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The purpose of this study is to show how the modern society, with demands, expectations and 

the time constraints of adults, affects children and the everyday life at the preschool. Our 

intention is also to show the importance of identify stress symptoms of the children.  

     The study is of qualitative empirical kind and is based on a questionnaire to 19 parents of 

preschool children at the age of three to five years old. Interviews are made with four preschool 

teachers on one preschool. An observation of children in possible stressful situations is made 

during three days each at two preschools. 

     The results show that the modern society affects children and can be stressful. It also affects 

the everyday life at the preschool. The results show the significance of having strategies to 

prevent stress at the preschool in order to create a balance between demands and expectations in 

the everyday life and time for recreation. 

 

Keywords: The modern society, preschool children, stress prevention, high expectation, 

recreation, time constraints. 
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1. Bakgrund 

Vi som författare till denna uppsats har under vår utbildning till förskollärare haft vår 

verksamhetsförlagda utbildning på olika förskolor. Vi har under studietiden diskuterat likheter 

och olikheter på förskolorna vad gäller gruppstorlek, personaltäthet, pedagogisk miljö och 

arbetssätt. Vi har funderat på vad dessa faktorer får för konsekvenser för förskolans 

verksamhet, samt hur samhällets krav och förväntningar påverkar de vuxna som finns i 

barnens närhet. Under vår specialisering i specialpedagogik skrev vi en examinationsuppgift 

om barn och stress och undersökte hur en av förskolornas verksamhet var organiserad, utifrån 

de ovannämnda faktorerna.  

     När vi skrev det arbetet förstod vi vikten av samhällets påverkan på barn och förskolans 

verksamhet och vi anser att det är ett ämne som kräver fördjupning för att förstå dess 

betydelse. I detta arbete kommer vi att lyfta fram två olika förskolors verksamheter och 

jämföra dem med fokus på gruppstorlek, personaltäthet, pedagogisk miljö och arbetssätt. Vi 

vill även visa på barnens och föräldrars åsikter och perspektiv på tidsbrist samt krav och 

förväntningar i vardagen.  

1.1. Syfte och problemformulering 

Syftet med detta arbete är att visa vikten av att som förskollärare kunna identifiera stress hos 

barn och att ha ett förebyggande arbetssätt i verksamheten. 

     Inför denna studie har vi funderat på om lärare i förskolan upplever att barn är stressade 

och i så fall hur och i vilka situationer yttrar sig stress hos barnen? Vilka arbetssätt använder 

förskollärare sig av för att förebygga negativ stress? Detta har resulterat i studiens 

huvudsakliga frågeställningar: 

 Hur och i vilka situationer påverkar vuxnas stress barnens vardag och vilka 

konsekvenser får det för förskolans verksamhet? 

 I vilka situationer yttrar sig stress hos barn i förskolan? 

 Vilka strategier använder förskolorna sig av för att möta negativ stress och hur 

fungerar i så fall dessa?      
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2. Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Dagens moderna samhälle  

Det moderna samhället som vi lever i idag är en samhällsordning som växte fram ur 

upplysningen. Begreppet berör det sociala liv och den sociala organisation som grundlades i 

Europa under 1600-talet. Sociologiprofessor Anthony Giddens (1990) menar att det är just 

den extrema förändringstakten som är specifik för det moderna samhället. Det är enorma 

förändringar som har skett främst inom teknologin, men även inom andra områden, och dessa 

förändringar har skett över hela världen. 

      Begreppen ”tid” och ”rum” blev centrala under moderniteten. I förmoderna kulturer var 

tid mycket mer begränsat till rum. Frågade man om när något skulle ske fick man alltid ta 

hänsyn till var eller så följde man regelbundna naturfenomen (som även de är platsbundna). 

Idag är alla nationer inordnade i samma tidssystem (med ett fåtal variationer). En lokal 

tidshändelse blir även en global händelse (till exempel firandet av millenniumskiftet). Vi 

påverkas av händelser i andra delar av världen genom en ökning av världsomfattande sociala 

relationer. Det är en del av globaliseringen (Giddens, 1990).   

     Dagens moderna samhälle, med modern informationsteknologi växte fram under 1980-

talet, och innebär att fysiskt arbete, till stor del ersätts av informationshantering (Giddens, 

1990). Vardaglig tillgång till mobiltelefon, många TV-kanaler, Internet, samt tillgång till 

många fritidsaktiviteter gör att tillfälle till avskildhet och mental vila bortprioriteras och kan 

vara svåra att hitta (Währborg, 2002).  

