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Abstrakt 

Den här uppsatsen belyser ämnet barn och stress. Stress är en 
fysisk och psykisk reaktion orsakad av krav eller press från 
omgivningen. Barnens värld är en spegelbild av vuxenvärlden och 
att vuxenstressen har smugit sig in i barnens vardag är känt sedan 
länge. Även om barns hälsa på många sätt blivit bättre på senare 
år så ligger den psykiska ohälsan på en oacceptabelt hög nivå. 
Med anledning av detta har jag valt att göra en enkätundersökning 
på en och samma skola vid två tillfällen och med 18 års 
mellanrum. Fritidspedagoger och lärare har svarat på vad de anser 
stressar barn, hur man jobbar för att undvika stress i skolan och 
hur man kan lära barn att hantera den stress som de oundvikligen 
utsätts för i sin vardag. Resultatet av min undersökning är 
entydigt; att barn idag känner stress råder inga tvivel om. 
Pedagogerna möter barn med bland annat huvudvärk och 
koncentrationssvårigheter som de härleder till stress, stress som 
de tror orsakas av stora barngrupper, för höga eller otydliga krav, 
tidspress eller känslor av att inte duga eller passa in. 

Nyckelord 

Barn och stress, stressorer, stresshantering,  

Tack 

Varmt tack till min handledare Monica Preutz som med stort 
tålamod hjälpt och stöttat mig i mitt arbete. 
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1. INTRODUKTION 
 
 
 
Rapport efter rapport möter oss om att barn och unga mår dåligt i 
dagens samhälle. Att närmare 100 000 elever mår dåligt i våra 
skolor, kunde man läsa i Skolverkets rapport ”Läget i 
grundskolan” (2000). Barnens värld är en spegelbild av 
vuxenvärlden. Vuxenstressen har smugit sig in i barnens värld och 
många barn känner sig otrygga i skolan. Vi vuxna i skolan har ett 
ansvar att göra allt vi kan för att alla barn ska må bra och 
utvecklas i sin fulla potential i skolan. Vi måste göra något om 
skolan ska bli en plats att trivas, må bra och utvecklas på 
(Skolverket, 2000). Även folkhälsmyndigheten (2017) och 
Socialstyrelsen (2017) har kommit med rapporter med liknande 
resultat – ohälsan bland dagens barn och unga är stor. Allt fler 
unga vuxna i Sverige anses idag ha dålig hälsa, enligt Währborg 
(2009). I denna grupp dominerar stressrelaterade besvär som 
trötthet, depression, oro, ångest, stress och utbrändhet. När det 
gäller barns hälsa, kan man se att den på många sätt har förbättrats 
under senare år, men samtidigt har deras psykiska ohälsa ökat, så 
att den ”ligger på en oacceptabelt hög nivå” (Währborg, 2009, s. 
33). 
 
År 2000 lämnade jag ut ett antal intervjufrågor till lärare och 
fritidspedagoger, på en skola utanför en medelstor stad, angående 
barn och stress; Vad barn stressas av i skolan, på fritids och 
hemma samt vad vi vuxna kan göra för att hjälpa barn att hantera 
stress på ett bra sätt. Nu, 18 år senare fick pedagoger på samma 
skola svara på samma frågor ännu en gång.  Jag kommer i den här 
uppsatsen att jämföra resultatet av dessa båda frågetillfällen med 
den teoretiska bakgrunden. 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. SYFTE 
 
Den här studien syftar till att belysa hur lärare och 
fritidspedagoger upplever att stress påverkar barn och hur de kan 
arbeta för att minimera och hantera barnens stress. 
 
 
 
Frågeställningar 

 
 Vad anser lärare och fritidspedagoger att barn blir 

stressade av och hur märks det på barnen? 
 Hur säger sig lärare och fritidspedagoger arbeta för 

att undvika att utsätta barn för stress? 
 Vilka metoder anser lärare och fritidspedagoger att 

man ska använda för att barn ska lära sig hantera 
stress på ett bra sätt? 
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2. BAKGRUND 
 
I det här kapitlet vill jag ge en teoretisk bakgrund till den 
undersökning jag gjort. Begrepp kommer att förklaras och tidigare 
forskning kommer att redovisas. 
 
 
 
2.1 Vad är stress? 
 
Stress är det sätt varpå vår kropp och själ reagerar på en 
stressfaktor. De känslor av otillräcklighet vi utvecklar om vi 
känner att vi inte blir accepterade som vi är; är en stressfaktor. De 
påfrestningar och slitningar vår kropp och själ utsätts för; det är 
stress (Elkind, 1984). Stress är en fysisk och psykisk reaktion 
orsakad av krav eller press från omgivningen. Stressrektionerna 
blir större när kraven blir tydliga. Stress fungerar som en länk 
mellan stressorer och stressrelaterade sjukdomar. Detta anger 
varför stressorer kan orsaka eller vara nära relaterade till 
stressrelaterade fysiska sjukdomar och funktionsstörningar 
(Jonsson, 2005). 
Att vara stressad är ingen sjukdom, utan en naturlig psykolgisk 
och biologisk reaktion på hot och yttre påfrestningar. Men stress 
kan leda till sjukdom, kroppslig såväl som psykisk. Det finns ett 
välbelagt samband mellan psykosocial stress och ökad dödlighet i 
kardiovaskulär sjukdom, både på kort och lång sikt. Många andra 
kroppsliga sjukdomar påverkas också till förlopp och symtombild 
av yttre påfrestningar. Att psykiska sjukdomar ofta förvärras av 
stress är välkänt. Men det finns också ett antal psykiatriska 
sjukdomstillstånd där stressen varit den viktigaste orsaken till 
sjukdomen. Hur stressreaktionen yttrar sig beror bl a på 
stressfaktorns art och på dess varaktighet (Grape & Åsberg & 
Nygren & Rodhe & Wahlberg & Währborg, 2010). 
Forskare har kommit fram till att stress kan leda till ca. 1 400 
olika fysiologiska och biokemiska förändringar i kroppen. Om 
kroppen utsätts för förhöjd stressnivå under längre tid medför det 
en ökad förslitningshastighet i kroppen, vilket kan leda till flera 
sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck och hjärnblödning. 



 
 

Hög halt av stresshormoner i hjärnan under lång tid tar också död 
på hjärnans nervceller. Det kan i sin tur leda till 
minnessvårigheter och demenssjukdomar (Angelöw, 1999). 
Begrepp som psykosomatisk stress, utbrändhet, 
utmattningsdepression, utmattningssyndrom osv. är alla uttryck 
för den gemensamma iakttagelsen att människan och hennes hälsa 
är beroende av sitt psykosociala sammanhang. Förståelsen för 
framtidens sjukdomar kommer sannolikt att till stor del ta fasta på 
detta: människan i sitt sammanhang (Währborg 2009, s. 32). 
 
 
 
2.1.2 Barn och stress 
 
Begreppet stress myntades redan 1936 av läkaren och forskaren 
Hans Selye, som senare grundade det internationella 
stressforskningsinstitutet i Montreal. Det var också han som först 
skrev om sambandet mellan barn och stress. Han betonar att stress 
hos barn framförallt framkallas av föräldrars och andra vuxnas 
förhållningssätt i olika situationer. Barn tvingas ofta anpassa sig 
till vuxnas högt ställda krav och ambitioner. Om barn blir bemötta 
men krav som stämmer väl överens med dess mognad är det en 
sporre till utveckling, men om kraven och förväntningarna är för 
högt ställda leder de ofta till stress och följderna kan återverka på 
barnet ända upp i vuxen ålder. De barn vi grälar på för deras 
misslyckanden, de vi sätter upp ouppnåeliga mål för, som vi 
planerar för mycket för och lyssnar för lite på, de är ständigt 
utsatta för stress. Känslan av otillräcklighet, att inte räcka till, att 
inte duga är några av de viktigaste orsakerna till stress hos barn. 
Barn kan klaga över stressorer som är uppenbara t.ex. oro inför ett 
prov eller rädslan för kompisens hund. Däremot bygger de upp 
försvarsmurar och stänger in djupare känslor och ömma punkter 
som de inte vågar visa upp. De djupare stressfaktorerna finns 
inom barnet: Kraven att lyckas, rädslan att misslyckas, 
nödvändigheten av att hålla masken, smärtan att bli avvisad, 
hopplöshet, orättvisor och ensamhet (Miller, 1982). 
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Hos barn är det vanligast med besvär relaterade till magen, som 
magont, kräkningar, förstoppning eller diarré. Eksem och astma 
kan vara stressrelaterade, liksom allergier. Andra symtom på 
stress hos barn kan vara huvudvärk, tandgnissling, sprickor i 
tandköttet eller bitskador i kinderna och på läpparna (Ellneby, 
1999). Ett barn som har ett stort behov av att tala om att de inte 
mår bra kan börja slåss var som helst och med vem som helst. Ett 
annat uttryck för dold aggression är att stjäla eller spela pajas 
(Miller, 1982). 
 
