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Titel 
Varför får aldrig jag rast? 

En studie om pedagogers upplevelse av barn och stress på förskolan 

 

English title 
Why don't I ever get a break? 

A study on educators' experience of children and stress at preschool 

 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att ta reda på om pedagogerna i förskolan upplever att barnen är 

stressade, hur det i så fall tar sig i uttryck och vad de gör för att minska stressen. Med studien 

vill jag även ta reda på om de pedagoger som arbetat i mer än 10 år upplever att stressen ökat 

och hur de i så fall ser en förändring. För att ta reda på detta kommer jag att genomföra en 

kvantitativ studie där jag kommer skicka ut webbenkäter till 390 pedagoger som är 

verksamma inom förskolan i två svenska kommuner. Resultatet av enkäten kommer jag att 

analysera ur ett relationellt perspektiv och ställa det i relation till den forskning och litteratur 

jag använt mig av. 

Resultatet visar på att cirka 95% av pedagogerna anser att barnen är stressade på förskolan 

och att orsaker till detta är bland annat stora barngrupper, långa vistelsetider, stressade vuxna, 

bristfällig struktur i verksamheten och för många fritidsaktiviteter. Stressen hos barnen kan 

visa sig i att de har svårt att leka och stanna kvar i en aktivitet, koncentrera sig och sitta still, 

att de är mer oroliga och utåtagerande. Även de pedagoger som arbetat i mer än 10 år anser 

att stressen ökat och att de ser en förändring hos barnen. De menar att de kan se det bland 

annat genom att barnen blivit mer oroliga, högljudda och har svårare att varva ner.  

Min förhoppning är att denna studie kan öka medvetenheten kring barn och stress på 

förskolan.  
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1 Inledning 
Stressen i samhället idag ökar och med den följer den psykiska ohälsan som växer både bland 

barn och vuxna. I skolans värld kommer nya larmrapporter varje år om hur stressen ökar hos 

barn och unga med symptom som, magont, sömnproblem, ångest och självskadebeteenden 

(Socialstyrelsen, 2017). Men börjar stressen först i skolan? Jag har arbetat inom förskolan i över 

36 år och jag märker att både tempo och ljudnivå har ökat drastiskt. Min erfarenhet är att många 

barn har svårare att varva ner, att stanna kvar i en aktivitet och är oroliga. De äldre barnen och 

vuxna kan kanske berätta hur de känner, men de yngre barnen i förskoleåldern har ofta svårt att 

sätta ord på sina känslor och berätta hur de mår. Barngrupperna är stora och barnen får längre 

och längre dagar på förskolan och det finns inte alltid möjlighet att gå undan för att få ett avbrott 

och ta det lugnt. Finns det sedan inte heller någon som ser eller hör att barnet försöker göra sig 

förstådd eller få uppmärksamhet är det lätt att bli utåtagerande eller tvärtom, bli tyst (Mörelius, 

2014).  

 

Vi pratar allt mer om tidiga insatser i förskolan. Behovet av specialpedagogiskt stöd bland 

barnen på förskolan ökar och enligt min erfarenhet så är det ofta förknippat med just de barn 

som är oroliga och utåtagerande, tillbakadragna och tysta eller har svårigheter med den sociala 

interaktionen. Ellneby (1999) menar att stress bland barnen har gått längre ner i åldrarna än vad 

som setts förut. Hon skriver vidare att barnets hjärna reagerar när det blir för mycket 

sinnesintryck. Detta kan leda till att barnet blir mer oroligt och går upp i varv.  

Vi vet att barn i behov av särskilt stöd blir hjälpta om stödet sätts in i ett tidigt skede (Jakobsson 

& Nilsson, 2011). I skolan idag ökar den psykiska ohälsan bland eleverna och stress uppges 

som en stor orsak till detta. Koncentrationssvårigheter, ångest och depressioner är symptom och 

diagnoser som ökar och skolelever uppger att stress är en stor orsak. Kan vi då förebygga detta 

om vi arbetar mer medvetet mot stressen redan i förskolan (Socialstyrelsen, 2017)?  

 

Forskning visar på att redan i förskolan kan barnen känna stress (Drugli et al. 2017; Sajaniemi 

et al. 2011; Gunnar et al. 2010; Sims et al. 2005). När jag letade efter studier och forskning som 

behandlar stress bland barn till min undersökning så hittade jag inte mycket svensk forskning 

som berör barnens tidiga år. De studier jag hittade behandlar mestadels skolbarnen och 

situationen i skolan. Däremot fann jag forskning från andra länder som till exempel Norge och 

Finland som har en likvärdig kultur och förskoleverksamhet som Sverige har idag. Dessa visar 

på att stressen ökar bland barnen i förskolan (Drugli et al. 2017; Sajaniemi et al. 2011). Miljön 

i förskolan kan vara både högljudd och har ett högt tempo. Ofta är det många barn tillsammans 

under långa dagar. Barnen möter många vuxna och tas ibland emot av vikarier de inte ens 

känner. Ändå så uppmärksammas de små barnens vardag i förhållande till stress väldigt lite. 

Jag menar att mer forskning borde göras på förskolebarnen och hur den tid barnen spenderar 

där påverkar dem Forskning visar att tidig stress kan ge inlärningssvårigheter och 

beteendeproblem senare i livet (ibid.). Enligt förskolans läroplan så står barnens vardag i 

relation till pedagogerna och den verksamhet som ansvarar för deras välbefinnande (Lpfö18, 

2018).  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på om pedagogerna på förskolan upplever att barnen är 

stressade och om de kan se hur stressen tar sig i uttryck. Jag vill också undersöka vad 

pedagogerna på förskolan anser kan dämpa stressen. Min avsikt är även att undersöka om de 

pedagoger som varit verksamma i 10 år eller mer upplever att de kan se ett ökat stressrelaterat 

beteende hos barnen och på vilket sätt i så fall. 

 

Mina frågeställningar blir därför: 

• Kan pedagogerna uppleva att barnen på förskolan är stressade? 

• Hur kan det i så fall ta sig i uttryck? 

• Vad kan pedagogerna göra för att minska stress hos barnen på förskolan? 

• Hur ser de pedagoger som varit verksamma i förskolan i mer än 10 år att stressen hos barnen 

har ökat?   
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3 Bakgrund 

 

En pojke på 4 år frågade när han såg mig gå mot min bil, "vart ska du”? Jag svarade, 

"jag ska gå på rast". Pojken blir tyst några sekunder, sen säger han, "varför får aldrig 

jag ha rast?” 

 

Detta var ett svar ur den enkätundersökning jag skickade till verksamma pedagoger i förskolan 

för att undersöka om de upplever att barnen är stressade. Även om jag själv har upplevt att 

barnens tempo och ljudnivå ökat i förskolan så fick dessa rader mig att stanna till. Många barn 

har långa dagar i förskolan och vi ser att närvarotiden för barn i förskolan ökar generellt 

(Skolverket, 2013). Små barn under 5 år spenderar fler och fler timmar av dygnet i barngrupper 

med många barn. Med större barngrupper så ökar både tempo och ljudnivå också. Eftersom 

barnen har längre dagar på förskolan så minskar tiden då det är lugnt och då det finns chans till 

avkoppling. De forskningsrapporter som jag tagit del av i min studie visar gemensamt att barnen 

upplever stress i förskolan. De visar även att kvaliteten i verksamheten är en avgörande faktor 

för barnens stressnivåer (Drugli et al. 2017; Sajaniemi et al. 2011; Gunnar et al. 2010; Sims et 

al. 2005).  

 

Jag har själv varit verksam i förskolan under en längre tid och jag upplever att barnen är mer 

uppe i varv och har svårare att ta det lugnt, stanna kvar i en aktivitet, lyssna färdigt på en saga 

och så vidare. Lekar som barnen genomför själva blir alltmer ovanligt, samtidigt som forskning 

och studier pekar på vikten av den fria leken för barnens utveckling och lärande 

(Barnombudsmannen, 2003). Jag upplever även att barn som är utåtagerande, barn som har 

svårigheter med att samspela med andra och barn som är ängsliga ökar och att 

specialpedagogiskt stöd är mer förekommande i förskolan. Pramling et al. (2015) lyfter att 

pedagogerna i förskolan uppger att stora barngrupper är ett hinder i att kunna möta barn i behov 

av särskilt stöd på ett professionellt och engagerat sätt och att stora barngrupper ökar barnens 

svårigheter. 

I Barnombudsmannens (2003) rapport skriver de att det blivit allt vanligare med stress hos 

barnen och att fler visar tecken på negativ stress. Med många barn i grupperna på förskolan kan 

det vara en faktor till barnens oro och stress. De skriver vidare att pedagogerna på förskolan har 

möjlighet att gå undan när de har rast, medan barnen som ofta vistas i en stor grupp med hög 

ljudnivå inte alltid får någon lugn egen stund (ibid.).  

 

Långvarig stress och förhöjda kortisolvärden hos vuxna kan leda till utbrändhet som i sin tur 

påverkar personens fortsatta förmåga att hantera stress negativt (Mörelius, 2014). Men om 

barnen utsätts för högt tempo under sin tid på förskolan, vad gör det då med barnens förmåga 

att hantera stress i fortsättningen? Forskning har visat att tonåringar som varit utsatta för höga 

stressnivåer i tidig ålder har visat på avvikande kortisolnivåer på mätningar under dagen och 

haft större svårigheter att hantera stress (Gunnar at el. 2010).  

I Barnombudsmannens rapport (2003) skriver de att barnen behöver hjälp av vuxna för att 

hantera sin stress och att barnen behöver återkoppling och bekräftelse på vad de gör. Vuxna 

behöver vara närvarande för att möta barnens tankar och funderingar. De skriver att för att 
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barnen ska kunna hantera stress är det viktigt för dem att lära sig att läsa och skilja på olika 

känslor, att sätta ihop rätt reaktion till en känsla och få förståelse för varför det känns som det 

gör. Barnen behöver få möjlighet att bearbeta händelser, få ställa frågor, bli förberedda, få en 

förståelse för vad som förväntas av dem med mera, och då krävs lyhörda pedagoger som har en 

hög närvaro, känner barnen och deras behov och kan sätta gränser (Sims et al. 2005). Enligt 

studier är detta något som pedagogerna upplever att de inte alltid hinner med på grund av ökade 

krav och ett högre tempo i barngrupperna (Pramling et, al. 2015). 

 

Forskningen pekar på att förskolans kvalitet hänger ihop med de villkor som skapas för barns 

möjligheter till utveckling och en god hälsa (Drugli et al. 2017; Sajaniemi et al. 2011; Gunnar 

et al. 2010; Sims et al. 2005). Förutsättningar som bland annat antal utbildade pedagoger och 

storleken på barngruppen påverkar kvaliteten på verksamheten. I en lugnare miljö finns större 

möjligheter till nära och goda relationer mellan barn och vuxna, men även interaktionen mellan 

barnen gynnas då tillgång till rum, material och aktiviteter är större. Studier har även visat att 

barnens inflytande och delaktighet minskar när antalet barn stiger. När barnen vistas i grupper 

med många människor så ökar antalet relationer att förhålla sig till vilket kan vara komplicerat 

och stressande för ett litet barn (Pramling et al. 2015). 