    Frank Lindblad & Carl Lindgren (2009), barn-, och ungdomspsykiater respektive 

barnläkare, menar att vår kulturella miljö har haft en dramatisk utveckling, som vi måste väga 

in när vi pratar om hälsa och hur vi mår, speciellt när det handlar om barn. 

2.2 Vad är stress 

Peter Währborg (2002), sociolog och stressforskare, förklarar att våra biologiska system är 

anpassade för en annan livsmiljö än den vi lever i nu. Människans biologiska system är byggd 

för mer kroppsliga påfrestningar som till exempel jakt och fiske. När vi upplever hot reagerar 

kroppens biologiska system med flykt eller kamp. Detta hjälper oss inte i det moderna 

samhället. De påfrestningar vi har i våra liv idag innebär nya hälsorisker. Då kroppens alla 

organ har en koppling till hjärnan, för det med sig att stress kan orsaka förändringar som kan 
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leda till sjukdom i flera olika organ. Währborg menar då att vi måste hitta nya vägar att 

skydda oss mot det moderna samhällets nya påfrestningar, vi kan inte springa ifrån våra 

problem som till exempel när mobiltelefonen slutar fungera under ett viktigt samtal eller när 

TV-spelet krånglar.  

     Währborg (2002) förklarar att stress alltid har funnits så länge människan har funnits. Det 

är den negativa stress som skadar oss. Samhället var mer hanterbart förr, då 

informationsflödet var betydligt mindre än det är idag. Idag har vi en social stress som är 

mångt mer utbredd. I takt med det moderna samhällets framväxt har den sociala, psykiska och 

biologiska stressen ökat, då människan blivit tvungen att anpassa sig till den ökade takten av 

förändring i samhället. Währborg (2002) menar vidare att den stora mängd information som 

dagligen når våra hjärnor, bidrar till den stora ökningen av stressjukdomar. Människan utsätts 

i dagens samhälle för fler stressfaktorer än någonsin. 

     Precis som Währborg (2002) menar förskolläraren och specialpedagogen Ylva Ellneby 

(1999) att vårt samhälle under få årtionden har förändrats mycket snabbt, medan våra hjärnor 

har samma kapacitet som för tusen år sen.  Forskning visar att hjärnan idag utsätts för stress 

som kan störa utvecklingen och inlärningen hos barn. Det är även konstaterat att stress visar 

sig hos allt yngre barn (Ellneby, 1999). 

     Barn som växer upp i dagens moderna samhälle utsätts dagligen för information och 

valmöjligheter som de kanske inte riktigt är mogna för, som till exempel det stora utbudet av 

information via mobiltelefon, många TV-kanaler, Internet och fritidsaktiviteter (Währborg, 

2002).      

     Även överläkaren Björn Kadesjö (2007) och Ellneby (1999) skriver att barn utsätts för en 

stor mängd information som stressar deras sinnen. Modern teknik som till exempel TV, 

datorer och radio förser barnen kontinuerligt med bilder och ljud. Det kan bland annat vara 

vålds, - eller krigsscener, snabba reklaminslag samt höga ljudnivåer. Är barnen ensamma när 

de tittar finns det ingen vuxen att reflektera med och framför allt ingen vuxen som kan skydda 

dem från all överflödig information. Ellneby (1999) menar att det är de vuxnas ansvar att 

skydda barnen från viss information, hjälpa dem att tolka och förstå den information de ändå 

får samt att skapa tillfällen och platser där barnen kan finna lugn och ro. 

     En modern familj idag ser annorlunda ut än en familj gjorde för bara femtio år sedan. Då 

såg det ofta ut så att pappan arbetade utanför hemmet, mamman var hemmafru och barnen var 
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hemma med henne. Nu arbetar för det mesta båda föräldrarna och barnen börjar ofta förskolan 

redan vid 1,5 års ålder, vilket många gånger innebär att hela familjen måste stiga upp tidigt på 

morgonen och skynda ut ur huset (Ellneby, 1999). Under dagen träffar barnen många olika 

människor samt ingår i olika gruppkonstellationer. Det blir många olika situationer som 

barnen ska förhålla sig till (Kadesjö, 2007). Förskolans grupper har blivit allt större samtidigt 

som det finns färre antal förskollärare per barn i verksamheten. Forskning visar att detta är en 

stressfaktor för barnen och påverkar dem därför negativt (Ellneby, 1999).  