 
 
2.2 Positiv och negativ stress 
 
Man kan skilja mellan positiv och negativ stress. Den positiva 
stressen handlar ofta om meningsfull och lustbetonad 
ansträngning där kroppen inte svarar med skadliga 
stressreaktioner. Krav anpassade efter barnets mognad är en 
drivkraft och en sporre till utveckling. Den negativa stressen 
innebär att man oroar sig över saker i vardagen, men framförallt 
att man utsätts för stress under lång tid. Skillnaden mellan positiv 
och negativ stress beror främst på hur barnet upplever den. Det 
som är stressande för ett barn kan vara en positiv utmaning för ett 
annat. Både positiv och negativ stress är en del av livet. Det 
viktiga är att det finns en balans mellan spänning och avspänning 
(Angelöw, 1999). 
Alla människor är olika och har olika stora energireserver. Vi har 
olika mycket kraft att stå emot påfrestningar. Genom vila och 
avkoppling fyller vi på vår energireserv, men ingen kan stå emot 
stress i det oändliga utan att krafterna sinar. Det finns en gräns för 
vad vi tål. Vi måste lära oss att se barnets signaler i tid innan 
kraften tagit slut. Ett barn ska inte behöva ta till sina kraftreserver 
för att klara av sin vardag (Ellneby, 1999). 
 
 
 
 
 



 
 

2.3 Millers elva områden 
 
I sin bok ”Stressade barn – att förstå och besvara stressignaler hos 
barn och ungdomar” pekar Miller på elva områden inom vilka 
man kan finna viktiga orsaker till stress hos barn (Miller,1982). 
 
Skolan- Barn möter många påfrestningar som kan ge upphov till 
stress i teoretiska ämnen, idrott, kontakter med kamrater och 
lärare. ”Barnet riskerar i varje minut att förlora ansiktet” 
 
Mänskliga relationer- Ett barn har många relationer en vanlig 
dag; hemma, i skolan och på fritids. Det är heller inte ovanligt att 
barn lever i två familjer. Barn går helt upp i sina relationer och 
spelar på hela registret av kärlek, hat, vrede och avund. 
 
Klimatet-Barn är mer känsliga för väderförändringar än vuxna. 
Ljudnivån blir högre och det är svårare att få barnen att lyssna när 
det är dåligt väder. Det blir mer gjort när solen skiner. 
 
Trängsel-Man har gjort försök med råttor som visar att de blir mer 
aggressiva när det är trångt. Miller menar att man kan överföra 
dessa resultat på barn som blir lugnare i mindre grupper och större 
lokaler. En ständigt hög ljudnivå, som ofta blir följden av många 
barn i trånga lokaler, stressar barnen och hindrar dem att tänka, 
reflektera och lära sig saker. 
 
Leda- Många barn tycker det är tråkigt i skolan. De förväntar sig 
att ha tråkigt. Enformiga och trista arbetsuppgifter är viktiga 
orsaker till stress. 
 
Ensamhet- Många barn känner sig ensamma med sina problem. 
De har ingen som har tid att lyssna. Vuxna har en tendens att se 
nedlåtande på barns problem. Att inte bli förstådd eller att inte 
förstå är en stark stressfaktor. Den som inte kan göra sig förstådd 
med ord gör sig ofta hörd på andra sätt: med skrik, sparkar och 
slag. En del barn väljer tystnaden. 
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Fångenskap- Barn har ofta inte mycket att säga till om när det 
gäller regler och bestämmelser i skolan och hemmet. Vuxna sätter 
ibland upp regler för sin egen bekvämlighets skull och låter dem 
framstå som om de vore för barnets bästa. 
 
Förflyttning- Barn förflyttas mellan olika aktiviteter under dagen. 
De förväntas då anpassa sig till olika miljöer och relationer. Barn 
avbryts ständigt i sin sysselsättning av vuxna som har ”viktigare” 
saker för barnet att göra. 
 
Katastrofer- För ett barn kan det vara en katastrof att misslyckas 
på ett prov eller att bli sviken av en kamrat, ett husdjur som dör 
eller att göras till åtlöje av en lärare. Sådana katastrofer möter de 
ständigt och tvingas leva med. 
 
Ängslan- Att vara ängslig är nästan det normala tillståndet för 
många barn. Kommer det att lyckas i skolan? Kommer det att få 
uppskattning av sina föräldrar? Kommer det att bli accepterat av 
sina kompisar?  (Miller, 1982). 
 
 
 
2.3.1 Orsaker till stress 
 
Ellneby (1999) refererar till Erik Eriksson som menar att den 
främsta orsaken till stress hos barn är rädsla. Det räcker med oron 
att utsättas för någon av ovanstående stressorer för att barnet ska 
känna stress. Barn stressas av en mängd omständigheter, både 
positiva och negativa. David Elkind (1985) har sammanställt en 
lista över stressorer för mätning av stress hos barn. Se bilaga 1. 
Bedömningen är gjord utifrån amerikanska barns livssituation, 
men ger ändå en ungefärlig uppfattning om hur många 
stressfaktorer barn utsätts för i sin vardag. Man får inte glömma 
att alla barn är olika och reagerar olika i olika situationer. Det som 
är stressande för ett barn behöver inte vara det för ett annat. 
Mätningen går till så att man lägger samman poängen för de 
händelser barnet varit med om under ett år. En slutsumma på 150-
199 poäng ger måttlig stress. 200-299 poäng ger medelhög stress. 



 
 

300 poäng eller mer ger hög stress och kommer sannolikt att 
påverka barnets hälsa och beteende. Några exempel på 
stressfaktorer med höga poäng är en förälders död eller skilsmässa 
mellan föräldrarna. Dessa båda kommer på första respektive andra 
plats på Elkinds lista. Andra faktorer att nämna är sjukdom hos 
barnet eller närstående, svårigheter eller förändringar i skolan 
samt ändrade vanor (Elkind, 1985). 
 
Ellneby, som refererar till Elkinds lista menar att det viktigaste är 
att inte fixera sig vid någon enskild riskfaktor, utan att försöka 
minska på den totala bördan av stressfaktorer (Ellneby, 1999). 
 
 
 
2.3.2 Stressbeteende hos barn 
 
När vi utsätts för en stressreaktion utsöndras stresshormon som 
får pulsen att stiga, blodtrycket att öka, andningen att bli ytligare, 
musklerna att spännas och syn och hörsel att skärpas. För våra 
förfäder gällde ”att fly eller illa fäkta”, att möta faran eller fly 
ifrån den. Då kom dessa reaktioner väl till pass. Idag tar sig dessa 
reaktioner andra uttryck. Hos barn kännetecknas kampen ofta av 
aggression som blir ett sätt att uttrycka smärta och olust. Att fly 
undan det som barnet tycker är jobbigt är ett annat sätt att hantera 
problem i vardagen (Ellneby, 1999). 
 
Forskare har kommit fram till att stress kan leda till ca. 1 400 
olika fysiologiska och biokemiska förändringar i kroppen. Om 
kroppen utsätts för förhöjd stressnivå under längre tid medför det 
en ökad förslitningshastighet i kroppen, vilket kan leda till flera 
sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck och hjärnblödning. 
Hög halt av stresshormoner i hjärnan under lång tid tar också död 
på hjärnans nervceller. Det kan i sin tur leda till 
minnessvårigheter och demenssjukdomar (Angelöw, 1999). Hos 
barn är det vanligast med besvär relaterade till magen, som 
magont, kräkningar, förstoppning eller diarré. Eksem och astma 
kan vara stressrelaterade, liksom allergier. Andra symtom på 
stress hos barn kan vara huvudvärk, tandgnissling, sprickor i 
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tandköttet eller bitskador i kinderna och på läpparna (Ellneby, 
1999). Ett barn som har ett stort behov av att tala om att de inte 
mår bra kan börja slåss var som helst och med vem som helst. Ett 
annat uttryck för dold aggression är att stjäla eller spela pajas 
(Miller, 1982). 
 
Barn kan fly undan problem på många sätt. En del barn blundar 
och håller för öronen för att slippa se och höra. Andra förnekar 
det som känns jobbigt. Det finns också barn som flyr in i sömnen 
och sover onormalt mycket. Ett annat sätt är att skjuta upp eller 
glömma saker som känns obehagliga, som att göra läxan. En del 
barn flyr verkligheten genom passivt TV-tittande. Stress kan 
också omsättas i rädsla eller fobier som hindrar barnets 
känsloutveckling och inlärningsförmåga. Ett annat vanligt sätt att 
hantera stressen är att bli sjuk. Att få ont i huvudet eller magen. 
Psykosomatiska sjukdomar är lika verkliga som influensa, men de 
är orsakade av psykisk ohälsa och stress (Ellneby, 1999). 
 