 

Det uppdrag och de förutsättningar som finns i verksamheten sätter ramar för pedagogerna för 

vilka möjligheter de har att forma sin praktik. Pedagogerna måste förhålla sig till förskolans 

styrdokument, läroplanen (Lpfö18, 2018) och Skollagen (SFS 2010:800). I läroplanen 

formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. 

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare 

har. Pedagogerna har i studier uppgett att de ökade kraven i styrdokumenten har bidragit till en 

ökad stress i verksamheten. De upplever att de inte hinner se varje enskilt barn och dess behov 

vilket bidrar till stress hos både pedagoger och barn (Pramling et al. 2015).  

Strukturen och organisationen i verksamheten är bland annat hur pedagogerna organiserar sin 

praktik, schemaläggning, raster, antal pedagoger och barn, upplägg på dagen med mera. Yttre 

förutsättningar som till exempel lokalernas utformning och läge på förskolan spelar även en 

roll. Detta är förutsättningar i barnens vardag som kan göra den mer eller mindre stressig. En 

ostrukturerad och otydlig verksamhet bidrar till oroliga och stressade barn. Stora barngrupper 

som bidrar till högt tempo och hög ljudnivå är ännu ett exempel på en orsak till stress (Sajaniemi 

et al. 2011).  

Det som har gjorts för att se över barnens förutsättningar och hålla ner antalet barn på 

avdelningarna på förskolan är att kommunerna har haft möjlighet att ansöka om statsbidrag 

genom Skolverket sedan 2015 (Skolverket, 2018). Men kritiken mot detta bidrag har varit att 

det ger tillfälliga pengar och därmed har kommunerna haft svårt att anställa nya pedagoger med 

risk att bli utan pengar nästkommande läsår. Detta har gjort att även att antalet pedagoger per 

barngrupp har minskat. Det som inte heller tas hänsyn till här är att barnens närvarotid på 

förskolan har ökat och därmed är det fler barn tillsammans under en större del av dagen 

(Skolverket, 2013).  

 

Stress och psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem i Sverige idag. Tempot i vårt 

samhälle har ökat och barn och unga mår allt sämre. Många barn uppger att kraven i skolan är 
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en orsak till ökad stress (Barnombudsmannen, 2003). Även i förskolan har tempo och ljudnivå 

ökat. Barnen går många gånger på högvarv, men enligt forskningen är det inte farligt om det 

ges tid för återhämtning. Men varken kroppen eller hjärnan orkar med när stressen pågår som 

en naturlig del i vardagen. När stressnivåerna blir för höga och långvariga kommer symptomen 

som visar att barnen inte mår bra. Det kan visa sig genom bland annat svårigheter att varva ner 

och koncentrera sig, ilska och utåtagerande, magont, oro och ledsenhet (Mörelius, 2014; von 

Knorring, 2012). Jag menar därför att det är angeläget att rikta forskningen om små barn i 

relation till stress även mot förskolans verksamhet. 

 

I de nästkommande avsnitten kommer jag redogöra för vad styrdokumenten säger i frågan om 

barnens välmående på förskolan. Jag kommer också gå igenom vad forskningen och litteraturen 

menar att stress är på förskolan och hur de anser att pedagogerna på förskolan kan dämpa den. 

Eftersom den forskning jag har använt i studien har mätt kortisolvärden hos barnen för att ta 

reda på om de är stressade så kommer jag till sist ge en kort förklaring av stresshormonet 

kortisol.  

 

 

3.1 Det pedagogiska uppdraget 

De styrdokument som pedagogerna på förskolan har att förhålla sig till är förskolans läroplan, 

Lpfö18 och Skollagen. I förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) kan vi läsa att ”utbildningen i 

förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, 

hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd 

dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid” 

(Lpfö18, 2018:7). Det ingår alltså i förskolans uppdrag att ge barnen en väl balanserad vistelse 

i förskolan. Barn som har långa dagar på förskolan behöver få möjlighet till att varva ner, dra 

sig undan och kunna koppla av. I läroplanen står det också att verksamheten ska präglas av 

trygghet där barnet kan se att vuxna som goda förebilder (ibid.). Pedagogernas förhållningssätt 

påverkar barnen och stress hos pedagogerna föder stress hos barnen. Stressade pedagoger som 

har alltför mycket uppgifter att utföra, hinner inte alltid bemöta barnens signaler och behov. 

Om pedagogerna ställer för höga krav på barnen och deras prestationer och beteende så ökar 

stressen (Ellneby, 2011). Pedagogerna upplever även att det är svårare att uppnå förskolans 

läroplansmål när det är för stora barngrupper. När det är färre barn i grupperna och när det finns 

möjlighet att dela in barnen i mindre grupper så menar pedagogerna att de på ett bättre sätt kan 

arbeta mot läroplanens intentioner (Skolverket, 2018).   

 

Även Skollagen tar upp barnens välbefinnande i förskolan, om än på ett lite mer övergripande 

sätt som lämnar utrymme för tolkningar. I 8 kap. 2 § av Skollagen står det att ”förskolan ska 

stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten 

ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling 

och lärande bildar en helhet” (SFS 2010:800). Detta innebär att pedagogerna ska se till varje 

enskilt barn och dess behov, vilket har visats sig vara svårt med många barn i grupperna och 

med pedagogernas ökade uppdrag och krav på många kringuppgifter. Omsorgssituationer som 

till exempel blöjbyten, på- och avklädning och måltider kan vara goda tillfällen till lärande, 
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men forskning visar att kvaliteten på dessa situationer inte alltid är så hög på grund av stress 

(Drugli, 2018). 

Vidare står det i Skollagen 8 kap. 8 § att ”huvudmannen ska se till att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” (SFS 

2010:800). Skollagen innehåller inga konkreta direktiv eller faktiska siffror på hur barngruppen 

ska utformas eller vad som är ett lämpligt antal barn per avdelning. Men stora barngrupper har 

visats enligt forskning vara en stor bidragande orsak till stress bland barnen (Sims et al. 2005; 

Sajaniemi et al. 2011). 

 

 

3.2 Tecken på stress 

För att få syn på stress hos barnen på förskolan finns det flera signaler som pedagoger bör vara 

uppmärksamma på. Enligt Broström et al. (2015) så är ett av de vanligaste tecknen på stress 

beteendeförändringar hos barnen. Ett tecken på att ett barn kan vara stressat är att det har 

svårigheter att koncentrera sig och har svårt att sitta still vid till exempel samling och måltider. 

Detta är ett av de vanligaste tecknen på stress enligt Broström m.fl., men de skriver också att 

svårigheter med grundläggande fysiska behov som problem med mage och sömnen också kan 

förekomma. När ett barn får en förhöjd aktivitetsnivå vid stress kan det innebära att det blir 

svårt att komma till ro och somna. Ett barn som är stressat kan uppleva måltiderna som 

problematiska och hellre ägna sig åt annat än att äta (ibid.).  

 

Ellneby (1999) skriver att tecken på stress kan vara bland annat trötthet, stamning, sömnlöshet, 

hyperaktivitet och mardrömmar. Samtidigt så betonar hon att dessa tecken inte nödvändigtvis 

måste betyda att barnet är stressat, men om flera av tecknen uppvisas samtidigt så kan det vara 

ett bevis på att barnet är stressat och behöver hjälp. Ellneby skriver också att stress hos barn 

även kan visa sig genom aggression och utåtagerande. Barns utåtagerande kan visa sig genom 

att de sparkar, slåss, rivs och får svårt att med den sociala samvaron (ibid.). 

 

 

3.3 Förebygga stress 

För att få ner stressen, tempot och ljudnivån behöver pedagogerna på förskolan anpassa sin 

verksamhet. Hur verksamheten och miljön är organiserad kan göra stor skillnad, enligt Ellneby 

(1999). Det är olika perioder i förskolans vardag som kan vara mer eller mindre stressande för 

barnen. För att få ner stressen i förskolan menar Ellneby att det är viktigt att det finns en miljö 

som möjliggör för barnen att göra egna val. Genom att ha olika miljöer och rum som erbjuder 

olika aktiviteter underlättar det för barnen att välja själva. Det skapar en trygghet och ett lugn 

när barnen har möjlighet att göra egna val och genom att erbjuda flera miljöer och rum så delar 

barnen upp sig i mindre grupper. 

Ellneby menar även att lugn musik har en lugnande effekt på stress. Lugn musik kan minska 

stresshormonet kortisol i kroppen och människans andning och puls blir jämnare. Att ha på lugn 

musik till exempel när barnen kommer på morgonen, ska vila eller vid kreativa aktiviteter på 

förskolan kan vara ett sätt att få ner tempo, ljudnivå och stress. Även massage och barnyoga är 

metoder som Ellneby menar dämpar stressen (ibid.).  
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3.4 Kortisol och stress 

För att ta reda på om barn kan känna sig stressade på förskolan kan forskarna använda sig av 

en metod där de mäter kortisolvärden. Kortisolvärdet mäts genom att ta ett prov på saliv i 

munhålan. Kortisol är en biologisk markör för stress och känslomässiga reaktioner vars nivåer 

ökar när kraven eller belastningen blir för höga för en person att hantera. Kortisol är den primära 

hormonprodukten från hypotalamic-hypofysen-adrenokortikal-axeln (HPA). Produktionen av 

kortisol följer normalt en dygnsrytm och når den högsta nivån ungefär 30 minuter efter att 

personen vaknat och sedan minskar den normalt under dagen och kvällen. Detta mönster finns 

hos både barn och vuxna, och HPA-systemets aktivitet blir stabilare under förskoleåren. HPA-

systemet är också nära kopplat till limbiska strukturer i hjärnan och det som påverkas av 

förändringar i kortisolnivån är känsloreglering, lärande och minne. Långvarig stress under de 

tidiga barndomsåren kan leda till känslighet för stress under hela livet. Mätningar har också 

visat att långvariga ökningar i stress verkar försämra immunsystemet. Vidare har det ofta 

hävdats att förhöjda långvariga värden av kortisol i tidiga år riskerar att försämra hjärnans 

utveckling och beteendemässiga resultat, såväl mentala som fysiska hälsa (Drugli et al. 2017).   
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4 Teori 

Att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd innebär att specialpedagogen måste kunna 

se barnet i förhållande till miljö och förutsättningar i verksamheten. Därför anser jag att det 

relationella perspektivet känns relevant som teoretisk förankring i denna studie. I det 

relationella perspektivet är det fokus på relationer och interaktion och barnet ses i samspel 

mellan individ, grupp, skola och samhälle (Ahlberg, 2015).  

