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SAMMANFATTNING

Mitt syfte med detta examensarbete är att få djupare kunskaper inom området
stress eftersom det blir ett allt större problem i vårt samhälle. Jag vill undersöka
elevernas och personalens uppfattning om stress. I arbetet för att motverka stress i
skolan är avslappning en del. Jag vill ta också reda på om avslappningsträning ger
en positiv effekt på barn.

Mina frågeställningar handlar om stress, hur den yttrar sig, vilka orsakerna är och
hur man kan motverka stress hos barn. De innehåller också frågorna hur barn
upplever stress och avslappning och slutligen hur barn reagerar på avslappning.

Arbetet bygger på, förutom litteraturstudier, två empiriska studier. En kvalitativ
med intervjuer av lärare och en kvantitativ elevundersökning med enkäter. Genom
intervjuerna fick jag reda på lärares tankar kring stress, hur stress påverkar barn och
hur man kan arbeta för att motverka stress i skolan.nkäterna gav mig svar på barns
uppfattning om stress och avslappning.

De intervjuade lärarnas uppfattning gällande barn och stress stämmer överens med
litteraturen men litteraturen ger en vidare bild av problemet. Litteraturstudierna
visar även på att regelbunden avslappningsträning ger positiva effekter på barn, de
koncentrerar sig bättre, sover bättre och känner lugn och säkerhet. För att dessa
goda effekter ska visa sig krävs det att man tränar avslappning under en längre tid.
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1 BAKGRUND

Dagens samhälle blir mer och mer stressat. Allt ska effektiviseras och även barnen
dras med i denna utveckling. Det anses vara status att ha en fulltecknad almanacka
och tiden för att ”bara vara” är mycket liten. När jag har varit på skolor i samband
med praktik har jag upplevt barnen bråkiga och överhuvudtaget uppe i varv. Då har
jag ställt mig frågan vad detta beror på. En faktor är stress. Det är bevisat genom
den forskning jag har tagit del av att stress orsakar många problem. Dessa problem
känner jag att jag vill förändra. Ett av mina mål som lärare är att skapa lugna och
harmoniska barn som är trygga i sig själva och vågar visa tillit till sina kamrater och
vuxna. Ett steg mot att motverka stress hos barn och få dem lugna och harmoniska
är avslappning. Därför har jag valt att skriva om både avslappning och stress
eftersom det ena hjälper att motverka det andra. I läroplanen framgår hälsans
betydelse för barn, under rubriken Mål och riktlinjer står det:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola
• har grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse

för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön, (Lpo 94 s. 12)

 

 Jag kom in på ämnet i samband med en fördjupningsuppgift i idrott. Där valde jag
att skriva om barn och stress då jag läste Y. Ellnebys bok ”Om barn och stress och
vad vi kan göra åt det”, som gav mig inspiration till skrivandet. En annan
inspirerande bok är ”Visst kan du - livsfärdighetsträning för skola och förskola” av
T. Orlick & E. Solin, där det presenteras en mängd olika övningar som bidrar till
ökad livskvalité hos barn, bland annat avslappning som jag är speciellt intresserad
av. Till examensarbetet blev jag nyfiken på om avslappning verkligen har en positiv
inverkan på barn. Därför ville jag testa att göra ett avslappningsprogram med elever
under en praktikperiod för att jämföra resultatet med forskningen.
 

 

 

 2 SYFTE
 

 Mitt syfte med detta examensarbete är att få djupare kunskaper inom området
stress eftersom det blir ett allt större problem i vårt samhälle. Jag vill undersöka
elevernas och personalens uppfattning om stress. I arbetet för att motverka stress i
skolan är avslappning en del. Jag vill också ta reda på om avslappningsträning ger
en positiv effekt på barn.
 

 

 

 

 

 



 3 PROBLEMFORMULERING
 

 I arbetet har jag utgått från följande frågeställningar:
 

∗ Hur yttrar sig stress och vilka är orsakerna?
 

∗ Hur kan vi motverka stress i skolan?
 

∗ Upplever personalen på en skola barn stressade, på vilket sätt och hur vill de
åtgärda problemet?

 

∗ Hur upplever barn stress och avslappning?
 

∗ Hur reagerar barn på regelbunden avslappning?

4 LITTERATURGENOMGÅNG

4.1 Definition

Det engelska ordet relax betyder avslappning, avspänning och avkoppling. På
svenska har dessa ord olika betydelse, men de är alla metoder till att motverka
stress. Här följer en närmare definition på orden och även på ordet stress.

4.1.1  Avslappning

När en människa är avslappnad har hon en minimal spänningsnivå i alla muskler i
kroppen. Den muskulära avslappningen medför också en mental avslappning där
man känner lugn, säkerhet och trygghet (Solin 1994).

4.1.2 Avspänning

Avspänning innebär att spänningsnivån i musklerna minskas ner till normal nivå
och man avlägsnar överspänningar (Setterlind & Uneståhl 1977). Det innebär i sin
tur att man har rätt spänningsnivå i de rätta musklerna medan övriga muskler är
avslappnade (Solin 1991).



4.1.3 Avkoppling

Avkoppling innebär att alla yttre signaler som ljud och ovälkomna tankar förs bort
och man berörs inte utav dem. Man sjunker in i ett lugnt och behagligt tillstånd och
glider från tid och rum (Solin 1991). Exempel på avkoppling kan vara att gå i
skogen, lyssna på musik eller läsa en bok. Meditation är en annan form av
avkoppling (Holmsäter & Holmsäter 1995).

4.1.4 Stress

Stress är det engelska ordet för spänning eller tryck (Ellneby 1999). Det stämmer
överens med vad som händer med kroppen då vi är stressade på ett negativt sätt. Vi
spänner hela kroppen, drar upp axlarna, biter ihop, det blir en klump i magen och
det spänner i leder och muskler (Solin & Solin 1994). Stress är en reaktion på när vi
utsatts för alltför stora fysiska, emotionella eller intellektuella krav och påfrestningar
(Ellneby 1999). Forskares definition är: ”Med stress menas varje händelse där yttre
och/eller inre krav belastar eller överstiger resurserna hos en individ eller ett socialt
system.” (Solin 1991, s. 12). Det blir alltså en obalans mellan upplevda krav och
egna resurser (Solin 1991). Men vetenskapen klassar inte automatiskt stress som
något negativt (Solin & Solin 1994).

4.2 Vad är stress?

Citatet nedan ger en bild av stress under två olika tidsepoker och vid två olika
händelser, men som ger samma reaktion.

Det är på stenåldern. En flicka är ute och samlar bär när det plötsligt dyker upp en varg.
Larmet går. Kroppen sätter in alla resurser på kamp eller snabb flykt, stresshomon utlöses,
normala funktioner sätts ned. Det är helt i sin ordning vid verklig fara och flickan blir
snabbare och starkare än vanligt.
Det är år 2000. Flickan sitter i sin skolbänk när läraren ställer en fråga hon inte kan svara
på. Larmet går. Kroppen sätter in specialresurserna till ingen nytta. Flickan sitter stilla
medan oron bubblar i magen. Det ringer ut till rast. Hon behöver gå på toaletten men är
rädd för att någon ska komma in. Larmet går igen och hon är inställd på styrkeövningar.
(www.ur.se/skolakuten)

De stressreaktioner vi har idag, i vårt moderna samhälle, är samma som hjälpte våra
förfäder att överleva. Stressreaktionerna stärkte deras beredskap för kamp eller
flykt. Idag medför dessa stressreaktioner mer skada än nytta i och med vårt tekniskt
utvecklade samhälle (Nationalencylopedin 1997, 1998). Från dessa psykiska
stressfaktorer kan man varken kämpa eller fly, det passar sig inte. Därför stannar
oftast reaktionen kvar inom oss och vi går vidare med en spänd bukmuskulatur
som motverkar en naturlig andning och med spända rygg- och nackmuskler. Detta
kan leda till spänningshuvudvärk. Alarmberedskapen innefattar också en högre



uppmärksamhetsgrad hos olika sinnen och det medför att den stressade personen
reagerar på ljud och har svårt att skärma av det som försiggår runt omkring. Det
kan även vara svårt att sitta still, man vill upp och röra på sig mycket. Olika
personer reagerar på olika sätt. En del blir oroliga, medan andra passiva det vill säga
att de blir trötta, slöa och oföretagsamma (Solin 1991).

Teknostress är ett begrepp som har etablerats på senare tid. Det innebär att
människor känner sig styrda av tekniken, de tvingas att anpassa sig till ett tempo
som präglas av datorns snabbhet (Nationalencyklopedin 1997, 1998)

4.3 Vad händer i kroppen?

Hans Selye är en av stressforskarnas föregångare och han beskriver vad som händer
i kroppen på följande sätt:

Först sker en snabb mobilisering av energireserven och signaler skickas från den gamla
hjärnan till nervsystemet. Ett storlarm löses ut och adrenalin pumpas in i blodet, pulsen
ökar och andhämtningen blir snabbare. Magen och inälvorna upphör med
matsmältningsarbetet och blodtrycket stiger dramatiskt. Våra sinnen skärps för att
registrera varje syn- och ljudintryck. Stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol
aktiveras för att ytterligare öka på energireservern. (Ellneby 1999, s. 31-32)

Han beskrev det som en reaktion i fyra stadier: alarm, motstånd, utmattning och
återhämtning. Idag beskriver forskningen att stress är en dynamisk process där
individens förmåga ställs mot omgivningens krav. I och med det reagerar olika
människor olika på en påfrestning. Dagens påfrestningar är mer psykiska än fysiska
och de gamla krissystemen är inte avpassade för detta. Det medför att vi ständigt
går med förhöjda stresshormonnivåer som kan leda till sjukdomar och andra besvär
(Ellneby 1999).