Barn som använder könsord och svär gör det oftast för att 
chockera vuxna. De ger öknamn åt sina kamrater för att retas. En 
annan form av verbal aggression är att prata eller oavbrutet ställa 
frågor till t.ex. en förälder som pratar i telefon. Att retas eller 
ljuga vanemässigt är ytterligare exempel på verbal aggression. Att 
vägra göra läxorna, eller förstöra läxböckerna kan även det vara 
ett uttryck för stress. Ett barn som är utsatt för stress kan trotsa 
sina föräldrar genom att vägra kommunicera. Det kan även vägra 
tala om hur det har varit i skolan. Barn söker sig ofta till det 
förbjudna på trots. Åverkan på egendom är ett mycket högt rop på 
hjälp. Barn som förstör och vandaliserar ger uttryck för stress och 
psykisk ohälsa. Ett barn som förstör ett älskat föremål ropar med 
extra hög röst; det förstör sig själv. Att straffa barnen hjälper inte, 
men inte heller att tillåta det som sker. Man måste försöka förstå 
orsaken till beteendet och ändra på det som orsakar 
stresstillståndet. Barn behöver vuxna! De behöver bli sedda och 
bekräftade (Miller, 1982). 
 
 
 



 
 

2.4 Stress i skolan 
 
I skolverkets rapport ”Läget i grundskolan” (2000) kan man läsa 
att upp till 100 000 elever inte mår bra i skolan. Många elever 
känner sig otrygga, mobbade och utsatta i skolan och tycker sig 
inte passa in i det sociala klimatet. Det handlar om barn som 
tappar självförtroende och självtillit när de inte når uppsatta mål.  
 

”Det är vare sig acceptabelt eller rimligt att så många barn inte 
trivs i den vardagliga miljö där de är skyldiga att vistas. Ingen 
elev ska må dåligt på grund av faktorer som det ligger inom 
skolans makt att förändra. Det är skolans, liksom hela 
vuxenvärldens uppgift att ge alla barn en god miljö att växa upp 
i” (a.a. s 9) 

En god hälsa är en viktig förutsättning för att barn ska kunna 
tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Statistik visar dock på 
en försämrad hälsa för svenska elever. Vi talar då främst om 
ohälsa som tar sig uttryck i psykiska besvär och somatiska 
symptom som huvudvärk och magont. Upplevelser av stress ses 
ofta som en viktig orsak till psykiska och psykosomatiska besvär 
(Modin, 2012). Barnens skolgång motsvarar den vuxnes arbete, 
men medan vi vuxna kan påverka vad vi vill jobba med har 
barnen inget val. Skolan är teoretiskt inriktad och bygger på prov 
och kontroll, vilket uppmuntrar till konkurrens. Kraven är inte 
sällan för högt satta. Många barn är därför utsatta för kronisk 
stress (Ellneby, 1999). Barns beskrivningar av skolan handlar ofta 
om tid. De skildrar mötet mellan deras egen tid och skolans strikt 
inrutade tidsschema. Många barn beskriver skoldagen som en 
lång rad tidsbegränsade aktiviteter utan mening eller 
sammanhang, där de inte har någon möjlighet att påverka. 
Skolans självklara rätt att styra över elevernas tid blir därmed ett 
uttryck för makt och elevens vanmakt över en kringskuren vardag 
(Skolverket, 1999). Skolans traditionella metoder med många 
snabba byten mellan olika ämnen gör att många barn inte hinner 
komma in i arbetet förrän det är dags att byta. Barnen stressas av 
att inte få avsluta vad de håller på med innan de börjar med något 
annat. Arbetet får inget sammanhang och barnen förstår inte vad 
det ska leda till (Ellneby, 1999). 
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”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som 
rör barn” (FN, 1989). 

 
En del elever beskriver bedömning av prestationer och jämförelse 
med andras prestationer som det mest betydelsefulla som händer i 
skolan. Betyget blir det främsta resultatmåttet. Ett dåligt betyg är 
ett underkännande av personen, ett bra är ett godkännande. Vad 
eleven verkligen lärt sig kommer i andra hand. Många känner att 
de inte har något inflytande över, eller ansvar för sitt lärande 
(Skolverket, 1999). I skolan förväntas man prestera något hela 
tiden. Det blir allt mindre tid till avkoppling och lek. Barnens 
arbetsplats skapar press och otrygghet. Den svåraste stressen som 
består i känslan av att inte duga talas det sällan om i 
skolsammanhang. Stress påverkar inte bara barnets självkänsla 
utan också minnet, koncentrationen och inlärningsförmågan 
(Solin, 2000). 
 
Skolan har två motstridiga syften. Den ska ge barnen kunskaper 
och fostran som de behöver inför framtiden. Samtidigt ska skolan 
genom sin uppbyggnad betygsätta och stämpla barnen: duger, 
duger inte. Vår självuppfattning, särskilt vår värdering av oss 
själva, påverkas av andras uppfattning om oss och värdering av 
oss. Det är i förhållande till andra människor vi får vår värdighet 
eller förlorar den. Barnen behöver få svar på frågorna: Vem är jag 
och vad har jag lärt mig? Vad kan jag, vad vill jag och vad har jag 
för intressen? Om inlärningsprocessen ska fungera måste skolan 
möta varje barn på deras mognadsnivå och alla barn måste få 
möjlighet att känna sig trygga i gruppen (Goldinger & 
Magnusson, 1998). Forskningspsykolog Susann Häggqvist menar 
i Utbildningsradions program Skolakuten (2000-04-04) att den 
stress som barn upplever i skolan ofta beror på brister i 
arbetsmiljön. Det är viktigt att se helheten, menar hon. Lokalernas 
utformning, buller, relationer och arbetssätt, allt som händer i 
skolan ingår i arbetsmiljön. Barnen måste göras uppmärksamma 
på att stress, koncentrationssvårigheter många gånger har orsaker 
som går att påverka. Det är de vuxna i skolan som har ansvaret för 
barnens arbetsmiljö och det yttersta ansvaret har rektorn. Även 
skolan lyder under arbetsmiljölagen (Häggqvist, 2000). Hittills 



 
 

har elevernas välbefinnande sällan setts som en 
nödvändigförutsättning för lärande, men i sin rapport menar 
Skolverket att det krävs ett nytt sätt att arbeta och vara 
tillsammans i skolan så att alla kan trivas och må bra (Skolverket, 
1999). 
 
 
 
2.5 Att undvika stress 
 
För att kunna förändra situationen för ett barn är det viktigt att 
först ta reda på vad som stressar barnet. Det är ingen idé att 
försöka bota huvudvärken utan att ta reda på vad den beror på. 
Det är inte varje stressfaktor för sig som utlöser stressreaktioner, 
utan den samlade mängden av påfrestningar. Barns vardag är inte 
alltid så enkel. Det är inte ovanligt att barn är utsatta för stress 
utan att de vuxna runt omkring förstår det. Stanna upp och tänk 
igenom hur barnets hela vardag ser ut. Se på barnet och lyssna på 
det. Kontrollera barnets hälsa. Stress kan orsaka ohälsa, likaväl 
som ohälsa kan orsaka stress. Vad har barnet varit med om den 
senaste tiden? Har vuxna i omgivningen för höga krav och 
förväntningar på barnet? Hans Selye säger så här: ”Föräldrar 
kommer att utsätta sina barn för betydligt mindre stress så snart de 
inser att de inte är kapplöpningshästar allesammans, en del är 
sköldpaddor” (Ellneby, 1999 s.15). Alla föräldrar vill göra det 
bästa för sina barn. Att ge dem tid är det bästa man kan göra 
(Ellneby, 1999). 
 
Barnens värld är en spegelbild av vuxenvärlden. I vårt samhälle är 
det prestationerna som räknas. Det är görandet som gäller, inte 
varandet. Barn måste tillåtas att ha tråkigt ibland, annars tar man 
ifrån dem kreativiteten-ur varandet skapar man. Vi måste inse hur 
viktigt det är att bara få vara -man duger ändå, säger Christina 
Åsander BRIS-ombud sedan 30 år (Sandelin, 2000). 
 
Ragnar Jonsell Barnhälsovårdsläkare i Jönköpings län menar att 
den främsta orsaken till stress hos barn är föräldrarnas stressiga 
tillvaro där jobbet kräver det mesta och bästa av tid och energi, 
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medan barnen får det som blir över. Han tycker att på samma sätt 
som det finns skolplikt så borde det finna s att antal år då barnen 
prioriteras. Man glömmer att barnen är samhällets viktigaste 
resurs, även ekonomiskt, säger Ragnar Jonsell som vill ha en 
grundläggande politisk och ideologisk diskussion om samhällets 
ansvar för barnens psykiska hälsa (Sandelin, 2000). Att barn har 
trygga, kärleksfulla, kloka föräldrar samt nära relationer till mor- 
och farföräldrar är faktorer som ger barn trygghet och stabilitet 
och samtidigt motverkar stress. En annan faktor som kan 
motverka stress hos barn är ordning och reda. Barn behöver 
långsiktighet, stabilitet och trygghet, vilket kan vara svårt att 
uppnå, då dagens föräldrar ofta är dubbelarbetande och stressade. 
Det är viktigt att barn får växa upp i en trygg miljö, där tryggheten 
handlar om fasta regler, tydliga rutiner och konsekvens. Detta får 
barnen att må bra och känna mindre stress. På samma sätt kan 
otydlighet ge negativa effekter som oro och otrygghet, vilka anses 
vara riskfaktorer för stressupplevelser (Sivers & Sjönell, 2007). 
Målet är kanske inte att ta bort all stress ur barnens liv. Det skulle 
inte vara möjligt och det skulle samtidigt innebära att vi tog bort 
en del av det som är drivkraften i deras utveckling (Ellneby 1999). 
Ibland måste barnet lära sig att leva med sin stress. Föräldrar 
skiljer sig, morföräldrar dör och hundar springer bort. Det är saker 
som händer och som ingen kan göra något åt. Barnet måste helt 
enkelt lära sig att hantera situationen (Miller, 1985). 
 
