är den 

definition som används ute på skolorna idag. 

 

Vi bestämde oss efter att ha läst barnombudsmannen, Lena Nybergs rapport, Stress i barns 

och ungas vardag (2003:02), att belysa denna nya folksjukdom. Barnombudsmannen 

konstaterade redan 2001 att stress är ett växande problem bland barn och unga. 

 

Idag skrivs det mer och mer i media om barn och stress och nu slår barnombudsmannen, 

lärare och förskolepersonal larm. I en artikel i Aftonbladet (2003- 01-23) larmade 

barnombudsmannen Lena Nyberg om att 8 av 10 barn lider av stress i dag. I en annan artikel i 

Dagens Nyheter (2002-08-19) menar 90 procent av pedagogerna, fritidpedagogerna och 

förskolepersonalen att barnen på förskolorna och grundskolebarnen är mer stressade idag än 

för ett par år sedan. 

 

I Läroplanen, Lpo 94, står det att ”skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta 

skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 

arbetsformer” (Lpo 94, s.12). Det står också i Lpo 94 att ”en harmonisk utveckling och 
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bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter” (Lpo 94, s.12). Dessa citat tycker vi sammanfattar arbetssättet 

som ska finnas på en skola.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på om elever i tredje klass är stressade idag och i så fall 

vilka faktorer som utvecklar stress. Vi vill också belysa de teorier som finns om barn och 

stress samt redogöra för vad stress är. 

 

Vi vill ta reda på hur stressade elever känner och beter sig.  

 

Vi har även tänkt ta reda på hur pedagoger arbetar för att förebygga stress och vilka arbetssätt 

som finns att tillgå för pedagoger. 

 

För att uppnå syftena med vårt arbete har vi valt att utgå från dessa frågeställningar: 

 

• Vilka faktorer kan utveckla stressymtom hos elever? 

• Hur känner/beter sig stressade elever? 

• Hur kan pedagoger arbeta för att förebygga stress hos elever? 

• Vilka åtgärder finns som pedagoger kan använda för att hjälpa stressade elever? 

 

I kapitel 2 redogör vi för vilka metoder vi har använt oss av samt beskriver genomförandet 

och val av skolor. Under kommande kapitel efter kapitel 2 kommer vi behandla barn och 

stress I kapitel 3 gör vi en litteraturgenomgång där vi även presenterar våra frågeställningar 

kopplat till tidigare forskning. I kapitel 4,5,6 presenteras resultatet av vår forskning och 

slutligen i kapitel 7 och 8 för vi en diskussion och avslutning på ämnet barn och stress. Under 

varje kapitel finns en läsarservice vilket utmärks med kursiv stil.Vi har också läst två 

uppsatser för att studera formalian och använt oss av Jarl Backmans bok om Rapporter och 

Uppsatser (1998).
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi behandla de metoder som vi har använt oss av i undersökningen. 

Först tar vi upp intervjumetod respektive enkätmetod som följs av en metod- och 

etikdiskussion. Sedan motiverar vi val av skolor samt hur vi genomför undersökningen. 

 

2.1 Enkätmetod 

Med en enkätundersökning vill vi göra en skriftlig förfrågan om stress. Vi vill använda ett 

frågeformulär med fasta svarsalternativ. Detta blir ett första steg till vidare intervjuer med 

utvalda elever (Svedner & Johansson, 2001). Kylén (1994) skriver att en enkät som inte är för 

stor blir oftast helt ifylld. Vi vill inte att enkäten ska ta för lång tid utan vill ha tillbaka den 

med så mycket som möjligt ifyllt. Personerna ska också känna att frågorna är meningsfulla 

och att de förstår på vilket sätt de ska fylla i svaren. Vi har valt att formulera enkla frågor med 

både ja och nej alternativ och har några öppna frågor.  

 

Enligt Kerstin Burell och Jan Kylén (2003) tar det tid att utforma bra frågor. En enkät bör 

prövas på så kallade pilotpersoner eller testpersoner ett flertal gånger innan den slutgiltiga 

versionen distribueras till de tillfrågade. I och med en enkätundersökning och vid eventuell 

intervju bör forskaren skicka ut ett följebrev till målgruppen. Kylén (1994) skriver att 

forskaren bör också vid frågetillfället samla de tillfrågade och introducera enkäten ännu en 

gång och eventuellt svara på frågor från de tillfrågade. Vi har tänkt att gå ut till skolorna 

istället för att skicka enkäterna på grund av att enligt Kylén (1994) får vi en högre 

svarfrekvens. Frågeföljden är också viktig att tänka på eftersom första frågan bör vara en 

inspirerande och motiverande fråga, detta menar Jan Trost (2001) gör respondenten välvillig 

och intresserad att fortsätta besvara frågeformuläret. 

 

2.2 Intervjumetod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ intervjumetod för att kunna få fram svar till våra 

frågeställningar. 
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Målsättning med kvalitativ analys är att identifiera ännu främmande eller otillfredsställande 

kända företeelser, egenskaper och innebörder. Den kvalitativa analysen kan i och med det 

betraktas som en företeelse-, egenskaps- och innebördssökande analys- FEI – sökande analys. 

Den FEI - sökande analysen har som mål att identifiera variation, strukturera och/eller belysa 

den process i den identifierade företeelsen, egenskapen eller innebörden (Starrin & Svensson, 

1994).  

 

Vi tänker använda oss av parintervjuer där eleverna kommer att intervjuas två och två.  

Tanken med att ha parintervjuer är att många elever inte känner sig lika blyga och otrygga när 

de är två vilket leder till att intervjusituationen inte blir lika konstlad och pressande. 

 

För intervjudelen tänkte vi använda oss av förbestämda frågor med öppna svarsalternativ. 

Detta ger oss möjlighet att ställa följdfrågor på de svar vi får fram. Tanken med denna form 

av intervju är att den intervjuade ska ha möjlighet att ge så vida svar som möjligt. Vi vill helst 

inte styra samtalet så mycket utan ha en öppen dialog med eleverna och pedagogerna. För att 

få en öppen dialog med de intervjuade tänker vi använda oss av en intervjuguide på bordet för 

att skapa mer engangemang (Andersson mfl, 2003). Jan-Axel Kylén (1994) menar att med en 

intervjuguide, en så kallad dagordning, visar man de intervjuade vilket ämne som ska tas upp 

och hur samtalet är upplagt. 

 

Vi använde oss av bandspelare för att dokumentera intervjuerna. Detta tycker vi är det mest 

fördelaktiga av den orsaken att vi kan gå tillbaka och kontrollera svaren. Vi kommer att 

behandla materialet konfidentiellt och efter transkription och bearbetning kommer vi att 

kassera banden och transkriptionerna.  

 

För att skapa en bra intervjumiljö för barn skriver Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2003) att det ska vara en lugn plats där det inte förekommer några störande moment såsom 

fönster utåt skolgården eller i matsalen. Viktigt att tänka på är också tidpunkten vid intervjun. 

Att göra en intervju nära en matrast eller annan viktig aktivitet för eleven, innebär ett störande 

moment och eleven blir inte lika engagerad. I början av varje intervju kan det vara en fördel 

att informera eleven hur lång tid intervjun kommer att ta annars kan elevens koncentration 

störas av att inte veta hur länge han/hon ska sitta där.  
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2.3 Metoddiskussion 
I denna del kommer vi att diskutera för- och nackdelar med enkäter respektive intervjumetod. 
Vi kommer även att ta upp en etikdiskussion. 

2.3.1 Enkäter 

Ett problem är att eleverna kan tolka frågorna olika vilket kan ge ett missvisande svar (Burell 

& Kylén 2003) och att det alltid är ett bortfall av enkäter (Kylén, 1994). Detta försöker vi 

minimera genom att vara med vid enkättillfället då eleverna får möjlighet att ställa frågor. Det 

som vi också bör tänka på när det gäller enkäten är tillförlitligheten eller reliabiliteten av de 

svar vi får in. Jan Trost menar att ”Man kan säga att med reliabilitet menas tillförlitlighet som 

har att göra med slumpinflytelser”(Trost, 1997, s.6). Trost menar att enkätfrågorna inte får 

styras av till exempel vilken dag i veckan det är eller vilken tid på året. Att en forskare ska 

kunna ställa exakt samma frågor på samma sätt, ha en likartad situation och gå ut och göra 

precis likadan undersökning/mätning och få fram samma resultat. Detta förutsätter ett statiskt 

förhållande vilket i verkligheten inte existerar (Trost, 2001). För att få en hög reliabilitet bör 

vi formulera många frågor som tar upp det specifika ämne vi vill undersöka, i vårt fall stress. 

Dessa svar som vi får in ska vara sanna eller troligen sanna. Burell och Kylén (2003) skriver 

att för att få fram data som är jämförbara vid analys och tolkning bör frågorna formuleras på 

det sätt att det går att hålla isär sakupplysning från egna upplevelser och reaktioner. 

Vi bör inte enbart tänka på reliabiliteten utan också validiteten. Validiteten avser att frågorna 

ska ska mäta det den är avsedd att mäta dvs frågorna måste vara noga formulerade. Enkätens 

giltighet ökar om vi i informationen till våra tillfrågade och i arbetet uttrycker vårt syfte med 

vår undersökning. Att vi ställer frågor som enbart rör vårt ämne (Burell och Kylén, 2003). Vi 

tror att relevansen ökar om vi har öppna frågor vilket inte styr eleverna i sina svar. Nackdelen 

med öppna frågor är att de ställer krav på eleverna att de ska kunna formulera sig (Kylén, 

1994). 