 

Barnet lär i interaktion med andra och den mellanmänskliga dimensionen sätts i centrum. Men 

barnets förutsättningar för lärande ska ses som situationsberoende och även den omgivande 

lärmiljön är något som pedagogen ska ha med i beräkning i arbetet med barnen. Aspelin och 

Persson (2011) skriver att barn som vistas i förskolan ges goda förutsättningar att utveckla sina 

kognitiva och sociala kunskaper. Men, skriver de vidare att det är under förutsättning att 

förskolan håller en hög kvalité med medvetna och närvarande pedagoger som knyter goda 

relationer till barnen och som ger dem möjlighet att även knyta kontakter med varandra.  

I den relationella pedagogiken skiljer man på mellanmänskliga, sociala och samhälleliga 

relationer, men alla nivåer ingår i den relationella pedagogiken (Aspelin & Persson, 2011). De 

klimat som råder i samhället och den ökande stressen idag kan ses en samhällelig relation i 

förskolan och den påverkar barnens förutsättningar. Men även den rådande synen på förskolan, 

lärande och undervisning i förskolan är en samhällelig relation och påverkar barnens situation 

i förskolan.  

 

Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att man koncentrerar sig på lärande och delaktighet samt 

på kommunikation och relationer i olika sammanhang av verksamheten i det relationella 

perspektivet. Det relationella perspektivet har också påverkats av det sociokulturella 

perspektivet på så vis att förskolan ses som en social verksamhet med särskilda normer. Detta 

omfattar den enskilda individen, men även den omgivande miljön (ibid.).  

 

Martin Buber (1878-1965), en filosof och författare vars filosofi om relationernas relevans för 

att förstå människan var av stor betydelse för den relationella pedagogiken (Aspelin & Persson, 

2011). Bubers filosofi tar avstamp i idén om att vi människor samexisterar, vilket innebär att 

hela vår existens bygger på relationen mellan den enskilde individen och dess omvärld. Bubers 

tankar om en dubbelsidig relation innebär att den värld som människan lever i, och hennes 

förhållningssätt till världen, ses som två skilda dimensioner. Dels relationen mellan Jag-Du, 

dels relationen mellan Jag-Det. Enligt Buber föds Jaget i mötet med andra och det är i det mötet 

som Jag blir medveten om vem jag själv är. De individer som är ingår i ett möte är var och en 

unika varelser, men som blir delaktiga i varandras existens, Jag-Du. Jag-Du relationen är en 

relation mellan två subjekt, alltså en ömsesidig relation. Jag-Det relationen kännetecknar en 

relation mellan subjekt och objekt. Den relationen är alltså ensidig och är den relation till 

omvärlden som skapar ordning och ger människan de verktyg hon behöver för att klara sig i 

samhället (Aspelin & Persson, 2011). 

 

Implementerar jag Bubers filosofi till förskolan anser jag att pedagogen förväntas göra vad hen 

kan för att främja barnens yttre förutsättningar till lärande, Jag-Det relationen. Men pedagogen 
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förväntas även att vara närvarande och öppen i interaktionen med barnet, Jag-Du relationen. 

Pedagogen ska alltså skapa de förutsättningar för barnet i verksamheten där det kan utvecklas 

och må bra. Samtidigt krävs det för att få en genuin relation att pedagogen är intresserad, 

närvarande och lyhörd för barnets behov och tankar. 

 

Forskningen i det relationella perspektivet fokuserar på konsekvenserna av en långsiktig 

relationell verksamhet (Jakobsson & Nilsson 2011). I denna undersökning vill jag undersöka 

hur verksamheten och dess förutsättningar påverkar barnen och hur pedagogerna genom sitt 

förhållningssätt kan stötta och underlätta den stressiga vardagen för barnen. Därför anser jag att 

det relationella perspektivet passar som teoretisk utgångspunkt denna studie. 
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5 Tidigare forskning 
I den internationella forskningen som jag tog del av har de alla mätt kortisolnivåerna hos barnen 

för att ta reda på i vilken utsträckning barnen känner stress i förskolan.  

I detta kapitel kommer jag redogöra för den forskning och litteratur jag tagit del av som varit 

relevant för min studie. 

 

I Norge har ett forskarlag, med May-Brit Drugli et al. (2017) i spetsen tittat på hur de yngsta 

barnen i förskolan upplever stress. Den norska professorn i pedagogik har i en undersökning 

där de mäter barnens kortisolvärden kunnat konstatera att barn som är på förskolan långa dagar 

mäter högre stressvärden än barn som är på förskolan kortare dagar eller är enbart hemma. 

Studien är gjord på 112 1–2 åringar på 85 olika förskolor i 6 norska kommuner. Barnen 

genomgick undersökningen cirka 5 månader efter att de börjat på förskolan. I studien topsades 

barnen i munhålan på förskolan på morgonen och på eftermiddagen. Studien jämförde barn som 

hade längre dagar än 8 timmar med barn som hade kortare dagar på förskolan och barn som 

enbart var hemma. I studien framgick det att de barn som hade längre dagar på förskolan hade 

högre kortisolvärden än de barn som hade kortare dagar och ännu lägre värden hade de barn 

som enbart var hemma. Det framgår inte i studien vilka effekter de förhöjda värdena har på 

barnen, men Drugli et al. menar att om barnen utsätts för stress kontinuerligt under för lång tid 

kan det påverka det centrala nervsystemet (ibid.).  

I boken Goda rutinsituationer i förskolan (2018) skriver Drugli om vikten av goda och trygga 

rutinsituationer. Här beskriver hon hur dessa situationer i förskolan kan bidra till anknytning 

och samspel mellan barn och pedagoger och där pedagogerna kan stötta barnen i sina sociala, 

känslomässiga och språkliga utvecklingar. Känner barnen att pedagogerna är närvarande och 

tillgängliga känner de sig lugnare och kan fokusera mer på lek och lärande (ibid.). 

 

En liknande undersökning har utförts i Finland. Här har forskarna fokuserat på att mäta 

kortisolvärden och ställa dem i förhållande till förutsättningar i miljön (Sajaniemi et al. 2011). 

I undersökningen deltog 146 barn i förskolan. Kortisolvärdena mättes vid fem tillfällen under 

dagen. Här tittade de också på kvalitén på lärmiljön som utvärderades med fokus på 

psykologiska, fysiologiska och sociala förutsättningar.  

Resultaten här visade inga stora skillnader på barn som vistades i förskolan och barn som var 

hemma, men vissa differenser framkom. Vissa barn hade förhöjda kortisolvärden och här såg 

forskarna att det var barn som var känsligare för låg kvalité på verksamheten och lärmiljön. 

Kopplingen mellan förhöjda värden av kortisol och förskolan har visats i flera studier, skriver 

forskarna. Detta bör anses som oroväckande eftersom utvecklingssvårigheter och psykisk 

ohälsa kan vara en följd av långvarig stress. Men de skriver också att förskolor med hög kvalitet 

kan ha en gynnsam effekt, speciellt hos barnen de första känsliga och utsatta åren. Forskarna i 

undersökningen poängterar därför att en god kvalité på förskolan kan ha långvariga och 

fördelaktiga konsekvenser för både den enskilda individen och för samhället i stort. Samtidigt 

skriver de att förskolan också kan äventyra barnens tidiga utveckling. De menar att förskolan 

kan vara en stressande miljö och att förskolor med låg kvalité höjer barnens kortisolnivåer. 

Sajaniemi et al. (2011) pekar på att brister, särskilt i interaktion mellan lärare och barn, har 

kopplats till höga halter av eftermiddagskortisol. Faktorer som bristfällig planering och 
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utvärdering av verksamheten har också varit relaterad till förhöjda kortisolnivåer. Strukturen i 

verksamheten, som gruppstorlek, antalet vuxna och det tillgängliga utrymmet för varje barn 

påverkar barnen och om de upplever sig stressade. 

Sammanfattningsvis visar studien att ju högre kvalitéten är på förskolan, desto lägre var barns 

kortisolvärden under dagen. Dessutom pekade resultaten på att vissa barns kortisolaktivitet var 

mer känslig för förhållandena på förskolan än andra barns. Forskarna skriver att även om det är 

svårt att komma med någon bestämd slutsats så visar resultatet i studien, tillsammans med 

tidigare studier, på betydelsen av miljöfaktorer i barns liv i förhållande till skillnader i 

kortisolnivåer (ibid.).  

 

I Minnesota, USA har ett forskarlag (Gunnar et al. 2010) undersökt ökningen av kortisol från 

morgonen till eftermiddagen hos 151 barn i åldrarna 3,0-4,5 år som vistades heltid på förskola. 

Jämfört med kortisolvärden på barn som vistades hemma noterades ökningar hos majoriteten 

av barnen, 63% på de barn som var på förskola, varav 40% klassades som en stressreaktion. 

Men här har forskarna även tittat på skillnader mellan pojkar och flickor och sett att flickorna 

som mätte höga kortisolvärden ofta reagerar med att bli ledsna, oroliga och vaksamma, medan 

pojkarna som mätte höga värden mer reagerade med ilska och ett utåtagerande beteende. I 

studien tar forskarna upp att mätningarna har visat att det finns skillnader i friska vuxnas 

kortisolnivåer, beroende på om de varit utsatta för höga stressnivåer i tidig ålder eller inte. Detta 

stämmer överens med andra rapporter som har pekat på att tonåringar som varit heltid på 

förskola under 3 års ålder visar på avvikande kortisolnivåer på mätningar under dagen. Men 

forskarna skriver att resultaten inte är entydiga och att vi måste fortsätta att vara försiktiga när 

det gäller att tolka konsekvenserna av kortisolhöjningar på barn i förskolan (ibid.).  

I studien visar mätningsresultaten på ökningar av kortisol från morgonen till eftermiddagen hos 

de barn som gick på förskola. Men dessa ökningar ses inte på samma barn de dagar som de är 

hemma. Mätningarna visade även att ålder är en relevant faktor. Forskarna såg att där var större 

ökningar av kortisol bland de yngre barnen (2- och 3-åringar) jämfört med de äldre barnen (4- 

och 5-åringar) (ibid.). 

 

Sims et al. (2005) är forskare från Australien som även de mätt kortisolnivåer hos barn på 

förskolan för att undersöka om barnen är stressade. Deras undersökning har omfattat 117 barn 

i åldrarna 3-5 år på 16 olika förskolor. Här har forskarna jämfört resultaten mellan förskolor 

med hög kvalité och förskolor med lägre kvalité. Med hög kvalité menar de förskolor där 

pedagogerna är medvetna om sin roll för barnens lärande och där pedagogerna reflekterar och 

utvärderar sin verksamhet kontinuerligt. Hög kvalité kännetecknar även en verksamhet där 

interaktion mellan barn och pedagog är viktig, där varje barns behov tillgodoses och där barnen 

involveras i verksamhetens innehåll och får vara med och fatta beslut. Förskolor där barnen har 

möjlighet att få välja aktivitet själv, där de kan få vara själv eller leka i olika grupper har också 

varit en faktor för kvalité på förskolan. Här har de sett skillnader i att de förskolor där kvalitén 

är högre har barnens kortisolnivåer varit lägre under dagen än på barn i förskolor med lägre 

kvalité (ibid.).  