 
 
2.5.1 Konsten att hantera stress 
 
Barn som lär sig att hantera stress, att tänka positivt och 
konstruktivt och som ökar sin koncentrationsförmåga blir bättre 
rustade att kunna må bra, finna glädje i det lilla och styra sitt eget 
liv, skriver Solin och Orlick (1998). Barn måste lära sig att 
slappna av på egen hand för att kunna hantera stress och för att 
kunna koncentrera sig. Det kan ske t.ex. genom att barnen ger 
varandra massage eller slappnar av till musik. De behöver hjälp 
att upptäcka och uppmärksamma det positiva hos sig själva och 
andra i omgivningen. Barn behöver öva sig i att sätta ord på sina 



 
 

känslor. Att bli sedd, bekräftad och berörd är viktigt för att barn 
ska må bra och få en god självkänsla. De vuxna runt barnen måste 
ge dem detta, men det är också viktigt att barnen lär sig att ge det 
till varandra, att de lär sig att vara rädda om varandra. Det leder 
till en lugnare, vänligare och mindre stressfylld miljö runt barnet 
(Solin & Orlick, 1998). Mörelius listar i sin bok ”Stress hos barn 
och ungdom” faktorer som kan skydda mot stress. Några av dem 
är god självkänsla, gott självförtroende och god anknytning. Även 
god känsla av sammanhang, hög kontroll och hög förutsägbarhet 
skyddar mot upplevelser av stress. Att man har bra 
copingstratergier, en god kommunikationsförmåga och att man får 
tillräckligt med sömn och vila påverkar också (Mörelius, 2014). 
Barnets viktigaste redskap i kampen mot stressen är en positiv 
självbild. Jag är någon som duger! Grunden till den känslan läggs 
i kontakten och mötet med omvärlden. Att man möts med respekt 
för att man finns till, inte för att man presterat något (Miller, 
1982). Alla barn behöver bli sedda. De måste få säga vad de 
tycker och bli älskade för den de är inte för vad de gör (Mörelius, 
2014). I skolan fokuserar man på teoretiska kunskaper och 
barnens känslomässiga utveckling kommer lätt i skymundan. Det 
är viktigt att barn får lära sig att sätta ord på sina känslor, både 
positiva och negativa, annars kommer de lätt uttryck på annat sätt. 
Genom att samtala med barn om stora livsfrågor, tränas barnets 
sociala förmåga. Det handlar om att lära sig lyssna och diskutera, 
att visa sina känslor och förstå andras verbala och icke-verbala 
reaktioner. Dessa typer av samtal utvecklar barnets självkänsla, 
självkontroll, empatiska förmåga och förmågan att hantera 
oväntade händelser och nya situationer. Samtalen utvecklar också 
förmågan att sätta upp mål, ta ansvar för sitt lärande och fatta 
egna beslut (Zlotnik, 1999). 
 
Stress handlar egentligen inte om de yttre påverkningarna i sig 
utan om hur personen ifråga tolkar situationen. Om barnet 
uppfattar situationen som verklig så blir den verklig i sina 
konsekvenser. Våra inre bilder och förställningar avgör hur vi 
reagerar känslomässigt, kroppsligt och beteendemässigt 
(Angelöw, 1999). Avgörande för barns förmåga att hantera stress 
är omgivningens sätt att definiera seger och nederlag. Man kan 
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aldrig göra mer än sitt bästa hur mycket man än försöker. Vi 
måste tydligt visa att barnet duger precis som det är (Elkind, 
1985). Stressreaktioner är i själva verket ofarliga, menar Woxberg 
(2005). Det är bristen på återhämtning som gör att de kan bli 
skadliga. Kroppen behöver tid att återhämta sig och att vila 
emellanåt. Det är viktigt att vara medveten om vad som ger oss 
lugn och harmoni och vad som gör oss spända och oroliga. 
Woxberg menar att barn inte vet hur de själva kan skapa lugn och 
ro och tid att vila. Det är vuxnas ansvar att vara goda exempel. 
Vidare pekar Woxberg på vikten av avslappning som ett bra 
verktyg att hantera stress. Hon menar även att med hjälp av 
avslappning och ökad kroppsmedvetenhet kan koncentrations- 
och inlärningsförmågan öka (Woxberg, 2005). Forskning visar att 
vid beröring frigörs hormoner som har lugnande effekt samtidigt 
som antalet stresshormoner minskar. Många använder sig av just 
beröring och massage för att minska stressen. Även andra positiva 
effekter framhålls; barnet blir sett och bekräftat samt får en bättre 
kroppsmedvetenhet. Barn i barngrupper där man ger varandra 
massage blir lugnare och snällare mot varandra. Man slår inte den 
som man har masserat (Angelöw, 1999). 
När man är stressad förbränner kroppen lugnande mineraler, 
magnesium. Låga nivåer av dessa mineraler i kroppen gör oss 
ännu mer sårbara för stress. För att bryta den onda cirkeln kan det 
vara bra att äta nötter, gröna bladgrönsaker och 
fullkornsprodukter. Är man stressad behöver man också mer 
vitaminer, främst c- och e-vitaminer. Undvik socker vilket är 
stressande för kroppen (Angelöw, 1999). En finsk studie från 
2013 visar att fysisk aktivitet minskar påslaget av stresshormonet 
kortisol vid stress hos barn. Därför är det bra med många raster 
och pauser med möjlighet till fysisk aktivitet under dagen. Barn 
som rör sig mindre får ett högre påslag av kortisol (Mörelius, 
2014). 
 
Barn måste få tid att leka. Leken ökar barnets kreativa förmåga 
och minskar stressen. I leken lär sig barnet hur saker och ting 
fungerar. Där finns spöken och farliga monster och man kan 
besegra dem alla. Barn lär sig att hantera omvärlden, först i leken 
och sen i verkligheten. Genom leken lär sig barn empati, att sätta 



 
 

sig in i andras känslor och tankar. De lär sig att kompromissa och 
komma överens. I Norge har man på försök lagt in några timmars 
fri lek på skoltid. Det har resulterat i bättre sammanhållning, ökad 
kreativitet, större självständighet, mer initiativ och engagemang 
även på de vanliga lektionerna. Detta är egenskaper som barnen 
har stor nytta av i framtiden (Ellneby, 1999). 
 
 
 
2.6 Framtidens skola 
 
Vilka kunskaper dagens barn kommer att behöva i framtiden är 
omöjligt att förutse. Därför är det viktigt att de får lära sig söka 
kunskap och lösa de problem de ställs inför. Att uppfatta sig själv 
som någon som kan lösa problem ger ett starkt självförtroende 
och en känsla av att kunna påverka sin omgivning. Dessa 
egenskaper är en förutsättning för att kunna klara sig bra i 
framtiden. I leken uppstår många problemlösningssituationer. Där 
måste inte saker vara på ett speciellt sätt. I leken misslyckas man 
inte utan där skapas en flexibel atmosfär som uppmuntrar kreativa 
tankar och stärker barnens självförtroende. Kunskap utvecklas i 
sociala sammanhang, i en tillåtande och skapande miljö där man 
tar tillvara varje barns möjligheter. Barn behöver en lekfull och 
kreativ miljö som ger utrymme för valmöjligheter och 
handlingsrum för sitt lärande (Doverborg & Pramling, 1995). 
 

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling.  
Eleverna ska i skolan möta respekt för sin person och sitt 
arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lusta att lära” (LpO 
11). 
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2.6.1 Fritidshemmets roll 
 
Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa 
mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och 
lärande. Med sin mer uttalade inriktning på barnens välbefinnande 
och på gruppen och dess sociala liv är fritidshemmet och dess 
pedagoger ett bra komplement till skolan (Skolverket, 1999). 

”Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och 
skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, 
upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas 
behov, intressen och initiativ……I undervisningen ska eleverna 
genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, 
utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och 
kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och 
utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta 
idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. 
Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och 
skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa 
och välbefinnande” (Skolverket, 2011). 

Syftet med undervisningen i fritidshemmet är bland annat att ge 
eleverna förutsättningar att till utveckla sin förmåga att ta hänsyn 
till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, skapa 
och upprätthålla goda relationer samt att samarbeta utifrån ett 
demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, att röra sig allsidigt i 
olika miljöer och förstå vad som kan påverka hälsa och 
välbefinnande. Vidare kan man se i det centrala innehållet att 
undervisningen på fritidshemmet ska ge eleverna kunskaper i att 
samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter 
och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och 
vardagliga händelser. De ska lära sig ord och begrepp som 
uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter, hur ord och 
yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 
Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och 
balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska 
och fysiska välbefinnandet ska också vara en del av 
undervisningen (Skolverket, 2011). 
 