 

2.3.2 Intervjuer 

Kylén (1994) tar upp problemet med gruppintervjuer, att gruppens konstellation avgör hur 

samtalet blir. Om deltagarna känner varandra innan, hur bekväma de är att prata inför 

främmande personer och vilken delaktighet de känner inför intervjun avgör samtalet. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) påpekar också att gruppens sammansättning är 
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viktig. De menar att om det är två nära kompisar som intervjuas kan den ena vara dominant 

och ta över intervjun och att kompisen sitter och håller med. För att detta inte ska ske skriver 

Heléne Thomsson (2002) i sin bok Reflexiva intervjuer att det är intervjuarens roll att se till 

att ge frågor till den elev som sitter tyst för att skapa ett jämställt samtal.  

 

När intervjuaren inte får ett svar av eleven behöver det inte betyda att eleven inte vill svara 

utan i själva verket kan det bero på att han/hon inte förstår frågan eller att eleven tror att det 

förväntas ett visst svar på frågan (Doverborg & Pramling Samulesson, 2003). 

 

Ett problem med intervjuer är att intervjuaren uttrycker sina förväntningar och värderingar 

som i sin tur påverkar respondentens svar. En annan svårighet är att respondentens svar inte är 

uttömmande och inte visar hans/hennes åsikt (Svedner & Johansson, 2001). Det som 

intervjuaren måste ta hänsyn till är att ta reda på respondenternas förförståelse för ämnet 

innan intervjun. Annars kan faran vara att intervjuaren tror att respondenterna förstår frågorna 

vilket kanske inte är sant (Andersson, mfl 2003). 

 

Thomsson (2002) skriver att vi vuxna har skapat intervjun utifrån våra föreställningar och att 

intervjuaren inte får glömma bort att barnets inställning inte behöver vara densamma som 

intervjuarens. Thomsson tar upp nackdelar respektive fördelar med att vara två intervjuare. 

Fördelarna med att vara två innebär att intervjun kan delas upp mellan paret och var och en 

kan fokusera sig på olika saker under intervjuns gång. De kan komplettera varandra och under 

tolkningsarbetet kan det finnas en trygghet i att vara två som har hört samma sak.  

De nackdelar Thomsson tar upp är att om samspelet inte fungerar kan de båda intervjuarna 

avbryta varandras tankebanor och istället för att komma med följdfrågor komma med nya 

frågor. Det kan också hända att den ena intervjuaren tror att den andra har uppfattat något som 

den själv har missat men att så är inte fallet utan svaret faller bort eller att inga följdfrågor 

kommer att ställas. 

 

Vi skrev tidigare att vi kommer använda oss av bandspelare och det finns både för- och 

nackdelar med användandet av bandspelare vid intervjuer. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2003) anser att bandspelaren är ett bra verktyg vid intervjuer men Kylén (1994) 

menar att bandspelaren i vissa fall kan vara hämmande för respondenten. 
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Många respondenter känner obehag och störs av bandspelare. En del känner att kravet ökar 

och tänker mer på hur de ska formulera sig. Andra tänker på vilka som ska lyssna på bandet 

efteråt och hur konstig deras röst låter (Thomsson, 2003). 

 

2.3.3 Etikdiskussion 

Det finns många etiska aspekter som forskare måste ta hänsyn till innan de börjar sin 

undersökning. Bente Gullveig Alver och ∅rjar ∅yen (1998) anser att etiska problem 

uppkommer då olika norm – och värdesystem kommer i konflikt med varandra. Den 

forskningsetik som finns skiljer sig inte från den ”vardagsetik” som redan existerar utan är 

ramar för den forskning som bedrivs. Forskare står i kläm mellan de norm- och  värdesystem 

som gäller med de speciella förpliktelser de har som forskare gentemot allmänhetens norm- 

och värdesystem. Den forskningsetiska debatten måste föras kontinuerligt framåt och ha i 

åtanke att människans moral och etik förändras då samhället förändras. 

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR) har formulerat 8 st 

forskningsetiska principer för inhämtandet av personupplysningar exempelvis att: 

 
forskaren ska informera deltagarna om projektets syfte, deras uppgift i projektet och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. De bör också upplysas om att deltagandet är 
frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Forskaren bör inte undanhålla 
något som kan tänkas påverka deras villighet att delta (Halvorsen, 1992, s.161-162). 
 

Utifrån dessa punkter har vi utformat vår undersökning. Dessa punkter ska vara rådgivande 

och vägledande i vårt sätt att bedriva forskning. Vi bör tänka på att detta ska skapa reflektion 

och medvetenhet hos oss studenter när vi går ut som forskare (Gullveig Alver & ∅yen, 1998). 

Vi har utifrån, ”Uppgifter om alla undersökningspersoner ska behandlas konfidentiellt och 

personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem…” 

(Halvorsen, 1992, s. 162), skrivit vårt informationsbrev till föräldrar och elever på våra 

utvalda skolor där vi informerar att elevernas namn och uppgifter ska behandlas 

konfidentiellt. Vi informerade eleverna om projektet, om deras deltagande och att detta är 

frivilligt. Detta påpekades också vid undersökningstillfället. Vi har avidentifierat både namn 

på eleverna och på skolorna. Vi har även kasserat kassettband och utskrifter av intervjuer. 
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2.4 Val av skolor 

Vi har valt att göra intervjuer och en enkätundersökning med treor på två olika skolor i en 

kommun. Vår tanke med att avgränsa oss till elever i åldrarna 9 - 10 år gamla är på grund av 

att de har börjat med ett fritidsintresse mer aktivt och börjar bli mer medvetna om den stress 

som finns i samhället.  

 

Vi har valt att genomföra vår undersökning på två skolor i samma kommun. Vi har valt att 

kalla de två skolor som vi har gjort vår undersökning på för Äpplet och Päronet. Detta är för 

att avidentifiera skolorna. Skolorna ligger i en stad med cirka 100 000 invånare och 

Päronskolan ligger lite utanför staden och är en invandrartät stadsdel där det finns många 

sociala problem och många av barnens föräldrar har det ekonomiskt svårt. Pedagogerna som 

arbetar på Päronskolan har en tung arbetsbelastning och arbetsklimatet är hårt enligt 

pedagogen på Päronskolan. 

 

Äppleskolan ligger i ett villaområde i utkanten av staden. Till skillnad från eleverna på 

Päronskolan har eleverna på Äppleskolan det socialt bra enligt pedagogen på Äppleskolan. 

Deras föräldrar har det ekonomiskt bra och på skolan råder det ett vänskapligt klimat mellan 

både elever och pedagoger och pedagoger och föräldrar. 

 

Dessa skolor har varit praktikplats för oss under ett år vilket underlättade valet av skolor. Vi 

tror att vi får ut mer av de intervjuer med eleverna om de vet vilka vi är. Vi hoppas att 

eleverna känner tillit och vågar öppna sig mer inför oss och ge mer uttömmande svar eftersom 

vi har varit på skolorna förut.  

 

2.5 Genomförande 
Inför undersökningen gjorde vi en pilotenkät  med en elev och en pilotintervju med en 

pedagog med lång erfarenhet. Genom pilotenkäten bedömde vi att frågorna var relevanta och 

att enkäten var givande. Den enda synpunkt som kom fram var att första frågan behövde 

omformuleras. Pilotintervjuen var givande och de frågor som ställdes var relevanta. 

 

Vi besökte skolorna innan för att presentera oss och vår undersökning. Vid detta tillfälle 

delade vi ut informationsbrev till föräldrarna. I detta brev bad vi föräldrarna godkänna 
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intervju av deras barn. Vi bestämde en dag då vi skulle komma ut och genomföra 

undersökningen.  

 

På undersökningsdagen på Äpplet tog vi ut en klass i taget. På hela skolan går det 27 treor 

fördelade på fyra klasser. Vi hade fått ett rum tilldelat där vi inte skulle bli störda. Vi 

informerade om enkätuppgiften och hur intervjuundersökningen skulle gå till. Efter varje 

klass enkätundersökning intervjuades ett antal barn. Vi använde oss av bandspelare och 

intervjuade bara de barn som hade lämnat in påskrift från föräldrarna. Tanken med 

intervjuerna var att vi skulle göra parintervjuer men pedagogen rekommenderade att vi skulle 

göra gruppintervjuer i en av klasserna eftersom vi då skulle få ut mera givande svar. I de 

andra klasserna gjorde vi parintervjuer. Vi utförde 2 parintervjuer och 2 gruppintervjuer med 

3 respektive 5 elever. 

 

På Päronet gick vi till en klass treor med 22 elever. Vi informerade klassen hur enkäten skulle 

gå till och hade de några frågor, var det bara att räcka upp handen. Alla elever var inte 

närvarande vid enkätundersökningen men de som fattades fick göra den på lektionen därpå. 

Vi delade in eleverna i två gruppintervjuer vardera 4 respektive 6 elever. Intervjuerna med 

eleverna tog mellan 10 till 20 minuter att genomföra. 

 

Vi intervjuade en pedagog på varje skola. På Äppleskolan hade pedagogerna inte någon 

längre tid till att bli intervjuade därför valde vi att göra ett informellt samtal. På grund av så få 

intervjuer med pedagoger skickade vi ut enkätfrågor om barn och stress till 5 nyblivna lärare 

för att få en mer bred syn på hur pedagoger arbetar. Detta för att få ett komplement till de 

intervjuer vi gjort med pedagogerna. Vi har också använt oss av pilotintervjun i resultatdelen 

på grund av givande svar.  
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3 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel tas ett historiskt perspektiv upp över stress och avlöses av en definition av vad 

stress är. Vi kommer även att ta upp tidigare forskning kopplat till våra frågeställningar och 

ge ett exempel på arbetsmetodik för att förebygga stress. 