Stressreaktionen resulterar i bland annat:
∗ insöndring av stresshormon i blodsystemet
∗ ökad hjärtfrekvens
∗ höjt blodtryck
∗ snabbare och grundare andning
∗ ökat blodflöde till för alarmreaktionen viktiga organ
∗ ökad muskelspänning
∗ mer fett och glukos i blodet
∗ skärpt hörsel och syn
∗ dämpad matspjälkningsprocess och sexualfunktion (eftersom dessa funktioner

inte är akut viktiga) (Solin 1991).
 

 



 4.4 Positiv och negativ stress
 

 Stress kan upplevs som en positiv utmaning då det råder balans mellan de krav som
ställs och vår förmåga att klara av dem (Ellneby 1999). Det leder till att vi kan
prestera bättre (Nationalencyklopedin 1997, 1998). Positiv stress kan vara en
utmaning till exempel inför en tävling eller ett framträdande. Det kan också vara att
vi har mycket att göra men det är roliga och intressanta saker som vi har kontroll
över. Vi har inga problem att ligga på detta positiva höga varvtal, men under
förutsättning att vi tillåter oss själva att ta perioder till avspänning (Solin & Solin
1994).
 

 Känslan av att man har massor att göra, känner sig otillräcklig och inte har någon
kontroll över situationen, då är stressen negativ. Kraven på oss blir för stora. Om
man lever under ovisshet och hjälplöshet känner vi oss också stressade. Den värsta
stressen uppstår när människor kränks, förlorar sammanhang i tillvaron eller
upplever vanmakt. Stress är en del av livet men för att vi ska må bra krävs en balans
mellan anspänning och avspänning, då vi kopplar av fyller vi på våra energireserver.
Olika människor har olika stora energireserver och det medför att vi har olika
förmågor att klara av ett fullt schema (Ellneby 1999). Människans stresstolerans
bestäms av arv och miljö i samverkan (Nationalencyklopedin 1997, 1998).
 

 Det finns en gräns för hur mycket vi tål. Vi får inte köra slut på oss utan måste ha
kvar en reserv. Som vuxen har man en större valmöjlighet av vad man kan utsättas
för. Barn har inte denna möjlighet. De tvingas anpassa sig till de vuxnas tillvaro
vare sig de har den kapaciteten eller inte. Det är vi vuxna som har ansvaret över hur
våra barn mår och vi måste ta bort så många negativa stressfaktorer som möjligt.
Därefter måste vi stötta dem att klara av den stress de utsätts för och lära dem att
koppla av (Ellneby 1999).
 

 

 4.5 Stressorer
 

 En stressor är det som utlöser stressreaktionen.
 För en lärare kan en stressor vara:
∗ en svårhanterbar konflikt med en elev
∗ tidspress
∗ förväntningar att klara av en mängd olika elevbehov samtidigt
∗ en dålig relation med en kollega
∗ diffus arbetsbeskrivning, diffusa förväntningar (Solin 1991).
 Stressorer som dyker upp då och då och som får oss att gå upp i varv en kort stund
med irritation, ilska, hjärtklappning eller spända muskler är inte så farliga. Dessa är
korta stressorer. De går fort över, upp i varv och ner i normalläge. Exempel på



korta stressorer är farliga omkörningar, krånglande dator eller liknande, tillfälliga
förändringar i tidsschema, prov eller tävling.
 

 Långa stressorer är sådana stressorsaker som aldrig lämnar oss i fred och som
bekymrar oss förjämnan. De som utsätts för sådana bekymmer lever i en långvarig
stress. Då är kroppen ständigt spänd och inriktad mot kamp. Det är inte alltid som
den här uppladdningen får något utlopp och man lever på en alldeles för hög
spänningsnivå. Detta kan leda till att man ser mest negativt på saker och ting. På
det sättet ser man inte möjligheter och glädjeämnen utan sänder ständigt
alarmsignaler till kropp och sinne. Olika människor reagerar på olika sätt, vissa blir
misstänksamma och aggressiva, andra blir ängsliga, oroliga och får sämre
självförtroende. Den långvariga utdragna stressen upplevs som press. Långa
stressorer är exempelvis överkrav från omgivningen, stora krav på mig själv,
långvariga konflikter, arbetslöshet, ekonomiska problem och ensamhet.
Återkommande korta stressorer kan också bli långa stressorer (Solin & Solin 1994).
 

 

 4.6 Orsaker till stress hos barn
 

 Allt fler barn matas med intryck som de inte kan värja sig mot och sortera. Det
handlar om allt från vuxnas krav till höga bullernivåer (Barn & Ungdom 2000:1a).
Känslan av otillräcklighet, att inte duga är en av de främsta orsakerna till stress hos
barn, men det kan även vara en mängd andra orsaker.
 

 

 4.6.1 Många relationer
 

 I barns liv förekommer många relationer. Det är många barn i en grupp och flera
vuxna som barnen möter. Utöver den ordinarie personal kommer det vikarier som
inte har några kunskaper om det enskilda barnets vanor och ovanor.
Förskoleforskare har visat vilka risker ett barn utsätts för vid upprepade byten av
personal. Barn kan börja knyta an till vuxna på ett mer ytligt plan om de personer
som barn har fått förtroende för ständigt byts ut. De kan börja akta sig för att fästa
sig vid någon. Barn vill att allt ska vara som vanligt och därför blir det
motsättningar då de vuxna vill ta tjänstledigt, byta arbete, vara lediga eller ta
semester (Ellneby 1999).
 

 

 

 

 

 

 

 



 4.6.2 Stora grupper - få vuxna
 

 Alla som arbetar inom skolan vet att barn blir lugnare av att vistas i mindre
grupper. Det är påfrestande för barn, och även vuxna, att ständigt dela utrymme
med andra och aldrig få ha en vuxen för sig själv. Forskare har genom försök med
råttor kommit fram till att råttorna utvecklar aggressivitet när de har för trångt och
författaren har erfarenhet av att detsamma gäller för människor.
 

 Barn håller sig också friskare om de har större utrymme. Docent och forskare
Ingrid Pramling har visat på att det i småbarnsgrupper är bättre med färre barn och
färre vuxna än fler barn tillsammans med fler vuxna. Om det är många barn och
vuxna ökar antalet relationer som de ska samspela med och det ger påfrestningar
(Ellneby 1999). Detta har också andra rapporter visat på. Barn i förskoleklasser
lever under ökad stress och det beror på att klasserna inte är anpassade till
sexåringar utan grupperna är för stora. Barn i förskoleåldern klarar inte av på ett
tillfredsställande sätt grupper som är större än 20 barn (Barn & Kultur 2000:1a).
Barn kan då uppvisa nedstämdhet och apati (Ellneby 1999).
 

 

 4.6.3 Understimulans
 

 Understimulering innebär att det händer för lite. Det kan leda till att barn slutar att
ta initiativ, får känslor av oro och olust som i sin tur kan leda till passivitet. Men det
måste även finnas tid då barn inte har någonting att göra, då de kan utveckla en
kreativ förmåga. Dagens barn är vana vid att få färdigt lekmaterial och planerade
aktiviteter och tycker att det är tråkigt då de inte stimuleras utav dem.
 

 Barn behöver meningsfulla saker att sysselsätta sig med. Om de saknas kan barn bli
oroliga och visa symtom på stress. Det krävs intryck från omgivningen för en bra
fungerande hjärna och om det fattas förlorar hjärnan den grad av vakenhet som
krävs för att den ska kunna handla meningsfullt, hålla koncentrationen och ha en
känslomässig balans (Ellneby 1999).
 

 

 4.6.4 Överfylld almanacka
 

 Idag är det få barn som tillåts att ”bara vara”. De kastas från aktivitet till aktivitet
eftersom föräldrarna anser att de ska ha många meningsfulla och utvecklande
aktiviteter (Ellneby 1999). Föräldrar arbetar mycket och har dessutom en mycket
aktiv och inrutad fritid och barnen faller in i trenden. Det är status att ha
almanackan fulltecknad (www.norran.se). Inte ens på helgerna är det för många
tillåtet att ha tråkigt. Detta innebär att man tar bort den kreativa förmågan (Barn &
Ungdom 2000:1a). Barns tillvaro blir alltmer inrutat och tiden tillsammans med
föräldrarna, att leka och umgås, som är mycket viktig för barn går förlorad. Barn



skyndas på för att hinna med så mycket som möjligt och de vuxnas ambitioner är
ofta mer än vad ett barn klarar av. Skolan och att umgås med kamrater och
släktingar ska också hinnas med. Denna mängd av olika aktiviteter ger många
sinnesintryck som barn har svårt att sortera. De går då upp i varv, blir spända och
oroliga och kan få koncentrationssvårigheter och svårt att hålla ihop tankarna
(Ellneby 1999).
 