 

Pramling et al. (2015) har gjort en studie på barngruppernas betydelse för pedagogernas 

möjligheter att arbeta med läroplanens mål. Den visar att pedagogerna anser att stora 
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barngrupper gör det svårt att hinna med varje enskilt barn, vilket bidrar till stress. Pedagogerna 

anser att de har större möjligheter att arbeta mot förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) med färre 

antal barn i grupperna. I först hand så menar de att de vill ha tid och möjlighet att ge barn 

utrymme, kunna vara mer närvarande för barnens behov och utmana och stötta varje barn i 

deras utveckling och lärande. I studien framkommer att pedagogerna upplever sin profession 

som komplex och att det är många faktorer som till exempel personaltäthet, pedagogernas 

kompetens och utbildning, barngruppens storlek och sammansättning, lokalerna, med mera som 

påverkar deras arbete. För barn i behov av särskilt stöd så är stora barngrupper en större 

utmaning och kräver mer av pedagogerna. Pramling et al. lyfter i studien att gruppstorleken är 

av större vikt än antal pedagoger för barn i behov av särskilt stöd. Hellre en mindre barngrupp 

med färre pedagoger än stora barngrupper med många pedagoger. Stora grupper i sig föder 

stress hos barnen. I studien lyfter pedagogerna vikten av att se varje barn och att bemöta varje 

barn individuellt (Pramling et al. 2015).  

 

Ylva Ellneby är förskollärare, speciallärare och talpedagog och har varit verksam i 40 år i 

mestadels förskolan, men också i skolan. Ellneby har skrivit böcker där flera handlar om de 

små barnens vardag i förskolan i relation till stress. Ellneby (1999) skriver att stress är en del 

av barnens vardag. När de utsätts för olika stressfaktorer, även kallade för “stressorer”, kan det 

bli svårt för barnen att hantera och de uttrycker oro på olika sätt. Det är de påfrestningar som 

barnen utsätts för och som när de är för många och under för lång tid kan ge upphov till fysisk 

sjukdom eller psykisk utmattning, menar Ellneby.  

Hon skriver vidare att alla barn behöver tillgång till miljöer där de får lugn och ro och kan 

reflektera, vilket är en förutsättning för utveckling och lärande.  

Ellneby skriver vidare att det finns både positiv och negativ stress, men det är när stressen är 

långvarig utan perioder med avkoppling och återhämtning som den ger upphov till förhöjda 

värden av stresshormonet kortisol. Hon skriver också om hur barnet påverkas när det är för 

mycket som händer runt omkring och hjärnan utsätts av för många sinnesintryck. Det kan leda 

till att barnet blir spänt, går upp i varv och blir oroligt. Hon menar att dessa symptom har sjunkit 

längre ner i åldrarna och nu kan ses även i förskolan (ibid.). 

 

Elisabet Nordin-Hultman är fil.dr. och lektor i psykologi och pedagogik. Hon doktorerade med 

avhandlingen Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2004) där hon skriver om 

barnens vardag och förutsättningar i förskolan. Nordin-Hultman skriver att det har skett en stor 

ökning av barn i förskolan som har svårigheter med koncentration, oro och som har problem i 

det sociala samspelet med andra barn. 

Hon skriver att förskolans struktur är styrd av tid och rum och att barnens aktiviteter ofta ska 

genomföras under viss tid i ett begränsat utrymme eftersom det är så förskolans dagar är 

organiserade. Barnens lek avbryts flera gånger under dagen för måltider, städning, samling, 

utevistelse och de så kallade övergångarna är många. Detta gör att barnen inte kan stanna kvar 

i en aktivitet, vilket vidare kan leda till stress. Barnen har relativt lite utrymme att själva 

bestämma vad de vill göra och det krävs att de har förmågan att anpassa sig. Detta innebär att 

barnen får anpassa sig vilket i sin tur kan leda till att de blir stressade. Barnens protester kan 

yttra sig i tystnad eller i utåtagerande beteende (ibid.).  

 



  
 

13 

 

Evalotte Mörelius är biträdande professor och docent i omvårdnad med inriktning mot barn och 

ungdom och verksam vid Linköpings Universitet. Hennes forskning handlar om stress hos barn 

och föräldrar. Boken Stress hos barn och ungdom (2014) beskriver hon, utifrån befintliga 

forskningsresultat, hur vardagsnära stress kan förebyggas och lindras både i hemmet, skolan 

och inom hälso- och sjukvården.  

Mörelius skriver om stress hos barn och unga och om hur viktigt det är att sätta in tidiga åtgärder 

eftersom stressrelaterade sjukdomar grundläggs redan när vi är barn. Hon menar att det finns 

olika typer av stress och att det är den långvariga stressen som är skadlig. Hon skriver vidare 

att följderna av långvarig stress kan vara intellektuella, emotionella och beteendemässiga 

störningar, det kan påverka minnet, koncentration och inlärning, och sömnen kan försämras. 

Enligt Mörelius så behöver vi verktyg och strategier för att klara av och hantera stressen och 

om vi inte har detta under de första levnadsåren ökar risken för stressrelaterade problem i vuxen 

ålder (ibid.). 

 

Anne-Liis von Knorring är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för 

neurovetenskap vid Uppsala Universitetssjukhus. I sin bok Psykisk ohälsa hos barn och 

ungdomar (2012) skriver von Knorring om de vanligaste psykiska hälsoproblemen som vi kan 

se hos barn från tidig ålder till tonåren. Hon skriver att i takt med att barn och ungas fysiska 

hälsa förbättras runtom i hela världen så tittar forskningen mer på utvecklingen av barnens 

psykiska hälsa och socialisationsförmåga. Inlärningssvårigheter, beteendeproblem och 

psykosociala svårigheter ökar och det gör att fler barn är i behov av särskilt stöd. I boken så 

beskriver von Knorring hur små barn blir stressade av för stora barngrupper och för många 

vuxna kontakter, vilket leder till höjda nivåer av stresshormonet kortisol. Von Knorring menar 

även hon att kvalitén på förskolan spelar roll för barnens utveckling och välmående. En annan 

förutsättning för att barnen ska ha goda möjligheter att utvecklas är att inte vistelsetiden är för 

lång. Hos barn som har alltför långa dagar på förskolan ökar aggressivt och trotsigt beteende. 

Von Knorring skriver att det finns fyra faktorer som påverkar barnens utvecklingsmöjligheter i 

förskolan. Den första är pedagogernas utbildningsnivå, där von Knorring menar att en större 

andel utbildade pedagoger bland annat leder till att barnens språkutveckling förbättras. Den 

andra faktorn är det bedrivs en barncentrerad pedagogik där pedagogerna utgår från barnens 

egna intressen och initiativ. Den tredje är att barnen får möjlighet att träna sig på att känna igen 

och tolka känslor för att förbättra deras sociala och emotionella förmågor och på så vis också 

minska problembeteende. Den sista faktorn handlar enligt von Knorring om gruppstorlek och 

personaltäthet då för många barn per vuxen är en orsak till ökad stress (ibid.). 

 

Barnombudsmannen (2003) skriver om hur stress blivit allt vanligare hos barn och allt fler barn 

visar tecken på stress vilket pekar på att de utsätts för alltför höga krav. De skriver vidare att 

stressen har sjunkit i åldrarna och även barn på förskolan visar tecken på negativ stress. Många 

barn och färre vuxna i barngrupperna i förskolan kan vara en orsak till barnens stress och oro. 

Barnen vistas ofta i stora grupper med hög ljudnivå och med flera aktiviteter under dagen. De 

skriver att barn och ungas vardag förändras i takt med det allt högre tempot i samhället. Studien 

tar även upp den ökade stress som barn och unga upplever med för många fritidsaktiviteter 

(ibid.) 
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6 Metod 
6.1 Urval  

Jag ville nå ut till ett större antal pedagoger och därför skickade jag ut webbenkäter till 

förskollärare och barnskötare som är verksamma på förskola. Enkäter som skickas ut via 

internet ses som kvantitativ metod. Kvantitativ metod går ut på att samla in mätbara data från 

en avgränsad undersökningsgrupp. I kvantitativa undersökningar ställs precis samma frågor till 

flera respondenter. Svarsalternativen kan vara att fritt ge svar på en fråga eller kryssa i ett, eller 

flera av olika alternativ (Håkansson, 2017). 

 

 

6.2 Genomförande  

Genom enkäter har man möjlighet att nå ett stort antal respondenter och får en så bred bild av 

det valda ämnet som möjligt. Med en stor ökad tillgång och användning av internet har det 

blivit allt vanligare att man använder sig av webbenkäter. Här kan respondenten få tillgång till, 

besvara enkäten och skicka tillbaka den ifyllda undersökningen online. Nackdelarna med 

webbenkät kan vara att bortfallet kan bli stort, kan inte göras alltför omfattande och tar lång tid. 

En annan nackdel kan vara att trots fördelen med att komma ifrån påverkan från undersökaren 

så går det inte att ställa några följdfrågor vid tveksamheter (Håkansson, 2017). Materialet som 

samlas in från enkäten kallas för primärdata då materialet tidigare inte varit tillgängligt 

(Dahmström, 2011).  

 

Jag började med att skicka enkäten till fyra goda vänner som arbetar inom förskolan och skolan 

för att få synpunkter på mitt material. Enligt Håkansson (2017) är det bra att börja med att testa 

sina frågor på några personer ur samma målgrupp som den tilltänkta undersökningsgruppen i 

en så kallad pilotundersökning. Här fick jag också ett par förslag på förändringar som jag 

genomförde. Sedan skickade jag ut enkäten till 205 slumpvis valda pedagoger i en svensk 

medelstor kommun där jag själv är verksam. Efter en vecka hade jag enbart fått in 17 svar vilket 

gjorde att jag beslutade mig för att skicka ut enkäten till fler pedagoger. Jag valde ytterligare en 

svensk kommun och här skickade jag ut enkäten till 185 pedagoger. I båda kommunerna ingick 

förskolor som ligger både i tätorter och i mindre landsorter runtomkring. Jag ville få ett så brett 

svar som möjligt på mina frågeställningar och valde att skicka ut enkäten till många pedagoger 

(ibid.). Efter sammanlagt tre veckor hade jag fått in 50 svar från de 390 pedagoger som fick 

enkäten, det vill säga 12,8%.  

 

Med webbenkäterna så skickade jag med ett missivbrev (Bilaga A) där respondenterna fick 

information om enkäten i förhand. I en undersökning där deltagarna studeras ur något 

perspektiv, som i en webbenkät, är det bra om de får information om innehållet i förväg. Här 

redogjorde jag för mitt syfte med min studie och informerade respondenterna om de 

forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Genom att jag använde mig av ett Google formulär (Bilaga B) när jag utformade och skickade 

ut enkäten, så fick jag även svaren som en sammanfattning vilket gjorde sammanställningen av 

resultatet och analysen av enkäten enklare. Jag fick vissa av frågorna uträknade i procentsatser 



  
 

15 

 

med tydliga diagram vilket också underlättar och tydliggör svaren. Under varje fråga som jag 

hade ställt kom svaren in uppdelade i rader efter varje pedagog. Här kunde jag snabbt se 

återkommande svar och mönster (Håkansson, 2017). 