 

3.1 Historia om stress 

Hans Selye (1956) skriver i boken Stress att för flera hundra år sedan ansågs stress vara 

någonting som orsakades av onda andar eller demoner. 

 

Selye (1956) menar att den första forskaren som forskade om stress var den franske 

fysiologen Claude Bernard som verkade under mitten av 1800-talet. Bernard upptäckte 

människans förmåga att hålla den inre miljön oförändrad trots förändringar i omgivningen. 

Bernard menade att kroppen påverkas av miljön men de fysiska och psykiska processerna i 

kroppen förblir oförändrade. 

 

Bernards tankar utvecklades av Walter B. Cannon under 1900-talet. Cannon beskrev kroppens 

kamp och flyktreaktion då den utsätts för yttre påfrestningar (Selye, 1956). Cannon studerade 

vad som händer i kroppen när man känner smärta, hunger och rädsla. Han studerade även det 

sympatiska nervsystemet som samarbetar med binjuremärgen som i sin tur producerar 

adrenalin och noradrenalin (Frankenhaeuser & Ödman, 1983). 

 

1936 införde Selye begreppet stress i en artikel i den brittiska tidningen Nature. I denna 

artikel beskrev Selye den generella adaptionssyndromet, G.A.S. Selye visade att G.A.S är 

inprogrammerat och utlöses vid en påfrestning exempel efter stress. G.A.S utvecklas i tre 

stadier, alarmreaktion, motståndsstadiet och utmattningsstadiet. G.A.S teorin byggde på 

djurförsök som Selye hade gjort på råttor (Selye, 1956). 

 

Stressens funktion har varierat under historiens gång. Det vi idag menar med vår tids stress 

är inte densamma som för en halv miljon år sedan. Urtidsmänniskan upplevde stress på det 

sättet att stressen påverkade kroppen att bli varse annalkande fara eller flykt. På så sätt 
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överlevde människan, stressprocessen var då ändamålsenlig. Idag påverkas kroppen på 

samma sätt men idag behöver vi inte fly eller kämpa. Idag är stressen inte ändamålsenlig men 

ändå har vi dessa stressreaktioner i kroppen som på längre sikt skadar vår kropp (Levi, 2000). 

 

Stenåldersmänniskan klarade bättre av stressen än vad dagens människa gör. Detta kan bero 

på att stenåldersmänniskans egna försvarsreaktioner var lämpade för stenåldersmänniskans 

behov, där muskelstyrka spelade en avgörande roll. Stressreaktionerna är samma nu som då. 

Men de krav som ställs idag på människor i ett modernt samhälle är annorlunda. Människan 

är en gammal sammansättning som inte fungerar bra emot de krav som det moderna samhället 

ställer (Frankenhaeuser & Ödman, 1983). 

 

Peter Währborg (2002) menar att människans problem är att evolutionen och kulturen 

behöver olika lång tid på sig att förändras. Kulturen hävdar Währborg, har utvecklats 

explosionsartat medan människans biologiska förutsättningar har varit densamma. Då vi hade 

ett jordbruksamhälle var hotet mot vår hälsa sjukdomar så som svält, skador och infektioner. I 

och med industrisamhället gav det oss människor olika förutsättningar för att bibehålla en god 

hälsa. En del gynnades av en ökad ekonomisk standard vilket utmynnade i ökad hälsa jämfört 

med den ohälsa som fanns i jordbrukssamhället. Men i och med den nya samhällsordningen 

uppkom nya sjukdomar som var en följd av sociala förändringar, miljögifter och tungt arbete.  

Dessa sociala förändringar menar Währborg går i ännu snabbare takt nu när vi har fått ett 

informationssamhälle. Påfrestningarna blir av ett annat slag och det ökade kravet på 

människans tillgänglighet och flexibilitet gör att vi hamnar i ett slags accelerationsmoment 

där tiden är en bristvara. Vårt levnadssätt sätter vår förmåga till anpassning på prov och detta 

resulterar i nya ohälsotillstånd såsom utbrändhet och stress. Detta på grund av att våra mentala 

reaktioner har så stor betydelse för de kroppsliga funktionerna. 
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3.2 Vad är stress? 

Definitionen av stress enligt Nationalencyklopedin (1995): ”Stress” kommer ifrån det 

engelska ordet stress och som betyder tryck, spänning och påfrestning. Stress är fysisk eller 

psykisk belastning som ökar adrenalinutsönderingen i kroppen. 

 

Stress är ett samlingsord på de olika faktorer som påverkar kroppen. Dessa orsaksfaktorer 

kallas stressorer när man inriktar sig på deras förmåga att framkalla stress. Selye (1956) 

hävdar att stress ger ett visst syndrom hos människor men vid undersökningar/kontroller ser 

man inte orsaken till stressen. 

 

Alla utsätts för stress på olika sätt och alla reagerar inte likadant på en och samma påfrestning. 

Stress påverkar också hela människan; hur vi känner oss, beter oss och hur vi reagerar menar 

Marianne Frankenhaeuser och Maj Ödman (1983). Stress är en avvikelse i samspelet mellan 

människor och miljön. Det är en process, där individens kunnande ställs mot omgivningens 

krav. 

 

Währborg använder begreppet stress i betydelsen, ”De psykologiska och fysiologiska 

reaktioner som uppträder vid yttre eller inre påfrestningar och som till följd därav ger 

upphov till funktionsförändringar av potentiellt patologisk natur” (Währborg, 2002, s. 41). 

Med detta citat menar Währborg att de funktionsändringar/stressreaktioner som sker i kroppen 

kan vara övergående, det vill säga inte ha några negativa konsekvenser ur ett hälsoperspektiv. 

Men en och samma reaktion ur ett anpassningsperspektiv kan leda till ett sjukligt tillstånd om 

detta pågår under en längre period. Enligt Währborg kallas den stress som inte ger upphov till 

en sjukdom funktionell till skillnad från den stress som ger upphov till skador på vävnader och 

sjukdomar, den kallas dysfunktionell stress. Stressen är följaktligen en konsekvens av skilda 

förhållanden som vi människor reagerar olika på och stress utgör de fysiologiska reaktionerna 

som skadar kroppen. Hur mycket vi tar skada av denna stress biologiskt varierar från individ 

till individ. Detta beror på situation och individens sårbarhet.   
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Selye visade med stressforskningen att vår kropp reagerar på ett stereotypt och specifikt sätt 

på varje speciellt eller extra ordinärt krav som ställs på den. De situationer eller individer som 

framkallar stressreaktioner kallar Selye för stressorer skriver David Elkind (1981).  

 

Ylva Ellneby (2000) menar i Om barn och stress –och vad vi kan göra åt det att: 

 
 Inom medicinen och psykologin har det använts för att beskriva de anpassningsreaktioner i 

kroppens organsystem som utlöses av psykiska och fysiska påfrestningar. Stress är alltid en 
reaktion på att vi utsatts för extra stora fysiska, emotionella eller intellektuella krav och 
påfrestningar (Ellneby, 2000, s. 31). 

 

Mary Susan Miller (1982) skriver i sin bok Stressade barn att stress inte alltid behöver vara 

reaktioner på något obehagligt. Stress kan också uppfattas som något positivt, som att bli 

förälskad är en positiv stressreaktion. Ellneby (2000) skriver också att stress inte alltid 

behöver vara något negativt. Det kan också vara vår drivkraft i arbetet som får oss att gå 

vidare. Den positiva stressen utlöses av att vi klarar av och bemästra en situation eller uppgift. 

Den negativa stressen utlöses av hjälplöshet och bristen på kontroll av underläge och rädsla 

menar Gösta Alfvén (1999). 

 

3.3 Tidigare forskning kopplat till våra frågeställningar 

Det har forskats mycket om ämnet stress; på vuxna. Men forskning på barn har inte 

förekommit någon längre tid. Istället har läkarna i efterhand försökt finna den utlösande 

orsaken (Währborg, 2002). 

 

2001 samlade barnombudsmannen, BO, personer från olika arbetsområden för att få reda på 

mer om stress. Målet var under 2003 att lämna förslag på åtgärder för att motverka stress i 

barn och ungas vardag. Hösten 2002 genomför BO ett seminarium och där deltog barn och 

unga och BO personal. Barnen fick berätta om sina erfarenheter och upplevelser kring stress 

och ge förslag på hur de skulle kunna motverka stressen. Skolverket bekräftar barnens 

berättelser genom deras lägesbedömning av barnomsorg, skola och vuxenutbildning. 

 

 13 
 

 



Den stressade eleven – En studie om elever och stress i årskurs 3 

 
Många barn och unga i skolan jäktas mellan olika aktiviteter, ofta mellan olika lokaler. De 
hinner inte äta i lugn och ro. De måste stressa vid omklädning och duschning vid 
idrottslektionerna. De vill att skolans vuxna ska ha tid att tala med dem, inte bara om 
skolämnen utan också om de frågor och funderingar de själva har (Rapport från barnens 
myndighet, Barnombudsmannen, 2003). 

 

3.3.1 Vilka faktorer kan utveckla stressymtom hos elever? 

Ellneby (2000) skriver om de stressymtom barn har och de åtgärder vi kan göra som föräldrar 

och pedagoger. Den viktigaste orsaken enligt Ellneby, till att barn utvecklar stress, är att de 

känner att de är otillräckliga och inte duger.  