 

 4.6.5 Skilsmässa
 

 Bara möjligheten att föräldrarna kan skilja sig kan stressa en del barn. Det är många
barn som drabbas hårt av skilsmässor. De måste finna sig i att deras föräldrar skiljs
och att familjen splittras. Det är heller inte ovanligt att barn tar på sig skulden. En
skilsmässa är ofta förenad med konflikter och det är ofta beroende på dem hur
barnen mår. Barn kan regredera i sin utveckling genom att kissa på sig, bli gnälliga
eller att klara av saker sämre än de brukar. I samband med att föräldrarna lämnar
sitt barn till förskolan kan det reagera med oro eller ledsenhet. Skolbarn kan få svårt
att följa med på lektionerna och koncentrera sig. De kan även dra sig undan
kamraterna och vara ledsna och nedstämda. Dessa reaktioner avtar oftast med tiden
då allt har lugnat ner sig.
 

 En skilsmässa kan innebära att föräldrarna flyttar långt ifrån varandra. Dessa resor
mellan föräldrarna kan också upplevas som stressande. Barn får resa ensamma för
att hälsa på en förälder och det kan vara obehagligt.
 

 Vid en skilsmässa kan det hända att barn hamnar mittemellan de vuxnas konflikter.
De försätts i en situation som är omöjlig för ett barn att klara av, de är varken
mogna för det eller har tillräckligt med erfarenhet. Det är svårt för barn att
bestämma hos vilken förälder de ska tillbringa julen, åka på semester med etc. Detta
kan leda till en emotionell överbelastning för barn eftersom deras föräldrar är det
mest betydelsefulla de har.
 

 Hur barn bearbetar den kris som en skilsmässa innebär beror till stor del på hur
föräldrarna mår och hur de lyckas lösa sina konflikter. Det är mycket viktigt att
barnen får en fortsatt god kontakt med båda föräldrarna och att andra vuxna i deras
omgivning hjälper de. Det förutsätter att de vuxna vet vad en separation betyder
för ett barn. Det är då skilsmässan inträffar i samband med andra kriser i ett barns
liv som konsekvenserna blir svåra. Annars har inte en skilsmässa någon långsiktig
skadlig effekt på barns utveckling (Ellneby 1999).
 

 

 

 

 



 4.6.6 Arbetslöshet
 

 Arbetslöshet är en faktor som kan leda till stress hos barn. Föräldern som är
drabbad kan hamna i konflikt med både sig själv och sin omgivning. Det kan gå åt
mycket energi till den bearbetningen som leder till att förmågan till empati och
förståelse för de övriga familjemedlemmarna kan minska. I denna situation som
familjen inte är van vid är stressreaktioner vanliga, vilka kan resultera i
humörsvängningar. Det är en svårighet för barn att kunna förutse förälderns
reaktioner och brist på tålamod och det kan skapa osäkerhet hos dem. Föräldern
sätter ofta sina egna behov före barnets. Ilska är den reaktion på stress som först
brukar visa sig hos den vuxne vid arbetslöshet. Det kan vara inåtriktad ilska som
innebär sorg och ledsenhet eller en mer utåtriktad ilska. Barn har ofta svårt att
hantera den vuxnes känslor och tror att de har påverkan på hur föräldern mår.
Många vuxna isolerar sig när de blivit arbetslösa och det kan leda till depression, en
känsla av hopplöshet, förtvivlan och uppgivenhet. Förälderns stress drabbar i hög
grad barnen i familjen som påverkas av hur föräldrarna mår.
 

 Barns förmåga att klara av skolarbetet kan också påverkas av att en förälder blir
arbetslös. Det är då viktigt att skolans personal får vetskap om deras situation och
har kunskaper om stressreaktioner och stresshantering. Barns svårigheter under
denna tid kan annars vara en inledning till att stressen och problemen förvärras.
Barn måste få uttrycka sina känslor för en vuxen och få förståelse för att de inte
orkar med skolarbetet på samma vis som tidigare.
 

 Små barn tycker ofta det är skönt att ha en förälder hemma medan de äldre barnen
försöker lindra situationen genom att avstå från att be om saker eller erbjuda hjälp i
hushållet. Det är av stor betydelse att barnen får reda på vad det är som händer
annars kan fantasierna bli värre än verkligheten. Det barn oroar sig mest över är om
familjen måste flytta eller att föräldrarna ska bråka med varandra (Ellneby 1999).
 

 

 4.6.7 Hög ljudnivå och buller
 

 Barn har börjat klaga över buller. Man kan lätt tro att barn klarar höga ljudnivåer
bra eftersom de ger ifrån sig mycket ljud själva. Men så är inte fallet. Barn är mer
ljudkänsliga än vi vuxna på grund av örats konstruktion. Nu för tiden omges vi av
mycket ljud; barngrupperna har blivit större och antalet maskiner i hemmet som ger
ifrån sig ljud har ökat. Det finns även lågfrekventa buller som fläktar och trafik och
detta är ett störningsmoment. Vi omringas också av musik i till exempel simhallen,
varuhuset och i andra offentliga miljöer.
 

 Buller orsakar hörselskador, men också psykiska problem som stress, irritation och
okoncentration. Barn klagar över att det är för hög ljudnivå i klassrummet som
hindrar den från att tänka, reflektera och på sikt att lära sig saker. Buller stressar



inte bara barn utan det hämmar också deras utveckling, både intellektuellt och
språkligt (Ellneby 1999).
 

 

 4.6.8 Att inte bli förstådd och att inte förstå
 

 Barn kan bli stressade av att inte bli förstådda eller att inte förstå. Barn som inte
kan uttrycka sig med ord tar ofta uppmärksamheten på annat sätt som via skrik,
sparkar och slag, knuffar eller klängighet. Andra barn väljer att vara tysta. Många
barn med talproblem visar symtom på stress och det kan vara svårt att förstå
problemet hos dessa barn. Att inte kunna göra sig förstådd påverkar självkänslan.
Undersökningar har visat på att barn med språkproblem som inte får hjälp löper
större risk att drabbas av problem med inlärning och den stress det innebär att inte
klara av omgivningens förväntningar. För att utveckla barns språk på ett bra sätt är
mindre grupper och välutbildad personal att föredra (Ellneby 1999).
 

 

 4.6.9 Sen mognad
 

 Det är svårt att se barn som är sent mogna, det syns inte utanpå. Därför ställs det
ofta för höga krav på dessa barns beteende och prestationer. Sen mognad är inte
beroende av intelligens eller begåvning. Om ett barn som är sent moget och får den
hjälp det behöver kommer det ofta ikapp sina jämnåriga kamrater. Dessa barn
upplever ofta stress på grund av de krav som ställs i förhållande till deras ålder
eftersom de har inte en chans att leva upp till omgivningens förväntningar. Sent
mogna barn behöver bland annat många sensomotoriska aktiviteter där leder,
muskler och balanssinne stimuleras. Aktiviteterna tränar muskelspänning som
hjälper dem att hålla sig upprätt och styra och planera kroppsrörelser. De ökar
också vakenheten i hjärnan så att barnen kan sortera, organisera och bearbeta
sinnesintryck lättare, vilket är en förutsättning för inlärning. Dessa barn känner sig
ofta misslyckade och det påverkar självkänslan och tron på sin förmåga. De vågar
inte prova nya saker utan kommer istället med undanflykter för att slippa (Ellneby
1999).
 

 

 4.6.10 Skolan som stressfaktor
 

 Skolan uppmuntrar barn till konkurrens eftersom den är teoretiskt inriktad och
bygger på prov och kontroll. De barn som inte hinner med i studietakten kan
uppleva stor frustration. Många barn är därför utsatta för kronisk stress. Tempot i
skolan är högt, det är snabba byten mellan ämnen och barnen hinner sällan komma
in i arbetet innan det är dags för byte av ämne. Många barn förstår aldrig vad
skolans arbete ska leda till eftersom känslan av sammanhang är svår att upprätthålla



(Ellneby 1999). Det är då viktigt att låta barnen prata om sina upplevelser i skolan
efter dagens slut (www.norran.se).
 

 Vissa elever antar att stress, koncentrations- eller inlärningssvårigheter är ett
individuellt problem trots att orsakerna i många fall är för korta lunchraster, stökigt
i klassrummet eller dåligt fungerande relationer. Den stress barn upplever härrör
också från brister i arbetsmiljön som till exempel toaletter, omklädningsrum,
scheman. Även många lärare är stressade och därför fungerar de inte som goda
förebilder. Båda parter måste lära sig hantera situationen (www.ur.se).
 

 

 4.7 Stressbeteende
 

 De vanligaste symtomen på stress hos barn är magont och huvudvärk.
Stressrelaterade symtom har ökat jämfört med för 30 år sedan. Även fler småbarn
visar symtom på stress genom att de har svårt att komma till ro och har ett
aggressivt beteende (Barn & Ungdom 2000:1a). Stress kan ta sig i många uttryck
och det är svårt att avgöra om barn reagerar på ett visst sätt på grund av stress.
Följande beteenden kan stämma in på stressade barn men var för sig behöver inte
betyda att de är stressade. Om barn uppvisar flera av dessa beteenden bör man
tolka det som signaler om att de kan behöva hjälp:
∗ impulsivitet
∗ oförmåga till koncentration, rastlöshet
∗ nedstämdhet eller förlorad livsglädje
∗ trötthet
∗ nervösa ryckningar
∗ nervöst skrattande
∗ stamning
∗ tandgnissling
∗ sömnlöshet
∗ hyperaktivitet
∗ ideliga toalettbesök
∗ dålig aptit eller tröstätande
∗ mardrömmar
∗ benägenhet att råka ut för olyckshändelser (Ellneby 1999).
 

