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1. FÖRORD 
 
Jag vill ge mitt varmaste tack till eleverna och lärarna som hjälpt mig att genomföra det här 
arbetet. Jag hoppas att ni kommer att finna det lika intressant som jag gjort. 
 
 
 
 
 
INLEDNING 
 
 
Hela arbetet började med att jag fick höra talas om Ylva Ellneby och hennes bok ”Om barn 
och stress” Den väckte mitt intresse och några viktiga funderingar uppkom direkt: Vad är 
stress? Vilka är orsakerna till stress hos barn? Hur beter sig stressade barn? Vad kan barn göra 
för att känna sig mindre stressade? 
 
Stress har börjat bli allt vanligare i det samhälle vi lever i. Även barn lever under stress. Men 
ingen mår bra av för mycket stress. Vi som lärare har ett viktigt ansvar, att inte öka på barnens 
stress. I skolan ska de känna sig trygga och känna att de har tid att lära. 
 
Under mina praktikperioder på grundskollärarprogrammet har jag haft möjligheten att träffa 
många olika elever och klasser. Min känsla har ofta varit att eleverna upplever skolan som 
stressande. Men jag har tyvärr inte sett så många åtgärder för att minska stressen. Jag vill att 
eleverna i min klass och på min skola ska må bra. Därför tänker jag ta reda på hur stressade 
barn känner och beter sig, varför de är stressade och vad barn kan göra för att minska stressen. 
Det är de här tankarna som arbetet kommer att handla om. 
 
 
 
 
 



 3 

2. SYFTE 
 
Syftet med den här studien är att både empiriskt och med hjälp av litteraturstudier belysa vilka 
orsakerna till stress är hos barn, hur stressade barn känner och beter sig och vad barn kan göra 
för att slippa stress.  
Genom att ta reda på elevernas perspektiv på stress, kan vi skapa möjligheter för lärare att 
hjälpa sina elever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Med utgångspunkt i mitt syfte har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar sedda ur 
barns perspektiv: 
 

  
 
 Vilka är orsakerna till stress anser barn? 
 
 Hur känner och beter sig stressade barn? 
 
 Kan barn göra något för att slippa stress?
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I Lpo 94 står det skrivet många viktiga mål som, om de följs, minskar risken för stress. Jag 
har valt ut några som jag känner är extra viktiga när det gäller mitt arbete om stress: 
 

• Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen 

skall i skolan utsättas för mobbning (sid. 5) 

• Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (sid. 6) 

• Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 

skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare 

har. (sid. 6) 

• Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. (sid. 8) 

• Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. (sid. 8) 

• Skolan skall sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors 

situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. (sid. 12) 

 

 
För att få struktur i min litteraturgenomgång har jag valt att utgå ifrån de frågeställningar jag 
har i problemformuleringen samt Vad är stress. 
 
 
3.1 Vad är stress? 
 
Definition av stress enligt Bonniers Lexikon: 
”Stress: (engelska, belastning, tryck) samlingsterm för kroppens reaktioner på olika 
påfrestningar (stressorer). Begreppet infördes 1936 av den kanadensiske forskaren Hans 
Selye.” 
 
Alvar Lindberg och Morgan Lindberg skriver i boken Stressboken (1990) att stress är ett ord 
på modet. Det är även missbrukat. Ofta tar man till ordet stress när problemen hopar sig. 
Felaktigt använder vi ordet stress på utifrån kommande krav, stressorer. Ibland använder vi 
ordet stressad som synonym till upptagen. 
Stressad blir man när man utsätts för stressorer av olika slag t.ex. när vi stimuleras och eggas, 
när vi hotas, när vi tror oss vara hotade eller när vi utsätts för påfrestningar och 
anpassningstvång. Det uppstår komplexa reaktioner i vår kropp. 
 
Stressen är mycket gammal och oskiljaktigt förbunden med livet. I många miljoner år har den 
funnits inbyggt i alla djurarter och hos människan. Stress är en programmerad beredskap, ett 
tillstånd i kroppen. När den fungerar väl, tar den emot signalerna om krav och faror och 
mobiliserar nästan på nolltid aktiviteter, som svarar mot kraven och skyddar mot farorna. När 
dessa uppgifter lyckas, alltså när det råder balans mellan krav och förmåga, blir det nyttig 
stress. 
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Toleransgränserna (stressmekanismernas begränsningar) är olika hos olika människor. De 
bestäms av känsligheten för yttre och inre stressorer och av kraften i det samlade 
stressystemet. Stresstoleransen låter sig inte nämnvärt regleras utifrån. Det är miljön- både 
den yttre och den inre- som kan anpassas och måste anpassas efter den personliga 
stresstoleransen. Stressen fungerar som en nyttig kraft, som den är avsedd att göra, vid 
optimal stimulering från livsmiljön. Då är vi effektiva, vi mår bra och man kan tala om god 
livskvalitet. Vi känner bara av stressystemet när det är överbelastat eller krånglar, som vid 
över eller understimulering. 
 
Detta händer i kroppen när vi blir stressade  
Lindberg och Lindberg (1990) menar att vid signal om fara framkallar det autonoma 
(självstyrande eller oberoende) nervsystemet, med sina två delsystem, det sympatiska och det 
parasympatiska, ”högsta beredskap”. Det sympatiska nervsystemet spänner och pressar 
samman musklerna i blodkärlens väggar och aktiverar det endokrina systemet (utsöndrar 
hormoner). När detta sker brukar vi säga att vi ”darrar av fasa”, ”får rysningar längst 
ryggraden”, ”att magen drar ihop sig”.   Egentligen beror detta på att blodet vid stress 
strömmar till huvudet och bålen, och därmed minskar i händer, fötter, hud och mage. När det 
sympatiska nervsystemet är i full aktivitet, kan vi se och känna detta på olika sätt. Pupillerna 
blir stora, vi får stel nacke och rygg, uppdragna axlar, kort andning, hög puls och svettiga 
händer osv. Dessa reaktioner går ut på att förbereda för kamp eller flykt. 
Det parasympatiska systemet försöker framkalla ett tillstånd av avslappning och utvidga 
kroppens glatta muskler. 
 
Det endokrina (inresekretoriska) nervsystemet samarbetar med det autonoma. Det endokrina 
systemet producerar hormoner. Från hypotalamus utgår t.ex. nervsignaler till binjurarnas 
märg. Dessa meddelar att hormonerna adrenalin och noradrenalin skall insöndras i 
blodbanorna i rätt tid och rätt mängd. Adrenalin påverkar levern att sända ut energigivande 
socker till cellerna. Adrenalinet ökar också kolhydratomsättningen i övrigt. Det utvidgar 
artärerna i hjärta och muskler. Då går det snabbare för syret att transporteras. Hjärtats 
slagvolym och slaghastighet ökar, kroppstemperaturen höjs. Matsmältningsorganens glatta 
muskler får däremot bud om avslappning. Noradrenalinet beordrar artärerna att dra ihop sig, 
vilket bidrar till snabb höjning av blodtrycket- en viktig uppgift vid vissa stressreaktioner. 
 
Stressreaktionernas tretakt 
Den tyske biokemisten Frederic Vester beskriver (i Lindberg och Lindberg 1990)  
stressreaktionernas tretakt. 
Inledningsfas: Energin ställs till stressmekanismens förfogande. Om denna fas är kort, kan 
man tänka sig en ”frisk” stressreaktion – nyttig stress. Om fasen däremot är lång, som t.ex. 
dåligt förhållande med vissa arbetskamrater, så blir det en ”sjuk” stressreaktion – skadlig 
stress. Blodcirkulationen och ämnesomsättningen är på sparlåga – lugnet före stormen. 
Huvudfasen: Det sympatiska nervsystemet, ger en brant stigning av stressaktiviteterna, genom 
en massurladdning med hjälp av nerv-och körtelfunktioner. 
Återhämtningsfas: Nerv- och körtelverksamheten avtar. Cirkulations- och ämnesfunktionerna 
återgår till normalt arbete igen. Denna sista fas regleras huvudsakligen av det parasympatiska 
nervsystemet. Denna fas är viktig, uteblir den, utvecklas skadlig stress.  
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Fyra kategorier psykiskt framkallad stress. 
Tidsstress: Ångestreaktion på det abstrakta tidsbegreppet, samt känslan att man måste göra en 
sak, före en viss tidpunkt. ”Tiden rinner iväg”. 
Förväntansstress: ”Ängslan” En känsla av oro inför en förestående händelse. Ibland en allmän 
oro utan speciell anledning. 
Situationsstress: Oro som följd av att man befinner sig i en situation som man inte har full 
kontroll över. 
Konfrontationsstress: Oro inför kontakten med andra människor. 
  