 

Ellneby (2000) diskuterar olika aspekter i barnets omgivning som påverkar 

stressutvecklingen. En aspekt som påverkar barnet i skolan är att behöva dela utrymme med 

andra barn. En annan aspekt är att inte ha en egen vuxen för sig själv. I skolan är det ofta stora 

klasser med få vuxna, eleverna får dela på omklädningsrum, matsal och detta kan vara 

påfrestande i längden enligt Ellneby. Både för pedagogerna som inte hinner hjälpa alla och för 

eleverna som inte ses av de vuxna.  

 

En tredje påverkande aspekt i barnets omgivning enligt Ellneby (2000), är att barnet blir 

understimulerat. Barnen får hålla på med någonting som inte känns meningsfullt för dem. Ett 

exempel på detta problem kan vara att eleven har för enkel matematikbok. Om 

understimuleringen pågår för länge leder detta till känslor av oro, olust och leda vilket kan 

leda till passivitet. Barnet förlorar sin förmåga till initiativ. Det största problemet i skolan är 

dock att eleverna har ett fullspikat schema, det vill säga att elevernas fritid är inrutad in i 

minsta detalj. Eleverna har ingen tid där de bara får vara. Ofta är det så skriver Ellneby att det 

är föräldrarna som vill barnets bästa, därför anmäler de sina barn till olika aktiviteter. Det kan 

också vara så att föräldrarna vill förverkliga sina egna drömmar och applicerar dem på barnet.  

 

Barns stress kan bero på att föräldrarna ställer för höga och felaktiga krav på sitt barn i fråga 

om prestations- och anpassningsförmåga. Många elever känner stress på grund av att deras 

föräldrar oroar sig för sin ekonomi. En del föräldrar är arbetslösa och tar ut sin oro på sina 

barn vilket gör att barnet mår dåligt (Ellneby, 2000). 
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Miller (1982) tar upp Hans Selyes 11 punkter som kan vara orsaker till stress hos barn. Miller 

tar upp delvis samma saker som Ellneby (2000) nämner i sin forskning men Miller diskuterar 

även barn som lever i fångenskap. Med fångenskap menar Miller att alla barn lever i 

fångenskap genom regler och bestämmelser som sätts upp i skolan eller hemma. En 

stressfaktor som finns för eleverna är oron över att få nya lärare, byte av lokaler eller att inte 

kunna cykla på samma väg till och från skolan. 

 

3.3.2 Hur känner/beter sig stressade elever? 

Alla barn är inte stressade hela tiden utan detta kan vara under vissa perioder i deras liv. Detta 

kan vara svårt att identifiera men en förändring i beteendet ska tas som en varningssignal. 

Elever som ofta har huvudvärk, ont i magen eller har eksem kan vara stressade. Stress kan ta 

sig uttryck i psykosomatiska symtom vilket innebär att eleverna ofta har magbesvär så som 

förstoppning, kräkningar och magsmärtor. Ellneby skriver att även huden kan reagera på 

stress genom att ge allergier och stress kan orsaka astma (Ellneby, 2000). 

 

En ny temoundersökning som presenterades i Aftonbladet (2003-01-23) visar att barn blir 

alltmer stressade. Undersökningen visar att flickor blir mer stressade av spända relationer 

mellan lärare, föräldrar och kompisar. De reagerar med ångest och rädsla, får ofta fysiska 

symtom så som huvudvärk och magont. Pojkar reagerar då de ska prestera något inom 

antingen skola eller idrottsgren. De blir då ofta aggressiva. Både Miller (1982) och Ellneby 

(2000) upprättar förteckning över signaler som barn sänder ut när de är stressade.  
• Impulsivitet 
• Oförmåga till koncentration, rastlöshet 
• Nedstämdhet eller förlorad livsglädje 
• Trötthet 
• Nervösa ryckningar 
• Nervöst skratt 
• Stamning 
• Tandgnissling 
• Sömnlöshet 
• Hyperaktivitet 
• Ideliga toalettbesök 
• Dålig aptit eller tröstätande 
• Mardrömmar 
• Benägenhet att råka ut för olyckshändelser 
• Allmän retlighet som kan uttryckas i aggressivitet eller håglöst beteende 

(Miller, 1982, s. 100 och Ellneby, 1999, s. 67) 
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3.3.3 Hur kan pedagoger arbeta för att förebygga stress hos elever? 

För att förhindra att barn utvecklar stress skriver Ellneby (2000) att pedagoger måste arbeta 

med barnens känslomässiga utveckling som i både förskola och skola inte fokuseras anser 

hon. Att få utlopp för sina känslor genom dramaövningar eller målningar hjälper stressade 

barn. Att ha så kallad  EQ, emotionell och social kompetensträning på schemat utvecklar 

barnet till att lära känna sig själv och på så sätt bli medveten om vilka stressymtom som 

påverkar en själv. Ett annat medel för att motverka stress hos barn är att låta barnen leka. 

Dagens barn har inte tid att leka eller vet inte hur man leker. Det som pedagoger och vuxna 

bör tänka på är att tydligt sätta regler och gränser på vad som är rätt och fel. Ett barn testar 

hela tiden sina gränser på vad det får och inte får (Ellneby, 2000). 

 

3.3.4 Vilka åtgärder finns som pedagoger kan använda för att hjälpa stressade 

elever? 

Innan man kan motverka stress hos barn måste vi pedagoger hitta orsaken till problemet för 

att vi ska kunna hjälpa dem. Med detta menar Miller och Ellneby att genom exempelvis 

massage eller massagesagor öppnar sig barnet och kanske berättar vad som är fel för 

pedagogen (Miller, 1982 och Ellneby, 2000). Andra metoder pedagoger kan ta hjälp av är att 

använda sig av avslappnande musik till skolarbetet eller till yoga. Som pedagog ska man 

också kunna prata om stress med sina elever. Beröringslekar är också ett sätt att få barnen mer 

lugna. Ett exempel på detta kan var biltvätten. Den går ut på att det är två barn som står mitt 

emot varandra och föreställer en biltvätt. De andra barnen är bilar som står på alla fyra och 

åker in i biltvätten. De får beställa vad de vill ha, en del barn kanske är försiktiga med 

beröring och beställer bara avspolning och torkning medan andra vill ha mer massage och 

beställer polish och underredsbehandling (Ellneby, 2000). 

 

Snoezelen metodiken 

Snoezelen är ett holländskt ord som betyder snusa, dåsa, gå ner i varv. Genom olika 

snoezelenaktiviteter får barnen använda sina sinnen på olika sätt. Syftet med metodiken är att 

stimulera alla sinnena, samtidigt som den får barnen/eleverna att koppla av och känna 

njutning. Snoezelenidéerna föddes i Holland under lägerresor med utvecklingsstörda barn och 

ungdomar. De utvecklingsstörda barnen och ungdomarna fick olika sinnesuttryck genom 
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naturupplevelser och syn-, hörsel, - känsel-, doft-, och rörelseupplevelser gav dem djup 

stimulans och glädje. 

 

Snoezelen används idag för att utveckla perception och fördjupa det mänskliga samspelet 

mellan barnet och den vuxne. Snoezelen ökar förmågan till koncentration samtidigt som den 

minskar stress, skapar förutsättningar för bearbetning och inlärning och ger ett välbefinnande 

som kan leda till känslomässig förändring. 

 

I Sverige används metodiken i arbetet med handikappade barn och unga. Många förskolor och 

skolor gör olika snoezelenrum. I dessa rum får barnen/eleverna stimulera syn, hörsel, känsel, 

led- och muskelsinne, lukt och smak (Ellneby, 2000). 

 

Balders Hus  

Balders Hus ligger i Norrtälje och är först och främst en träningsskola för utvecklingsstörda 

barn men används även för att motverka stress hos barn/elever. Barnen/eleverna får en lugn 

plats där barnen/eleverna kan vara ifred och ta det lugnt. Balders Hus bygger på snoezelens 

metodiken. Balders Hus har fyra olika snoezelenrum. Alla rummen är inredda och utrustade 

för att stimulera sinnena (Ellneby, 2000). 

 

I det Vita rummet är väggarna vita och på golvet ligger en stor, tjock och vit madrass. I taket 

hänger en spegelboll med små speglar på som skickar ljusupplevelser runt väggarna. Det 

hänger även en stor vit fågel som sakta rör vingarna upp och ner och hur en bandspelare 

kommer lugn och avslappnade musik. Den lugna miljön som finns i rummet sänker stress 

nivån hos barnet/eleven (Ellneby, 2000). 

 

Havsrummet är ett rum där barnen/eleverna får olika upplevelser. Rummet är målat i 

mörkblått och det hänger fiskenät på väggarna. Det finns en platta i rummet med två knappar 

och trycker barnet/eleven på knapparna kommer det ljud ifrån delfiner och valar. Det finns 

även en koja. Kojans tak är mörkblått och det lyser lampor på kojan så det ser ut som 

vintergatan. Inne i kojan finns en skattkista med fina stenar, pärlor och knappar. Skattkistan 

vaktas av en mörkblå bläckfisk. Det finns även ett bubbelrör med olika bubblor i olika 

storlekar och färger som stiger mot ytan och försvinner. Rummet är spännande men spöklikt. 
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Havsrummet ger en sinnliga upplevelser genom ljud och synintryck men också 

doftupplevelser genom tjärknut (Ellneby, 2000). 