 Stress kan vara en orsak till varför antalet barn med allergier ökar kraftigt i
västvärlden. Stress försvagar immunförsvaret och det medför att kroppen inte kan
stå emot de allergiframkallande ämnen som barn utsätts för. Det är inte enbart
stress som framkallat allergier utan kombinationen av stress och andra
påfrestningar som sätter immunförsvaret ur spel vilket tillåter allergier bryta ut
(Ellneby 1999).



 4.7.1 Kamp eller flykt
 

 När våra förfäder utsattes för stress och stresshormon utsöndrades var det kamp
eller flykt som gällde. Idag tar kampen och flykten sig i uttryck på andra sätt.
 

 Barn flyr undan det som de upplever som ett problem för att slippa ta itu med en
besvärlig vardag genom:
∗ att stänga ute
∗ förnekelse
∗ sömn
∗ glömska
∗ tv-tittande
∗ rädsla eller fobier
∗ sjukdom
 

 Skolbarns kampbeteende yttrar sig i följande former:
∗ Fysisk aggressivitet. Barn har stora behov av att visa att det inte mår bra. De kan

slåss var som hels mot vem som helst. Ett annat uttryck för dold aggression är
att stjäla och nyttja alkohol och narkotika.

∗ Verbal aggressivitet. För att chockera vuxna kan barn svära och använda könsord.
Barn kan även bli elakt mot sina kamrater, kalla dem fula saker för att ”sänka”
dem. Den verbala aggressiviteten kan också uttryckas genom att barn stör eller
retas med sina föräldrar.

∗ Trots. Barnet vägrar att kommunicera. De kan vägra göra sina läxor och förstöra
sina läxböcker. De kan också börja göra saker som de vet är förbjudet och vara
allmänt tjuriga. Ett annat sätt att väcka uppmärksamhet på är att spela pajas i
klassrummet.

∗ Destruktivitet. Barn som förstör offentliga platser genom exempelvis klotter,
vandalisering med mera visar tecken på stress och psykisk ohälsa. Även angrepp
på egna saker som till exempel sönderrivna kläder eller sönderslagna saker är ett
sätt att protestera mot en situation som de inte mår bra i.

 Problemen blir värre ju äldre barnen blir. Känslorna av osäkerhet, självförakt, vrede
och misslyckande ökar. Det är sällan deras uppförande och beteende ses som ett
rop på hjälp. Vi vuxna måste försöka förstå orsaken och försöka ändra på barns
situation. Redan från början är det viktigt att lyssna på de små barnens signaler. De
behöver vuxna människor och bli bekräftade. Tiden är oerhört viktig. Mycket
umgänge med barn leder till att vi lättare kan förstå vad de behöver för att inte
utsättas för onödig stress (Ellneby 1999).
 

 Barn som har levt under stress en längre tid och har tömt sin energireserv får
kroniska symtom som vantrivsel, trötthet, sömnproblem, huvudvärk och
förvärrade allergier. Därefter hamnar barnet i ett krisbeteende som kan yttra sig i
aggressivitet, inbundenhet eller drogmissbruk. Slutligen går de in i väggen.



Energireserven är helt tömd och barnen måste få hjälp annars tappar det all kraft.
Vägen tillbaka kan vara lång och de kommer efter i inlärning och utveckling (Barn
& Ungdom 2000:1b).
 

 

 4.8 Motverka stress
 

 För att minska stress hos barn är den första åtgärden att ta reda på vad som stressar
barnet. Då kan dessa punkter vara till hjälp:
∗ Kontrollera barnets hälsa.
∗ Kontrollera barnets syn och hörsel.
∗ Är barnet sent moget?
∗ Sover och äter barnet tillfredsställande?
∗ Vad har hänt barnet den senaste tiden?
∗ Har någon i barnets omgivning orealistiska förväntningar på barnet?
∗ Hur mår jag som vuxen? (Ellneby 1999)
 

 Barnhälsovårdsöverläkare anser att följande tre åtgärder bör vidtas för att minska
barns stressituation i förskolan. För det första måste kommunerna ta sitt ansvar
och minska barngrupperna. För det andra måste man använda sig av den samlade
kunskap och forskning som finns gällande barns inom- och utomhusmiljö. För det
tredje krävs det att arbetsmiljölagen även ska gälla inom skolbarnomsorgen (Barn &
Ungdom 2000:1a).
 

 Familjen måste börja att fundera över hur de vill ha det hemma. De bör lugna ner
sig och umgås med varandra. Det måste komma en ny trend som handlar om att
det är viktigt att bara få vara, man duger ändå (Barn & Ungdom 2000:1a).
 

 

 4.8.1 Känslor
 

 Barn som är trygga med sig själva och kan känna tillit till andra kan lättare hantera
stress. Dessa barn har också förmåga att uppleva och uttrycka olika känslor som,
empati, glädje, sorg, rädsla och ilska. Barns känslomässiga utveckling får mycket
litet utrymme i skolan, där fokuseras det istället på den kunskapsmässiga
inlärningen. Det är viktigt att barns känsloliv stimuleras och utvecklas för att de ska
må bra. Barn som kan skilja olika känslor från varandra kan lättare förstå och tolka
omvärlden. Både positiva och svåra känsloupplevelser måste få bearbetas och
uttryckas annars kan det påverka barn negativt i framtiden. Det är ofta oförmågan
att kunna hantera sin känslor och sätta ord på dem som utlöser aggressivitet hos
barn. Det blir sparkar och slag istället för ord. Barn som kan leva sig in i hur andra
människor kan känna sig har lättare för att hantera sina aggressiva impulser och det
leder i sin tur till färre konflikter. Föräldrarnas roll i barns känslomässiga utveckling



är av stor betydelse och deras förmåga att kunna leva sig in i hur sitt barn mår är
avgörande. Det betyder att föräldrarna måste ha tid för samvaro med sitt barn
(Ellneby 1999).
 

 

 4.8.2 Empati och EQ
 

 Empati är motsatsen till mobbning och där det förekommer mobbning, där
förekommer det också stressade barn. En av empatins grunder är att reagera när
någon annan far illa. Barn måste veta betydelsen och värdet av att ha en vän och att
man ska vara rädd om sina vänner. Vi vuxna måste även lära barnen lekar som
främjar kamratskap och kontakt. Ett exempel är att i skolan låta barnen ha en
hemlig kompis i en vecka. Den hemliga kompisen som de får ska de vara extra snäll
mot, ta hand om lite extra, vara hjälpsam mot och ge uppmuntran. I slutet av
veckan får alla gissa vem de har haft som hemlig kompis. Det viktigaste är inte att
identifiera personen utan att diskutera och reflektera kring vad som har hänt under
veckan.
 

 EQ, känslomässig eller emotionell intelligens, är en av våra olika intelligenser och
den kommer att vara viktig i ett framtida samhälle både när det gäller personlig
utveckling och utveckling i arbetslivet. Att vara känslomässigt intelligent innebär att
man kan utnyttja sina känslor. Man låter avsiktligt känslorna arbeta åt sig och tar
dem till hjälp för att styra beteende och tankar så att man lyckas bättre. En
känslomässigt intelligent människa besitter följande egenskaper:
∗ självkännedom
∗ förmåga att handskas med sina känslor
∗ förmåga att motivera sig själv
∗ empati
∗ relationskompetens.
 

 Det blir mer och mer vanligt att man på skolor har EQ på schemat då barn får
träna sig i emotionell och social kompetens. Under lektionerna får barn lära sig hur
man ska uppföra sig mot varandra och hur man pratar när man vill göra sig
förstådd. Självbehärskning är också något som de får träna. Syftet är att barn ska bli
medvetna om sina känslor och hur de styrs av dem. Genom att träna EQ blir barn
lugnare, lyssnar bättre på varandra och kan lättare prata om egna och andras
känslor. De kan också lättare lösa konflikter (Ellneby 1999).
 

 

 4.8.3 Den fria leken
 

 Leken ökar barns kreativa förmåga och minskar stress. Barn måste få tid att leka,
barn som inte har tid att leka är stressade barn. Dessutom har leken en läkande



kraft. Leken är ett sätt att utveckla empati, det vill säga att kunna föreställa sig hur
andra känner och tänker. Leken gynnar den sociala, den känslomässiga och den
kunskapsmässiga utvecklingen. Personal som har använt sig av ”den fria lekens
pedagogik” har kommit fram till att ostörd lek stimulerar till mera lek. Barn blir
lugnare, nöjdare och gladare och de lär sig kompromissa och får automatiskt
mindre tid att bråka.
 

 Leken är ett sätt att utveckla empati, den övar inlevelseförmåga och ger mer
generösa och lyssnande barn. Leken stimulerar också barns initiativförmåga och de
själva måste vara aktiva, fantasifulla och uppfinningsrika när de skapar sin lek.
Vuxna ska inte försöka lägga sig i och lära barn att leka utan leken ska vara fri i sin
natur och fungera som ett botemedel mot bland annat stress.
 