 

 

6.3 Forskningsetiska principer 

Det är också viktigt att säkerheten och integriteten kan säkerställas vid överföringar av data via 

nätet. Att få en bekräftelse att enkäten kommit fram till rätt mottagare är en sådan åtgärd 

(Dahmström, 2011). 

De forskningsetiska principerna utgår från informationskrav, samtyckeskrav, 

identifikationskrav och nyttjandekrav. Konfidentialitetskravet innebär att respondenten ska 

garanteras största möjliga konfidentialitet och att uppgifter om denne ska förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Håkansson (2017) menar att enligt informationspliktsregeln 

och samtyckesregeln så har respondenten rätt att få veta syftet med enkäten och hur 

informationen ska användas. Detta innebär också att medverkan är helt frivillig och att 

respondenten har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Informationen som ges till 

respondenterna skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan 

tänkas påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

6.4 Studiens validitet och reliabilitet  

Studiens reliabilitet syftar till hur tillförlitlig studien är och om studien skulle gett samma svar 

även om den utförts flera gånger. Desto fler forskare som får liknande eller samma resultat 

desto större reliabilitet har studien (Trost, 2016). Till min studie skickade jag enbart ut 

webbenkäter. Jag fick in 50 svar av de 390 enkäterna som jag skickade ut. Trots att bortfallet 

blev stort, 87,2 % så anser jag att studiens reliabilitet är hög eftersom både svaren i enkäterna 

och den forskning som jag tagit del av har visat på samma resultat. Hade svaren varit mer olika 

hade jag övervägt att skicka ut enkäten till fler pedagoger.  

Studiens validitet visar hur bra metoden som använts är på att undersöka det som ska mätas 

(Trost, 2016). Jag anser även att skicka ut webbenkäter till mina undersökningsfrågor var ett 

bra tillvägagångssätt med hög validitet eftersom jag ville nå ut till många och få en bred bild 

över vad pedagogerna hade för åsikter i frågorna. Att göra 50 intervjuer eller fler hade varit 

alltför tidskrävande. 
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7 Resultat 
I det här kapitlet kommer jag presentera resultatet av min undersökning. Jag kommer dela in 

resultatet i olika stycken för att göra det mer överskådligt.  

Mitt huvudfokus i undersökningen var att ta reda på om pedagogerna upplever att barnen är 

stressade på förskolan, men jag ville också ta reda på om de pedagoger som arbetat en längre 

tid upplevde att stressen ökat och hur de såg en förändring. Därför har jag delat in resultaten i 

två huvuddelar med underrubriker. I första stycket redogör jag svaren från de pedagoger som 

arbetat i 10 år eller mer och i andra stycket går jag igenom svaren från alla pedagoger. 

 

 

7.1 Pedagoger som arbetat i 10 år eller mer 

Eftersom jag ville undersöka om pedagogerna som arbetat en längre tid anser att stressen ökat 

hos barnen och hur de ser en förändring på förskolan så var min första fråga i enkäten hur länge 

pedagogen arbetat i förskolan. Av de som svarade på enkäten var det flest pedagoger som varit 

verksamma i förskolan i 10 år eller mer. Det var 83,7% som arbetat i 10 år eller mer och 16,3% 

som arbetat kortare tid. 

 

 
 

Den andra frågan i enkäten vände sig till de som arbetat i 10 år eller mer i förskolan. Här ville 

jag veta om de anser att stressen ökat för barnen i förskolan. Den största andelen pedagoger 

ansåg att stressen i förskolan ökat, hela 95,3%. 

 

 
 

 

7.2 Exempel på hur stressen ökat 

Till de pedagoger som arbetat i 10 år eller mer och som anser att stressen ökat ställde jag en 

följdfråga där jag ber dem ge exempel hur de ser en förändring. Här är det 40 pedagoger som 

svarar och en övervägande del av pedagogerna menar att barnen har fått svårare att varva ner, 

stanna kvar i en aktivitet, är mer högljudda, springer runt mer, mer konflikter uppstår, barnen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Arbetat i 10 år eller mer Arbetat i mindre än 10 år
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är mer okoncentrerade och kräver mer respons direkt. De svarar också att genom att 

pedagogerna fått ett ökat uppdrag och mer att göra så är de mer stressade, vilket smittar av sig 

på barnen. Pedagogerna har fått fler moment under dagen som påverkar barnen då aktiviteterna 

konstant avbryts, menar en pedagog. 

 

11 av de pedagoger som svarade på frågan hur de ser att stressen ökat, anser att i och med att 

barngrupperna blivit större och personaltätheten minskat har barnens förutsättningar förändrats 

och även stressen. Barnens vistelsetider har ökat vilket leder till att det är fler barn tillsammans 

under större del av dagen. Det leder till att barnen har fått svårare att gå undan, hitta utrymme 

för avkoppling och varva ner. Även ljudnivån har ökat och barnen har blivit mer högljudda, 

enligt sex av pedagogerna. Barnens eget tempo har ökat och de gör allt fort och gör inte färdigt, 

anser en pedagog. 

 

Något som även förändrats är hur mycket som barnen får sova på förskolan. Fyra av pedagoger 

tar upp att barnen inte får sova i samma utsträckning som förut vilket leder till övertrötta barn. 

 

Den ökade användningen av ikt. och andra digitala verktyg anges som en faktor till stress. 

Annat som nämns som en förändring är att barnen har mer aktiviteter utanför förskolan. Fem 

pedagoger skriver att de upplever att barnen blir både mer uppstressade och tröttare på grund 

av att de har aktiviteter på sin fritid. Något måste hända hela tiden och barnen har fått svårare 

att vara ”här och nu” och de vill hela tiden veta vad som ska hända sen, uppger en pedagog. 

 

En pedagog skriver att det vistas fler barn med diagnos i tidig ålder på förskolan. Men, fortsätter 

hen, problemskapande beteende handlar egentligen om att problemet ligger i miljön kring 

barnet.   

 

 

7.3  Alla pedagoger 

När jag sedan ställer frågan till alla pedagoger om de anser att barnen är stressade på förskolan 

anser även här en övervägande majoritet att barnen visar på stress i förskolan. Här svarar 

sammanlagt 94% att barnen är stressade i förskolan idag. 

 

 
 

De tre följande frågorna handlade om vad pedagogerna anser att stressen kan bero på, hur de 

tycker stressen kan visa sig, och vilka åtgärder pedagogerna tror kan dämpa stressen.  
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7.4 Orsaker till stress 

På den första frågan, vad stressen kan bero på så var det för stora barngrupper som var det mest 

frekventa svaret. Hela 29 av de 47 respondenterna, alltså 63% nämner att för stora barngrupper 

var en anledning till stress hos barnen. 18 av pedagogerna ansåg att den långa vistelsetiden 

barnen kan ha idag är en av faktorerna till stress. En pedagog skriver att barnen har längre 

vistelsetider eftersom föräldrarna arbetar mer nu. Detta gör att beläggningen är högre och 

stunder då det är färre barn minskar, vilket blir en orsak till stress. 

 

14 av pedagogerna ansåg att en orsak till att barnen kan vara stressade var den ökade stressen 

från de vuxna runt barnen. Dels den stress de själva känner på grund av ökade krav i 

verksamheten, som smittar av sig på barnen, dels vårdnadshavarnas mer stressade vardag. Flera 

pedagoger skriver att det är ett intensivt tempo i samhället idag, hos såväl föräldrar som hos 

pedagoger. De lyfter också att de inte hinner vara med barnen och möta varje barns behov eller 

att utmana dem, vara närvarande i leken och så vidare. På grund av den ökade stressen bland 

pedagogerna så är antalet utbrända och utmattade pedagoger stor vilket leder till att vikarier 

ofta vistas i barngrupperna. Detta innebär att barnen utsätts för många möten under dagen vilket 

ger upphov till vilsna, otrygga och stressade barn, enligt pedagogerna. 

 

Några pedagoger anger även den ökade mängden teknik och digitalisering som en orsak till 

stress. All teknik som barnen använder skapar ett behov av snabbare och snabbare stimulans. 

Den ökade användningen av surfplattor och liknande har gjort att barnen har fått svårare att leka 

och att ta sig in i lek på ett bra sätt, menar en pedagog. Många barn har aktiviteter utanför tiden 

på förskolan vilket också är ett upphov till stress, anser pedagogerna.  

 

Några av svaren handlade om organisationen och strukturen kring den. Pedagogerna lyfter att 

en otydlig struktur och upplägg på dagen verkar stressande då varken pedagogerna eller barnen 

vet vad som gäller. Det är ofta flera avbrott för barnen under dagen och de får få tillfällen till 

intrycksvila och möjlighet att dra sig undan för att koppla av, vilket gör att barnen är mer uppe 

i varv och stressade. Den höga ljudnivån på förskolan anges av några pedagoger som stressande 

för barnen. 

 

Två pedagoger uppger att de fritidsaktiviteter som barnen har kan verka stressande och en 

pedagog skriver att föräldrars ökade krav på barnen, som till exempel att bli blöjfria tidigt, 

framkallar stress. 

 

En pedagog skriver att det visats fler barn med extra behov i samma grupp men att det är för få 

pedagoger.  

 

 

7.5 Tecken på stress 

Det som är mest framträdande när pedagogerna svarar på hur stressen kan se ut är att barnen 

har svårt att leka. Femton av de fyrtiofem som svarade på frågan menar att ett tecken på att 

barnen är stressade är att de har svårigheter att leka, att komma igång med leken och att stanna 
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kvar i leken eller aktiviteten. Pedagogerna skriver att många barn har svårigheter med att 

koncentrera sig och att sitta stilla i lugna aktiviteter. Barnen har svårt att fokusera och vara här 

och nu, de gör mycket olika saker hela tiden, skriver en pedagog. 

Barnen byter aktivitet ofta och springer runt, de kan vara rastlösa och otåliga. Barnen har 

bråttom, det vill snabbt bli färdiga med sina uppgifter eller aktiviteter, skriver en annan 

pedagog. En annan pedagog menar att barnen ger upp för att pedagogerna inte hinner hjälpa 

alla som behöver hjälp. 

 

Ett annat tecken på att barnen är stressade, enligt pedagogerna är att många av barnen kan vara 

aggressiva. Det uppstår ofta konflikter som ska bearbetas under dagen och barnen blir 

utåtagerande och slåss. Men även ledsna och oroliga barn uppges vara ett tecken på att barnen 

är stressade.  

 

Två pedagoger uppger att barnen kissar och bajsar ner sig på grund av att de är stressade. Ett 

annat tecken på att barnen är stressade är att de är gnälliga och klängiga på pedagogerna.  