Hans Selye, neurofysiolog vid McGill University i Montreal, skriver i Elkind (1984) att vår 
kropp reagerar på ett stereotypt och specifikt sätt på varje speciellt eller extraordinärt krav 
som ställs på den. De situationer, händelser eller individer som framkallar stressreaktioner 
kallar han ”stressorer”. Stressorer är inte bra eller dåliga, de är bara speciella krav. Han menar 
att stress är helt enkelt den förslitning våra kroppar utsätts för genom själva livsprocessen. 
Stark stress påskyndar åldrandet. Selye har alltså öppnat våra ögon för en annan orsak än 
konflikter, när vi ska förklara störningar som drabbar människan. 
Enligt Selye har varje människa en viss ”anpassningsenergi”, som gör det möjligt att hantera 
de krav som vardagen ställer. Energireservoaren fylls på varje dag genom mat och sömn. Vi 
föds med olika stora energireservoarer. Vi försöker organisera vårt liv efter vår energinivå. 
Räcker inte denna nivå till blir vi stressade och mår dåligt. Stress är alltså det vi måste göra 
utöver det vi normalt förbrukar och fyller på under en dag. 
 
Psykiskt tryck 
Solin och Orlick (1998) skriver i sin bok Visst kan du!, att det som stressar människan mest, 
inte är nuet, utan det som finns i tankarna. Vårt nervsystem har svårt att skilja på något som 
verkligen händer och på något som man lever sig in i på ett verkligt sätt. Det räcker att tänka 
på bekymmer, för att stressreaktionerna ska sätta igång. 
När vi utsätts för fara gäller det ju att fly eller kämpa. En ”alarmknapp” trycks in och hela 
kroppen reagerar. När vi känner oss psykiskt hotade, när vi känner oss pressade av egna eller 
andras krav och förväntningar, när vi kommer i tidsnöd, när vi känner oss otillräckliga händer 
samma sak. Stressreaktionerna sätter igång. Problemet är att vi inte kan slåss mot det psykiska 
trycket, inte heller springa ifrån det. Hjärnan får ingen signal om att faran är över, och risken 
är att kroppen producerar stresshormoner helt i onödan. Vi fortsätter att känna oss stressade 
och oroliga 
 
Stress och allergier 
En undersökning vid Karolinska institutet gjord av Ingrid Anderzén vid avdelningen för 
stressforskning, har visat att stress kan vara orsaken till att allergierna har ökat. Stress sätter 
ner immunförsvaret, som då inte längre orkar försvara sig mot allergiframkallande ämnen. 
Anderzén har under fem år följt och studerat stressfaktorer hos familjer som arbetar 
utomlands och jämfört med stressfaktorer hos familjer som stannat hemma. Tjugo barn ingick 
i varje grupp. Innan undersökningen påbörjades undersöktes samtliga barn och deras 
benägenhet att utveckla allergier. Efter ett år hade allergibenägenheten ökat till närmare 
femtio procent hos barnen som flyttat utomlands, medan den hos barnen som stannat hemma 
låg kvar på tjugo procent. 
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3.2 Vilka är orsakerna till stress?  
 
Många vuxenkontakter 
Ylva Ellneby skriver i sin bok ”Om barn och stress och vad vi kan göra åt det” (2000) att en 
viktig orsak till att barn blir stressade är att de träffar så många vuxna under en dag. Vuxna 
som barnet får förtroende för, men som efter några månader på dagis slutar och ersätts av en 
ny, som barnet försöker lära känna, men tillslut orkar inte barnet längre, det har tappat 
förtroendet för de vuxna. Barn vill att det ska vara som det brukar. 
 
Enligt professor Ingrid Pramling (1993) har det visats att antalet barn per vuxen och 
personalens utbildning är de främsta faktorerna som påverkar dynamiken i barngruppen och 
barns utveckling. Personalen i mindre barngrupper är mera engagerade i det sociala samspelet 
med barnen. Barnen är mera samarbetsvilliga, påhittiga, pratsamma och får bättre resultat på 
kognitiva tester. Är personalen högskoleutbildade pedagoger blir resultatet ändå bättre. I 
grupper med flera vuxna och flera barn visar barnen oftare nedstämdhet och apati. I 
smågrupper är det alltså bättre med färre barn och färre vuxna, än flera barn och flera vuxna. 
Barn behöver ibland känna att den har en vuxen för sig själv. Barn kräver också utrymme. 
 
Under/överstimulering 
Ellneby menar också att om barn har för lite att göra kan de bli oroliga och visa symtom på 
stress. Hjärnan förlorar den grad av vakenhet som behövs för att kunna tänka klart och för att 
kunna koncentrera sig. Barnet blir understimulerat.  Men den mera vanliga orsaken till stress 
är överstimulering. Barn som i tidig ålder redan har fulltecknade almanackor, med skola, 
fritids, fritidsaktiviteter, hinna träffa kompisar m.m. löper stor risk att utveckla stress. Hjärnan 
utsätts för alltför många sinnesintryck, vilket medför att barnet går upp i varv, blir spänt och 
oroligt och får svårt att koncentrera sig. 
 
Skilsmässa 
Enligt Ellneby är skilsmässa något som stressar barn väldigt mycket. Bara tanken på att 
mamma och pappa ska skiljas kan stressa vissa barn. Ofta tar barn på sig skulden för bråk och 
skilsmässor. Medan själva skilsmässan håller på att ske kan barnet regrediera, bli ledset när 
det lämnas på dagis, visa koncentrationssvårigheter och bli nedstämt. De här reaktionerna 
försvinner oftast när det har lugnat ner sig igen, men man måste räkna med ungefär 2 år innan 
barnet återhämtat sig. Ofta tvingas barnet ta beslut som det inte är moget för t.ex. Var vill jag 
bo? Var vill jag fira jul? 
I Elkinds bok (1984) kan man läsa att skilsmässa stressar barn, därför att de tvingas hantera 
separationer, som de är alldeles för unga för. 
En annan stor stressfaktor är enligt Elkind att många föräldrar arbetar långt hemifrån, och 
kanske är bortresta i flera veckor. Detta gör att barnet känner oro för att de inte ska komma 
tillbaka. 
 
Stor ansvarsbörda 
Elkind menar att många barn stressas av för stor ansvarsbörda. En del barn måste ta ansvar för 
sig själva, sina syskon, hemmet och en trött förälder. De får ta över föräldraansvaret, vilket är 
alldeles för stort och svårt för ett barn. Den emotionella bördan som många barn tvingas bära 
när föräldrarna t.ex. grälar är också för tung för att barn. Hotelser som föräldrarna skriker till 
varandra bränner sig fast i barns sinne och är en ständig källa till stress. 
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Arbetslöshet 
När en eller båda föräldrarna blir arbetslösa, menar Ellneby att det uppstår en väldigt 
komplicerad situation, vilket stressar både barnen och de vuxna. Föräldern känner sig 
överflödig och hamnar ofta i konflikt med sig själv och sin omgivning. Förmågan till empati 
och förståelse för andra familjemedlemmar minskar. Det gör det svårt för barnen att förutse 
föräldrarnas reaktioner, vilket skapar osäkerhet. Ofta tar barnen åt sig, och tror att det är deras 
fel. När föräldrarna blir arbetslösa, borde ändå barnet få ha sin plats kvar på dagis, där de 
känner sig trygga anser Ellneby. Föräldern få på så sätt tid och möjlighet att söka ett nytt 
arbete. 
 
Buller 
Barn lever i en mycket bullrig värld. De positiva ljud som barn ger ifrån sig i glädjefyllda 
lekar ska vi inte tysta, för då dämpar vi också leken, men de ljud som uppkommer vid 
konflikter och i konkurrens om utrymme måste vi försöka få bort. Högt buller ger upphov till 
nedsatt hörsel, irritation, okoncentration och svårigheter att kommunicera. 
Barn kan känna sig stressade om deras sinnen inte fungerar riktigt som de ska. Man vill känna 
att man kan lita på sina sinnen. Det finns barn som hör ”för bra”, vilket innebär att de hör 
fläkt- och maskinljud, skrapande stolar och annat buller väldigt tydligt, och detta är oerhört 
tröttsamt. 
 
Höga krav 
Att inte bli förstådd eller att inte förstå kan också vara stressande. Har man inte förmågan att 
uttrycka sig i ord, använder man sig av andra metoder, sparkar, slag, klängighet eller tystnad. 
Det känns jobbigt att inte klara omgivningens förväntningar. 
Ofta ställer vi för höga krav på barn, helst de som är lite sent mogna. Det gäller att stimulera 
de här barnen och bemöta dem med rätt ställda krav, då är de snart ikapp sina kamrater. Barn  
som utsätts för stora krav, upplever känslan av misslyckande, och självbilden blir negativ. 
Karin Taube (1987) beskriver hur vissa barn kan få en negativ skolstart. Den första skoltiden 
blir en obehaglig upplevelse av att inte hålla måttet. Eleven märker att den alltid blir färdig 
sist, alltid gör flest fel i rättstavningen eller vid högläsningen. Och ständigt hör till dem som 
inte har förstått hur uppgiften skall lösas. För att inte stressa barnet onödigt mycket är det 
viktigt med individualiserad undervisning, där kraven är anpassade efter varje individs behov 
och förmåga. Det maximerar möjligheterna för framgång för alla. Efter varje litet steg framåt 
kan kraven höjas. 
 
Idrottsaktiviteter 
Idrottsaktiviteter kan kännas väldig pressande för många barn. Enligt Göran Patriksson, 
professor i idrottspedagogik, känner sig vart femte barn som idrottar i Sverige hårt pressat av 
sina föräldrar. Allmänt sett känner sig barn som utövar individuella sporter mera utsatta, än de 
som ägnar sig åt lagsporter. 
 