 Skolbarn behöver också tid till att leka och de behöver stöd av vuxna i leken
eftersom ämnena i skolan dominerar och balansen mellan lek och arbete rubbas.
Det finns skolor som har fri lek på schemat. Det har visat sig att dessa barn har
bättre sammanhållning, ökad kreativitet, större självständighet och mer
initiativförmåga och engagemang även på de vanliga lektionerna.
 

 Framtidsforskare är överens om att barn kommer att behöva en inre stabilitet med
god självkänsla. Samarbete och konfliktlösning är andra viktiga komponenter och
att även kunna se saker ut olika perspektiv. Här utgör leken en grund där de lär sig
detta (Ellneby 1999).
 

 

 4.8.4 Massage
 

 För att motverka stress är massage och beröring ett medel. Vid beröring sänks
nivån av stresshormonet kortisol. Detta beror på att ett annat hormon, oxytocin,
utsöndras. Oxytocinhalten sjunker snabbt, men effekterna är långvariga och
påverkar andra system i kroppen bland annat minskar puls och blodtryck, förbättrar
matsmältningen, ökar toleransen för smärta och stärker immunförsvaret. Studier
som har gjorts i skolor där massage har varit ett dagligt inslag visar på att barnen
mådde bättre och fick en större tillit till vuxna. De hade också lättare att knyta
kontakter, hade utvecklat sin empatiska förmåga och brydde sig mer om sina
kamrater. Den samlade erfarenheten av massage i skolan visar att barnen:
∗ blir lugnare
∗ visar mindre aggressivitet i gruppen
∗ slåss mindre
∗ koncentrerar sig bättre
∗ utvecklar sin empatiska förmåga
∗ utvecklar kroppskännedom
∗ utvecklar självkänsla



∗ lär sig bättre (Ellneby 1999).
 

 

 4.9 Avslappning
 

 Forskning har visat att avslappning har goda effekter och är en hjälp att återgå till
jämviktsläget, där krav och förmåga väger lika. Avslappning ger minskad
syreförbrukning, lugnare andning, lägre puls, lägre blodtryck och lägre
muskelspänning. Avslappningsträning bidrar också till att minska känslan av
ängslan och oro, snabbare återhämtning vid fysisk och psykisk utmattning, ökad
självkänsla och förbättrade relationer (Solin 1991). Detta är med andra ord en
metod att minska stress hos barn och vuxna.
 

 

 4.10 Olika former av avslappning
 

 Den vanligaste formen av avslappning är muskulär avslappning eller progressiv
avslappning (Setterlind & Larsson del 2 1994). Den innebär att man spänner och
slappnar av i olika muskelgrupper och det har visat sig leda till att man skapar sig
ett ”muskelminne” av hur musklerna upplevs i avslappnat tillstånd. Målet med
progressiv avslappning är att man ska lära sig att hitta det avslappnade läget bara
genom att föreställa sig att den aktuella kroppsdelen är avslappnad.
 

 Autogen träning är en annan form av avslappning som bygger på bland annat en
passiv koncentration på hjärtslag och andning. Det är också en upplevelse av tyngd
och värme i olika kroppsdelar utifrån sex grundövningar (Solin & Solin 1994). Först
börjar man med tyngdövningen och går sedan vidare med en värmeövning,
hjärtövning, andningsövning, bukövning och till sist en huvudövning (Setterlind &
Larsson del 2 1994).
 

 Meditation är en tredje form av avslappning. Den mest kända meditationsformen är
transcendental meditation där man använder ett mantra att fästa uppmärksamheten
på.
 

 

 4.11 Avslappningsträning
 

 Ett effektivt vapen mot den negativa stressen är avslappningsträning. Begreppet
avslappningsträning innebär att man ska ge sig tid att öva att slappna av. Det ska
inte vara någon form av viljeansträngning, utan det handlar om att känna igen och
kunna ta emot avslappningen. Ju mer avslappningsträning desto lättare är det att
låta avslappningen stanna kvar i kroppen, då uppnås en djup avslappning med
positiva mentala effekter (Solin 1991). Avslappning kan ses som naturens egen



lugnande medicin. Vid avslappningsträning lär man sig hushålla med sina resurser
och undviker onödig uttröttning. Man lär sig också att hitta och känna igen den
spänningsnivå där kroppen fungerar bäst och får kontroll över sin spänning inför
krävande situationer (Setterlind & Larsson del 2 1994). Regelbunden
avslappningsträning leder även till att vi blir medvetna om vår kropp och dess
signaler och det leder till att vi kommer att må bättre och fungera bättre (Solin
1991).
 

 

 4.12 Avslappning i skolan
 

 Det främsta syftet med avslappningsträning med barn är att de ska lära sig tekniker
som de lätt kan använda för att kunna slappna av på egen hand (Solin & Solin
1994). Forskning har visat på att avslappning i skolan ger goda effekter. Barn som
har tränat i 6-8 veckor tyckte sig:
∗ klara av skolarbetet bättre
∗ blev mindre irriterade
∗ blev mindre ängsliga och oroliga
∗ sov bättre
∗ kände lugn och säkerhet,
∗ koncentrerade sig bättre
∗ fick bättre kamratrelationer (Solin 1991).
 

Avslappning kan man börja med redan i första klass, det viktiga är att barnen har
hunnit vänja sig lite vid skolmiljön och känner en viss trygghet i den och gruppen.
För att få mest positiv effekt på avslappningsträningen är barn i år 4-6 den bästa
målgruppen eftersom de har lättare att ligga still och kan på det sättet få ut mer av
träningen. Men enligt Solin (1991) är det ändå idealiskt att börja redan i år ett.
Vinsterna med det är:
∗ När ett stort antal nybörjare vistas tillsammans många timmar med all den yttre

stimulans som det innebär kan de behöva en stunds kroppslig och mental vila
under dagen.

∗ Att redan från start blir avslappningen en självklar del av skolarbetet.
∗ Avslappningsträningen förstärker på ett naturligt sätt jaguppfattningen och

kroppsuppfattningen.
∗ Avslappningsträningen fungerar också som koncentrationsträning,

föreställningsträning och träning i att minska den inre oron. Detta är viktiga
redskap för skolarbetet i stort.

 

 Visst kan du! är ett material som är skrivet av E. Solin och T. Orlick (1998). Målet
med det materialet är att skapa meningsfulla möjligheter att i grupp kunna utveckla



personliga livsfärdigheter för att må och fungera bättre. Boken består av en mängd
teman som man arbetar med i klassen. Efter inlärningsperioden är målet att barnen:
∗ Kan slappna av på egen hand.
∗ Kan använda programmen för stresshantering, avslappning, koncentration och

fantasi på sitt sätt.
∗ Har utvecklat sin förmåga att hitta positiva upplevelser, guldkorn eller

”highlights” varje dag.
∗ Har utvecklat sin förmåga att se sina egna och andras positiva sidor.
∗ Har utvecklat sin förmåga att ge ord på sina känslor.
∗ Kan ge en enkel massage på ett sådant sätt att kamraten som får massagen

upplever det som en vänlig handling.
 

 Materialet har varit föremål för vetenskaplig forskning. Resultatet av
utvärderingarna som gjordes av eleverna visar att de bland annat hade lärt sig
slappna av och tyckte att de kunde använda sig av avslappningsteknikerna i en
mängd olika situationer. Andra forskare har också påvisat att barn som under en
sexveckorsperiod fick lyssna på avslappningsprogram tre gånger i veckan orkade
skolarbetet bättre, var mer utvilade, lärde sig lättare och sov bättre.
 

 Ytterligare en erfarenhet av forskning gällande avslappning är att en del elever är
negativa till en början. De har svårt att sitta still och vara tysta och kan på det sättet
upplevas som störande av övriga klassen. Dessa elever bör behandlas med ömhet
och respekt. Alla elever kan lära sig att slappna av, men det tar olika lång tid (Solin
& Orlick 1998).
 

 

 

 5 METOD
 

 För att få djupa kunskaper inom ämnet stress och avslappning har jag tagit del av
den litteratur som finns att tillgå. Stress är ett relativt nytt begrepp och det medför
att utbudet på litteratur inte är så stort. Det finns mer skrivet om avslappning. Jag
har också sökt information på internet och läst tidningsartiklar.
 

 Arbetet bygger på, förutom litteraturstudier, två empiriska studier. En kvalitativ
med intervjuer av lärare och en kvantitativ elevundersökning med enkäter.
Enkätundersökningen består av två enkäter. Mitt syfte med dem var att dels ta reda
på vad barn har för uppfattning om stress och avslappning och dels se om
regelbunden avslappning ger något resultat. Barnen fick under en femveckors
period lyssna på två olika avslappningsprogram 4-5 gånger per vecka. Enkät 1
delades ut innan starten av avslappningsprogrammen och enkät 2 efter de fem
veckorna.
 