 

Bollrummet är ett rum fyllt med tusen bollar i rött, grönt, gult och blått. Rummet är bra för 

barn med taktilt försvar. Taktilt försvar är när barnen har svårt med beröring och massage. 

Det finns en helkroppsspegel i rummet där att barnen kan se sig själv i helfigur när de simmar 

eller dyker bland bollarna. I rummet tränar barnets känsla för färger, mängd, form och 

rumsuppfattning. Barnen blir även medvetna om sin kropp och olika kroppsdelarnas namn 

(Ellneby, 2000). 

 

I bubbelrummet finns det en vanlig bassäng för vattenlekar och en vattenmassagesbadkar. 

Mellan dessa badkar hänger ett mjukt draperi och ifrån taket hänger glasprismor som solen 

reflekterar. Det finns tillgång till musik och en golvljusstake med levande ljus (Ellneby, 

2000). 

 

Känselrummet /avslappningsrummet är rum där det taktila sinnet stimuleras med 

beröringssinnet genom olika känseltavlor. En känseltavla består av en skiva där olika föremål 

är fastsatta som ger barnen känselupplevelser. Det kan vara en rotborste, ett räfflat rör, en 

kloss klädd med sammet eller en snäcka. Här kan barnen/eleverna lyssna på lugn och 

avslappnade musik. Rummets färger är mjuka och varma (Ellneby, 2000). 
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4 Resultat av enkäter 
I kapitel 4, 5 och 6 kommer vi presentera vårt resultat. Först tar vi upp svar från enkäter med 

kommentar till varje fråga. Detta följs av svar från  pedagogintervjuer och till sist 

presenteras elevintervjuer. Vi har valt att redovisa vårt resultat genom att presentera killar 

och tjejer var för sig. Detta på grund av att deras svar skiljer sig från varandra. Vi har valt 

att kalla eleverna killar och tjejer på grund av att det är så de ser sig själva. Vi har tagit citat 

ur deras enkäter och inte ändrat på stavfelen. Vi anser att det blir mer personligt att inte 

ändra på stavfel. Det var femton killar och tjugosju tjejer som deltog i enkätundersökningen. 

 

4.1 Vad betyder stress för dig  

På den första frågan fick vi oftast svar på när eleverna är stressade inte vad det betyder för 

dem. Här har vi valt att presentera resultatet från tjejer och killar tillsammans eftersom det är 

liknande svar. Bland de svar vi fick in var det många elever som svarade att stress för dem är 

att skynda sig, göra någonting fort och ha bråttom. För dem innebär stress också att man gör 

fel.  
– man jobar för snapt och så gör man fel (kille 10 år) 

 

Kommentar  

Den respons vi fick på enkätdelen var att första frågan var för abstrakt och de flesta elever 

frågade på vilket sätt de skulle svara på den. Första frågan var det många elever som inte 

svarade på och detta kan bero på att frågan var för svårformulerad. Vi anser att eleverna vet 

vad stress innebär men själva ordet stress är okänt för dem. Vi fick in ett svar som vi tycker är 

bra, nämligen: ”att man liksom känner att någon kommer ibland” (tjej 10 år). Vi analyserade 

detta svar och kom fram till att vad denna tjej menar är att hon bli stressad av att aldrig veta 

vad som ska hända härnäst. Vi anser att detta citat är bra på grund av att många elever och 

lärare känner denna känsla inför framtiden.  
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4.2 Hur känner sig en person som är stressad? 

På denna fråga skiljer sig svaren mellan killar och tjejer. Killarna svarar att personen känner 

sig arg, trött att det gör ont och att man känner sig konstig. Medan tjejerna svarar att 

personen måste skynda sig, har mycket att göra, arg och ledsen och nervös och tappar 

saker.  Tjejernas svar gav oss väldigt mycket. De kom med många olika synvinklar på hur en 

stressad person kan känna sig. 

 

En tjej skrev: ” det käns konstigt och så käns det som man behöver springa”.(tjej 10 år) En 

annan tjej skrev: ”personen svetar hon är varm hon vill skrika”.(tjej 10 år). En tioårig kille 

skrev: ”den känner sig sjuk”.  

 

Kommentar 

Större delen av tjejerna skrev i sina svar saker man gör och hur man beter sig medan killar 

skrev hur man känner sig. Tjejerna relaterar sina svar till sin egen värld och tar med sin familj 

i svaret. 

 

4.3 Känner du dig ibland stressad?  

Av femton killar var det bara tre som inte kände sig stressad. Resten kände sig stressad på 

något sätt. Många svar handlade om skolan, fritidsintressen och om förseningar. Fem av 

tjugosju tjejer var inte stressade. Liksom killarna var tjejerna stressade över att inte hinna i tid 

till exempel till skolan. De var också stressade över att inte hinna klart skolarbetet.  

 
När vi får ett test i skolan och vi ska gå ut men jag inte är klar. (Tjej 9 år) 

 

Kommentar  

Av dessa svar kan vi konstatera att de flesta elever är stressade på något sätt. Många svar 

handlade om förseningar men också att inte klara skolarbetet. Detta kommer vi att diskutera 

längre fram i redovisningen av enkäten. 
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4.4 Hur känner du dig när du är stressad? 

De flesta av killarna svarade att de kände sig trötta, arga och ledsna. Killarna gav inga 

uttömmande svar på hur de kände sig men tjejerna däremot gav mer givande svar så som 

hängig och ont i magen, ivrig, vimsig och konstig, ont i huvudet och en klump i magen.  

 

En tjej beskriver sin stress att det kändes som ”att man har en tyngd på sej” en annan skriver 

”jag känner mig heig och ont i huvudet”   

 

En kille beskriver hur han känner sig när han spelar fotbollsmatch ”att jag får en liten chock 

om någonting går fel”. 

 

Kommentar 

Oftast vet eleverna att de känner sig trötta och irriterade men de vet inte orsaken till 

problemen. 

 

4.5 Är du stressad i skolan? 

Åtta av femton killar svarade att de var stressade i skolan. Alla skrev att det berodde på att de 

inte hann med sin planering i skolan. En del skrev också att de hade svårt att koncentrera sig 

och att de inte ville ha med sig läxor hem. 
när jag liger under med planeringen” och ” för det är så monga läxar (två killar 9 & 10 år) 
 

Tjejernas stress handlade mycket om att inte hinna med planeringen. Det var lika många tjejer 

som var stressade som inte var stressade. Det är mycket att göra i skolan och att tiden inte 

räcker till handlade de flesta svaren om. 

 
Ja, jag är stressad i skolan för det är som hög nivå och då får jag inget gjort och 
för att jag tror att jag kommer komma sist på t.ex. matte, svenska (två tjejer 10 år). 

 

Kommentar 

Det vi kunde utläsa av svaren från tjejerna var att deras stress beror på att de för en tävling 

mellan varandra. Detta påverkar deras arbete i form av att de blir slarviga, de måste tävla i allt 
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och de känner sig stressade. Till och med när vi genomförde enkäten tävlade vissa med att 

lämna in först. De försöker överträffa varandra.  

 

4.6 Kan man göra något för att slippa stress? 

Sju av femton killar gav exempel på olika sätt man kan göra för att slippa stress. Lika många 

svarade inte på frågan och en kille svarade nej. Större delen av killarna gav förslaget att man 

kan ta det lugnt och lugna ner sig/slappna av. 

Av tjugosju tjejer svarade tjugoen ja, det finns sätt att slippa stress. Deras svar liknar killarnas 

och handlar om att vara lugn och inte ha bråttom, slappna av och lägga saker i ordning 

och ta det lugnt. 

 
Veta att man hiner (kille 10 år) 

andas ut genom näsan och ut genom munnen (tjej 10år) 
 

Kommentar  

Vi tycker att de flesta elever vet vad de kan göra för att slippa stress eller i alla fall kunna 

slappna av. Men många gör inget för att slippa stress.  

 

4.7 Vad brukar du göra på fritiden? 

Kommentar 

Alla elever har fritidsintressen. Många elever har en idrott som fritidsintresse. De flesta har 

två eller fler idrottsintressen. Detta innebär att de tränar en eller två gånger i veckan. Detta 

påverkar skolarbetet i vissa fall. Vi kunde se en skillnad mellan de två skolorna där ena 

skolans elever hade mer idrottsaktiviteter på fritiden än den andra skolan.  

 

4.8 Hur mycket tid lägger du på läxor per dag? 

Killarna lägger i genomsnitt 5- 30 minuter på läxor varje dag medan tjejerna lägger 15 – 30 

min varje dag.  
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Kommentar 

Det vi har sett är att de elever som gör läxor på tio minuter har ofta många aktiviteter. Vi har 

också sett att en del elever sparar sina läxor till en dag istället för att göra läxorna varje dag. 

 

 5 Resultat av pedagogintervjuer och enkäter 

Vi intervjuade en pedagog på Äppleskolan och en pedagog på Päronskolan. Dessutom 

skickade vi ut några förfrågningar till både nyexaminerade pedagoger och pedagoger med 

längre erfarenhet för att svara på frågan om barn och stress. Vi fick inte svar från alla 

pedagoger därför har vi använt oss av pilotintervjun i resultatdelen. 

 

 5.1 Vilka faktorer kan utveckla stressymtom hos elever? 
Pedagogen på Äpplet tror att de faktorer som kan utveckla stress hos elever är att eleverna ska 

skynda sig och att många av eleverna har många aktiviteter på fritiden. Pedagogen på Äpplet 

hade sett ett tydligt exempel där föräldern kommer och hämtar och barnet ska skynda sig för 

att de ska till olika aktiviteter. 