 
3. METOD  



 
 

 
I följande kapitel presenteras hur undersökningen är utförd. Jag 
har valt att göra en enkätundersökning med öppna frågor för att 
belysa syftet och de frågor jag ville ha svar på. När uppsatsen 
påbörjades stod valet mellan att göra intervjuer eller enkäter. Det 
som talade för att göra intervjuer är, enligt Kvale och Brinkmann, 
att en intervju öppnar upp för att förstå ämnen utifrån de 
intervjuades egen uppfattning och erfarenheter, vilket också 
kunde passat min undersökning (Kvale & Brinkmann, 2014)  
Valet föll dock på enkäter eftersom det dels är enklare och mindre 
tidkrävande men också för att resultatet blir lättare att jämföra och 
sammanställa då alla tillfrågade fått exakt samma förutsättningar 
och samma frågor.  
 
 
 
3.1 Enkäter 
 
En enkät är ett frågeformulär som delas ut till ett antal personer. 
Jag har i den här uppsatsen valt att benämna den som deltar i 
undersökningen pedagog eller tillfrågad, det är annars vanligt att 
de benämns respondent. 
En enkätundersökning passar om man vill ta reda på åsikter, 
tyckanden, uppfattningar och kunskaper. En enkätundersökning är 
en enkel och inte så tidskrävande metod. Man kan samtidigt nå 
flera personer och eftersom svaren redan när man får in dem finns 
på papper så är de lätta att bearbeta. Dessutom har alla tillfrågade 
fått exakt samma frågor och det gör svaren lättare att jämföra 
(Ejvegård, 2009). För att säkerställa att få tillbaka så många 
enkäter som möjligt besvarade är det viktigt att enkäten inte känns 
slarvig eller oseriös. Frågorna bör inte heller vara för omfattande 
eller otydliga. Man kan utgå ifrån sig själv och tänka på hur man 
själv skulle reagera på samma enkätfrågor (I. Magne Holme & B. 
Krohn Solvang). 
De enkäterfrågor som använts vid denna undersökning har 
utformats av mig utifrån syftets frågeställningar och kan ses i 
Bilaga 2. 
3.2 Urval 
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Vid valet av grupp gjordes ett bekvämlighetsval. 
Bekvämlighetsval kan till exempel göras om tiden är begränsad 
och studien därför behöver göras på en lättillgänglig plats MIN 
Undersökningen gjordes på en skola som fanns nära till hands och 
som jag redan hade kontakt med. Jag delade ut tio enkäter och 
fick tillbaka sex besvarade av två män och fyra kvinnor varav tre 
är lärare och tre fritidspedagoger. (Denscombe, 2016). 
 
Vid det senare undersökningstillfället valde jag att lämna samma 
enkät till samma skola igen för att kunna jämföra svaren på bästa 
sätt. Även denna gång delades tio enkäter ut. De besvarades av en 
man och fem kvinnor, två lärare och fyra fritidspedagoger. 
 
 
 
3.3 Genomförande 
 
Den här undersökningen påbörjades redan på våren år 2000 då jag 
skulle skriva en uppsats om Barn och stress. Jag tog kontakt med 
en lärare på en skola jag kände till och frågade om de ville ställa 
upp och svara på några frågor om barn och stress. Jag intervjuade 
30 barn i grupper om 5-6 barn. Till pedagogerna lämnades några 
intervjufrågor för att kunna jämföra barnens svar med deras och 
på så sett kunna se om de upplevde situationen på samma sätt. 
När jag sedan tog upp arbetet med uppsatsen igen, hösten 2018, så 
kändes arbetet för stort och jag bestämde mig för att bara lämna ut 
samma intervjufrågor till pedagogerna på samma skola igen och 
jämföra resultatet från 2000 med nuläget. Barnintervjuerna togs 
bort och kan möjligen användas till en senare studie. 
 
Under våren år 2000 delade jag ut 10 frågeformulär till lärare och 
fritidspedagoger på en skola utanför stan. Tyvärr fick jag inte 
tillbaka alla besvarade, utan bara 6 st. Två män besvarade 
enkäten, resten är kvinnor, tre är lärare och tre fritidspedagoger. I 
sammanhanget kan nämnas att det endast finns två manliga 
pedagoger på skolan vid den här tiden. 
 



 
 

Åter igen tog jag kontakt med samma skola och fick tag på 
samma pedagog som hjälpt mig att samla in frågorna första 
gången. Han lovade att de kunde ställa upp igen och jag åkte ut 
till skolan för min studie och träffade samma lärare och 
fritidspedagoger igen och som var villiga att svara på mina frågor. 
Jag lämnade över frågeformulären och vi bestämde att de skulle 
samla ihop och skicka svaren med post inom två veckor till min 
arbetsplats.  En man och fem kvinnor svarade på frågorna den här 
gången, två lärare och fyra fritidspedagoger. 
 
 
 
3.4 Databearbetning  
 
När jag fått tillbaka enkäterna besvarade började jag med att läsa 
igenom dem först en och en och sen alla tvärsöver – en fråga i 
taget. Eftersom jag redan hade allt på papper transkriberade jag 
inte svaren och använde inte heller något dataprogram utan lade 
upp alla enkäterna på ett bord och sammanförde och grupperade 
svar som liknade varandra med överstrykningspenna för att få en 
tydlig överblick. Jag plockade ut några citat som jag tyckte 
belyste frågorna på ett bra sätt. En del svar passade inte in i någon 
grupp och fick därför en avvikande färg. 
 
När detta var klart var det dags att börja skriva in resultatet i 
uppsatsen. En fråga i taget besvarades och jag valde att slå ihop 
de båda yrkeskategorierna vid presentationen av resultatet 
eftersom man arbetar tillsammans med samma barn. Man har 
även svarat på samma frågor och gått in på och haft tankar om 
varandras arbetsområde.   
 
 
 
 
 
 
 
4. ETISKA ASPEKTER 
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Vetenskapsrådet beskriver fyra riktlinjer eller forskningsetiska 
grundprinciper att hålla sig till. 

1. Informationskravet: Deltagaren i undersökningen ska veta 
hur och varför undersökningen görs samt vad den ska 
användas till. Den som deltar i undersökningen ska veta att 
deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

2. Samtyckeskravet: Den som genomför undersökningen 
måste ha samtycke från deltagarna. 

3. Konfidentialitetskravet: Deltagaren kan själv bestämma på 
vilka villkor hen vill deltaga i undersökningen. 

4. Nyttjandekravet: Att medverka i undersökningen ska vara 
frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Vid båda frågetillfällena tillfrågades deltagarna muntligt 
om medverkan i undersökningen. Vid samma tillfälle 
informerades de om undersökningens innehåll och på vilket 
sätt resultatet skulle användas. De fick även veta att 
undersökningen genomfördes anonymt och att inte heller 
skolans namn skulle framgå samt att deltagandet var 
frivilligt. 

 
 
 
5. METODPROBLEM 
 
Valet av metod kändes rätt till den undersökning jag ville göra. 
Jag kunde önskat att få in fler av de tio enkäter jag delade ut vid 
båda tillfällena. Både första och andra gången fick jag tillbaka sex 
besvarade. Ett annat problem var att vid andra enkättillfället kom 
jag överens med en av pedagogerna att de besvarade enkäterna 
skulle skickas med ”internposten” till min arbetsplats. Då det tog 
nästan tre veckor för dem att komma fram hann jag bli rejält 
nervös över var de tagit vägen. Men så plötsligt en dag så låg de 
där i mitt fack på jobbet och jag kunde slutföra mitt arbete. 
 
 
6. RESULTAT 



 
 

 
I texten som följer kommer jag att redogöra för resultatet av de 
båda enkätundersökningar jag genomfört, år 2000 respektive år 
2018, angående barn och stress. Resultatet redovisas i huvudsak 
efter frågorna i syftet och en sammanfattning av respondenternas 
svar redovisas i löpande text och vid särskilda uttalanden kommer 
citat att redovisas. För att säkerställa anonymitet kommer inte 
respondenternas riktiga namn att redovisas. 
 
 
 
6.1 Orsaker till stress hos barn  
 
Några av frågorna jag ställde handlade om orsaker till stress hos 
barn i olika miljöer där de vistas mycket.  Så här tänkte 
pedagogerna kring det. Jag har valt att i varje stycke börja med att 
redovisa resultatet av frågeformuläret från år 2000 för att sedan 
direkt fortsätta med resultatet från 2018. Detta gäller för hela 
resultatdelen. 
 
 
 
6.1.1 Stress i skolan 
 
Alla pedagoger tror att barn blir stressade av att bli avbrutna i vad 
de gör innan de är klara. Tre svarar att barnen blir stressade av att 
passa tider eller av oron att komma för sent. En pedagog tror att 
barn blir stressade i stora grupper och en att instruktioner i 
helklass kan vara stressande och svåra att förstå för en del barn. 
Två pedagoger tänker att barn blir stressade av känslan att inte 
passa in eller inte förstå. 
 