 Undersökningen är gjord på en mindre landsortskola skola i Östergötland. Jag kom
i kontakt med skolan och klassen i samband med min slutpraktik. Eleverna går i år
fyra och är en klass på 30 barn. Det var till fördel att vara i klassen under
undersökningens gång eftersom jag lärde känna barnen och vi kunde utföra
programmen då det bäst passade, dock med inriktning mot första timman på
morgonen. Innan vi började med avslappningen skickade jag ut ett brev till
föräldrarna gällande undersökningen. Om de inte ville att deras barn skulle delta i
undersökningen skulle de meddela mig det. Ingen hörde av sig. Jag bad dem också
att skriva ett brev till mig om de tyckt att deras barn hade förändrat sig, men jag
fick inga svar (det var frivilligt).
 

 

 5.1 Enkätundersökningen
 

 

 5.1.1 Förberedelser
 

 För att få reda på vad barnen i klassen känner och tycker valde jag att göra en enkät
med öppna frågor. Anledningen var att jag ville ha reda på elevernas känslor och
funderingar kring stress och avslappning. Jag gjorde en provenkät som 10 elever
från parallellklassen fick svara på. Efter provenkäten tog jag bort en fråga på grund
av att två frågor gav ungefärliga svar. Jag var medveten om att svårighetsgraden
blev relativ hög, men beslöt att utföra enkäten ändå. Ett hjälpmedel eleverna fick
var en ruta där olika känslor fanns beskrivna som de uppmanades att titta i om de
hade svårt att komma på något svar. Enkät 1 och enkät 2 hade samma utformning
förutom att enkät 2 även innehöll frågor gällande avslappningsprogrammen. För att
få mer utförliga svar och chans att ställa följdfrågor hade intervjuer varit att föredra,
men jag ansåg mig inte ha tid till det.
 

 

 5.1.2 Genomförande
 

 Jag delade ut enkät 1 till alla i klassen. Några var sjuka och fick den vid ett senare
tillfälle, dock innan vi började med avslappningsprogrammen. Jag gick runt i
klassen medan de fyllde i enkäterna och svarade på eventuella frågor. De fick den
tid de behövde för att kunna svara på alla frågorna. Enkät 2 delades ut av
klassläraren på grund av att jag inte kunde närvara då. Jag kom till klassen efter en
stund och likaså här gick jag runt och svarade på frågor kring enkäten.
 

 

 5.1.3 Bearbetning av materialet
 

 Av enkät 1 fick jag in 29 av de 30 som delades ut. Jag valde att sammanställa
materialet fråga för fråga och dela upp svaren i pojkar respektive flickor. För att



sedan kunna presentera svaren och få en överblick över dem valde jag att
kategorisera dem och redovisa svaren i diagramform. Kategorierna bestämdes
utifrån de flest förekommande svaren. Av enkät 2 fick jag in 24, resterande 6 elever
var inte närvarande vis det tillfället. Dem sammanställde jag och kategoriserade på
samma sätt som enkät 1.
 

 

 

 5.2 Intervjuer
 

 

 5.2.1 Förberedelser
 

 För att få reda på hur de vuxna i barnens omgivning uppfattar dem gällande stress
och hur de arbetar med stress i skolan valde jag att intervjua lärare och
fritidspersonal på skolan. De intervjuade lärarna är klasslärare, speciallärare,
idrottslärare och fritidsledare. Jag delade ut frågorna några dagar innan intervjun
ägde rum för att intervjupersonerna skulle ha en chans att fundera över
frågeställningarna.
 

 

 5.2.2 Genomförande
 

 Jag valde att spela in alla intervjuer på band för att få med alla svar så utförligt som
möjligt och för att bara kunna ägna mig åt den intervjuade personen. Intervjuerna
blev mer en diskussion då vi tillsammans diskuterade frågorna. Efter intervjuerna
renskrev jag dem inför sammanställningen.
 

 

 5.2.3 Bearbetning av materialet
 

 Efter att ha renskrivit materialet sammanfattade jag svaren på frågorna. Jag har valt
att redovisa svaren fråga för fråga med svaren från varje lärare invävda i varandra
för att lättare kunna koppla ihop likheter och se skillnader.
 

 

 

 6 RESULTAT
 

 I min resultat redovisning kommer jag att presentera enkätundersökningen i
liggande stapeldiagram. Under varje figur kommer jag att skriva kommentarer om
diagrammet.
 



 Intervjuerna är sammanställda fråga för fråga för att lätt kunna gå in och se de olika
svaren. Intervjupersonerna benämns som lärare A, B, C och D.
 

 

 

 6.1 Redovisning av enkät 1
 

 Jag har fått in 29 svar på enkäterna, 14 pojkar och 15 flickor. Alla frågor är indelade
i fyra kategorier, förutom en som har fem. Under punkten övrigt har jag placerat de
som inte bevarat frågan, svarat inget, vet ej eller liknande eller något annat svar som
inte passar in under någon kategori. Dessa svar preciseras under kommentaren.
 

 

 Fråga 1:
 Stress - vad tänker du på då?

 

 

0 2 4 6 8

Övrigt

Okoncentration

Ont om tid

Fysiska tillstånd

Antal elever

Flickor

Pojkar

 

 Kommentar: Här har några skrivit svar som passar in under två kategorier därför
stämmer inte antalet svar med antalet elever. Under övrigt har svaren varit; ”inget”,
”när jag är stressad tänker jag på något roligt”, ”jag tänker på min favorithäst” och
två som inte svarat alls på frågan.
 



 Fråga 2:
 Hur känns stress?
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 Kommentar:  Fysiska och psykiska känslor innebär bland annat magont,
huvudvärk, oro och obehagligt. Övrigt motsvarar; ”inget”, ”vet inte” och
obesvarad fråga.
 

 

 Fråga 3:
 När känner du dig stressad?
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 Kommentar: Under punkten övrigt ingår svar som; ”jag känner mig stressad när
jag gjort något dumt”, ”inget” och obesvarad fråga. I denna fråga har någon svar
som passar in under två kategorier.
 

 

 

 



 Fråga 4:
 Vad brukar du göra för att ta bort den känslan?
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 Kommentar: På den frågan är det två flickor som svarar att det inte går att ta bort
den känslan. De andra svaren under övrigt är; ”inget”, ”jag vet inte” och obesvarad
fråga.
 

 

 Fråga 5:
 Avslappning - vad tänker du på då?
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 Kommentar: Konkreta saker motsvarar olika sporter, titta på tv, massage, något
roligt och lyssna på musik. Under övrigt ingår svaren ”inget”, ”vet inte” och
obesvarad fråga.
 

 

 



 Fråga 6:
 Hur känns avslappning?
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 Kommentar: Här motsvarar övrigt obesvarad fråga och svaret ”inget”.
 

 

 6.2 Redovisning av enkät 2
 

 Av enkät 2 fick jag in 24 svar, 11 pojkar och 13 flickor. Fråga 1-6 är indelade i
samma kategorier som enkät 1. På någon fråga har jag lagt till en kategori. Fråga 7-
12 är en utvärdering på avslappningsprogrammen och elevernas upplevelser kring
dem. Svaren är även här kategoriserade. Punkten övrigt preciseras under
kommentarerna.
 



 Fråga 1
 Stress - vad tänker du på då?
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 Kommentar: Exempel på fysiska tillstånd är ”jobbigt”, ”nervös”, ”ont i magen”,
”oro”. Under punkten övrigt ingår ”att sova”, ”inget”, ”vet inte” och obesvarad
fråga. Två flickor har svar som passar in under två kategorier.
 

 

 Fråga 2
 Hur känns stress?

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Övrigt

Fysiska och
psykiska känslor

Ont om tid

Okoncentration

Antal elever

Flickor

Pojkar

 

 Kommentar: Jämfört med enkät 1 var det här ingen som svarade okoncentration.
Fysiska och psykiska känslor kan vara ”konstigt”, ”jobbigt”, ”obehagligt”, ”ont i
magen” ”huvudvärk” och ”irriterad”. Övrigt motsvarar ”vet inte” och obesvarad
fråga.
 

 

 



 Fråga 3
 När känner du dig stressad?
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 Kommentar: Här är det två flickor som har svar som passar in under två
kategorier. Övrigt motsvarar svar som ”vet inte”, ”lite olika ställen” och obesvarad
fråga.
 

 

 Fråga 4
 Vad brukar du göra för att få bort den känslan?
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 Kommentar: Här har jag valt att lägga till en kategori, slappna av, eftersom det var
flera som hade det svaret. Kategorin övrigt innehåller svar som ”inget särskilt, den
brukar bara försvinna av sig självt”, ”inget”, ”vet inte” och obesvarad fråga.
 

 

 

 



 Fråga 5
 Avslappning - vad tänker du på då?
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 Kommentar: Konkreta saker motsvarar svar som ”ligga i soffan och se på TV”,
”köra gokart”. Övrigt motsvarar svar som ”att jag var en delfin och simmade
omkring i havet”, ”att jag svävar uppe bland molnen och landar på ett moln och
ligger där och tänker”, ”jag vet inte” och ”inget”.
 

 

 Fråga 6
 Hur känns avslappning?
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 Kommentar: Kategorin lätt gav här inga svar. Kategorin bra har tillkommit
eftersom det var många som hade det svaret. De två pojkarna som är placerade
under övrigt har svarat ”dålig” och ”vet ej”.
 