     Journalisten Katarina Bjärvall (2005) visar på en undersökning av föräldrar gjord av 

Statistiska Centralbyrån. Resultatet av den visar att 75 % av svarspersonerna, är så stressade 

att de inte hinner med allt som behövs göras. Föräldrarna önskar mer tid med sina barn och 

många mår dåligt för att de inte har den tiden. En inte helt ovanlig konsekvens av tidsbrist 

med barnen, är att föräldrarna dövar sitt dåliga samvete genom att konsumera ännu mer, till 

exempel att köpa fina presenter till barnen. Det blir en ond cirkel då vi måste arbeta och tjäna 

pengar för att kunna konsumera. 

     Währborg har genom en studie gjord på barn i Göteborg, kommit fram till resultat som 

visar att ungefär vart femte barn är stressat, och han menar att den största anledningen till 

stress hos barn är avsaknaden av vuxna (Svahn Hebelius, 2009). 

2.3 Stress på förskolan 

Vi som författare till denna uppsats har under vår barndom inte haft tillgång till den nya 

informationsteknologins utbud, men vi är en del av det moderna samhället och har barn som 

växer upp i detsamma. Därför har det under utbildningens gång växt fram frågor hos oss om 

hur förskolan kan arbeta förebyggande runt stress och på så sätt gynna barns utveckling och 

lärande. Samtidig har det vuxit fram en övertygelse om att tid är viktigt för barns utveckling 

och lärande. Om samma barn jämt utsätts för vuxnas tidsbrist kan det på längre sikt påverka 

barnets utveckling och lärande (Ellneby, 1999). ”Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i 

deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande” (Lpfö 98, 2006:4).  

2.3.1 Orsak och påverkan 

Det är inte all stress som är av ondo. Det finns stress som påverkar oss så att vi skärper oss 

mer inför en uppgift eller när det är något roligt vi ser fram emot (Moore, 2010). Ellneby 
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(1999) förklarar det som en drivkraft, som sporras av att barnet blir bemött med förväntningar 

som står i balans med barnets förmåga och mognad. 

     Ellneby (1999) visar på Hans Selyes, läkare och stressforskare, resonemang att det som 

skapar negativ stress hos barn, är vuxnas ofta för höga förväntningar. Det förväntas att barn 

ska prestera mer än de klarar av och anpassa sig efter vuxnas perspektiv. Nordin-Hultman 

(2008), barnpsykolog, visar i sin studie att de svenska förskolornas verksamheter är starkt 

styrda av tid och rum. Det kan bland annat handla om att barnen måste göra vissa saker vid 

vissa tider och på vissa platser. Mitt i leken ska de ha samling eller fruktstund, vilket stör 

deras koncentration. Det kräver en stor anpassningsförmåga av barnen. 

     En annan stressfaktor kan vara att föräldrar eller annan vuxen kräver att barnet ska ta ett 

beslut som ligger utanför barnets fattningsförmåga, så kallad utvecklingsstress. Ytterligare en 

sorts stress i detta sammanhang är kraftstress, där barnet förväntas använda extra krafter på till 

exempel många aktiviteter. Barnen känner då skuld när förväntningar från föräldrar blir för 

stora och därmed kan självkänslan påverkas negativt. Studier visar dock att vuxna sällan är 

medvetna om att kraven är för höga, utan agerar av välvilja i tron att de sporrar och hjälper 

barnen att utvecklas till självständiga individer (Ellneby, 1999, 2005, Moore, 2010). Andra 

faktorer kan till exempel vara barns många relationer framförallt i förskolan, brist på 

avskildhet, understimulering, för många fritidsaktiviteter, föräldrars stress, skilsmässa och 

arbetslöshet (Ellneby, 1999). Ytterligare en stressfaktor är hög ljudnivå. I förskolan utsätts 

vanligen både barn och vuxna för en ljudnivå på mellan 70-90 decibel under dagen. Denna 

ljudnivå (vid exponering i mer än 5,5 timmar) leder till rekommendationer av hörselskydd på 

andra arbetsplatser (Währborg, 2002) 

     Det finns än så länge inte mycket forskning om stressfaktorer som påverkar barn, bland 

annat på grund av etiska skäl. Det är till exempel smärtsamt för barn att lämna blodprov. De 

studier som har gjorts har ägt rum när sjukdomssymptom redan visat sig och man har då sökt 

orsaker. I sådana studier finns brister, då barn kan ha upplevt liknande saker, men ändå 

uppvisar olika symptom på sjukdom, eller inte uppvisar några sjukdomssymptom alls 

(Währborg, 2002).  