Skolan 
I Ellnebys bok kan man läsa att skolan utsätter barnen för kronisk stress. Skolan är teoretiskt 
inriktad och bygger på prov och kontroller, vilket uppmuntrar till konkurrens. Klassrummen 
begränsar rörelsefriheten och skolgården är ofta oinspirerande. Tempot är högt och barnen 
hinner ofta inte göra färdigt en aktivitet, innan de ska börja med nästa och de får sällan se 
något färdigt resultat. Detta upplevs av många barn som stressande. 
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Elkind (1984) menar att stressen uppkommer bl.a. genom att skolan vill stöpa alla elever i 
samma form. Han framhäver också att det ökade våldet och kriminaliteten i skolorna stressar 
barn. Detta innebär att eleverna måste lägga sin energi på vaksamhet och fruktan, istället för 
på inlärningen. 
Andra former av stress som skolan utsätter barnen för är enligt Leslie A Hart, att 
klassrummen bara är anpassade för katederundervisning. Skoldagen är fylld av en mängd 
händelser och kontakter. Att hålla ordning, pappersexercis och väntetid reducerar 
undervisningstiden till ca 90 min/dag. Den tid läraren ägnar åt varje elev uppgår till 6 
timmar/läsår.  
 
Media 
I Elkinds bok kan man läsa att media stressar barn på två sätt. Informationsöverbelastning, 
vilket innebär för mycket information för fort och emotionell överbelastning som betyder att 
informationen är för komplicerad och abstrakt. TV ger inte tid att smälta det man ser. 
Eftersom barn tittar varje dag finns det ingen tid för eftertanke. TV-barnet vet mycket mera än 
det någonsin kan förstå. 
Barn och tonåringar är inte helt trygga i sina roller. När de ser vuxna på Tv eller i tidningar 
som får vredesutbrott, våldtäkter och överfall, ger det en bild av vuxna som inte har någon 
kontroll över impulser, som de unga håller på att kämpa för att bli herre över. TV-
programmen ger intryck av att det kanske inte går att lära sig att behärska impulser och 
fientliga känslor, vilket stressar barn. 
 
 
 
 
3.3 Hur känner och beter sig stressade barn? 
 
I Ellnebys bok (2000) kan man läsa om vad Marianne Cederblad, professor i barnpsykiatri vid 
universitetssjukhuset i Lund, har kommit fram till när hon har intervjuat barn i olika åldrar när 
det gäller symtom på stress. Cederblad (1996 i Ellneby, 2000) anser att stress kan visa sig på 
många olika sätt, och kan vara svår att identifiera. Om flera av följande symtom visar sig 
samtidigt och flera gånger kan det vara en signal att barnet behöver hjälp. 
 

• Impulsivitet 

• Magbesvär: magont, kräkningar, förstoppning, diarré 

• Eksem 

• Oförmåga till koncentration, rastlöshet 

• Nedstämdhet eller förlorad livsglädje 

• Trötthet eller sömnlöshet 

• Nervösa ryckningar, nervöst skrattande 

• Huvudvärk 

• Stamning 

• Tandgnissling, sår och sprickor i tandköttet, bitskador i kinder och läppar 

• Hyperaktivitet 



 10 

• Ideliga toalettbesök 

• Dålig aptit eller tröstätande 

• Mardrömmar 

• Benägenhet att råka ut för olyckshändelser 

 
Kamp eller flykt 
När vi utsätts för stress utsöndras stresshormoner i blodet (Ellneby 2000). Dessa får pulsen att 
stiga, blodtrycket att öka, andningen att bli ytligare, musklerna spända och syn och hörsel 
skärpta. De här reaktionerna var nödvändiga förr, när människan utsattes för fara. Då gällde 
det att fly eller kämpa. Idag kännetecknas kamp av aggression, som uttrycker smärta och 
olust. Många barn väljer att fly undan det som är jobbigt. Det kan man göra på många olika 
sätt 

• Genom att stänga ute: Blunda och hålla för öronen. 

• Förneka: ”Stänga ute” problemet. Strunta i att rita t.ex. pappa på en 

familjeteckning för att han är elak och slåss. 

• Sömn: Att fly in i sömnen. Kan uppmärksammas även hos spädbarn, efter en 

jobbig förlossning. 

• Glömska: Att skjuta upp eller glömma sådant som är obehagligt. 

• Tv-tittande: Att titta passivt, utan att se. 

• Rädsla eller fobier: Hindrar barnen från att utforska sin omgivning, och 

blockerar barnets känsloutveckling. 

• Sjukdom: Vanligt att få ont i magen och huvudet. 

 
Kampbeteende  
I mindre omfattning är kampbeteende, enligt Ellneby (2000), normala. Men om de upprepas 
ofta kan de vara tecken på stress. Hos småbarn kan kampbeteendet visa sig som:  
 

• Fysiskt våld: Klösa, sparka, nypa, ta sönder. 

• Verbalt våld: Skrika och svära. 

• Trots: Vägra äta och klä på sig. Ta onödigt lång tid på sig. 

• Destruktivitet: Ta sönder saker eller göra sig själv illa. Bita på naglarna. Rita 

på väggarna. Dra vingarna av en fluga, eller trampa ihjäl småkryp. 

Skolbarns kampbeteende kan visa sig som: 
 

• Fysisk aggressivitet: Barn som slåss var som helst och med vem som helst. 

Stjäl och använder droger. 

• Verbal aggressivitet: Retar, ifrågasätter, ljuger och stör. Använder könsord 

och svär. Ger öknamn. 
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• Trots: Vägrar göra läxorna. Förstör läxböckerna. Vägrar kommunicera. 

• Destruktivitet: Åverkan på egendom är ett högt rop på hjälp. Vandaliserar. 

I takt med att barnen växer, växer också problemen. Deras uppförande tolkas oftare som ett 
stört beteende än som ett rop på hjälp. 
 
Sorg och stress 
Ellneby menar att direkt efter dödsfall eller skilsmässa är barnet ofta chockat och tvivlar på 
om det har hänt. Äldre reagerar med ångest och protest eller blir apatiska. Andra fortsätter 
som om ingenting hade hänt. Barn behöver tid för att successivt förstå. Barnet upplever att 
tryggheten i tillvaron försvinner, och kan upplevas som klängigt och krävande. De kan också 
uppfatta helt vanliga situationer som farliga. Oron medför en ständigt hög psykisk beredskap. 
Om detta tillstånd pågår länge kan det medföra huvudvärk, muskelspänningar och svimningar. 
Atle Dyregrov (1990) skriver i sin bok Barn i sorg att efterreaktioner på sorg kan vara ångest, 
starka minnen, sömnrubbningar, sorg, skuld, utagerande vrede, skolsvårigheter, kroppsliga 
smärtor, fantasier och pessimism inför framtiden.  
Självmord skapar en svår situation för barn. Det väcker tankar om vad människor kan hitta på, 
det väcker känslor av hjälplöshet och beroende. Barnen kan få för sig att den vuxne inte 
tycker om dem, de känner sig övergivna och svikna eller att de själva svikit. Större barn kan 
tänka mycket på att drivkraften att begå självmord kan vara ärftlig och oroa sig för att de 
själva ska göra samma sak. Barn kan återskapa det som hänt i lek och handling och detta 
skrämmer ofta vuxna. Men barnen försöker bara begripa vad som skett. Det är väldigt viktigt 
att prata mycket med barnet för att vara säker på att det verkligen inte går i självmordstankar. 
 
Posttraumatiska stressreaktioner   
De barn som uppvisar följande reaktioner mera än en månad efter den traumatiska händelsen, 
behöver professionell hjälp av läkare eller psykolog. 
 

• Barnet återupplever det som skett i tankar och drömmar. 

• Barnet undviker saker och situationer som påminner om det som har hänt. 

Det kan ha svårt att minnas och det kan uppleva avstånd till andra människor. 

• Barnet visar tecken på ökad fysiologisk aktivitet. Verkar hela tiden  vara 

beredd på att kämpa eller fly. 

 
Elkind (1984) skriver att barn reagerar väldigt olika på kronisk stress. Det beror på hur barnet 
uppfattar stressituationen, hur mycket stress det utsätts för och vad det för tillfället har för 
möjlighet att klara av det. Barnet känner sig rastlöst och irriterat, men vet inte vad det beror 
på. 
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3.4 Kan barn göra något för att slippa stress? 
 
Massage 
I Ylva Ellnebys bok kan man läsa mycket om hur viktig massagen är för att kunna slappna av. 
Små barns största behov är närhet, trygghet och kontakt. Det är lika viktigt för det lilla barnet 
att bli kramat och smekt som att få mat. Ju mera beröring ett barn får under uppväxten, desto 
självständigare kommer det att bli. Beröringsupplevelser skapar trygghet och lugn. Det 
påverkar också nervsystemet, så att det skapar förutsättning för inlärning. 
I grupper där man använder sig av massagevila (barnen ligger på madrasser, och fröken 
masserar deras ryggar med olja) märker man att barnen blivit lugnare, konflikterna färre och 
barnen kan också koncentrera sig bättre. 
 