 
Det är ofta de vuxna som tvingar barnen att ha alla dessa fritidsintressen och föräldrarna 
ställer väldigt höga krav på barnen. (Pedagog på Äpplet.) 

 

Vissa elever har inte ens en ledig dag i veckan utan deras schema är överfylld med aktiviteter. 

När eleverna ska vara lediga som till exempel vid helger, är de inte lediga. Det är då som alla 

andra saker ska göras som att hälsa på släkt och vänner och i vissa fall göra läxor.  

 
Vissa barn har inte ens tid att göra läxor på helgerna. (Pedagog på Äpplet) 

 

Vi frågade även om vad de trodde att eleverna blir stressade av. Pedagogen på Päronet trodde 

att elevernas stress kunde bero på de sociala faktorerna. 
Ja, jag tror nog att en del är stressade kanske inte så många men en del är det. Jag tror att 
det beror lite mera på sociala faktorer som att dom vet inte riktigt vad som kommer att 
hända när de kommer hem? Kommer mamma att vara hemma? Eller kommer jag att vara 
ensam hemma? Såna saker oroar sig de här barnen för mycket och det gör dem stressade 
och det gör att de inte kan fokusera sig på skolarbetet. (Pedagog på Päronet) 
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5.2 Hur upplever du skolsituationen idag? – Har du märkt och på vilket sätt har 
du märkt att fler elever är stressade? 

När vi intervjuade de två pedagogerna från Päronet och Äpplet frågade vi hur de upplevde 

skolsituationen och om de tyckte att eleverna var stressade. Båda pedagogerna tycker 

skolsituationen idag är stressande och att det är svårt att hinna med alla elever och de elever 

som behöver särskilt stöd hinns inte med. De nyexaminerade pedagogerna tyckte frågan var 

svår att svara på efter så kort tid men de upplevde eleverna som uppjagade och 

okoncentrerade, framför allt i början av veckan och i veckosluten.  

 
…Det kan vara så att barnen är lite mer okoncentrerade, har svårt att sitta ner och vara 
stilla och fundera på saker och ting. Kan också vara så att de är uppskruvade, hela tiden 
måste hitta på saker, har svårt att sitta still (Pedagog med lång erfarenhet). 

 

Pedagogen på Äpplet trodde att förskolebarn är mera stressade än skolbarn. 
Det är svårt att säga om barnen i skolan är mera stressade idag men barnen på dagis är 
stressade. De får höra hela tiden att de ska klä på sig och städa undan. Barnen i skolan vet 
vad de ska göra för skolan har rutiner som sitter hårt i barnen. barnen vet själva när det är 
dags att gå på rast eller till maten. 

 

Pedagogen på Päronet menade att eleverna är stressade och att detta beror på hur samhället ser 

ut idag. 
Alltså samhället är väldigt uppstressande som det ser ut i dag. Detta visar sig att barnen att 
dom ska bli fort klara, att de tävlar med varandra att de har svårt att sitta still och såna 
saker  

 

Båda pedagogerna på de två skolorna är överens om att barn med många fritidsintressen är 

trötta och stirriga och i vissa fall så påverkar detta skolarbetet. Eleverna har även bråttom i 

allt. Skolarbetet ska gå fort och eleverna har inte tid att vänta på sin tur. En nyexaminerad 

lärare säger: "Ja, eleverna tänker mycket på och planerar vad som ska ske på fritiden och det 

kan ibland påverka skolarbetet” och : 

 
…Men det jag märkt är att barn kan ha många fritidsaktiviteter som ska göras. Många moment 
i skolan i dag är "tävlingsinriktade", barnen får jobba på i egen takt, vilket kan vara både 
positivt och negativt. Vissa barn tar detta på rätt sätt och anpassar sig till sin förmåga, medan 
andra säkert kan få en press på sig att hinna mer. 
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5.3 Hur kan pedagoger arbeta för att förebygga stress hos elever? 

Pedagogen på Äpplet menar att det gäller att plocka ner barnen på jorden, få dem att lugna ner 

sig och berätta vad som gör dem stressade. ”Sätt dig ner i lugn och ro och berätta för mig.” 

En nyexaminerad lärare försöker göra sina arbetspass sådana att eleverna hinner göra klart 

sina arbetsuppgifter och försöka se till varje individs kapacitet.  

 

Pedagogen på Päronet arbetar med massage, lyssnar på musik och till exempel målar till eller 

läser i böcker för att motverka stressen. Pedagogen använder inte bara massage för att 

motverka stress utan också för att jobba för att dämpa konflikter mellan eleverna. Ingen av 

pedagogerna har fått någon utbildning i att motverka stress men skulle gärna vilja ha det.  

 

Pedagogen med lång erfarenhet menar att det gäller att ha en bra kommunikation med 

eleverna. Pedagogen anser att om relationen är bra mellan elev och lärare vågar de ta upp 

saker och ting som gör dem stressade,vilket kan utmynna i att desom pedagoger kan ta bort 

stressmoment redan innan de uppstår, så som redovisning, prov med mera. Men, menar 

pedagogen, det viktiga är inte att hela tiden underlätta för eleven utan det viktiga är att man på 

sikt ska tåla stressen. Ibland är det bra att ha lite stress för att eleverna ska känna själva att det 

är något de klarar av och själva ha en möjlighet att göra en stresshantering.  

 

5.4 Vilka åtgärder finns som pedagoger kan använda för att hjälpa stressade 
elever? 

Att skapa lugn och ro. Jag skulle vilja prova på massage och har gjort det några gånger 
men tiden finns inte så det blir inte ofta att detta görs. Det är synd men det är så mycket 
annat som måste göras. Det är ju frågan om man ska offra barnen eller vinna barnen 
(Pedagog på Äpplet). 

 

Pedagogen på Päronet har två assistenter i klassen. Pedagogen tycker att detta underlättar för 

hon skulle inte orka att själv ha klassen. Pedagogen menar att nu hinner hon med att hjälpa 

alla men hon säger också att ibland är tre för lite också.  

 

Båda pedagogerna är stressade och den största orsaken till stressen är att de inte hinner med 

allt som ska göras. 
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Vi har ju mål, lokala mål, att det här ska barnen kunna när de slutar trean till exempel och 
det  många barn som inte når upp till de målen och då känner man lite vad kan JAG  göra 
för att dom ska kunna nå dit och kommer de att nå dit och när känner man att man har 
gjort tillräckligt och känna sig nöjd?……Men barnen kan stressa mig också när de kommer 
xxxx, xxxx; xxxx, och såna saker och tjatar på mig och det gör de mycket och det är något 
som vi har fått prata mycket om i klassrummet. Att när man pratar två och två att man inte 
kommer och avbryter och såna saker. Så de kan också göra mig stressad. (Pedagog på 
Päronet) 
 

Jag kan ibland känna mig stressad. Jag har ibland inte tid ens att prata med mina kolleger 
fast vi jobbar ihop hela tiden. Det kan bero på att jag ska hinna med så mycket och tiden 
räcker inte tid. Jag har planering men samtidigt ska jag vara på ett annat ställe. (Pedagog 
på Äpplet) 

 

De båda pedagogerna på Äpplet och Päronet känner till vissa delar av arbetsmiljölagen som 

ska hjälpa till att skapa en bra stämning i skolan. Pedagogen med lång erfarenhet är väl 

medveten om arbetsmiljölagen på grund att pedagogen arbetar som skyddsombud. Han menar 

”att lagen ska ses som ett golv/grund och sedan kan lagen utvecklas mer eller mindre bra. Det 

beror på hur skolan vill utforma denna lag i praktiken ”. 

 

6 Resultat av elevintervjuer 

I detta kapitel sammanfattar vi elevintervjurna och tar upp det mest relevanta som kom upp 

under intervjuerna. 

6.1 Vad är det som gör elever stressade? 

Det vi kan utläsa av de elevintervjuer vi har gjort är att de flesta elever känner sig stressade i 

skolan. Många elever svarade att det berodde på tidsbrist och rädsla att inte bli klar med 

planeringen. Exempelvis att gå från och till en gymnastiklektion ger upphov till att många 

elever upplever stress i skolan.  
Intervjuare: -Är ni stressade mer nån  gång i skolan? 
Linus –mmm på gymnastiken ibland 
Lenny- ja maten om vi blir försenade 
Intervjuare- I maten säger du , är det att ni inte hinner äta upp eller vill ni ut på rast? 
Linus- ja, vi hinner inte äta upp 
 

Vi tolkade att ett flertal elever tycker att det är ett högt tempo i skolan vilket påverkar dem 

negativt. I och med elevernas eget arbete är det mycket rörelse i klassrummet som är ett 

störande moment för vissa elever. Ljudnivån ökar och många elever får inte arbetsro vilket 

leder till att de känner sig stressade.  
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6.2 Hur känner sig stressade elever? 

När vi ställde denna fråga fick vi ofta svaret att de hade ont i huvudet, klump i magen, att 

de glömmer saker och gör mycket fel i skolböcker. Vi tolkar detta som att många elever är 

stressade någon gång under dagen. Detta behöver inte vara i skolan utan kan vara när eleven 

utövar sitt fritidsintresse eller är hemma.” Lenny - jag hinner inte ta det lugnt efter skolan för 

någon kompis kommer nästan direkt”. 

Vi frågade eleverna om deras föräldrar var stressade och hur det påverkade dem. Flertalet 

elever svarade att de påverkades på så sätt att de ska skynda sig eller att det uppstår konflikter. 