     Währborg (2002) menar att det ändå finns förhållande som på ett tydligt sätt kan visa på 

förhöjd risk för stress och följande sjukdomar och symptom. Som psykologiska stressfaktorer 

hos barn redovisar Währborg att störning i relationer kan utlösa kraftfull stressreaktion, då 
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barn är känsliga i sina relationer. Det kan handla om mobbning eller för stora barngrupper. 

Tids- och beslutskonflikter orsakar stress även hos barn, till exempel när det blir för mycket 

att hinna med. En annan psykologisk stressfaktor som Währborg tar upp är brister i trygghet 

och social stabilitet. Större händelser som sker i familjen eller på förskolan, samt yttre 

händelser som visas på TV påverkar barn negativt.  

     En brittisk studie gjord av hälsopsykologen Julie Turner-Cobb, visar att barn till stressade 

mödrar kan gynnas av att vistas på förskolan. Dessa barn hade högre halter av stresshormonet 

kortisol i blodet än vad barn till icke-stressade mödrar hade. Därför kan vistelse på förskolan 

ha en positiv inverkan på barnets hälsa (Lindblom, 2005). 

    Symptom på stress är idag vanligt förkommande bland barn. I en artikel i Aftonbladet 

hänvisar man till Währborg och Ellneby som menar att det finns tioåringar som har 

åldersdiabetes och trettonåringar som är kraftigt åderförkalkade på grund av stress.  Av 

samma anledning finns det femåringar som har depression och lider av utbrändhet. Idag är 

depression bland barn vanligare än depression bland vuxna (Sventelius, 2002). Andra vanligt 

förkommande stressymptom är huvudvärk och magont (Währborg, 2002)  

2.3.2 Identifiering 

Om man som förskollärare upplever att ett barns beteende ändrats och barnet inte mår bra, 

visar Ellneby (1999) på en rad frågor som man bör ställa sig för att kunna identifiera 

stressfaktorer; 

Vad har hänt med barnet den senaste tiden? 

Hur mår barnet? 

Hur fungerar barnets syn och hörsel? 

Barnets mognad? 

Hur sover och äter barnet? 

Skilsmässa eller andra traumatiska händelser i familjen? 

Vilka förväntningar finns på barnet? 

Hur mår du själv?  

     Ellneby (1999) betonar vikten av att inte fokusera på en stressfaktor utan det viktigaste är 

att se till helheten och övergripande minska på stressfaktorer. Det är när dessa blir för många 

till antalet som kropp och själ börjar reagera.  
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     Det är svårt att identifiera stress hos barn, då den kan visa sig på många olika sätt. Men 

som vi nämnde ovan ska ett ändrat beteende alltid uppmärksammas. Även återkommande 

psykosomatiska symptom som till exempel ont i magen, allergi, eksem och huvudvärk ska ses 

som varningstecken. Men för att kunna hjälpa barnet med detta är det en förutsättning att man 

som förskollärare vet vad stressen beror på (Ellneby, 1999). 

     Vi har alla olika sätt att hantera stress. Ellneby (1999) visar på Selyes idé om att det finns 

fyra olika strategier som barn kan använda sig av för att hantera stressfaktorer; de kan 

undanröja stressfaktorn, de kan vägra att låta en situation bli till en stressfaktor, de kan ta itu 

med stressfaktorn med en gång eller de kan också finna ett sätt att koppla av, och på så sätt 

minska den anspänning som stress bildar. Det måste finnas en balans mellan stress och 

återhämtning.  

     Hur kommer det sig då att vissa barn hanterar stress bättre än andra barn? Barn som har en 

tro till sig egen förmåga, som vågar och kan visa sina känslor och som kan inse att de inte 

behöver få sina behov tillfredsställda direkt har bra förutsättningar att stå emot stress. 

Forskning visar även på andra egenskaper som bland annat att kunna skapa bra relationer till 

andra barn och vuxna, samt självständighet och oberoende (Ellneby, 1999).    