När pedagogerna på samma skola får samma fråga 18 år senare 
svarar tre av sex att barnen stressas av för höga eller otydliga krav 
och förväntningar, två tror att de blir stressade av att jämföra sig 
med kompisar. Stora klasser eller för få vuxna är något som tre av 
de tillfrågade anser vara ett stressmoment. Lika många tror att 
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vissa miljöer som matsalen, omklädningsrummet och gympasalen 
stressar barnen.  
Barn kan bli stressade av att ha för många saker igång samtidigt 
menar en av pedagogerna. En pedagog tycker att för långa 
arbetspass leder till stress och en tycker att för många 
brytningstider gör det. Dåliga relationer till andra barn och vuxna 
stressar barnen liksom lärare som uttrycker sig ”fel” inför klassen, 
nämnde en av de tillfrågade.  
 
En av pedagogerna uttryckte sig så här: 
  

Stress uppstår när man inte har tillräckliga resurser att hantera 
en situation, antingen det gäller sociala situationer eller krav på 
att klara av en uppgift. 

 
Pedagogerna ser barn som blir stressade av otydlighet i krav, 
regler och förväntningar, de upplever också att barn stressas av att 
jämföra sig med andra. 
 
 
 
6.1.2 Stress på fritids 
 
På frågan om vad som kan verka stressande för barnen på fritids 
spretar svaren något. Två har svarat de stora barngrupperna. 
Andra svar som uppkommit är att det kan vara stressande att välja 
aktivitet om man vill göra flera saker, att det kan vara svårt att få 
en lugn stund samt att en del barn har långa dagar. Två svar 
handlar om bussarna. Skolan ligger utanför stan och många elever 
åker skolbuss till och från skolan. Pedagogerna upplever att 
barnen blir stressade av oron att inte hinna med bussen hem efter 
skolan. 
 
I den senare enkäten svarar alla att stora barngrupper med allt det 
innebär av ljudnivå, små ytor, många intryck och svårigheter att 
tillgodose olika barns olika behov gör att barn på fritids känner 
stress. En av pedagogerna nämner också byte mellan boende hos 
mamma och pappa som görs med fritids som mellanhand är 



 
 

stressande, särskilt för yngre barn. Vidare så blir barn stressade av 
samma saker på fritids som i skolan. 
 
 
6.1.3 Stress i hemmet 
 
Vad som stressar barnen hemma är alla väldigt överens om år 
2000; för många fritidsaktiviteter och stressade föräldrar som 
jobbar för mycket. Därtill kommer läxläsningen som en 
stressfaktor. 
Något som alla tillfrågade är överens om är att barn idag har 
förmycket styrda aktiviteter på sin fritid. Alla utom en nämnde 
också stressade föräldrar som jobbar för mycket som en 
stressfaktor för barnen.  
 
Så här tycker en av pedagogerna: 
 

Att allt fler barn har föräldrar som jobbar heltid är en tydlig 
förändring mot för ca 20 år sen då många jobbade deltid. 
Frågan är om det är en kvinnofälla eller om det är barnen som 
drabbas? 
 

Även följande är stressorer togs upp: Högt tempo, för stort ansvar 
för sådant som egentligen är vuxenansvar, till exempel att ta 
beslut som vuxna borde göra. Ständig uppkoppling i form av 
sociala medier och onlinespel eller mobiltelefoner, läxor eller att 
inte ha några kompisar. 
 
 
 
6.2 Att upptäcka stress hos barn. 
 
Pedagogerna i undersökningen från år 2000 märker av att barnen 
är stressade. Bland annat kan man se barn som har huvudvärk, 
magont är oroliga, överaktiva och har svårt att koncentrera sig. En 
del barn säger rätt ut att de är stressade över att hålla ordning på 
för många saker på en gång. Några barn har svårt att komma 
igång när de känner press medan andra stressar igenom arbetet 
utan att tänka på resultatet. 
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Fem av sex pedagoger säger sig se stress hos barn i oro, 
hyperaktivitet eller koncentrationssvårigheter. Två av dem ser 
också barn som är nedstämda eller ledsna. Två tror att hårda ord 
och annat ofog kan härledas till stress. En av de tillfrågade 
nämner magont och huvudvärk som tecken på stress. 
 
 
 
6.3  Positiv stress 
 
Alla pedagoger utom en besvarade frågan om positiv stress och 
menade att stress i form av lagom stora krav, viss tidspress och 
tävlingsmoment i rätt situation kan vara positivt och motivera och 
sporra barnen till ett bättre resultat och leda till att de blir stolta 
över sitt resultat. 
 
När frågan om positiv stress ställs igen, 18 år senare, får den i 
stort sett samma svar. En person har svårt att se positiv stress, 
men övriga menar att en lagom prövning, tävling eller att få ta 
ansvar är bra för att utmana och gör att barnen känner sig vuxna.  
 

Snabba saker som har ett slut där du går ur stressen snabbt. Att 
ha mycket att göra kan vara positivt så länge det upplevs roligt 
och inte leder till stressymptom men återhämtningen är ändå 
viktig, säger en av pedagogerna. 

 
Så länge det bara handlar om att tävla med sig själv kan lite stress 
vara positivt, tycker en pedagog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.4 Att undvika stress 
 
Frågan om att undvika stress delas upp i olika delar beroende av 
miljön barnet befinner sig i, i skolan, på fritids eller i hemmet på 
fritiden. 
 
 
 
6.4.1 Att undvika stress i skolan 
  
Alla tillfrågade är överens om att det skulle vara bra med längre 
arbetspass i skolan för att minska på stressen. Alla utom en svarar 
att man borde ha ett mer genomtänkt arbetssätt och en större 
förståelse för barns olika förutsättningar. Två pedagoger tycker att 
mindre grupper och mer lugn och ro skulle minska stressen för 
barnen i skolan. En tycker att färre förflyttningar under dagen 
skulle underlätta. 
 
Efter 18 år ser man en tydlig uppdelning i pedagogernas svar på 
frågan hur man undviker stress i skolan. Två anger lösningar som 
ligger i strukturella förändringar som att ha längre arbetspass, 
färre lokalbyten och varierad undervisning med bättre struktur, 
medan fyra anser att stressen minskar om man arbetar med 
relationer, bemötande och arbetssätt genom att skapa en positiv 
miljö och arbeta med lågaffektivt bemötande samt individanpassa 
mer och sänka kraven – tänka lite mer ”good enough” ibland. Så 
här sammanfattar en av de tillfrågade:  
 

Att arbeta mycket med trygghet och tydlighet både i relationer 
och i vilka krav som ställs i skolarbetet och på hur man ska 
fungera socialt på arbetsplatsen. 

 
En person menar att lärarnas stress smittar barnen och att mindre 
toppstyrning för lärarna skulle minska stressen även för barnen. 
 
 
 
 
6.4.2 Att undvika stress på fritids 
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Vad kan då pedagogerna göra för att minska stressen på fritids? 
Flera förslag framkommer som att ordna mer styrda aktiviteter, att 
prata med och lyssna på barnen. Att hjälpa barnen att fullfölja sina 
planer för dagen och låta dem leka färdigt, att ha mer flexibla 
regler kring vissa aktiviteter och till exempel slopa gympakläder 
på fritidsgympan. Någon tycker också att man ska prata med 
föräldrarna om rutiner kring hämtningen av barnen. Angående 
bussarna så bör man kolla av bättre så att alla som ska med finns 
på bussen innan avfärd. 
 
Hösten 2018 svarar de tillfrågade att stressen på fritids skulle 
minska om man löser problemet med stora barngrupper och små 
lokaler genom att till exempel dela in barnen i mindre grupper och 
vistas mer utomhus. Två av pedagogerna tänker att man behöver 
bli bättre på att se barnen, ge dem trygghet, lugn och tydlighet. 
 
 
 
6.4.3 Att undvika stress hemma 
 
Hur kommer man till rätta med en stressig hemsituation? Frågan 
ställs år 2000 och förslagen är många; allt från att föräldrarna ska 
jobba mindre och sänka sin materiella standard till att låta barnen 
bara vara och leva i sin egen takt, inte göra som alla andra. Mer 
konkreta förslag är att dra ner på antalet fritidsaktiviteter för både 
barn och vuxna, umgås på ledig tid och ägna sig åt kravlösa 
aktiviteter som att äta tillsammans eller läsa en bok. Någon tycker 
också att man ska planera ledig tid tillsammans med barnen och 
att föräldrar bör tänka mer på vad barnen behöver bäst -aktivitet 
eller fri tid. 
 
18 år senare är svaren de samma men kanske med lite mer skärpa. 
Skolpersonalen tycker att föräldrar borde jobba mindre och ägna 
mer tid med sina barn och att sätta barnens bästa i första rummet, 
att vara hemma och ta det lugnt, äta mat tillsammans, spela spel, 
gå ut i naturen, prata och lyssna. Man behöver begränsa skärmtid 



 
 

och antalet aktiviteter samt inte överlåta beslut till barnen som de 
inte är mogna för. 
 