”Lena – skynda dig, skynda dig du börjar snart, jag bara (suck) jajaja jag skyndar mig…” 

Vissa elever får hjälpa sina föräldrar med språket och tolka åt dem. Föräldrarnas stress över 

att inte förstå språket påverkar eleverna.  

 
Hedvig – ja min mamma ibland…När hon har lite tid att betala räkningar och så…och då 
springer hon omkring. Då brukar vi följa med. Min mamma kan inte så bra svenska och då 
följer jag med och då blir hon stressad…men jag brukar säga att hon ska ta det lugnt och 
så blir det bra.  

 

6.3 Elever och fritidsintressen 

Många elever har inte bara skolan att tänka på utan har någonting att göra på sin fritid. En del 

utövar någon form av idrott, andra har hemspråk eller musikskola. I vår intervju med eleverna 

frågade vi om deras intressen på något sätt påverkade skolarbetet eller fick dem att känna sig 

stressade. De flesta elever svarade att det inte påverkade skolarbetet och att de inte kände sig 

stressade. En förutsättning satt av föräldrarna är att deras barn sätter sina läxor i första hand 

innan de åker på träning. Detta tolkar vi är föräldrarnas sätt att tillåta sina barn att utöva någon 

idrott/fritidsintresse. Men vi drog vissa slutsatser av att en del elever har för många 

fritidsintressen vilket gör att de känner press att hinna med alla.  

 
Henrik – jag går i skolan alla dagar i veckan och sen två dagar i veckan går jag i Bosniska 
skolan och på lördagar inne i stan, sen har jag moskén, träning…jag har mycket att 
göra…jag gör läxor varje dag.  
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6.4 Hur kan man motverka stress? 

De flesta elever hade förslag på hur man kan motverka stress. Många använde sig av dessa 

förslag. ”Ta det lugnt” var det mest förekommande förslaget bland eleverna. En tjej gav oss 

detta förslag: 
Hedvig- Ifall man ska gå till skolan …Då kan man bestämma kläder dagen innan och ifall 
man ska ha gympa kan man packa ryggsäcken…och på morgonen vet jag att det är bara att 
gå upp och klä på mig och då kan jag bara gå till skolan 
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7 Analys och diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi de resultat vi fick fram med den litteratur vi presenterat tidigare i 

uppsatsen. Vi utgår från våra frågeställningar.  

7.1 Vilka faktorer kan utveckla stressymtom hos elever? 

En stressfaktor som vi har observerat, som både pedagoger och Ellneby (2000) diskuterar, är 

att eleverna måste dela utrymme med andra. I vårt resultat framgår det att eleverna själva 

påpekar detta. Enligt pedagogen på Päronet uppstår det en stressituation då eleverna ska ut 

och in från rast, ofta är det tidsbrist och de har bråttom in, det är trångt och detta påverkar 

dem. Att dela utrymme med andra gäller också då eleverna har eget arbete. I elevintervjuerna 

kom det fram att eleverna kände ett högt tempo i klassrummet vilket ledde till att de inte fick 

någon arbetsro. Detta resulterar i att många elever känner sig stressade i klassrummet. Att 

elever blir stressade av det höga tempot förstår vi. Vi anser att det egna arbete i klassrummet 

har blivit för fritt. Vissa elever klarar inte av det ansvar som kommer med det egna arbetet 

och stör andra elever. För att motverka stressen som upplevs i klassrummet kan vi som 

pedagoger arbeta för att ha mer styrt i klassrummet. Då uppkommer inte det störande 

momentet med hög ljudnivå eller spring i klassrummet. 

 

Elkind (1984) menar i sin forskning att barnet stressas av att vara på för många platser. Barnet 

jäktas igenom för många ämnen och Elkind anser att vi ska ha färre ämnen i skolan. Resultatet 

av intervjuerna visar på att många elever känner stress både i och utanför skolan. Detta har vi 

inte bara fått reda på genom vår undersökning utan också under våra VFU-perioder. Skolan 

har för många olika aktiviteter, till exempel gymnastik och musik i andra byggnader vilket gör 

att det tar tid från rast att ta sig dit vilket är stressande. Ellneby (2000) anser att skolans 

traditionella metoder inte är bra för eleven. Eleven slussas runt från olika lärare och får inte 

uppleva att något avslutas. Detta anser Miller (1982) är förflyttning - skolan kan ses som en 

regelbunden förflyttning av barn, en av Selyes 11 punkter som ger upphov till stress hos barn. 

 

Både i våra enkäter och intervjuer har vi sett att flertalet elever tycker att de inte hinner med 

skolarbetet. Detta är en stor stressfaktor i deras liv vilket påverkar dem på så sätt att de känner 

en tävlan mellan varandra. Pedagogerna från de två olika undersökningsområdena anser att 
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eleverna har bråttom i allt. Skolarbetet ska gå fort och eleverna har inte tid att vänta på sin tur. 

Ellneby (2000) och Elkind (1984) menar att skolan stressar barnen till konkurrens och ger 

eleverna för stor arbetsbörda. Dessa barn kanske inte visar några tecken på stress men att i 

framtiden kan detta leda till allvarliga sjukdomar. Ett exempel på detta anser Elkind är barn 

med spänningshuvudvärk utvecklar senare migrän.  

 

En annan faktor som kan utveckla stress hos elever är föräldrarnas stress. Ellneby (2000) 

diskuterar föräldrarnas roll i att barnen känner sig stressade. De överför sina bekymmer såsom 

tidsbrist eller ekonomiska svårigheter på barnen. I en av våra elevintervjuer fick vi veta att 

eleven blev stressad av förälderns oro över ekonomin. Detta påpekade pedagogen på Päronet 

är en av de större orsakerna till barnens stress, att de inte vet vad som sker hemma. Elevens 

stress visade sig genom att hon var nedstämd och att hon hade koncentrationsproblem. 

Ellneby (2000) anser att föräldrarna lägger för stor börda på sitt barn och föräldrarna själva 

stressar vilket går ut över barnen. Föräldrarnas ambition går över till barnen i form av för 

höga krav i skolan eller inom barnets fritidaktivitet. Ellneby menar att barnet stressas för att 

de inte kan leva upp till föräldrarnas förväntningar och att de också blir oroliga över att inte 

vara älskade eller att inte duga. Pedagogen på Äpplet påpekar i sin intervju föräldrarnas krav 

på sina barn. Att föräldrarna kommer till fritidshemmet stressade på grund av att barnet sedan 

ska vidare på fritidsaktiviter. Vi anser att det är fel av föräldrarna att lägga över sin börda på 

sina barn. Detta kanske föräldrarna inte gör medvetet men det skapar oro hos eleverna som är 

hinder i deras lärande. 

 

7.2 Hur känner/beter sig stressade elever? 

Resultatet visar att de flesta elever mår på något sätt dåligt när de är stressade. Vissa har ont i 

huvudet, andra har ont i magen men bakomliggande faktor är inte känd mer än att de säger att 

de är stressade. Trötthet, oförmåga till koncentration och hyperaktivitet är signaler som elever 

sänder ut menar Miller (1982). Detta är saker som vi har observerat under våra 

praktikperioder. Ellneby (2000) menar att bli sjuk är ett sätt att fly verkligheten för att 

arbetsbördan är stor. Många barn har ont i huvudet och föräldrarna tar barnet till en läkare. 

Ellneby (2000) menar att många gånger undersöks och behandlas ett barn utan att ta reda på 

bakomliggande orsaker, vilket är viktigt. Barnet skulle lika gärna ha drabbats av ett virus som 
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psykosomatiska sjukdom där orsaken är ohälsa och stress. Währborg (2002) påpekar också 

detta. Pedagogerna anser att de elever som är stressade är mer okoncentrerade än andra elever 

och har svårt att sitta still. Pedagogerna menar också att de flesta eleverna tävlar med varandra 

i skolarbetet. Detta är något som vi tolkat utifrån elevernas enkätundersökning.   

 

7.3 Hur kan pedagoger arbeta för att förebygga stress hos elever? 

Vi frågade pedagogerna hur de arbetade för att förebygga stress hos barn. De arbetade genom 

att använda sig av massagesagor, lugnande musik och bild, detta för att få eleverna att känna 

sig avslappnade men också i syfte att förebygga konflikter. I kapitlet Tidigare forskning tar vi 

upp Ylva Ellnebys uppfattning att barnens känslomässiga utveckling inte stimuleras i förskola 

och skola. Vi anser att detta påstående är felaktigt eftersom detta är något som under hela 

skoltiden försöker stimuleras av förskolepedagoger och pedagoger. Speciellt under 

förskoletiden jobbar man aktivt med att utveckla deras känslomässiga utveckling. När vi har 

varit ute på VFU har förskolepedagoger arbetat med barns känslomässiga utveckling i 

exempelvis sexårsgrupper. Detta har förskolepedagogerna arbetat med genom kramlekar och 

kullekar. 

 

7.4 Vilka åtgärder finns som pedagoger kan använda för att hjälpa stressade 
barn? 

Pedagogerna menar att de kan hjälpa stressade elever genom samtal i lugn miljö. 

Massagesagor och lugnande musik är också åtgärder samtidigt som det är förebyggande syfte. 

I vår enkätundersökning och i elevintervjuer gav eleverna tips på hur de gjorde för att bli 

avstressade. Exempel på tips var att ta det lugnt, inte ha bråttom och slappna av. 