 

 



 Fråga 7
 Hur kände du dig innan avslappningen?
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 Kommentar: På den här frågan varierade svaren mycket, särskilt pojkarna hade
många olika svar. Exempel på svar under övrigt; ”perfekt”, ”pigg”, ”vild”, och
”kul”. Obesvarade frågor och ”vet inte” ingår också under punkten övrigt.
 

 

 Fråga 8
 Hur kände du dig under avslappningen
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 Kommentar: Här var det två pojkar som tyckte att avslappningen var tråkig, en
flicka kände sig ”som en delfin på havet”. Andra svar under övrigt är; ”vet inte”,
”som vanligt” och obesvarad fråga.
 

 

 

 



 Fråga 9
 Hur kände du dig efter avslappningen?
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 Kommentar: Övrigt motsvarar svar som ”vet inte”, ”skönt” och obesvarad fråga.
Två flickor har svarat att de blev piggare av avslappning.
 

 

 Fråga 10
 Har du blivit bättre på att slappna av? På vilket sätt?
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 Kommentar: De flesta gav ingen motivering till sitt svar. Någon har blivit bättre på
att blunda och ligga stilla. Övrigt motsvarar här obesvarad fråga.
 

 

 

 

 

 



 Fråga 11
 Känner du dig annorlunda jämfört med innan vi

 började med avslappningen? På vilket sätt?
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 Kommentar: De som har svarat ja på frågan har motiverat med följande:
• Jag har blivit lugnare och snällare (pojke).
• Jag har blivit lugnare. Klassen har också blivit lugnare (flicka).
• Jag har blivit piggare (flicka).
Övrigt motsvarar en obesvarad fråga.

Fråga 12
Vad tycker du om avslappningen vi har haft?
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Pojkar

Kommentar: De pojkar som hamnat under övrigt har svarat; ”tråkig musik”,
”50/50” och att den var dålig. En pojke har inte svarat på frågan.



6.3 Redovisning av intervjuer

Lärare A är klasslärare till klassen som deltar i undersökningen.
Lärare B är speciallärare för mellanstadiet på den aktuella skolan. Hon är inte
utbildad specialpedagog utan har tidigare varit klasslärare.
Lärare C är idrottslärare på skolan.
Lärare D jobbar som fritidsledare på fritidsgården för mellanstadiet. Hon har
tidigare varit idrottslärare.

Upplever du barn stressade? På vilket sätt?

Alla intervjuade lärare upplever barnen stressade. Lärare A erfar att barnen är uppe
i varv och de har svårt att varva ner. Det tar lång tid att få en lugn
inlärningssituation. Barnen har dåligt tålamod gentemot kamrater, de har svårt med
överseende och kan lätt bli sura. I stressbeteendet tror hon också ingår att barnen
har svårt att ta förändringar.

Lärare B hävdar att situationen har förändrats, barnen är mer stressade nu än om
man jämför med några år tillbaka. Stressen tar sig i uttryck på många olika sätt
beskriver lärare B. bland annat som irritation, de kan inte lyssna, de kan inte sitta
still och är överhuvudtaget uppe i varv.

Lärare C tycker att barn inte hinner vara barn längre. Redan när de kommer till
skolan är de uppe i varv och de glömmer vad de ska göra, de bråkar istället. Det är
också många barn som kommer för sent och om hon frågar någon hur han/hon
mår blir svaret otrevligt. Lärare C tror att reaktionen på stress bland annat är
slagsmål eftersom barnens toleransnivå blir låg när de är stressade.

På fritidsgården upplever lärare D barnen inte stressade eftersom de är där frivilligt.
Där är det också strikta regler, till exempel att de inte får bråka, svära och regler
kring datorerna. Lärare D upplever dem mer stressade i skolan. Hon har varit
idrottslärare förut och där var barnen mycket stressade. Hon anser att på idrotten
är det enda stället barnen får röra sig och det medför att barnen far runt och det tar
lång tid att få dem lugna.

Arbetar du för att motverka stress i skolan?

Lärare A försöker motverka stress genom att ta det så lugnt som möjligt och inte
pressa eleverna. Hon vill ge dem den tid de behöver och ger läxorna i god tid så att
de kan planera när de ska göra dem. Lärare A har heller inga direkta prov eftersom
det stressar upp barnen.



Lärare B motverkar stress genom att försöka få eleverna lugna, hon väntar ut dem
tills det blir lugnt och tyst. Ibland läser hon högt för att få dem att varva ner och
tänka på något annat. När Lärare B var klasslärare prövade hon att låta eleverna
lägga sig ner över bänken en stund och koppla av. Hon försöker även få eleverna
att slappna av när de kommer hem genom att uppmana dem att läsa en bok eller
ligga på sängen och vila.

Genom att låta eleverna slappna av en stund efter ett lektionspass i idrott försöker
lärare C motverka stress. Hon har som mål att få barnen mindre stressade.

På fritidsgården arbetar de inte för att motverka stress eftersom barnen inte
upplevs som särskilt stressade. De försöker finnas till hands för barnen och vara
någon som de kan prata med om sina bekymmer.

Vilka faktorer tror du spelar in för att barn blir stressade? Hur kan detta
åtgärdas?

Dagens barn har fullt upp med fritidsaktiviteter och det tror lärare A är en
bidragande faktor till stress. De vistas också i stora grupper med mycket ljud och
människor omkring sig. Barnen har aldrig någonstans att sitta i lugn och ro och
bara vara utan allt är organiserat runt om kring dem. Lärare A tror också att
föräldrarnas stress smittar av sig och alla intryck från TV, radio, musik och datorer
bidrar till stress.

Barnen blir kastade från det ena till det andra och det tror lärare B är stressande för
barnen. Även föräldrar stressar och skyndar på sin barn. I grund och botten tror
lärare B att det är samhället som trissar upp människorna, informationsflödet är
stort med datorer, tv och radio. Det blir aldrig tyst. Även missriktade ambitioner
från föräldrar och andra vuxna stressar dagens barn.

Liksom lärare A tror lärare C att ett alltför pressat schema ligger till grund för stress
hos barn. De är borta hela dagarna och när de kommer hem ska de iväg på
fritidsaktiviteter och därefter ska läxorna göras. Barnen har också fått ett för stort
ansvar att kunna klara sig själva. För att åtgärda det här tror lärare C att man måste
få de vuxna mer engagerade i sina och andras barn.
Lärare D anser att skolans och hemmets höga krav på barnen är bidragande
faktorer till att barnen blir stressade. De blir hela tiden uppassade med aktiviteter
och de behöver aldrig hitta på saker själva. Lärare D tror att man behöver ha ett
större samarbete med föräldrar och personalen på skolan bör stötta dem.



Prioriterar du barnens hälsa?

De intervjuade lärarna på skolan anser sig prioritera barnens hälsa, men på
fritidsgården gör de inte det. I klassrummet handlar det mest om den psykiska
hälsan och på idrotten den fysiska. Lärare A säger att om inte eleverna mår bra går
det inte att arbeta. Lärare B bekräftar det lärare A säger och tillägger att hon vill
finnas när barnen behöver en vuxen. Hon lägger också till att den fysiska hälsan
arbetas med genom att undervisa om att det är viktigt att äta och röra på sig under
rasten osv. Lärare C försöker bry sig om varje barn och lägga sig i om hon ser att
något barn mår dåligt. På idrotten handlar det också om hälsa där hon bland annat
tar upp vikten av att duscha.

Var i skolmiljön förekommer stressen mest/minst?

Lärare A och lärare B är eniga om att det förekommer mest stress i matsalen. Där
är det trångt och många som rör sig. Lärare C tycker att det förekommer mest
stress i samband med ombyte, att de har kort tid på sig, detta håller även lärare B
med om. Hon påpekar även att barn kan tycka det är obehagligt att byta om och
duscha tillsammans med andra. Lärare B säger också att klassrummen kan vara en
stressig miljö där det är trångt, om barnen känner att de inte förstår till exempel.
Lärare D anser att det är på rasterna det förekommer mest stress. En del barn
känner att de måste vara på ett visst sätt för att bli respekterade av de andra. Hon
motsäger också sig själv genom att hävda att en del barn tycker det är roligast på
rasterna och är därmed där minst stressade.

Klassrummet, på helt vanliga lektioner, hävdar lärare A är den minst stressade
situationen, då var och en sysslar med sitt och det är lugn arbetsro. Detta håller
Lärare D med om, då de arbetar med ämnen som de är bra i. Lärare B nämner
inget ställe där det förekommer minst stress och lärare C tycker att när eleverna gör
saker av ren automatik, då är de minst stressade.

Känner du dig själv stressad?

Ingen förutom lärare B känner sig stressad. Lärare A tänker liksom lärare C att det
kommer en dag i morgon också då det som inte blev gjort i dag kan göras. Lärare
D kan känna sig stressad ibland  då det är mycket saker som ska avslutas men
samtidigt tycker hon att hon arbetar bäst då. Otillräcklighet är något som gör lärare
B stressad. Hon tycker det har blivit bättre nu när hon arbetar som speciallärare
och inte har en egen klass. Förr om åren kände hon av stressymtomen; huvudvärk,
svårt att sova på nätterna och var spänd i kroppen. Den känslan har hon inte
längre.