Forskning om beröring sker främst vid Touch Research Institute i Miami, USA. I Sverige har 
professor Kerstin Uvnäs Moberg forskat på hormonet oxytocin i över tjugo år. I en studie som 
hon gjort i sex månader där över hundra barn medverkade, fick hon fram att de barn som fått 
massage hade större tillit till vuxna. De hade lättare att ta kontakt, de utvecklade sin empatiska 
förmåga och brydde sig mera om sina kamrater. Massage motverkar stress genom att beröring 
sänker nivån av stresshormonet kortisol, vilket beror på att hormonet oxytocin utsöndras. Puls 
och blodtryck sänks, matsmältningen förbättras, toleransen för smärta ökar och 
immunförsvaret stärks.   
Det viktiga är att barnet själv får bestämma om det vill ha massage eller inte, när, var, hur och 
av vem. Barn som lär sig att känna igen och tycka om beröring, lär sig också att säga nej, när 
det berörs på ett sätt som det inte tycker om. 
 
Taktila lekar 
Barns behov av närhet och beröring kan också till viss del tillgodoses genom beröringslekar 
För små barn:  
 

• Baka bullar: Barnen är degar som rullas på golvet. 

• Kill-lekar: Det kommer en liten råtta. 

• Katt och råtta: Jaga och fånga in- krama. 

För större barn: 
 

• Gissa vem det är: Ett barn med förbundna ögon ställs framför en kamrat, och 

ska med hjälp av sina händer känna vem det är. 

• Kanelbulle: Barnen håller varandras händer. Och bullen snurras ihop. Barn 

som är känsliga står längst ut. 

• Taktila rollekar: Doktor, sjukhus, hårfrisörska. 

• Bråklekar: Att brottas och bråka med justa regler. 

• Killa i ansiktet med en fjäder. 

 
Elkind (1984) skriver att leken en gång var hobby och avkoppling. Men nu har idrott, 
musikutövande, sommarläger professionaliserats och blivit konkurrenspräglat. Det bästa 
beviset på hur hetsade våra barn är, kanske är bristen på tillfällen till lek. 
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Yoga 
Ellneby (2000) menar att yoga hjälper de oroliga barnen att slappna av. Det ökar också 
koncentrationen och skärper barns sinnen. Övningarna görs fem- femton minuter varje dag 
(beroende på ålder och hur vana de är). Det är lättare att skapa stämning om man tänder en 
rökpelare eller ett ljus. Yoga för barn kan t ex vara att ligga på rygg och cykla sakta med 
benen. Bli som en båt, ligg på magen, böj upp benen och ta tag i dem med händerna och 
gunga sakta fram och tillbaka. 
Efter yogastunden går man runt och känner på varje barn. Det ger barnet bekräftelse på att du 
sett det. 
 
Den betydelsefulla innemiljön. 
Vid ett handledningstillfälle på en förskola med goda pedagogiska ambitioner bad Ellneby 
personalen tänka tillbaka på hur barndomens älsklingsplats såg ut och kändes. Den plats där 
man kunde uppleva äventyr, känna spänning och lugn och där spontana lekar uppstod. Sedan 
fick de titta sig omkring: Påminner lektionssalen, korridoren och skolgården om din 
älsklingsmiljö? Tyvärr gör den oftast inte det. Vad kan man göra för att förändra? Personalen 
vidtog åtgärder och började med att hänga upp fina band, och glasprismor, måla om och göra 
små mysiga utrymmen i olika teman. 
 
Snoezel är ett holländskt ord och betyder snusa, dåsa, gå ner i varv. Snoezelenmetoden 
används t.ex. på Balders hus i Norrtälje, som är en träningsskola för utvecklingsstörda barn. 
På eftermiddagarna och kvällarna tar de även emot studiebesök och genomför utbildningar i 
snoezelenmetodik och taktil stimulering. Det är också möjligt att hyra de olika rummen per 
timme för att arbeta med barn och vuxna som är i behov av stöd och stimulans. Syftet är att 
utforma en miljö som stimulerar alla sinnen, samtidigt som den får barnen att koppla av och 
känna välbehag. 
Barn måste ha möjlighet att dra sig tillbaka då och då och hämta nya krafter. 
Kanske finns det några rum på skolan som man kan förändra. ”Tillverka” t.ex. vita rummet, 
där man målar väggarna vita, hänger upp en spegelboll i taket, lägger en stor vit madrass på 
golvet och där man spelar lugn musik. Eller ett bollrum, som är fyllt med bollar som ger 
barnen taktil stimulering. Den mångsidiga sinnesstimuleringen som uppstår i de olika rummen 
motverkar stress, höjer medvetenheten och den andliga dimensionen (att lyssna inåt, reflektera 
och fundera) hos barn. 
Det är viktigt med bestämda regler för hur rummen ska användas. Det är stressande för barn 
att veta, att de kan tjata och bråka sig till saker. Barn vill ha trygga vuxna, så att de känner sig 
säkra på vad som gäller. 
 
Tiden 
Ellneby säger i sin bok att för att hjälpa barn att hantera frustration och stress, behöver de 
”tränas” i att vänta. Hjälp barnen att lita på att de kommer att få vad de behöver, även om de 
får vänta lite. ”Den som spar, han har, sitt roliga kvar”. 
Det är viktigt att vara nära barnen, ge dem tid. Visa att de är viktiga. 
Det är också viktigt att prata med föräldrarna om barns behov av att bara vara, och att få sina 
föräldrars tid. 
Elkind (1984) menar att punktlighet och effektivt utnyttjande av tiden blir till mani, och vi 
törs inte slappna av och lugnt invänta vår tid (jag byter till den kassan istället, för den kommer 
nog att gå fortare). 
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Missbruket av hetsen är ett kontraktsbrott. Man brukar tala om två olika sorters 
kontraktsbrott: 
 

• Utvecklingshetsande - kvalitativt. Det sker när vi begär av barnen att de ska förstå 

sådant som ligger utanför deras fattningsförmåga. 

• Krafthetsande - kvantitativt. När vi genom vårt hetsande tvingar barnet att ta till sina 

kraftreserver. 

 

Vi måste antingen minska våra krav eller öka vårt stöd. Det är viktigt att vi då och då träder ut 
ur vårt vuxenperspektiv och inser att det finns mer än ett sätt att uppfatta verkligheten. 
Är kvalitet att ständigt göra någonting, eller att få tid och få välja själv? 
 
Elkind menar också att om vi försöker leva i nuet, och inte bekymra oss om gårdagen och 
morgondagen, kommer våra barn att göra likadant. Man ska ta vara på den tid man har 
tillsammans med barnet, och inte oroa sig för den tid man inte fanns till hands, eller den tid 
man kommer att vara skilda åt. Barn lever i nuet och känner tydligt om man är hos dem 
fysiskt men inte mentalt. 
Konsten att leva är det svåraste barn har att lära sig, och de gör det bäst om deras föräldrar 
själva har en helhetssyn på livet. 
Vi måste se barndomen som ett skede i livet, inte bara som ett förstadium till livet. Att hetsa 
barn att bli vuxna är att våldföra sig på livet genom att prioritera ett stadium framför ett annat. 
 
Solin och Orlick (1998) skriver att för att barn ska uppleva mindre stress är det viktigt att de 
får ha det lite långtråkigt ibland. Vi vuxna har krav på oss att utnyttja varje minut, men detta 
får vi inte överföra på våra barn. Barn behöver ibland tid utan yttre stimulans, för att hinna 
smälta sina intryck och använda sin egen fantasi och kreativitet. 
Man kan också lära barnen enkla och effektiva sätt att handskas med stressen, så att den inte 
blir för tung och svår eller hänger kvar onödigt länge. Det viktigaste är att förstärka barnets 
välmående genom att hjälpa dem att undvika onödig stress.                                                         
Första steget är att visa att du tycker om dem, accepterar dem, respekterar dem och deras 
behov. Försäkra barnen om att deras egenvärde finns kvar även när de gör fel. ”Jag älskar dig 
alltid, men jag tycker inte alltid om det du gör” Lyssna på barnets känslor.  
Respektera deras tankar och känslor. Uppmuntra dem att berätta om sina känslor. Genom att 
acceptera barnets känslor, accepterar du även barnet som en viktig, värdefull person. 
Det andra steget är att lära barnen livsfärdighet, som hjälper dem att inte fastna i bekymmer 
som ofta står utanför deras kontroll. Få dem att inse att det finns saker som de kan påverka 
och saker de inte kan påverka. Visa barnen hur de kan förbereda sig för nya erfarenheter, och 
lära sig något från de gamla utan att hänga fast vid det negativa. Det finns inga 
misslyckanden, bara erfarenheter som man lär sig av! 
Tredje steget är att lära barnen att reglera sin egen spänningsnivå. Dvs. ”att köra på rätt växel” 
och kunna växla upp sig och ner sig. Ett barn som lär sig att skapa ett inre lugn på egen hand, 
får en ”växelspak” för att kunna köra ekonomiskt genom vardagen. 
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Skogen 
Ellneby menar att skogen är en mycket bra plats för att motverka stress. Alla får utrymme och 
alla är aktiva och har möjlighet att hitta sitt ”eget” ställe. 
Professor Roger Ulrich, som starkt betonar miljöns inverkan på människan, menar att vi i 
grunden är anpassade till att leva nära naturen. Vi reagerar med stress när vi är för långt ifrån 
naturupplevelser. I en sjukhusstudie har Ulrich visat att park och natur har en rent läkande 
förmåga, även om man bara får titta på den. De patienter som hade utsikt över att parkområde 
tillfrisknade snabbare, hade mindre ont och var mindre deprimerade än kontrollgruppen, som 
inte hade fått förmånen av denna utsikt. Han kom fram till att troligen är det så att när 
människan ser och upplever naturlandskap påverkar det hormonella processer, vilka i sin tur 
har en positiv inverkan på delar av immunförsvaret. 
I naturen är det lätt att uppnå en balans mellan trygghet och utmaningar. I naturen finns en 
spänning och dynamik som är svår att åstadkomma i en planerad miljö. 
 