Vi tog upp arbetsmiljölagen i vår intervju med pedagoger. De nyexaminerade lärarna kände 

inte till den medan de andra pedagogerna kände till lagen men kunde inte säga om den 

efterlevdes eller ej. Om pedagoger kände till denna lag bättre än vad de gör nu skulle kanske 

arbetsklimatet bli bättre för eleverna. Det i sin tur skulle resultera i mindre stressfaktorer i 

skolan.  
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8 Avslutning 
Många av de elever vi har pratat med säger att de känner sig stressade men att de inte vet vad 

stress är. Vi tycker att det är oroväckande att elever/barn inte vet vad stress är. Det kan ju vara 

så som Ellneby (2000) skriver att barnen förnekar att de har stress. Vi trodde inte att det var så 

många barn som kände sig stressade och att det är skolan som är den största orsaken. Vi 

tycker att det är skrämmande att den största orsaken till stress hos barn är just skolan. Skolan 

ska vara en plats där barnet ska känna trygghet och inte behöva känna sig pressad. Vi anser 

även att barnen/eleverna påverkas av den stress som pedagogen har i klassrummet. Om 

elevernas pedagog är stressad blir eleverna det. I resultatet ansåg pedagogen på Äpplet att 

förskolebarn är mer stressade än skolbarn. Detta håller vi inte med om eftersom i förskolan 

uppmuntras fri lek och pedagogerna kräver inte att barnen ska hinna med någon uppgift vilket 

skolan gör. 

 

Det märks tydligt att barnen är stressade i skolan idag på grund av att de arbetar snabbt, är 

oroliga, trötta och okoncentrerade. När vi var ute på VFU pratade vi med eleverna/barnen och 

de berättade för oss vad de brukar göra på sin fritid. Det var fotbollsträning, basketträning, 

dansträning, träffa kompisar och sedan skulle de göra läxor. Barn/elever idag har ingen lugn 

stund som de kan bara få ta det lugnt. Währborg (2000) anser att de äldre barnen har en press 

på sig att både klara av sina läxor och fritidsintressen. Vi anser ofta att det är föräldrarna som 

vill att barnen ska utöva en sport, detta kan bero på att de applicerar sina drömmar på sina 

barn eller att de inte vill att barnet ska vara sysslolöst. Därför tvingas vissa barn att utöva 

något som de egentligen inte vill men de gör det för sin föräldrars skull. Det blir föräldrarnas 

fritidsintresse istället för barnens (Ellneby, 2000). Pedagogerna tycker att barnen i skolan och 

i hemmet är stressade. För att de har många aktiviteter utanför skolan som tar tid från skolan 

och att deras föräldrar är stressade. Vårt resultat visar inte på detta. Eleverna själva tycker att 

de är stressade men inte av samma orsak som pedagogerna. De är stressade på grund av 

tidsbrist och mycket planering. Fritidsintressen är något eleverna tycker är roligt. När vi var 

små var vi ute och lekte, cyklade och byggde kojor men vi anser att dagens barn har svårt att 

leka. Vi menar att vissa barn inte vet hur man leker och den tiden som fanns när vi var små 

finns inte längre. Idag sysselsätter sig barn istället med tevespel, dator eller någon annan sak. 

Den spontana leken finns inte och många föräldrar uppmuntrar inte den påhittade leken. Vi 
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anser inte heller att det fanns lika mycket stress för tio år sedan när vi gick i skolan utan denna 

stress har kommit med att vårt samhälle har utvecklats (Levi, 2000). 

 

Vi finner att det är vi vuxna som stressar barnen och att det är bara vi vuxna som måste göra 

något åt det. När vi pratade med pedagoger berättade de hur de arbetar för att förebygga stress 

men också att de inte har fått någon utbildning i det. Vi som blivande lärare har inte heller fått 

någon utbildning och det känns lite oroväckande för vi vet inte hur vi ska möta dessa barn. Vi 

tycker att det är viktigt att förebygga stress hos barn, för barn och stress hör inte ihop men hur 

ska vi kunna förebygga något om vi inte vet hur vi ska göra detta? 

 

När vi frågade pedagoger om de kände till arbetsmiljölagen svarade de flesta av pedagogerna 

att de kände till denna lag men de visste inte om skolan uppnådde kraven för 

arbetsmiljölagen. Vi känner inte till arbetsmiljölagen och vi känner lite oro för framtiden. Det 

är denna lag som vi som pedagoger ska arbeta med men om vi inte vet vad den går ut på hur 

ska vi då arbeta med den? Vi lärarstudenter har inte fått någon utbildning om arbetsmiljölagen 

så det är inte konstigt om nyblivna pedagoger inte vet vad lagen säger om de inte har fått tagit 

del av den. Vi har ett eget ansvar men om vi inte vet om arbetsmiljölagen och inte vet var den 

finns att få tag på, kan vi inte jobba mot den. 

 

Sammanfattningsvis har vi under detta arbete dragit slutsatsen att elever i årskurs 3 känner sig 

stressade i skolan. Detta är på grund av tidsbrist och pedagogernas stress. Vi har också dragit 

slutsatsen att många elever i dagens skola har mycket att göra på fritiden och att detta 

påverkar skolarbetet.  Det är vi vuxna som är ansvariga för att förhindra och motverka att 

elever känner stress. Vi anser att det är skolans ansvar att skaffa sig utbildning till 

pedagogerna. Vi kan inte dra några generella slutsatser av vår undersökning då den är gjord 

på en liten grupp elever men att vi kan se vissa tendenser att barn är stressade redan i årskurs 

3 vilket är viktigt att ha i åtanke som pedagog. Undersökningen har gett oss nya tankar, idéer 

och funderingar. Vidare forskning inom ämnet barn och stress är att kunna koppla 

fritidsintressen till stress samt skillnaden mellan kön och ålder. Vi tror inte att vi skulle ha fått 

samma resultat om vi hade gjort undersökningen i årskurs 9. Detta arbete har varit lärorikt och 

undersökningen har gett oss många saker att tänka på som vi kommer att ta med oss i arbetet 

som blivande pedagoger. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Hej alla föräldrar och elever/barn på XXXXX 

 
Vi är två studenter som läser vid lärarprogrammet Campus Norrköping. Just nu 
skriver vi vårt examensarbete som är en uppsats på 10 poäng i pedagogiskt arbete.  
 
Vi har valt att skriva om stress och hur detta påverkar barn, vilka faktorer som ligger 
bakom och de åtgärder som kan göras. Vi har valt att undersöka barn i åldrarna 9-10 
år. 
Under v. X kommer vi att ge ut en enkät där varje elev får svara på olika frågor 
relaterat till stress. 
 
Av den anledningen önskar vi också intervjua ert barn tillsammans med en kompis. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band sedan kommer vi använda ert barns svar i 
uppsatsen. Vi kommer naturligtvis att behandla intervjuerna konfidentiellt. Ert barns 
namn liksom skola och ort kommer avidentifieras vid utskrift av intervju.  
 
Dessa intervjuer är givetvis frivilliga och vi kommer inte heller intervjua alla i 
klassen. För godkännande av intervju var vänligen fyll i nedanstående talong. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sabina Lorant och Josefine Svensson  
 
Vid frågor finns vi på XXXXXXXXX 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

o Jag har tagit del av brevet och godkänner att mitt barn intervjuas 
om hon /han vill. 

 
 
 

o Jag har tagit del av brevet men vill inte att mitt barn intervjuas. 
 
 
 
Namn:_______________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
Kille  Tjej   klass__________ 

 
Vad brukar du göra på din fritid? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Hur känner sig en person som är stressad? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Känner du dig ibland stressad?  Ja  Nej  
 
Om Ja, När? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Hur känner du dig när du är stressad? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Är du stressad i skolan ?   Ja  Nej   
Varför? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Kan man göra någonting för att slippa stress? Ja Nej           
Vad? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Vad betyder stress för dig? 
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Hur mycket tid lägger du på läxor per dag? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till elever 
 
o Vad heter du och vad brukar du göra på din fritid? 
- Hur många gånger tränar du? Helger?  
- Tycker du det är kul 
- Känner du att du hinner med skolan? 
 
o Vad betyder stress för dig?  
o Hur känner sig en person som är stressad? 
o Känner du dig stressad? 
o Hur mår du då? 
o Är du stressad i skolan? På vilket sätt är du stressad i skolan? 
o Har du ofta ont i huvudet, magen, trött –vad kan det bero på tror du? 
o Är din mamma och pappa stressade tror du? 
- Hur känner du dig när de är stressade? 
- Har du något sätt/knep för att inte bli stressad 
 
Intervjufrågor till pedagoger 

 
o Hur upplever du skolsituationen idag? – har du märkt och på vilket sätt 

har du märkt att fler elever är stressade? 
o Känner du dig stressad?  
- Vad beror den på?  
-     Hur har du lärt dig hantera din stress? 
 
o Känner du till arbetsmiljölagen?  
- Hur har ni uppfyllt den? 
o Hur arbetar du för att motverka stressrelaterade situationer, att elever 

utvecklar stress? 
o Vilka åtgärder görs om det finns elever som är stressade i din klass? 
o Har du fått någon utbildning (förebyggande syfte –stress) 
o Känner du till Balders hus? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 

 
Information om vårt arbete 

 
• Vad heter du och vad brukar du göra på din fritid? 

• Vad betyder stress för dig?  

• Hur känner sig en person som är stressad? 

• Känner du dig stressad? 

• Hur mår du då? 

• Är du stressad i skolan? På vilket sätt är du stressad i 

skolan? 

• Har du ofta ont i huvudet, magen, trött –vad kan det bero på 

tror du? 

• Är din mamma och pappa stressade tror du? 

Har du något sätt/knep för att inte bli stressad 

  
 