 
 
6.5 Att hantera stress 
 
En pedagog som inte anser sig själv vara bra på att hantera sin 
egen stress menar att det är bäst att helt undvika stress så lång det 
går. De andra svarar alla att struktur, tydlighet och fasta rutiner är 
bästa sättet att hantera stress. Att barn får lära sig att planera och 
strukturera sin dag hjälper dem att hantera situationer som annars 
kan verka stressande. En annan bra sak är att prata med en vuxen 
om det som känns jobbigt så att man kan sortera tankar och 
känslor och hitta en lösning tillsammans.  
 
År 2018 anser pedagogerna att barnen bäst lär sig hantera stress 
genom att lära sig prioritera och att ta en sak i taget, att lära sig 
strunta i saker. En av de tillfrågade säger:  
 

Att du glömmer en jacka här, en bok där, kommer försent dit 
etc. bagateller i det stora hela. Världen går inte under för det. 
 

 Två pedagoger är mer inne på att arbeta förebyggande genom att 
lära känna sig själv och sin kropp; Hur känns ”lugnt”? Hur vilar 
jag? Vad betyder det med återhämtning? Att lära sig vara här och 
nu genom att träna ”mindfullness”.  
 
 
 
7. ANALYS AV RESULTAT 
 
Svaren i enkäterna stämmer väl överens med den teoretiska 
bakgrunden både när det gäller orsaker till stress hos barn och på 
vilket sätt man som vuxen i barnets närhet kan se hur stressen 
yttrar sig samt vad man kan göra för att hantera eller undvika 
skadlig stress. Resultatet svarar väl mot alla de frågeställningar 
jag hade inför undersökningen.  
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I resultatet av enkätundersökningen syns tydligt att pedagoger 
både för 18 år sedan och fortfarande ser att barn är stressade. De 
ser många orsaker till stress i skolan, på fritids och i barns 
hemsituation. I sin bok från 1982 skriver Mary Susan Miller att de 
barn vi planerar för mycket för och lyssnar för lite på, barn som 
känner att de inte räcker till eller duger ständigt är utsatta för 
stress. Precis samma sak ser pedagogerna på en liten 
landsortsskola både år 2000 och 18 år senare. De ser att barn i 
deras närhet stressas av för höga eller otydliga krav i skolan och 
att de visar stressymptom som oro, överaktivitet eller 
koncentrationssvårigheter. De möter också barn med huvudvärk 
och magont som de tror kan härledas till stress. 
 
För att undvika och förebygga stress i skolan är det viktigt att 
arbeta mycket med trygghet och tydlighet både i relationer och i 
vilka krav som ställs i skolarbetet och på hur man ska fungera 
socialt på arbetsplatsen, menar en av pedagogerna i 
undersökningen helt i linje med vad Sivers och Sjönell menar att 
barn behöver för att må bra och känna mindre stress. Det är 
viktigt att barn får växa upp i en trygg miljö, där tryggheten 
handlar om fasta regler, tydliga rutiner och konsekvens (Sivers & 
Sjönell, 2007) 
 
 
 
8. DISKUSSION 
 
För att belysa ämnet barn och stress, och då framför allt med 
tanke på hur pedagoger ser stress hos barnen i skolan och på 
fritids, vad de tror sig kunna göra för att minska stressen för 
barnen samt hur de jobbar för att barnen ska lära sig att hantera 
stress i sin vardag, har jag har gjort två enkätundersökningar med 
18 års mellanrum som jag jämför med den teoretiska bakgrund jag 
grundar undersökningen på. 
 
 
 
 



 
 

8.1 RESULTATDISKUSSION 
 
I detta avslutande kapitel kommer jag att jämföra de enkätsvar jag 
har fått från pedagoger, både nu och för 18 år sedan, med den 
teoretiska bakgrund som ligger till grund för undersökningen samt 
redogöra för en del egna tankar. 
 
Att barn idag känner stress råder inga tvivel om. Rapporter, 
litteratur och även min undersökning visar på samma resultat. 
Vuxenstressen har smugit sig in i barnens värld och att många 
barn känner sig otrygga i skolan, skriver skolverket i en rapport år 
2000. Detta ser också pedagogerna i min undersökning både år 
2000 och nu, snart 20 år senare tydliga tecken på. De möter barn 
med bland annat huvudvärk och koncentrationssvårigheter som de 
härleder till stress, stress som de tror orsakas av stora 
barngrupper, för höga eller otydliga krav, tidspress eller känslor 
av att inte duga eller passa in. Detta speglar väl den bild som 
Miller (1982) ger i sin uppräkning av stressorer som barn utsätts 
för i sin vardag och som vi vuxna i barnens närhet måste hjälpa 
till att undvika eller hantera på ett bra sätt. Så här skriver 
skolverket i sin rapport: 
 

”Det är vare sig acceptabelt eller rimligt att så många barn inte 
trivs i den vardagliga miljö där de är skyldiga att vistas. Ingen 
elev ska må dåligt på grund av faktorer som det ligger inom 
skolans makt att förändra. Det är skolans, liksom hela 
vuxenvärldens uppgift att ge alla barn en god miljö att växa upp 
i” (Skolverket 2000, s 9). 

 
Jag kan tycka att det är lite anmärkningsvärt att i min 
undersökning läsa att pedagoger år 2000 ser att en bättre struktur 
och ett förändrat och mer individanpassat arbetssätt skulle minska 
risken för att barn utsätts för stress i skolan. Nu, 18 år senare får 
jag samma svar! Har inget hänt kan man fråga sig, eller är det så 
att man vill göra förändringar men av olika anledningar inte kan? 
Kanske har något hänt i alla fall. Den senare enkätens svar 
handlar mer om arbete med relationer och bemötande. Att se 
barnen, ge dem trygghet, lugn och tydlighet. Några pedagoger 
anger också att de arbetar förebyggande med stresshantering 
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genom att använda sig av mindfullness och att lära känna sig själv 
och sin kropp, att lära sig att man är bra nog, något som inte 
syntes så mycket av i den tidigare undersökningen. Dessa tankar 
stämmer väl överens med vad Miller (1982) säger i sin bok om att 
barnets viktigaste redskap i kampen mot stressen är en positiv 
självbild – jag är någon som duger. Vissa saker är svåra att ändra 
på och målet är kanske inte att ta bort all stress ur barnens liv. 
Ellneby (1999) menar att för att kunna förändra situationen för att 
barn är det viktigt att se vad som egentligen stressar barnet. Det är 
inte varje stressfaktor för sig som utlöser stressreaktioner utan den 
samlade mängden påfrestningar. Barns vardag är inte alltid så 
enkel. Det är inte ovanligt att barn är utsatta för stress utan att de 
vuxna runt omkring förstår det. Jag tror det är viktigt att stanna 
upp ibland och tänka igenom hela barnets vardag. Se barnet och 
lyssna! 
 
De barn vi grälar på för deras misslyckanden, de vi sätter upp 
ouppnåeliga mål för, som vi planerar för mycket för och lyssnar 
för lite på, de är ständigt utsatta för stress. Känslan av 
otillräcklighet, att inte räcka till, att inte duga är några av de 
viktigaste orsakerna till stress hos barn. Barn kan klaga över 
stressorer som är uppenbara t.ex. oro inför ett prov eller rädslan 
för kompisens hund. Däremot bygger de upp försvarsmurar och 
stänger in djupare känslor och ömma punkter som de inte vågar 
visa upp. De djupare stressfaktorerna finns inom barnet: Kraven 
att lyckas, rädslan att misslyckas, nödvändigheten av att hålla 
masken, smärtan att bli avvisad, hopplöshet, orättvisor och 
ensamhet (Miller, 1982). 
 
Vår självuppfattning, särskilt vår värdering av oss själva, påverkas 
av andras uppfattning om oss och värdering av oss. Det är i 
förhållande till andra människor vi får vår värdighet eller förlorar 
den. Barnen behöver få svar på frågorna: Vem är jag och vad har 
jag lärt mig? Vad kan jag, vad vill jag och vad har jag för 
intressen? Om inlärningsprocessen ska fungera måste skolan möta 
varje barn på deras mognadsnivå och alla barn måste få möjlighet 
att känna sig trygga i gruppen (Goldinger & Magnusson, 1998). 
Precis de här sakerna tror jag är grundläggande både för att 



 
 

minska på stressen i barns vardag och för att de ska få redskap att 
hantera den stress de trots allt kommer att utsättas för i livet. 
 
 Barn som lär sig att hantera stress, att tänka positivt och 
konstruktivt och som ökar sin koncentrationsförmåga blir bättre 
rustade att kunna må bra, finna glädje i det lilla och styra sitt eget 
liv, skriver Solin och Orlick i sin bok ”Visst kan du – 
livsfärdighetsträning i förskola och skola” (1998). Här tror jag att 
fritidshemmet har en viktig uppgift att fylla. Syftet med 
undervisningen i fritidshemmet är ju bland annat att ge eleverna 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till 
personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, skapa och 
upprätthålla goda relationer samt att samarbeta utifrån ett 
demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, att röra sig allsidigt i 
olika miljöer och förstå vad som kan påverka hälsa och 
välbefinnande (Skolverket, 2011) Här finns alla möjligheter att 
jobba för att barn på fritids ska lära sig hantera stress. Även i 
skolans uppdrag ser vi att skolan ska främja elevernas harmoniska 
utveckling.  
 