 

Hög ljudnivå uppges också som ett tecken på att barnen är stressade. Barnen försöker överrösta 

varandra och de är högljudda överlag när de pratar. Men en pedagog uppger att det finns barn 

som slutar prata och drar sig undan som en reaktion på stress. 

 

Barnens sömn påverkas, de sover sämre och kortare stunder, menar några pedagoger. 

Tillsammans med längre vistelsetider gör detta att barnen är mer trötta och även blir övertrötta. 

En pedagog uppgav att barnen har hjärtklappning som ett tecken på stress. 

 

 

7.6 Åtgärder mot stress 

Av de 47 pedagoger som svarat på frågan hur de anser att de kan dämpa stressen så var det 24 

som ansåg att färre barn i grupperna är en åtgärd. Både färre barn per avdelning, men också att 

dela upp barnen i smågrupper på avdelningen ansågs vara lugnande. Här menade pedagogerna 

att de som arbetar med barnen blir mer närvarande och lyhörda för barnens behov. Även en 

högre personaltäthet och mindre ”kringuppgifter” för pedagogerna anges vara dämpande mot 

stress. Även här lyfter de att närvaro och mer tid för varje barn är viktigt.  

 

För att dämpa stressen menar några pedagoger att det är bra att kartlägga vilka situationer som 

kan göra barnen stressade och anpassa verksamheten utifrån resultatet. Förekomma, förebygga 

och ha en tydlig struktur över dagen och medvetet arbeta mot stress, till exempel ha styrda lugna 

aktiviteter. Viktigt är att tänka på att skapa bra övergångar mellan aktiviteter och betona vikten 

av lugn. Men också se över pedagogernas schemaläggning och planeringstillfällen för att 

anpassa efter barnens behov är metoder för att förebygga stress, menar pedagogerna. 

 

Kortare dagar för barnen var också ett förslag på åtgärd för att få ner stressen. En pedagog 

föreslog en maxgräns för barns vistelsetid. Låta barnen vara barn, förskolan ska inte vara skola 

och färre mål i läroplanen med fokus på barns lek, motorik och självständighet var andra förslag 

för att få ner tempot. 
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Fem av pedagogerna menar att man bör arbeta för att få en förändrad attityd hos föräldrar och 

att få dem att förstå vikten av att barnen har möjlighet till lugn och återhämtning även i hemmet 

är en åtgärd att få ner stressen. 

 

Utelek, fysiska aktiviteter och naturupplevelser är metoder som verkar lugnande i barngruppen 

enligt fem pedagoger. Även att jobba på att det inte behöver hända saker hela tiden utan stanna 

upp och bara vara och låta leken få ta plats.  

 

Pedagogiska strategier som en lugn stund eller vila med musik, bokläsning för alla barn, yoga 

och massagevila är metoder för att få ner tempo och stress, ansåg några pedagoger. Se över 

miljön och skapa rum där barnen kan koppla av i och använda ljuddämpande material, är andra 

metoder enligt ett par av pedagogerna. En pedagog nämner färre aktiviteter på fritiden samt 

mindre tid framför skärmar som förslag på åtgärder mot stress. Barnen bör få mer sömn och 

bättre mat, förslår ett par pedagoger. 

 

Några av pedagogerna skriver om deras egna förhållningssätt och strukturen i verksamheten. 

De menar att pedagogerna ska hålla sig lugna och inte heller stressa. Ett förslag på att motverka 

stress är att ordinarie personal försöka att mer ”bara vara”. Strukturen på dagen ska vara tydlig. 

Bättre schema och planering för personalen vilket skapar ett lugn inombords som smittar av sig 

på barnen. Bättre personalvård för pedagogerna, är också en metod för att dämpa stress hos 

barnen. 
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8 Analys 
I detta kapitel kommer jag att göra en analys av det som framkommit i enkätsvaren och ställa 

det mot vad den forskning och den litteratur som jag tagit del av, har skrivit om ämnet. Detta 

kommer jag göra utifrån ett relationellt perspektiv.  

Jag kommer dela in analysen i olika avsnitt utifrån de frågeställningar jag hade och vilka 

huvudsakliga svar jag fått in. 

 

 

8.1 Ökande stress 

Det var en övervägande del, 96% av de pedagoger som arbetat en längre tid som ansåg att 

stressen och villkoren för barnen i förskolan har ökat. Även huvuddelen av de pedagoger som 

arbetat i 10 år eller mer uppgav att de ser en ökning av stressen och ett förändrat beteende hos 

barnen på förskolan. Detta tar också Sajaniemi et al. (2011) upp i sina forskningsresultat och 

de skriver att antalet fysiska och psykologiska stressfaktorer i barnens liv har ökat kraftigt under 

de senaste åren.  

Även Mörelius (2015) skriver att stressen ökat hos barnen och att den också sjunkit i åldrarna. 

Hon skriver vidare att det är den långvariga stressen som är den farliga och att barnen behöver 

hjälp och verktyg för att lära sig hantera stress och få tillfällen att koppla av. Detta var något 

som pedagogerna uppgav i enkätsvaren och som de menar är svårt att få tid till. Orsaker till 

detta menar de är bland annat, stora barngrupperna, de ökade kraven på pedagogerna och att de 

fått fler kringuppgifter. De uppger att detta gör att barnen blir mer oroliga, ängsliga, får svårare 

att varva ner och kan bli utåtagerande. Enligt det relationella perspektivet är det viktigt att knyta 

nära relationer med barnen för att kunna vara lyhörd för varje enskilt barns behov (Aspelin & 

Persson, 2011). Detta anser pedagogerna i enkäten att de inte har tid till. 

Enligt Ellneby (1999) så är det svårt att fastställa om stressen ökat eftersom forskning inom 

området är relativt ny. Men hon skriver också att förutsättningarna för barnen har ändrat sig och 

mycket av de förhållandena som råder på förskolan idag, som till exempel höga ljudnivåer, 

stora grupper, många möten och flera avbrott är stressrelaterade. 

  

 

8.2 Stora barngrupper 

I enkäten var en fråga till pedagogerna vad de ansåg att orsaken till barnens stress var. Ett av 

det mest förekommande svaren var just de stora barngrupperna och att barnen utsattes för 

många möten och var tvungna att interagera med både många vuxna och barn. Gunnar et al. 

(2010) menar att kraven på barnen att kunna hantera samspel med ett stort antal andra barn kan 

förklara att kortisolet ökar under dagen bland barn i förskolan.  

Flera av pedagogerna uppger också i enkäten att de inte hinner med att tillgodose alla barns 

behov på grund av de stora grupperna, vilket blir en frustration. Många av förslagen på hur 

pedagogerna kan motverka stressen var just att dela in barnen i mindre grupper för att på så vis 

få en bättre närvaro med barnen. Aspelin och Persson (2011) skriver också att studier har visat 

att nära relationer mellan barnen och pedagoger minskar antalet barn i behov av 

specialpedagogiska insatser. De menar vidare att kvalitéten i interaktionen spelar stor roll och 
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påverkar hur väl barnen lyckas senare i skolan. Ser vi ur Bubers relationella filosofi, som menar 

att det är i mötet som jaget blir till och det är där vi lär känna oss själva, är det av stor vikt att 

pedagogerna är närvarande (ibid.). Pedagogerna behöver bekräfta och stötta varje enskilt barn 

i sin utveckling och genom att ha färre barn i grupperna så möjliggör det för dem att vara mer 

närvarande och de får mer tid för alla. Pedagogerna lyfter också att fler barn i behov av särskilt 

stöd vistas i grupperna. Dessa barn får större svårigheter i stora grupper och kräver ofta mer 

uppmärksamhet och omsorg av pedagogerna (Pramling et al. 2015). På avdelningar med få barn 

är pedagogerna även bättre på att kommunicera och skapa meningsfulla relationer med barnen. 

Verksamheten blir också mindre stressig för både dem och barnen (ibid.).  

 

Ellneby (1999) skriver även hon att i mindre barngrupper har pedagogerna mer social 

interaktion med barnen. Hon konstaterar att dela in barnen i mindre grupper och höja andelen 

utbildade pedagoger, ger en bra grund för att dämpa stressen och stimulera barns utveckling 

och lärande på förskolan. Ellneby skriver vidare att stora barngrupper innebär samtidigt fler 

vuxna som barnen blir tvungna att förhålla sig till och knyta an till (ibid.).  

En annan faktor som pedagogerna ansåg vara stressande för barnen var att de kunde utsättas för 

många olika vuxna, pedagoger, vikarier med mera. Olika pedagoger tar emot till exempel på 

morgonen och barnen vet inte alltid vem som finns där när de kommer. Enligt det relationella 

perspektivet så skapas goda relationer bland annat med barnfokuserade strategier och dialoger 

med ett gemensamt hållbart tänkande (Aspelin & Persson, 2011). Med för många möten av 

olika vuxna och okända ansikten är detta svårt att uppnå. 

 

Ellneby (1999) framhåller att om barnen utsätts för många förändringar under dagen så kan det 

resultera i att de känner stress. Hon skriver att det kan vara förändringar som till exempel många 

vikarier, men också bråk med kompisar, krav på prestationer och nya aktiviteter (ibid.).  

 

 

8.3 Långa vistelsetider 

Långa vistelsetider för barnen i förskolan var enligt många av pedagogerna en stor orsak till 

den ökade stressen bland barnen. Barnen vistas under en allt längre tid på dagen med många 

barn och i ett högt tempo. Pedagogerna menar att detta gör att barnen får svårt att varva ner och 

koncentrera sig och det gör dem övertrötta. Enligt Sajaniemi et al. (2011) och Gunnar et al. 

(2010) så kan förskolan vara en utmaning för många barn. De långa dagarna och kravet på 

barnen att kunna samspela med många barn gör att barnen blir stressade och oroliga vilket blir 

en av flera utmaningar för pedagogerna i förskolan att hantera. Även många aktiviteter och 

övergångarna mellan dessa kan upplevas som stressande. Forskarna menar också att det ibland 

ställs krav på barnen som överstiger deras förmåga att hantera dem (ibid.).  

De långa vistelsetiderna var också framträdande i Druglis et al. (2017) forskning som visade på 

skillnader i kortisolnivåerna på barn som var långa dagar på förskolan i förhållande till dem 

som hade kortare dagar på förskolan eller som var enbart hemma. De barn som hade längst 

dagar på förskolan var de som hade högst kortisolvärden på eftermiddagarna. I ett relationellt 

perspektiv så visar det hur barnen som har långa dagar får möta både många vuxna och barn, 

de får samspela och interagera på olika sätt vilket kan vara otydligt för barnen. Barnen får även 

få tillfällen att bearbeta och vila sig från intryck tillsammans med en vuxen (Ahlberg, 2015).  
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8.4 Pedagogerna och strukturen 

Pedagogerna tar upp deras egen stress i verksamheten som en faktor till stress hos barnen. De 

ökade kraven på pedagogerna gör att pedagogerna upplevde att de inte har tid att bemöta barnen 

på ett lugnt sätt och vara lyhörd för deras behov. Detta är en slutsats som även Ellneby (1999) 

drar, att det är de vuxnas egen stress som speglar av sig på barnen. Hon menar också att det är 

viktigt att de pedagoger som arbetar med barnen själva är i balans och tar hand om sin egen 

stress. Pedagogerna menar att på grund av att de fått ett utökat uppdrag och fler kringuppgifter 

i verksamheten så känner de sig mer stressade vilket smittar av sig på barnen som blir mer 

oroliga och gnälliga. 