7 DISKUSSION

I min diskussion har jag utgått från problemformuleringarna men jag har valt att
väva samman de olika frågeställningarna. Under arbetets gång har jag blivit väl
mottagen av såväl lärare som elever. De har villigt ställt upp i mina undersökningar
och jag är i stort sett nöjd med vad jag har åstadkommit. Om jag hade gjort om
arbetet en gång till hade jag förmodligen lagt upp avslappningsprogrammen på ett
annorlunda vis. Jag skulle diskuterat mer med barnen vad avslappning innebär och
vad den har för verkan. Det är något jag har dragit lärdom av för kommande arbete
med avslappning.

Tre av de fyra intervjuade lärarna upplever barn stressade. Vad som ligger bakom
denna stress fick jag olika svar på. Idag ställs det stora krav på barnen och många
barn blir vuxna i förtid. De får ta mycket ansvar på gott och ont. Min uppfattning
är liksom lärarnas att många barn, men dock inte alla, har ett fullt schema från
morgon till kväll och lite tid ges till att bara vara hemma och ta det lugnt. Många
barn umgås mycket lite med sina föräldrar och kamrater. Vi har även fått ett
hårdare samhälle; språkbruket har förändrats, det förekommer mycket våld på
skolorna och barnen har över lag blivit otrevligare. Detta är givetvis generaliseringar
men i stort har jag upplevt denna förändring utifrån mina minnen från min egen
skolatid.

Litteraturen ger en vidare bild av problemet. Enligt Ellneby (1999) är det en rad
faktorer som kan ligga bakom stress. Allt från skilsmässa och arbetslöshet till för
höga krav och ständigt utbyte av vuxna i barns omgivningar. Vissa saker händer i
barns liv som varken vi eller de själva kan påverka. För oss lärare gäller det att se
vad vi kan förändra i barnens vardag så att de blir lugnare, mer harmoniska och mer
trygga i sig själva. Här kan skolan vara med och påverka barnen i en positiv riktning
genom att arbeta med olika former av stressförebyggande övningar som
avslappning, massage samt trygghetsträning. Det tar tid från övrig undervisning
men vi lärare har ett ansvar för att alla barn ska må bra och ha en god hälsa, vilket
framgår av läroplanen.

Lärarna jag har intervjuat försöker få barnen lugna genom att inte pressa dem utan
ta det så lugnt som möjligt och vänta ut dem. Idrottsläraren försöker ha
avslappning efter vissa lektionspass. En lärare försöker också påverka barnen
genom att uppmana dem att ta det lugnt efter skolan och inte ha så mycket
aktiviteter. Ingen av lärarna arbetar aktivt med några särskilda övningar utan
försöker istället få hela barnens miljö lugnare. Detta tror inte jag ger några direkta
resultat på barnen. För att de ska förändra sitt beteende måste de lära sig att kunna
kontrollera sig själva och kunna hantera pressade situationer. För att de ska lyckas
med det tror jag att man behöver arbeta mer aktivt i någon form. Ett exempel på
det är avslappning vilket jag tror mycket på.



För att ta reda på hur barn upplever stress och avslappning bestämde jag mig för
att göra enkäter. Jag ville ta reda på hur barns tankar och känslor går gällande stress
och avslappning och det kunde jag bäst få genom enkäter med öppna frågor.
Intervjuer hade givetvis varit bättre men tiden begränsade mig. Jag var från början
medveten om att enkäterna var svåra men jag ansåg ändå att utformningen var den
bästa för mitt syfte.

På enkäten fanns en ruta med ord som var meningen att eleverna kunde ta hjälp av
om de inte kom på något svar på frågorna. Jag underströk att de skulle först tänka
hur de kände sig och om de då inte kom på något svar kunde de ta hjälp av rutan.
Överst i den rutan stod ordet okoncentrerad vilket många barn svarade. Jag har
funderat över om det var deras egentliga känsla/tanke gällande stress eller om de
bara skrev det som stod lättast till hands. Jag vet inte svaret, men okoncentrerad är
något som barnen känner igen sig i och kanske förknippar med stress.

Mitt syfte var från början att göra ett avslappningsprogram under fem veckor och
undersöka om eleverna upplevde någon skillnad före och efter perioden. Jag skulle
också undersöka om frågorna om stress och avslappning gav annorlunda svar efter
perioden. Svaren på de olika enkäterna skilde sig mycket lite från varandra. Vissa
elever hade börjat tycka att det blivit tråkigt med avslappningsprogrammen och
kanske i någon form av protest svarade mycket konstigt på frågorna. Det gäller
givetvis inte alla utan det var en del pojkar som hade irrelevanta svar.

Enligt litteraturen leder regelbunden avslappningsträning till bland annat att barnen
koncentrerar sig bättre, sover bättre och känner lugn och säkerhet.  Min
undersökning varade i fem veckor. Det var för kort tid för att kunna se något
resultat och även för barnen känna någon skillnad. Knappt hälften av flickorna
tyckte att de kände sig annorlunda, få gav ett motiv till svaret men några tyckte att
de blivit lugnare. Pojkarna var över lag mer negativa till avslappningen. Hälften av
dem tyckte sig inte känna någon förändring. I min undersökning utgick jag från ett
färdigt avslappningsprogram. Det var en röst och bakgrundsmusik som spelades
under cirka fyra minuter. Efter några gånger frågade jag eleverna hur de ville ha det
för att avslappningen skulle bli bättre och då önskade någon att det enbart skulle
vara musik därför växlade jag sedan mellan två olika program, ett med en röst och
musik och ett med enbart musik.

Under avslappningen fick barnen sitta i bänkarna på det sätt de tyckte var skönast.
Många provade sig fram och de flesta kom att ligga över bänken. En del hade även
med sig kudde. Att sitta i bänken var det enklaste alternativet eftersom klassrummet
var trångt och det skulle ta lång tid att möblera om, dessutom skulle eleverna få
svårare att komma till ro (ansåg klassläraren). Jag tror att det är bäst att låta barnen
ligga på golvet på ett mjukt underlag. Då kan de lättare slappna av i alla muskler
och det blir en skönare ställning.



Vid några tillfällen observerade jag barnen. Ungefär hälften såg ut att kunna koppla
av. Den andra hälften som till största del bestod av pojkar satt rakt upp och ner och
tittade på vad de andra gjorde. Detta utfall kan ha flera orsaker. Många av pojkarna
var omotiverade till avslappningsträningen vilket framkom av enkäten De försökte
inte ens utan protesterade genom att inte slappna av. I början av perioden gick jag
runt och sa till de som störde och pratade med klassen före och efter
avslappningen. Efter några gånger bestämde jag mig för att inte säga någonting
eftersom de visste vad som gällde.

När jag kommer att arbeta med avslappning i mina kommande klasser kommer jag
att prata mycket kring avslappning och göra förberedande övningar. För att
avslappningen ska bli bra och ge något resultat måste man ge barnen tid. Jag fick
bevisat för mig att vissa barn klarar av avslappningen meddetsamma, medan andra
inte lyckades på fem veckor. Barnen måste förstå syftet med avslappningen och
känna att den ger resultat. En del i arbetet är också samtal kring avslappning, hur de
själva upplever avslappning osv.

Intervjuerna speglar hur lärarna uppfattar barnen och barnen har talat om hur de
känner sig genom enkäten. Det är intressant att se likheter och skillnader mellan de
olika svaren. Lärarna är enade om att barnen är uppe i varv, stökiga och har svårt
att ta det lugnt. Barnen skriver inget om detta, de uppfattar inte sig själva som uppe
i varv och stirriga. De kan däremot känna att de har ont om tid och blir stressade av
att de måste skynda sig.

7.1 Fortsatt forskning

Min undersökning går att utveckla på många sätt. För att få en större uppfattning
om vad barnen tycker och känner skulle jag vilja intervjua barnen. Det skulle också
vara intressant att låta dem lyssna på avslappningsprogram under en längre period
för att se om det ger något resultat som stämmer överens med övrig forskning.
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Bilaga 2
Enkät 1 & 2

Kille Tjej

Stress - vad tänker du på då?
________________________________________________________
_______________________________________________________

Hur känns stress?
________________________________________________________
_______________________________________________________

När känner du dig stressad?
________________________________________________________
_______________________________________________________

Vad brukar du göra för att få bort den känslan?
________________________________________________________
_______________________________________________________

Avslappning - vad tänker du på då?
________________________________________________________
_______________________________________________________

Hur känns avslappning?
________________________________________________________
________________________________________________________

Hur kände du dig innan avslappningen?
________________________________________________________
_______________________________________________________



Hur kände du dig under avslappningen?
________________________________________________________
________________________________________________________
Hur kände du dig efter avslappningen?
________________________________________________________
________________________________________________________

Har du blivit bättre på att slappna av? På vilket sätt?
________________________________________________________
________________________________________________________

Känner du dig annorlunda jämfört med innan vi började med
avslappning? På vilket sätt?
________________________________________________________
________________________________________________________

Vad tycker du om avslappningen vi har haft?
________________________________________________________
________________________________________________________



Bilaga 3

Intervjufrågor

• Upplever du barn stressade? På vilket sätt?

• Arbetar du för att motverka stress i skolan?

• Vilka faktorer tror du spelar in för att barn blir stressade? Hur kan
detta åtgärdas?

• Prioriterar du barnens hälsa?

• Var i skolmiljön förekommer stressen minst/mest?

• Känner du dig själv stressad?