”Eleverna ska i skolan möta respekt för sin person och sitt 
arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lusta att lära” (LpO 
11).  

 
Sen är det bara upp till oss vuxna i skolan att fullgöra vårt 
uppdrag och göra vad vi kan för att sluta utsätta barnen för stress 
när vi kan undvika det och samtidigt ge eleverna verktyg att 
hantera sin stress i situationer där stress är omöjligt att undvika.  
 
När jag läser och jämför svaren på mina enkäter känner jag mig 
både hoppfull och lite beklämd. Hoppfull för att jag ser att 
förståelsen för vad som kan orsaka stress hos barn och vad man 
kan göra åt det har ökat, men också beklämd när jag ser att trots 
att man redan för 18 år sett saker som stressar barnen i skolan och 
hemma inte tycker sig kunnat göra tillräckligt för att förhindra 
stressen. Att man nu ser fler saker som stressar barn tolkar jag inte 
enbart som att barn är mer stressade idag, även om det kanske är 
så, jag tolkar det också som att man är mer uppmärksam och 



 

33(41) 
 

 

medveten om att barn känner stress och då även över saker som 
inte är uppenbara för oss vuxna. Exempel som dåliga relationer 
och smitta av vuxenstress samt ständig ”uppkoppling” är 
stressorer som tillkommit på senare år och som jag tror man måste 
ta på allvar. Men som Ellneby säger, det viktigaste är att inte 
fixera sig vid någon enskild riskfaktor, utan att försöka minska på 
den totala bördan av stressfaktorer (Ellneby, 1999). 
 
 
 
8.2 METODDISKUSSION   
 
Mitt val av metod har passat bra till den undersökning jag gjort. 
När jag gått igenom enkätsvaren har jag dock märkt att jag i några 
fall gärna hade ställt följdfrågor, detta är ju bara möjligt vid 
intervjuer. Jag tänker att jag hade fått mer djupgående svar om jag 
intervjuat pedagogerna i stället och risken för feltolkning av 
svaren hade minskat. Kvale och Brinkmann (2014) talar om att en 
intervju öppnar upp för att förstå ämnen utifrån de intervjuades 
egen uppfattning och erfarenheter, vilket kunde passat min 
undersökning (Kvale & Brinkmann, 2014).  
Även urvalsmetoden har fungerat bra. Eftersom det handlar om en 
mycket liten undersökning och användningsområdet endast är en 
uppsats så spelar urvalet mindre roll. Det blir lite som en 
fallstudie och det räcker bra i det här sammanhanget. 
 
I resultatdelen har jag valt att slå ihop de båda yrkeskategorierna 
vid presentationen av resultatet eftersom man arbetar tillsammans 
med samma barn. Man har även svarat på samma frågor och gått 
in på och haft tankar om varandras arbetsområde. Detta har jag 
även gjort för att underlätta skrivandet för mig själv. 
 
Jag har försökt att inte läsa mellan raderna i enkätsvaren utan 
verkligen ansträngt mig att återge exakt vad jag tror respondenten 
menar med sina svar. Detta är naturligtvis svårt då ingen 
möjlighet finns att ställa följdfrågor. Samtidigt kan man tänka att 
just detta ger en tydlig bild av vad de tillfrågade har att säga i 
ämnet utan att svaren färgas av mina tankar och åsikter.  



 
 

Det här är en liten undersökning som kanske inte belyser ämnet i 
ett större perspektiv men ändå är intressant som jämförelse med 
de rapporter och den litteratur som redovisas i bakgrunden. 
Undersökningen är också användbar till att belysa ämnet eller 
problemet om man så vill i den egna klassen eller på den aktuella 
skolan. Det är också intressant att se hur arbetet med 
stressförebyggande arbete har utvecklats under flera år när ämnet 
varit ständigt aktuellt. 
 
Om man däremot vill göra en mer vetenskaplig undersökning 
krävs ett betydligt större underlag och kanske andra metoder. Då 
kan man inte som här använda sig av en liten grupp från en och 
samma skola där familjer har liknande levnadsvillkor vad det 
gäller socialgrupp, ålder, bostadsform och ort. Man kunde också 
lämnat ut fler frågeformulär, kanske även till barnens föräldrar. 
 
 
 
9. SAMMANFATTNING OCH VIDARE FORSKNING 
 
Jag vid två tillfällen, år 2000 och 2018 gjort en 
enkätundersökning på en mindre lantortsskola. Vid det första 
tillfället, år 2000 gjorde jag även gruppintervjuer med 30 barn 
som jag sedan valde att ta bort eftersom arbetet blev för stort. 
Uppsatsen påbörjades redan år 2000 varför merparten av 
litteraturen som använts är lite äldre. Det som fortfarande känns 
relevant i bakgrunden har jag behållit men även kompletterat med 
lite nyare litteratur. Vad jag kommit fram till i min undersökning 
är att pedagoger idag och för 18 år sedan ser samma tecken på 
stress hos barn som man hittar i litteraturen. Jag kan se i 
enkätsvaren att man jobbar något lite mer med stressförebyggande 
åtgärder och stresshantering nu än år 2000. Trots det finns mycket 
att göra för att stressen barns vardag ska minska till en, för barn, 
hanterbar nivå. Även i denna fråga stämmer mitt resultat bra med 
vad tidigare forskning kommit fram till. 
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För att ytterligare belysa ämnet och som förslag på vidare 
forskning skulle det vara intressant att intervjua pedagogerna för 
att kunna ställa följdfrågor till de frågor som redan ställts i 
enkäterna. Det skulle också vara intressant att intervjua barnen på 
skolan för att kunna jämföra barnens svar med pedagogernas. 
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1. En förälders död 100 p. 
2. Skilsmässa mellan föräldrarna 73 p. 
3. Föräldrarna flyttar isär 65 p. 
4. Förälder reser mycket i arbetet 63 p. 
5. En nära anhörig dör (mor- eller farförälder t.ex.) 63 p. 
6. Barnet blir sjukt eller skadar sig 53 p. 
7. Förälder gifter om sig 50 p. 
8. Förälder mister jobbet 47 p. 
9. Försoning mellan föräldrarna 45 p. 
10. Mamman börjar arbeta 45 p. 
11. Sjukdom hos förälder eller syskon 44 p. 
12. Mamman blir gravid 40 p. 
13. Skolsvårigheter 39 p. 
14. Nytt syskon 39 p. 
15. Förändringar i skolan, ny lärare eller ny klass 39 p. 
16. Förändringar i familjens ekonomi 38 p. 
17. Kamrat blir sjuk eller skadar sig 37 p. 
18. Ny eller förändrad fritidsaktivitet 36 p. 
19. Mer eller mindre bråk med syskon 35 p. 
20. Våldshot i skolan 31 p. 
21. Att bli bestulen 30 p. 
22. Ändrade sysslor i hemmet 29 p. 
23. Äldre syskon flyttar hemifrån 29 p. 
24. Bråk med mor- eller farföräldrar 29 p. 
25. Personlig prestation, vinna en tävling t.ex. 28 p. 
26. Flytt till annan ort 26 p. 
27. Flytt till annan stadsdel 26 p. 
28. Få eller förlora ett husdjur 25 p. 
29. Ändrade personliga vanor (sovtider, läxläsning osv.) 24 p. 
30. Bråk med lärare 24 p. 
31. Ändrade tider på förskola eller fritids 20 p. 
32. Familjen flyttar till nytt hus 20 p. 
33. Ny skola 20 p. 
34. Ändrade lekvanor 19 p. 
35. Semester med familjen 19 p. 
36. Nya kamrater 18 p. 
37. Sommarkoloni 17 p. 



 
 

38. Ändrade sovvanor 16 p. 
39. Fler eller färre möten med släktingar 15 p. 
40. Ändrade matvanor 15 p. 
41. Ändrade TV-vanor 13 p. 
42. Födelsedagsfest 12 p. 
43. Bestraffad för att ha ljugit 11 p. 
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Enkät  
 

1. Vilka situationer i skolan tror du kan verka stressande för 
barnen? Motivera varför. 

2. Vad kan du göra för att undvika att barnen utsätts för stress 
i skolan? 

3. Vilka situationer på fritids tror du kan verka stressande för 
barnen? Motivera varför. 

4. Vad kan fritidspedagogerna göra för att undvika att barnen 
utsätts för stress på fritids? 

5. Vilka situationer hemma tror du kan verka stressande för 
barnen? Motivera varför. 

6. Vad kan föräldrarna göra för att undvika att barnen utsätts 
för stress? 

7. Upplever du någon gång att barnen i din grupp/klass känner 
sig stressade? Hur yttrar det sig? 

8. Positiv stress, finns det? Ge exempel och motivera ditt svar. 
9. Vad kan du göra för att barnen ska lära sig att hantera stress 

på ett bra sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