Tittar man på den sociala lärandemiljön i förskolan ur ett relationellt perspektiv, så visar 

forskningen att tillitsfulla och sociala relationer och en god omsorg och dialog mellan barn och 

pedagoger påverkar deras självständighet och inlärningsförmågan ökar (Aspelin & Persson, 

2011). Trygga anknytningsrelationer gör att barnen känner att det kan få stöd och hjälp när de 

behöver och kan lägga mer energi på utforskande och lärande (Drugli, 2018). Dessa möten med 

barnen blir en brist, anser pedagogerna då de själva är för stressade. 

Flera av pedagogerna lyfter att otydlig verksamhet och en dålig struktur bidrar till att barnen 

blir stressade. Detta lyfter både Sims et al. (2005) och Sajaniemi et al. (2011) i deras forskning 

att otillräcklig planering och utvärdering av verksamheten har också varit relaterad till höga 

kortisolnivåer på eftermiddagen. Dessutom har gruppstorlek, antalet vuxna på avdelningen och 

det tillgängliga utrymmet för varje barn påverkan på kortisolnivåerna (Sajaniemi et al. 2011).  

Pedagogerna tar även upp den ökade stressen hos föräldrarna och menar att det är ett ökat tempo 

i samhället överlag. I det relationella perspektivet påverkar den samhälleliga relationen med 

barnen deras förutsättningar i förskolan då även barnen blir stressade av tempot i samhället. 

 

 

8.5 Natur och rörelse 

Fyra pedagoger svarade i enkäten att utomhusvistelser med barnen är dämpande mot stress. 

Detta instämmer Ellneby (1999) med som menar att det finns många fördelar med 

utomhusvistelse, till exempel att ljudnivån sjunker, det skapar större utrymme för barnens lekar, 

sinnena stimuleras och naturen inbjuder till rörliga aktiviteter. Ellneby (2011) skriver också att 

naturen är en avstressande miljö för både barn och vuxna. I naturen får vi mer naturligt ljus och 

frisk luft, det stimulerar våra sinnen och hjälper oss att hitta balans.  

Pedagogerna uppger att allt fler barn har fritidsaktiviteter idag och att det verkar stressande och 

uttröttande. Barnombudsmannen (2003) lyfter detta också och menar att antalet 

fritidsaktiviteter ökar bland barnen och även att de sjunker i åldrarna. Men detta blir dubbelt 

eftersom för att barnen ska må bra behöver de växla mellan fysiska aktiviteter och avkoppling. 

Även Ellneby (1999) anser att barnen inte bör ha för mycket fritidsaktiviteter i tidig ålder. Hon 

skriver att föräldrarna ska vara försiktiga med att strukturera upp hela barnens fritid med 

aktiviteter. Barnen kan uppleva det som stressande och de får för lite tid till den avkoppling 

som de så väl behöver. Ser vi på detta i ett relationellt perspektiv så ser vi även att den tid barnen 

behöver för att knyta nära och goda relationer i hemmet minskar då de ofta åker direkt från 
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förskolan till någon aktivitet. Detta var något som de pedagoger som arbetat i mer än 10 år 

också lyfte. De ansåg att barnen har fått mer aktiviteter utanför tiden på förskolan, vilket kan 

vara ett upphov till stress.  

 

 

8.6 Dämpande mot stress 

Något som var tydligast i svaren på frågan om stressen bland barnen i förskolan har ökat var att 

barnen har svårt att vara kvar i en aktivitet, är oroligare och mer okoncentrerade. De uppgav 

också att barnen har svårt att sitta stilla, till exempel under högläsning och samling. Detta 

skriver Ellneby (1999) också om och hon menar att långvarig stress och oro kan påverka 

koncentrationen och även inlärningsförmågan negativt. Pedagogernas olika förslag på att 

dämpa stressen var bland annat högläsning, vilostunder och utevistelse. Andra sätt pedagogerna 

uppger för att lugna barnen och få ner stressen var beröring i form av massage eller yoga. Detta 

beror på att barnen får ro samt att barns aktivitetsnivå då tenderar att sjunka. Ellneby (2011) 

lyfter betydelsen av barnmassage, men påpekar att den aldrig skall påtvingas, utan menar att 

barnen visar när de är redo att delta i massage eller någon form av beröringslek. Ellneby skriver 

att barnmassage skapar lugn och förmedlar trygghet. Dessa stunder gör att pedagogerna och 

barnen får tillfälle att knyta närmare och djupare kontakter vilket enligt det relationella 

perspektivet bidrar till mellanmänskliga möten (Aspelin & Persson, 2011). 
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9 Specialpedagogiska implikationer 
Jag upplever att pedagogerna i förskolan ofta vänder sig efter specialpedagogiskt stöd till de 

barn som är oroliga, utåtagerande, de som har svårigheter i leken med vännerna eller de barn 

som är tysta, ängsliga och drar sig undan. Jag har också sett att många gånger handlar det om 

stora barngrupper, högt tempo och höga ljudnivåer (Ellneby, 1999). Detta är något som är 

specialpedagogens vardag i förskolan och här anser jag att stress kan vara en stor orsak. Kanske 

är det ett av våra viktigaste uppdrag, att få ner tempo och stress för att barnen ska orka vara på 

förskolan. För hur ska de klara av att hantera alla krav, val och förväntningar i senare livet om 

de blir utbrända redan på förskolan? 

 

I studien blir det tydligt att barnet bör ses i den situation de befinner sig och de omständigheter 

de har att förhålla sig till. Problemet ligger oftast inte hos barnet utan enligt den 

specialpedagogiska forskningen ska barnet ska ses i ett relationellt perspektiv där det istället är 

verksamheten som ska granskas. Det specialpedagogiska uppdraget handlar om att skapa 

förutsättningar för alla barnen att utvecklas och lära, men detta kan se olika ut beroende på 

strukturen och organisationen i verksamheten (Ahlberg, 2015).  

 

Som specialpedagog måste man kunna granska verksamheten för att få syn på alla barns olika 

behov och möta dem där de är. I det relationella perspektivet riktas fokus på miljön, både den 

fysiska och den sociala, vilket förhållningssätt som pedagogerna har och hur strukturen på 

verksamheten påverkar barnen som är i behov av särskilt stöd. Ahlberg skriver att ett 

systematiskt specialpedagogiskt utvecklingsarbete innebär att förbättra verksamheten för både 

barn och pedagoger genom att åtgärda de svårigheter som finns i verksamheten (Ahlberg, 

2015).  

 

Jag upplever att många av oss vuxna ofta kopplar stress till yttre faktorer. Tidspress, du har 

bråttom för du har en tid att passa, eller har du mycket som ska göras klart på en kort tid. Därför 

är min erfarenhet att vuxna inte tror att barn på förskolan kan känna stress. De har ju ingen tid 

att passa, de ska ingenstans och inga uppgifter som måste bli klara. De är bara på förskolan och 

leker med sina vänner och har kul. Jag hoppas att resultaten i denna undersökning visar att även 

barnen i förskolan kan känna stress, men att det går att minska genom att sänka omgivningens 

förutsättningar och krav (Mörelius, 2014).  

 

Denna studie hoppas jag kan bidra till att stress i förskolan börjar att diskuteras ur ett relationellt 

och specialpedagogiskt perspektiv. Vilka beteenden kan vara en reaktion på stress och vad kan 

göras för att minska den? Och vad kan jag som specialpedagog göra för att förebygga stressen 

hos barnen i förskolan? Vi vet att barn är mer kompetenta än vad vi ofta tilldelar dem, men kan 

förskolan och dess förutsättningar ställa för höga krav på barnen så att de får svårigheter att 

hantera dem? 
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10 Diskussion 

I kommande kapitel kommer jag att diskutera resultatet av enkäten och ställa den i relation till 

den forskning och litteratur som jag använt mig av i studien. Jag kommer även diskutera den 

metod jag använt mig av och konsekvenserna av den. Till sist kommer jag göra en kort 

sammanfattning av det resultat som framkommit i studien. 

 

10.1 Resultatdiskussion  

I denna studie ville jag ta reda på om pedagogerna i förskolan kan uppleva att barnen är 

stressade, hur det kan visa sig och vad de kan göra för att dämpa stressen. Jag ville även ta reda 

på om de pedagoger som arbetat en längre tid anser att stressen ökat. I följande avsnitt kommer 

jag att problematisera kring svaren i enkäten, den forskning och litteratur jag tagit del av och 

kring hur jag upplever att det ser ut i förskolan idag. 

 

En övervägande del av pedagogerna, hela 94% anser att barnen på förskolan visar tecken på 

stress. Svaren kom från två svenska kommuner med en variation på förskolor, allt från förskolor 

på landsbygden till innerstads förskolor. Ändå var svaren överlag väldigt lika, både i hur 

stressen visar sig och vad stressen kan bero på. Även forskningen jag tog del av och den 

litteratur som jag använt mig av i studien visar på att barnen i förskolan upplever stress (Sims 

et al. 2005; Sajaniemi et al. 2015; Gunnar et al. 2010; Drugli et al. 2017; Ellneby, 1999; von 

Knorring, 2012). Jag upplever att detta är en fråga som inte lyfts tillräckligt idag i debatten 

kring barn och ungas ohälsa. Detta är ett komplext problem med säkerligen många 

påverkansfaktorer, men förskolan är en stor del av de flesta barns uppväxt idag där de spenderar 

mycket tid.  

 

Men har då verkligen stressen bland barnen i förskolan ökat? Det är svårt att säga med all 

säkerhet eftersom de mätningar som gjorts är relativt nya. Men utifrån de resultat som framkom 

i enkätsvaren och från den litteratur jag tagit del av så ser det ut så. Stress är ett ökande problem 

överlag i samhället idag och i skolan är det många barn som mår dåligt av de ökande kraven 

(Mörelius, 2014; Von Knorring, 2012; Ellneby, 1999). Jag anser att stressen uppmärksammas 

mer i skolan på grund av att där kan barnen ge uttryck för vad de känner på ett tydligare sätt. 

Ellneby (1999) skriver att stressen har ökat även för de yngre barnen, men att vi vuxna har en 

tendens att underskatta den stressen. 