Att göra barn medvetna om stress 
Ellneby beskriver vikten av att samtala med barn om vad stress är, och hur det kan upplevas. 
Man kan ta hjälp av den här stressmodellen: 
 

• Första byggstenen: Rita en våg. I ena vågskålen placerar man sådant som 

stressar, den andra fyller man med sådant som man tror motverkar. Samtala 

om vikten av att ha balans i tillvaron. 

• Andra byggstenen: Hjälp barnen att känna igen sina egna stressreaktioner, 

genom samtal. Får de ont i magen, huvudet eller blir de ledsna? 

• Tredje byggstenen: Lär barnen bli uppmärksamma på olika stressituationer. 

Hur känner de sig när de har ont om tid, när föräldrarna grälar, och när de har 

prov? 

• Fjärde byggstenen: Gör barnen uppmärksamma på att det finns olika 

strategier för att bemästra stress. Lär dem samtala om stress, och att lägga in 

pauser. Lär dem ge massage, och att leka och ha skoj. Lär dem att säga nej, 

när det blir för mycket. 

 
Känslor 
Elkind (1984) menar att barn är mera lika oss vuxna i sina känslor än i sina tankar. Det är 
viktigt att tänka på när vi t ex lämnar barnet på dagis. Det räcker inte att ge barnet en 
förnuftsmässig förklaring: ”Vi vuxna måste arbeta för att få pengar till mat och kläder.”  Vi 
måste istället vädja mera till deras känslor än deras intellekt: ”Jag kommer att sakna dig 
hemskt mycket idag och önskar att du kunde vara med mig.” Det visar att separationen är 
nödvändig, men smärtsam för dig också. Genom att besvara barns känslor minskar vi stressen 
av att skiljas från föräldrarna. 
 
Barn är väldigt känsliga när det gäller tecken på hur föräldrarna bryr sig om dem. Om vi 
måste bryta ett löfte, är det mycket viktigt att be om ursäkt, och visa att vi är ledsna för det. Är 
vi ärliga och artiga mot barn, hjälper vi dem att uppfatta sveket som mindre stressande. När vi 
är artiga mot barn visar vi att vi värderar dem som människor och bryr oss om deras känslor. 
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Artighet är en av de enklaste sätten att lätta på stressen för barn, och hjälpa dem att själva bli 
omtänksamma och lyhörda gentemot andra.  
 
Solin och Orlick beskriver några punkter som hjälper barnen att lugna ner sig och kunna 
hjälpa sig själva, när de känner sig stressade och även hur de förebygger stress.                   
 
Stress och avspänning: Avslappning till musik. Lyssna på lugn musik tillsammans med 
barnen. Prata sedan efteråt om hur det kändes, rita gärna tankar och fantasier som kom upp. 
 
Avslappningsträning: Vi är alla födda med förmågan att snabbt kunna växla mellan 
anspänning och avslappning. Vi har både en inbyggd uppvarvningsmekanism (stressreaktion) 
och en nedvarvningsmekanism (avslappningsreaktion). I dagens samhälle är det tyvärr mest 
uppvarvningsmekanismen som aktiveras. Men man kan minska överspänningen, t.ex. ta 
tillvara på energin som kroppen bygger upp för kamp och flykt när man känner sig stressad, 
genom att röra på sig genom lek och fysiska aktiviteter. Andra sätt att bli av med 
överspänningen är att skratta, gråta och att få prata av sig. 
Lär barnet känna skillnad på när musklerna är spända och avslappnade. ”Hård som sten - 
mjuk som bomull.” Spänn olika delar av kroppen och slappna av. För de större barnen kan 
man göra en avslappning på engelska ”Tense your arms- and relax”. 
 
Vad känner jag? Alla känslor som ledsenhet, rädsla, ilska och glädje är livsviktiga. Tyvärr vill 
vi vuxna dämpa våra egna och barns känslor. Barn behöver bli respekterade för sina känslor, 
och få hjälp att sätta ord på dem. Instängda känslor kan istället dyka upp som kroppsliga 
krämpor senare i livet. Den känsla vi har svårast för är nog ilskan. Efter ett ilskeutbrott, när 
det åter går att nå barnet, är det viktigt att prata med det. Säga att det är okej att bli arg, men 
man får inte göra sig själv eller någon annan illa.  
Sagoläsning ger barnen en bra möjlighet att leva sig in i och analysera egna och andras 
känslor. Barn kan ha lättare att berätta om sina känslor om man ritar olika ansikten, glad, 
ledsen, sur osv. som barnen får berätta till. Detta kan hela familjen göra vid t ex kvällsmaten. 
Även när barnen leker rollekar övar de mycket på känslor.  
 
Lugn och koncentration: Andning och känsla hänger ihop. När vi är lugna andas vi djupt och 
lugnt. När vi blir rädda eller stressade andas vi snabbare och ytligare högre upp i bröstet. 
Kopplingen mellan känsla och andning kan vi lära oss att utnyttja till vår fördel. När man t ex 
känner sig nervös eller spänd kan man ta ett djupt andetag och sedan långsamt andas ut för att 
underlätta en djup magandning. Den lugna magandningen sänder lugna signaler till hjärna 
som balanserar sig. Genom träning kan även barn lära sig att lugna ner sig på det här enkla 
sättet. Man kan inte säga ”koncentrera dig på det du gör” till ett barn som inte har övat på 
koncentration, för det vet inte hur man samlar sig. Ballongknepet: Låtsas att du är en ballong 
som ingen blåst upp förut. Andas in långsamt, ballongen fylls, andas sedan långsamt ut luften 
ur ballongen. Ett annat tips för att öka sin koncentration, är att räkna sina andetag. 
 
Guldkorn i vardagen: Vi bombarderas av miljontals intryck dagligen genom våra sinnen. Som 
tur är kan hjärnan sovra. Bara ca två procent av alla intryck som når våra sinnen 
uppmärksammas av vårt medvetna jag. Tänk så betydelsefullt det är vilka två procent som 
uppmärksammas. Man kan vänja sig vid att uppmärksamma det ljusa i tillvaron. Genom att 
lära barnen att bli uppmärksamma på positiva saker, små guldkorn, i deras liv, lär vi dem att 
känna och handla på ett positivt sätt. Vi lär dem samtidigt att hantera negativa känslor och 
vända hinder till möjligheter. Lär barnen att själva leta efter guldkorn i vardagen. Det hjälper 
barnen att hitta, känna igen, uppskatta och minnas saker som annars hade gått obemärkt förbi. 
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Mitt eget ställe: Barn tycker om att drömma sig bort till ett eget ställe. Ett verkligt eller ett 
som finns i fantasin. Detta har positiva hälsoeffekter. Om man mentalt är på ett lugnt och 
trivsamt ställe så uppfattar hjärnan detta lugn och både hjärnan och kroppen varvar ner. 
Upplev din drömplats med alla sinnen, känns det några dofter? Vad ser du? Vad hör du? Då 
blir platsen mera levande. Det egna stället ska vara en positiv tillflyktsort, när barnen behöver 
koppla av och samla sig. Om barnet berättar om sitt eget ställe, så kom ihåg att lyssna 
respektfullt och att ingenting är rätt eller fel. 
 
Positivt tänkande: Vi för ett ständigt inre samtal. Många av dessa är värderingar om oss 
själva. Ju mer vi använder dessa tankar, desto djupare rotar de sig inom oss. Vi kan lära oss att 
uppmärksamma våra negativa automatiska tankar, vända dem och ersätta dem med positiva. 
Vi kan uppmuntra barnen att leta efter det positiva i sig själva, i andra och i sina upplevelser 
varje dag. Vi kan påminna dem om att ”peppa” sig själva, att i tankarna se sig själv klara av 
saker. Det är viktigare att de kan berömma sig själva, än att vi vuxna gör det. Barn som är 
beroende av vuxnas godkännande och gillande blir osjälvständiga barn.  
 
Att byta tankekanal: Hjärnan fungerar så att vi i regel inte har någon kontroll över när en 
känsla tar tag i oss, och inte heller över vilken känslan är. Vi kan däremot påverka om vi ska 
handla efter den känslan. Att ”byta tankekanal” är ett effektivt sätt att hjälpa barn att lära sig 
förstå, hur de fokuserar sina tankar och minskar sin oro och ängslan. Alla barn i vårt samhälle 
har erfarenhet av att med fjärrkontrollens hjälp, kunna byta kanal på TV: n och direkt få nya 
bilder och intryck. De kan klicka sig igenom kanalerna för att hitta något de gillar, och snabbt 
byta kanal om de ser något som gör dem rädda. Samma idé används för att byta tankekanal. 
Låtsa att hjärnan är som en TV, som har en gladkanal, en argkanal, en ledsenkanal, en 
räddkanal osv. Byt kanal genom att låtsa att du har en fjärrkontroll i din hand. 
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4. METOD 
 
Jag har gjort en enkätundersökning för att få elevernas perspektiv på mina frågeställningar. 
Jag har delat ut enkäter till samtliga elever i tre olika klasser, i en fyra, en sexa och en åtta, 
sammanlagt 52 stycken, på samma skola. Jag valde dessa åldersgrupper för att jag ville ha lite 
spridning på åldrarna och för att jag tycker att skolan förändras ganska mycket när eleverna 
börjar ”högstadiet”. Jag tyckte att det var intressant att se om det märktes någonting på 
elevernas svar. 
På skolan går eleverna från förskoleklassen till nian. Det är ca tre klasser i varje årskurs. I år 6 
kommer det elever från andra skolor (som inte har år 6-9) och blandas upp med de gamla 
klasserna. Skolan ligger i ett ganska lugnt område i en mellanstor stad i Sverige. Jag valde 
dessa klasser för att jag tyckte att det var intressant att få reda på hur barn och ungdomar i 
olika åldrar upplever stress. 
Jag valde att använda mig av enkäter för att jag ville ha svar från många elever. Jag tyckte att 
intervjuer skulle ta onödigt mycket tid, jag tror att jag kunde få ut nästan samma resultat 
genom enkätundersökningen eftersom mina frågor är formulerade på ett sådant sätt att barnen 
lätt kan tyda dem, svara och utveckla. Hartman (1993) skriver att ett vanligt fel är att man tar 
med för många frågor. Då blir de tillfrågade ouppmärksammade vilket leder till former av 
bortfall och kvalitén försämras. Jag tyckte att sju frågor passade bra. Med dessa sju frågor fick 
jag med det jag ville ta reda på utifrån min problemformulering.  
I min sammansättning av enkäten har jag utgått från kapitlet i Ylva Ellnebys bok som heter 
”Intervju med förskolebarn om stress” Jag har omarbetat frågorna så att de ska passa min 
åldersgrupp, och även lagt till en del frågor. 
Jag har ställt sju frågor till eleverna om deras tankar om stress. Frågorna har ett antal 
svarsalternativ, som jag även kompletterar med en följdfråga, där eleverna kan uttrycka sina 
egna tankar kring svaret. Se bilaga 1. I mitt enkätresultat har jag skrivit ner en del av 
elevernas tankar för att tydliggöra deras svarsalternativ.  
Dessa elever hjälpte mig med undersökningen: 
 
Tabell 1. Översikt över eleverna som svarat på enkäterna 
 

 År 4 År 6 År 8 
Pojkar 7 13 9 
Flickor  10 6 7 
Totalt 17 19 16 
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5. RESULTAT 
 
Först ska jag nu presentera enkätsvaren, i enkla tabeller, fråga för fråga. Efter varje 
slutresultat, följer elevernas utveckling av sina svar. De exempel som jag ger är ett urval av de 
mest förekommande svaren. Alltså om flera elever svarat likadant så tar jag med det 
exemplet. Jag tar också med andra exempel som jag tycker är relevanta för min undersökning. 
Sist följer en slutsats av enkäterna, där man får en klar bild över vad de tillfrågade eleverna 
tyckte. 
På fråga 1 analyserade jag först resultatet och delade upp det på pojkar och flickor. Men jag 
slog sedan ihop tabellerna eftersom det endast visade skillnad i ett fall (se mina kommentarer 
efter fråga 1) 
 
5.1 Enkätsvar 
 
Här följer elevernas svar på enkäten om stress. Enkäten finns som bilaga 1. De frågor jag 
utgick ifrån var: 
 
1. Hur känner sig en person som är stressad? 
2. Kan stress vara bra? 
3. Vilka tycker du stressar mest, vuxna eller barn? 
4. Känner du dig stressad någon gång? 
5. Känner du dig stressad i skolan? 
6. Märker du när du är stressad? 
7. Kan man göra någonting för att slippa stress? 
 
 
 
 
1. Hur känner sig en person som är stressad? 
 
 År 4 År 6 År 8 Totalt 
Upptagen , har bråttom   6   4   8   18 
Mår dåligt   6   4   2   12 
Trött   1   6   0   7 
Arg   3   1   0   4 
Övrigt/ Vet ej   1   4   6   11 
 
”Går fort, pratar fort.” (år 8) 
”Olika från person till person.” (år 8) 
”Kittlande, jobbig känsla i magen.” (år 6 och 8) 
”Upptagen, har ingen tid för att vila, har ont i huvudet.”  (år 6)  
”Orolig, utkörd.” (år 6) 
”Trött och arg.” (år 4 och 6) 
”Mår dåligt” (år 4) 
 
De flesta hade en bild av hur en stressad person känner sig. Det som skilde sig var att det i år 
4 var en pojke och fem flickor som svarade att man mår dåligt. Många av de symtom som 
barnen kände igen på stress kan man också finna i Ellnebys bok (2000) där hon beskriver 
olika signaler på stress. Det var tre pojkar i år 8 som svarade Vet ej, de svarade ganska kort 
och negativt på alla frågorna, antagligen orkade de inte engagera sig. 
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2. Kan stress vara bra? 
 
                                        
  JA JA & NEJ NEJ VET EJ 
 
Klass 4 0 5 12 0 
Klass 6 1 6 12 0 
Klass 8 1 8 6 1 
Totalt 2 19 30 1 
 
JA:  ” Om man är lat kan det vara bra” (år 8) 
 
JA & NEJ: ”Man kan få adrenalinkickar”. (år 8) 
 ”Man får något gjort, man glömmer saker.” (år 8)  
 ”Jobbar bättre, men kan vara skadligt för hälsan.” (år 8) 
 ”Bra när man tävlar, men när det gäller skolan är det inte bra.” (år 6) 
 ”Man vaknar till, men är arg.” (år 6) 
 ”Man slarvar, men det går snabbare.” (år 4 och6) 
 ”Man lär sig planera dagen bättre till nästa gång så man inte behöver stressa”                  
 ( år 4) 
 
NEJ:  ”Aldrig” (år 8) 
  ”Det är farligt” (år 8) 
  ”Man blir trött och tjurig.” (år 6) 
  ”Man ska inte stressa.” (år 6) 
  ”Man kan bli utbränd.” (år 6) 
  ”Man får högt blodtryck, magsår och skadar hjärnan.” (år 4 och 6) 
  ”Bättre att inte stressa, man kan få ont i huvudet.” (år 4 och 6) 
  ”Man kanske stressar när man kör bil, och så krockar man” (år 4)   
 
VET EJ: --- 
 
58 % av eleverna tyckte inte att stress kunde vara bra på något sätt. Detta är ganska förstårligt 
tycker jag eftersom stress nästan alltid framförs i massmedia som något negativt och dåligt. 
Åttorna däremot har börjat inse att stress även kan vara till nytta, kanske har de börjat 
uppmärksamma det på sig själva, men också börjat bli mera kritiska till det information som 
massmedia ger.  
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3. Vilka tycker du stressar mest? 
 
                           VUXNA             BARN            VET EJ 
 
Klass 4  15 2 0 
Klass 6 14 1 4 
Klass 8 13 2 1 
Totalt 42 5 5 
 
VUXNA: ”Dom vet inte vad de ska göra”. (år 6) 
 ”Vuxna måste arbeta fortare på jobben än barnen.” (år 6) 
 ”De glömmer saker och blir arga.” (år 4 och 6) 
 ”De har mycket att tänka på.” (år 4, 6 och 8) 
 ”De skakar.” (år 6) 
 ”Det märker jag hemma.” (år 6) 
 ”De säger jämt att de är så stressade.” (år 6) 
 ”Passa bussen, samtal, tvätt” (år 4) 
 
BARN: ”Barn vill hinna med så mycket som möjligt”. (år 6) 
 ”Jag själv är det, nu när det är massa prov.” (år 8) 
 ”När dom ropar ta fram min tröja och t.ex. springer genom hela huset” ( år 4) 
 
VET EJ:  --- 
 
Ca 80 % av eleverna var eniga om att vuxna stressar mer än barn. I litteraturen kan man läsa 
om att vuxna medverkar på många sätt i barnens stressade situationer. Ellneby skriver t.ex. 
om många vuxenkontakter, skilsmässa, arbetslöshet, idrottsaktiviteter och skolan. Barnen 
upplever säkert de vuxna stressande i dessa situationer. De hör nog också ofta vuxna tala om 
hur stressade de är, Lindberg och Lindberg skriver att stress är ett ord på modet.  
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4. Känner du dig stressad någon gång? 
 