 

En faktor som framkom i flera av forskningresultaten och den litteratur som jag tog del av, och 

i många av svaren i enkäten, var att kvalitén på förskolan spelade stor roll för barnens 

välmående och stressnivå (Sims et.al., 2005; Sajaniemi et.al., 2015; Gunnar et.al., 2010; Drugli, 

2017; Ellneby, 1999; von Knorring, 2012). I de förskolor där barnen blev uppmärksammade, 

lyssnade på, hade möjlighet att göra egna val med mera, mådde barnen bättre och gjorde större 

framsteg. Men vad innebär god kvalité på förskolan? Är det enbart större andel utbildade 

pedagoger och en större medvetenhet? Är det kopplat till färre barn i grupperna och fler 

pedagoger per barn? Hur påverkar miljön kvalitén? Kvalité i förskolan är ett mångfacetterat 

begrepp och inte så enkelt att mäta.  
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Mörelius (2014) menar att det är viktigt att upptäcka och identifiera stress tidigt hos barnen. 

För att inte utveckla stressrelaterade sjukdomar längre fram i livet är det angeläget att förebygga 

stressen redan i förskolan. Stressen påverkar kroppen på olika sätt, bland annat går pulsen upp 

och andningen blir snabbare. På lång sikt kan stressen öka risken för fysiska problem som till 

exempel hjärt- och kärlsjukdomar (Mörelius, 2014). I enkätsvaren uppgav en pedagog att 

barnen har hjärtklappning som ett tecken på att de är stressade. Detta är min upplevelse också 

och att det inte bara är under fysiska aktiviteter utan under stora delar av dagen, vid lek, 

sagoläsning och vila, vid måltider med mera. Detta anser jag är en stor utmaning för 

specialpedagogen, att tillsammans med övriga pedagoger arbeta för att få ner tempot under 

dagen.  

 

Det som uppges som symptom på stress i litteraturen och forskningen är ofta det som 

specialpedagoger arbetar med idag. Barn som är utåtagerande, oroliga, ledsna, barn som blir 

tysta och drar sig undan med mera (Sims et.al., 2005; Sajaniemi et.al., 2015; Gunnar et.al., 

2010; Drugli, 2017; Ellneby, 1999; von Knorring, 2012). Detta var också de tecken på stress 

som pedagogerna uppgav i enkäten. Jag upplever att vi inte än diskuterar kring stress och barnen 

på förskolan trots att vi ser symptomen på det. Kanske är det så att vi inte arbetar på djupet med 

barnens svårigheter förrän vi sätter ord på vad orsaken är utan bara arbetar med symptomen?  

 

I denna studie har det kommit fram att pedagogerna kan uppleva att barnen blir stressade av för 

många fritidsaktiviteter. De skyndar sig efter förskolan på olika aktiviteter som fotboll, hockey 

och simning med mera, enligt pedagogerna. I Barnombudsmannen (2003) skriver de också om 

detta och menar att kraven i olika idrotter kan bli ett stressmoment. Men samtidigt blir detta 

motsägelsefullt då vi också vet att rörelse är bra för hälsan och motverkar stress (Ellneby, 2011). 

Barnen behöver röra på sig, men hur ska vi få in detta på ett sätt utan att det blir ett upphov till 

stress? Här tänker jag att förskolan kan göra en betydelsefull skillnad med planerade fysiska 

aktiviteter med efterföljande avslappning. 

 

Pedagogerna på förskolan hade många förslag på hur förskolan kan arbeta för att få ner stressen 

bland barnen. Olika organisatoriska åtgärder som kom fram var minska antalet barn i grupperna, 

få ner vistelsetiden, se över pedagogernas schema så de anpassas efter barngruppens behov, se 

över strukturen i verksamheten med mera. Men även rent konkreta pedagogiska strategier 

nämns som åtgärder för att sänka tempot hos barnen. Förslag som yoga, massage, musik, vila 

för alla barn, sagoläsning och utevistelse kom fram. Ellneby (2011) skriver att det är upp till 

pedagogerna att hjälpa barnen till lugn och ro med hjälp av planerade aktiviteter som motverkar 

stressen. Hon uppger samma metoder som pedagogerna för att dämpa stress och högt tempo. 

Men enligt min erfarenhet så är det många gånger svårt för pedagogerna att få barnen att stanna 

kvar vid sagoläsningen och vila eller ligga kvar vid massagen eller yogan. Det krävs ett 

medvetet arbete och tålamod för att komma dit där barnen går ner i varv och kopplar av. 

 

Det var tydligt i enkätsvaren att den sociala miljön och organisationen var av betydelse för 

barnens stressnivå. Men något som inte var lika framträdande i enkätsvaren från pedagogerna 

var hur den fysiska miljön påverkar, eller motverkar stressen hos barnen. Endast ett par 

pedagoger nämner att pedagogerna bör skapa lugna miljöer och rum för avkoppling. Detta var 
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lite förvånande för mig då jag anser att en väl fungerande miljö fungerar som en extra pedagog. 

Inom den Reggio-Emilia inspirerade pedagogiken kallar de miljön för den tredje pedagogen 

(Ellneby, 2011).  

 

För att dämpa stressen anser jag att förskolan ska erbjuda miljöer som inbjuder till avkoppling 

och vila, för bokläsning och att lyssna på musik, men också miljöer som är inbjudande för ögat. 

Ellneby (2011) skriver om den fysiska miljön som en hälsobringare och en inspirationskälla.  

Ljuddämpa miljön är viktigt eftersom vi vet att höga bullernivåer påverkar kortisolvärdet. Här 

kan pedagogerna tänka kring ljuddämpande lekmaterial, men också inreda med textilier och 

avgränsa alltför stora utrymmen. 

 

 

10.2 Metoddiskussion  

Jag valde att enbart skicka ut webbenkäter eftersom jag ville nå ut till ett stort antal pedagoger. 

Men trots att jag visste att svarsfrekvensen brukar vara låg så trodde inte jag att det var så svårt 

att få in svar (Håkansson, 2017). Ändå anser jag att enkäter är ett bra sätt att få in information 

till en undersökning då det inte tar mycket tid och respondenten blir inte påverkad av 

intervjuaren. Det är även ett bra alternativ om undersökningen vill nå ut till många respondenter, 

men där man får ha i åtanke att svarsfrekvensen oftast är väldigt låg. 

 

Detta är även första gången som jag använder mig av en webbenkäten för att genomföra en 

undersökning. Jag visste inte att det var möjligt att skicka ut en påminnelse till de pedagoger 

som fått enkäten och inte svarat, så detta missade jag. Det är en tjänst som jag kommer använda 

mig av om jag använder Googles färdiga formulär vid fler tillfällen. 

 

 

10.3 Sammanfattning av resultatet 

Genom de svar jag har fått i min enkätundersökning blir det klart att pedagogerna på förskolan 

upplever att barnen är stressade. De pedagoger som hade arbetat en längre tid uppger att de 

även anser att stressen ökat och att de ser förändringar i barnens beteende. Även i den forskning 

och den litteratur jag tagit dela av i min studie visar resultaten på att barnen upplever stress på 

förskolan. Barnens stress visar sig genom att barnen har svårare att stanna kvar i en lek eller 

aktivitet och de upplevs som okoncentrerade och rastlösa. Barnen uppges vara mer högljudda 

och springer runt mer, enligt pedagogerna. Fler symptom på att barnen är stressade är att de kan 

vara oroliga, ledsna eller utåtagerande. Orsaker till stressen uppges bland annat vara för stora 

barngrupper, långa vistelsetider, stressade vuxna, otydlig struktur i verksamheten och många 

övergångar mellan aktiviteterna, ökad användning av digital teknik och för mycket aktiviteter 

på fritiden. För att dämpa stressen, anser pedagogerna att barngrupperna bör bli mindre, kortare 

vistelsetider, tydligare struktur på verksamheten, pedagoger som är mindre stressade och mer 

närvarande. Barnen bör även ges tillfällen till avkoppling med sagoläsning, yoga, massage, vila 

för alla barn och utevistelse. Och för att till sist återkoppla till den 4-årige pojke som jag inleder 

min bakgrund med, denna studie visar tydligt att även barnen på förskolan behöver få rast under 

dagen för att orka.  
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10.4 Fortsatt forskning 

Något som jag funderat mycket över under tiden som jag arbetat med denna undersökning är 

hur stressen som barnen utsätts för i förskolan påverkar dem längre fram. Kan det märkas under 

barnens tid i skolan? Kan det finnas ett samband mellan den ökade psykiska ohälsan bland barn 

och ungdomar och de långa vistelsedagarna, höga tempot och ljudnivåer som ofta finns i 

förskolan idag. Detta är något jag tycker hade varit relevant att titta närmare på med tanke på 

dagens debatt om stress och psykisk ohälsa. 

 

Jag tycker också det hade varit intressant att göra en undersökning utifrån barnens perspektiv 

hur de upplever stress. Min åsikt är att om vi pratar med de äldre barnen och är lyhörda för vad 

de berättar så anser jag att vi kan få en bild av hur de upplever vardagen. Idag hyser vi stor 

respekt för barnens kompetens och barnen ska få göra sin röst hörd och känna att de blir tagna 

på allvar. En studie kring hur de upplever sin vardag hade gett ett nytt perspektiv i debatten 

kring barns stress i förskola.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

Hej!   

Jag heter Ulrika Ivarsson, arbetar som förskollärare i Halmstad och läser just nu till 

specialpedagog vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag gör mitt examensarbete och mitt valda 

undersökningsområde är stress hos barn på förskolan. Jag undrar om ni vill delta genom 

att svara på en enkät och därmed bidra med era erfarenheter inom det valda 

undersökningsområdet. Enkäten innehåller endast några få frågor, tar bara någon minut 

att besvara och är bifogad som en länk här nedan. 

Syftet med studien är att ta reda på om pedagogerna upplever att barnen är stressade på 

förskolan. Jag är också nyfiken på om de pedagoger som varit verksamma en längre tid 

upplever en förändring hos barnen. Jag vill även undersöka hur stressen kan ge sig i 

uttryck och hur pedagogerna i så fall arbetar för att få ner stressen hos barnen. 

 

Medverkande i den här enkäten är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. All 

information jag får från er kommer att avidentifieras, behandlas konfidentiellt och 

kommer endast användas i den här studien. Skulle det dyka upp frågor så är ni välkomna 

att höra av er till mig via mail.   

 

Tack på förhand för ert deltagande.  

Mvh Ulrika Ivarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B Enkäten 

 

Barn och stress 
 

1. Hur länge har du arbetat i förskolan?  

o 0-10 år  

o 10<  

 

Följande 2 frågor berör dig som arbetat mer än 10 år 
 

2. Anser du att stressen för barnen i förskolan har ökat?  

o Ja  

o Nej  

 

3. Kan du ge exempel på hur du ser en förändring?  

 
 

Frågor till alla 
 

4. Upplever du att barnen kan vara stressade på förskolan?  

o Ja  

o Nej  

 

Till dig som svarat ja på föregående fråga 
 

5. Vilka orsaker tror du det kan ha?  

 
 

6. Hur tycker du att stressen kommer till uttryck?  

 
 

7. Vilka åtgärder tror du kan förhindra barnens stress?  

 
 

8. Här kan du själv fylla i om det är något du vill tillägga.  



  
 

III 

 

 
 

Skicka
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