                                               JA                      NEJ             VET EJ 
Klass 4  14 2 1 
Klass 6  18 1 0 
Klass 8  10 4 2 
Totalt  42 7 3 
 
JA: ”När man har många läxor, åka och träna vid en viss tid, höra av sig till sina  
 vänner, och göra ärenden.” (år 8) 
 ”När ett arbete ska vara klart och det är något bra på tv.” (år 8) 
 ”När man inte hinner med allt.” (år 6 och 8) 
 ”När man vaknar 7.55.” (år 4 och 8) 
 ”När jag ska försöka göra flera saker samtidigt.” (år 6) 
 ”När jag gjort något dumt.” (år 6) 
 ”Nästan jämt har jag något att tänka på eller göra.” (år 6) 
 ”När man springer” (år 4) 
 ”När man ska till skolan eftersom mamma börjar 7.30” (år 4) 
 
NEJ: --- 
 
VET EJ: --- 
 
81 % av eleverna svarar att de känner sig stressade någon gång. Antalet elever som svarar JA 
på frågan minskar i år 8. Kanske har de lärt sig att planera och slappna av. Alla tjejerna i år 8 
har svarat JA och de som svarade Nej och Vet ej i år 8 var killar. Jag hoppas inte att de har 
anpassat sitt liv efter det höga tempot, så att de inte längre märker att de är stressade. 
Oftast när eleverna känner sig stressade är när de har bråttom och ont om tid. Detta stämmer 
väl överens med resultatet i fråga 1. 
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5. Känner du dig stressad i skolan? 
 
                               JA                     NEJ              VET EJ 
Klass 4  6 9 2   
Klass 6  3 13 3 
Klass 8  9 6 1 
Totalt  18 28 6 
 
JA:  ”När det är prov eller arbete som ska vara klart” (år 8) 
 ”När jag vet att jag är sen till lektionerna”  (år 6 och 8) 
 ”Jämt nästan” (år 6) 
 ” När man varit sjuk och ska ta igen det i skolan” (år 6) 
 ” När man ligger efter” (år 4) 
  
NEJ: ”Jag brukar inte vara stressad” (år 4) 
 ”Jag blir aldrig riktigt stressad, för jag vet att det blir bättre om man tar det lugnt  
 och tänker” (år 4) 
 ”Aldrig” (år 4) 
 
VET EJ: --- 
 
Vad man kan se i den här tabellen är att de som går i sexan verkar ha ett bra klimat i skolan 
och klassen, eftersom bara tre stycken känner sig stressade där. Däremot kände sig arton av 
dem stressade på föregående fråga. Jag ser tydligt att stressen ökar när eleverna börjar 
högstadiet. Det blir stressigt när de ska springa mellan lektionerna, de känner även stress över 
alla prov och arbeten som ska göras. Det är kanske i de åldrarna som avslappningsövningar 
borde genomföras, istället försvinner de nästan helt. 
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6. Märker du när du är stressad? 
 
  JA                    NEJ              VET EJ 
Klass 4  12 4 1 
Klass 6  16 1 2 
Klass 8  12 2 2 
Totalt  40 7 5 
 
JA: ”Skakis, hög puls, irrig” (år 8) 
 ”Jag har svårt att tänka” (år 4 och 8) 
 ”När man springer fram och tillbaka” (år 6 och 8) 
 ”Jag blir orolig”  (år 6) 
 ”När jag inte hinner tänka” (år 4) 
  
NEJ: ”För jag är så stressad” (år 6) 
 
VET EJ:  --- 
 
Det är positivt att eleverna känner av när de är stressade, för då har de en möjlighet att göra 
någonting åt det. De 4 som har svarat Nej i år 4, har även svarat nej på fråga 5. Så 
förhoppningsvis känner de sig trygga och inte stressade i skolan. 
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7. Kan man göra någonting för att slippa stress? 
 
  JA                    NEJ               VET EJ 
Klass 4  10 4 3 
Klass 6  13 0 6 
Klass 8  11 1 4 
Totalt  34 5 13 
 
JA: ”Man kan äta” (år 8) 
 ”Klämma på en stressboll” (år 8) 
 ”Gå ut i skogen eller läsa” (år 8) 
 ”Få mera tid på sig när man ska göra ett arbete” (år 8) 
 ”Planera bättre” (år 4, 6 och 8) 
 ”Ta det lugnt och tänka efter” (år 4, 6 och 8) 
 ”Slappa, skita i allt, sova” (år 4 och 8) 
 ”Andas ut, lyssna på musik”  (år 6) 
 ”Göra läxorna tidigare” (år 6) 
 ”Dricka öl” (år 6) 
 ”Göra en sak i taget ganska sakta” (år 6) 
 ”Gå upp i lagom tid” (år 4) 
 ”Flytta ut på landet och lev på det de odlar, ta inte mediciner för att slippa stress”  
 (år 4) 
 ”Försöka passa tider” (år 4) 
  
  
NEJ: ”Man kan försöka slippa, men jag tror inte att det går att slippa helt” (år 4) 
 
VET EJ: ”Man kan inte strunta i allt, och man kan inte sitta uppe hela nätterna för att få  
 det gjort” (år 8) 
 
Här tycker jag att man har svaret på, att så få i år sex kände sig stressade i skolan (fråga 5). De 
verkar prata och jobba mycket med vad man kan göra för att slippa stress. De har många bra 
förslag t.ex. lyssna på musik, planera, göra en sak i taget. Att man ska planera bättre, ta det 
lugnt och tänka efter, fanns med i alla klasserna. Jag tycker att det är positivt att så många har 
förslag på vad man kan göra för att slippa stress. Jag hoppas att de förverkligar sina svar när 
de känner  sig stressade (då menar jag inte de som har skrivit, dricka öl, slappa och skita i allt) 
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5.2 Slutsats enkäter 
 
Här nedan följer en sammanställning över resultatet som enkätundersökningen gav, för att ni 
som läsare ska få en överskådlig bild av varje klass. I min resultatdiskussion återkommer jag 
till dessa slutsatser. 
 
Klass 4 

• Många säger att man mår dåligt av stress. Man får ont i huvudet och magen. 
• Alla utom två tycker att de vuxna stressar mest, de har mycket att göra på jobbet och 

hemma. 
• Alla flickor svarar att de känner sig stressade någon gång och då oftast på morgonen 

och om de har mycket läxor på eftermiddagen. 
• Det är lika vanligt att pojkarna känner sig stressade i skolan som flickorna. 
• Största delen av flickorna märker när de är stressade, de får ont i huvudet och blir på 

dåligt humör. 
• En flicka svarar att hon sällan är stressad, eftersom hon vet att det är bättre att ta det 

lugnt och tänka först. 
• Många har bra förslag på hur man ska undvika stress, genom att ta det lugnt och lära 

sig att passa tiden. 
 
Klass 6 

• Nästan alla eleverna svarar att en stressad person känner sig trött och arg. 
• De flesta tycker inte att stress är bra. Men vissa förknippar det med tävlingar och 

tycker då att det kan vara ganska bra. 
• En flicka svarar att barn stressar mest, eftersom de vill hinna med så mycket. De 

andra (förutom de som svarade vet ej) tycker att vuxna stressar mest, eftersom de har 
så mycket att tänka på, lägenhet, räkningar, bilen och sina barn. 

• Alla eleverna utom en pojke svarar att de känner sig stressade någon gång. De blir 
stressade när de ska göra flera saker på en gång. 

• I skolan känner sig de flesta inte stressade. Men en pojke känner sig stressad nästan 
jämt. 

• De märker när de är stressade för då är de arga och tjuriga och springer runt. Gör 
saker fort, som ändå går fel. 

• De flesta tycker att man måste lära sig att ta det lugnt. En pojke tycker att man ska 
dricka öl, för att slippa stress 

 
 
Klass 8 

• Hur stress visar sig skiljer från person till person tycker två pojkar. 
• Många tycker att stress är farligt. Men det är bra om man ska få något gjort snabbt. 
• De flesta tycker att vuxna har det stressigt på jobbet och med sysslor hemma. En flicka 

tycker att barn har det stressigare, eftersom hon själv har prov snart. 
• Alla flickorna känner sig stressade ibland, oftast på morgonen och när det är prov. 
• Många killar svarar nej på frågan om de känner sig stressade någon gång. 
• I skolan stressas de av korta raster och mycket läxor. 
• Killarna tycker att man ska ”slappa”, äta och sova för att slippa stress. 



 27 

6. RESULTAT DISKUSSION 
 
I det här kapitlet kommer jag att försöka väva ihop all den intressanta information som jag 
har fått ihop genom enkätundersökningar och litteraturstudier. Jag utgår ifrån mina 
tidigare frågeställningar för att få struktur på mitt arbete.  
 
 

     Vilka är orsakerna till stress anser barn ? 
 
Det är många olika situationer som stressar människan. Även barn lever i ett stressat 
samhälle. Ellneby (2000) beskriver många olika situationer som påverkar barns stress. Ett 
exempel är att barn nuförtiden får träffa väldigt många olika vuxna människor, som de ska 
försöka få förtroende för. Skilsmässa är också en stor stressfaktor hos barn. De känner sig 
skyldiga och får bära ett alltför stort ansvar. Jag tror att det är vanligt att barn inte får vara 
barn, och leka fritt tillräckligt länge. De tvingas in i vuxenvärlden för tidigt. De ska klä sig 
som vuxna, prata som vuxna och bete sig som vuxna. Det måste kännas väldigt stressande 
när kroppen egentligen inte är mogen. Elkind (1984) skriver i sin bok att barn ser för 
mycket och för komplicerade saker på TV: n. Samma sak gäller ju då barn tittar på 
vuxenprogram, fast de inte är mogna för att ta emot den informationen. Elkind skriver att 
TV-barn ser mycket mera än de någonsin kommer att förstå.  
Ellneby menar att barn har för fulltecknade almanackor. Då utsätts hjärnan för alltför 
många sinnesintryck, vilket medför att barnet går upp i varv, blir spänt och oroligt. En 
flicka i år 8 svarar i enkätundersökningen att hon känner sig stressad när hon har många 
läxor samma dag som hon ska åka och träna vid en viss tid. Hon vill hinna höra av sig till 
sina vänner, och hon måste göra ärenden. Har den här flickan någon fri tid? 
I enkätstudien fick jag fram att många elever känner sig stressade i skolan, och främst när 
det är prov, många läxor och korta raster. Ellneby menar att skolan utsätter barn för 
kronisk stress eftersom den hela tiden bygger på prov och kontroller. Det är också 
stressande för barn att aldrig hinna göra färdigt någonting, utan hela tiden kastas från det 
ena till det andra. Detta märks också tydligt i enkätsvaren. Eleverna blir stressade när de 
har arbeten som ska vara klara vid en viss tid, och de känner att tiden inte kommer räcka 
till. En flicka skriver att hon måste springa till lektionen, och måste göra ”det-och-det” 
innan lektionens slut. När hon kommer hem är hon skittrött men måste ändå göra läxorna.  
 
 
Hur känner och beter sig stressade barn? 
 
Stress kan visa sig på många olika sätt. Enligt mina enkätundersökningar märker eleverna 
att de är stressade genom att de är arga och tjuriga. De har hög puls och skakar. De har 
svårt att tänka och får en jobbig känsla i magen. De får huvudvärk och de springer fram 
och tillbaka.  
Många av dessa symptom tar Ellneby (2000) upp i sin bok. Hon skriver att om flera av 
dessa symptom visar sig samtidigt och vid flera tillfällen, kan det vara en signal på att 
barnet behöver hjälp med sin stress. 

 
Vid Karolinska institutet har man kommit fram till att ökningen av allergier beror på 
ökningen av stress. Stress sätter ner immunförsvaret, som då inte kan försvara sig mot 
allergiframkallande ämnen. Jag har inte tänkt på att stress kan visa sig på så många olika 
sätt. Därför är det viktigt att det har börjat forskas och skrivas mycket inom det här 
aktuella området. Det gäller att ha informationen för att kunna observera sina elever och 
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tolka deras signaler på rätt sätt. Nu vet man att allergi kanske inte bara är en allergi, och 
ett sprucket tandkött är inte bara ett sprucket tandkött.  
Många stressade barn tar lätt till våld, både fysiskt och psykiskt. De trotsar och är 
destruktiva. Tyvärr tolkas deras uppförande som ett dåligt beteende istället för ett rop på 
hjälp. 
 
 
 Kan barn göra något för att slippa stress? 
 
De tillfrågade eleverna hade många bra förslag på vad man kan göra när man känner sig 
stressad. T.ex. planera bättre, klämma på en stressboll, gå ut i skogen, läsa, ta det lugnt 
och tänka efter, andas ut och lyssna på musik.   
Ellneby framhäver att massage är otroligt viktigt och bra, både för att förebygga och 
behandla stress. Beröring är ett livsviktigt behov både hos barn och hos vuxna. I det 
stressade samhälle vi lever i kanske föräldrarna inte hinner ta så mycket i sina barn som 
barnen har behov av. Då kan en stunds massage i skolan hjälpa barnet att tillgodose sitt 
behov. Ju mer beröring ett barn får under uppväxten, desto självständigare kommer det att 
bli.  
Ett annat sätt att lära barn att slappna av på är enligt Solin och Orlick (1998) att låta dem 
tänka på sitt favoritställe, ett påhittat eller riktigt ställe. Om man mentalt är på ett lugnt 
och trivsamt ställe så uppfattar hjärnan detta lugn, och både hjärnan och kroppen varvar 
ner. I enkätundersökningen skriver en flicka att när man blir stressad är det bara att sluta 
med det man gör. Tänk vad bra om den här flickan visste om hur avslappande det är att 
ha ett favoritställe att tänka på.  
Skogen är en mycket bra plats för avslappning. Alla har utrymme och möjlighet att 
antingen vara i grupp eller gå iväg och tänka själv en stund. En flicka i år fyra skrev att 
man kunde flytta ut på landet och leva på det de odlar där, för att slippa stress. Kanske har 
stressen ökat pga. att så många bor inne i städerna. Människan behöver utrymme för att 
må bra. 
Det är viktigt att försöka leva i nuet och inte bekymra sig om gårdagen och morgondagen. 
Om vi försöker ha en helhetssyn på livet, så för vi också över det på barnen. I enkäterna 
tycker alla utom tio att de vuxna stressar mest. De ser sina föräldrar kasta i sig frukosten, 
springa till bilen, köra fort och klaga på medtrafikanterna, arbeta hårt och komma hem 
sent. Lever barnen i ett sådant tempo smittar det av sig även på dem. Vi måste ta tillvara 
på den tid vi har tillsammans med barnen. Vi får inte bekymra oss för den tid vi inte finns 
tillhands för dem. Var närvarande när du umgås med barn. De märker direkt om du bara 
är fysiskt närvarande.  
Lär gärna barnen att slappna av till musik. Det krävs träning men ger resultat. Man kan 
också öva avslappning genom att spänna olika muskler i kroppen och sedan slappna av. 
Vet man hur det känns när man t ex är spänd i axlar och nacke, har man även lättare att 
slappna av. Solin och Orlick (1998) tycker det är viktigt att ta vara på guldkorn i 
vardagen. Lär barnen se det ljusa i tillvaron. Uppskatta de små sakerna, som annars 
kanske hade gått obemärkta förbi. Att byta tankekanal är ett annat sätt att minska stress 
på. Att lära sig att koppla ifrån för att minska oro och ängslan, och istället koppla på 
sådant som man tycker om och som lugnar.  
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7. AVSLUTNING 
 
Det har varit ett mycket intressant område att arbeta med. Det märks att det är på senare 
tid som man börjat uppmärksamma stressen och hur den påverkar barn, eftersom största 
delen av litteraturen är relativt ny. Jag tycker att det är lite skrämmande att lärarna och 
skolan verkar göra så lite för att förebygga stress och hjälpa barn som redan är utsatta.    
T. ex massage och ”mitt eget ställe” som passar i alla åldersgrupper borde alla kunna 
använda sig av. Bara eleverna får vänja sig, så tycker de inte att det är något konstigt.  
Jag känner att jag skulle vilja ha en egen klass, där jag i lagom takt kunde börja införa 
avslappnande övningar och ge eleverna tips på hur de själva kan undvika eller åtminstone 
minska stressen. Genom att planera sin tid, leva i nuet och inte oroa sig för mycket över 
det som ska komma, ta sig tid att ibland inte göra någonting.  Jag är övertygad om att det 
ger resultat.  
I Lpo står det på sidan 8 att ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande 
glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter”. Det är vår uppgift att eleverna ska utvecklas på det här sättet. Vi ska få dem 
att utvecklas i lagom takt, ingen ska känna sig stressad över att de inte har kommit lika 
långt som kompisen. De ska förstå att alla lär sig olika fort och på olika sätt.  
 
Jag är tacksam för alla fina svar som jag fått på mina enkäter. Många har skrivit långa och 
berättande svar. Några killar har däremot svarat nej på alla frågorna, så man vet inte hur 
trovärdiga de är. Men eftersom jag gav ut ett ganska stort antal enkäter, så gav de ändå ett 
bra underlag för mitt arbete. 
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Pojke      Flicka                          Klass_____                                                            Bilaga 1 
 
                                                                                                         
1.  Hur känner sig en person som är stressad?                                          
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________      

 

                                                                                               Ja         Ja & Nej       Nej      Vet ej 
2.  Kan stress vara bra?                                                                                              
 
Ge exempel _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________        

___________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                           Vuxna         Barn      Vet ej 
3.  Vilka tycker du stressar mest?                                                                                   
 
Hur märker du det?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________            

___________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                        Ja                  Nej          Vet ej 
4.  Känner du dig stressad någon gång?                                                                          
 
När?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
  Ja                 Nej          Vet ej 
5. Känner du dig stressad i skolan?                                                                               
 
När?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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                                                                                                        Ja                  Nej          Vet ej 
6.  Märker du när du är stressad?                                                                                   
 
Hur?_______________________________________________________________________      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
                                                                                                       Ja                   Nej          Vet ej  
7.  Kan man göra någonting för att slippa stress?                                                           
 
Vad?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