2.4 Förebyggande arbetssätt och den pedagogiska miljön 

Skolverkets skrift Jord för växande (1998), som sammanställdes inför Läroplan för Förskolan, 

Lpfö 98, menar att de ekonomiska nedskärningar som skett inom barnomsorg, bidrar till 

problem med att kunna tillgodose de särskilda behov som många barn har. Där man tidigare 

kunnat ge dessa barn det stöd de behövt finns idag inte längre resurser för det. Det barn som 

redan innan visar på svårigheter att hantera vissa situationer, får i en stor barngrupp ännu 

svårare att hantera situationer, när ingen vuxen finns tillhands för att stötta och skapa 

meningsfullhet.  

     Vi kommer nedan att redovisa för arbetssätt i förskolan, som har visat sig ha positiv 

inverkan på barn. Begrepp som vi kommer att beröra är: 

 KASAM 

 Gruppstorlek och personaltäthet 

 Musik 

 Taktil kommunikation 
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 Ut i naturen 

 Ett empatiskt förhållningssätt 

2.4.1 Att känna sammanhang i sin vardag 

För att vi som individer ska må bra är det bland annat viktigt att vi känner ett sammanhang i 

vår vardag. Ellneby (1999) tar upp begreppet KASAM (= Känslan Av SAMmanhang) som 

kan vara en betydelsefull del i arbetet med att eliminera stress. Det innebär att barnen i 

verksamheten känner att deras vardag är begriplig, hanterbar och meningsfull. Begriplighet är 

när barnet förstår en situation eller handling och i viss mån kan förutse vad som ska hända. 

Hanterbarhet är när barnet känner att han/hon har det som krävs för att klara av en situation. 

Barnet kan påverka situationen. Meningsfullhet uppstår när barnet känner sig delaktigt och är 

motiverat för att klara de situationer som det blir utsatt för. KASAM grundas på tillförsikt och 

hjälper barnet i olika krissituationer och i sorg.  

2.4.2 Gruppstorlek och personaltäthet 

Med begreppen gruppstorlek och personaltäthet menas antal barn i gruppen samt antal barn 

per vuxen. Det är två faktorer som integrerar med varandra och som har stor betydelse för 

kvaliteten i förskolan. I detta sammanhang har även personalens utbildning och personlig 

lämplighet betydelse (Kihlbom, 2009). 

     Skolverkets Allmänna Råd (2005) rekommenderar en gruppstorlek på runt 15 barn och tre 

heltidstjänster, men säger också att de mindre barnen samt de barn som är i behov av särskilt 

stöd bör vistas i grupp med mindre antal barn.   

     Det är ett faktum att stora barngrupper med färre vuxna är en stressfaktor för barnen, det 

menar både Ellneby (1999) och barnpsykiatern Kihlbom (2009). Den senare lyfter fram att 

barngruppens storlek och personaltätheten är de två viktigaste reglerbara faktorerna för 

kvaliteten i förskolan, och att de båda har stor betydelse för uppkomsten av stress, buller och 

konflikter i det dagliga livet i verksamheten. Kihlbom (2009) menar vidare att både faktorerna 

bland annat kan leda till förhöjd stressnivå hos både barn och personal med risk för 

psykosomatiska symtom.  

     De flesta förskolor är byggda för mindre barngrupper, och akustiken är inte alls anpassad 

för det antal barn som idag befinner sig på förskolorna. Det gör att det blir en hög ljudnivå. 

Buller och hög ljudnivå frisätter hormonet kortisol, och är på så sätt en stressfaktor (Ellneby, 
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2005). Vi anpassar alla våra röster till vilket bakgrundsljud som finns omkring oss, och höjer 

därmed omedvetet rösten. För förskollärare är det viktigt att tänka på röstvolymen när man 

talar. Om vi vuxna sänker rösten och talar mer dämpat, lugnar vi barnen och de talar också 

mer dämpat. Ljuddämpande material i förskolans lokaler bidrar också till sänkt ljudnivå 

(Ellneby, 1999). 

     Ellneby (2005) visar på forskning som konsekvent pekar på att mindre barngrupper i 

kombination med välutbildad personal motverkar uppkomsten av stressfaktorer i förskolan. 

Det är svårt att möta varje barns behov av närhet, omsorg och kontakt i en stor barngrupp. 

Även barns lärande och utveckling gynnas av mindre gruppkonstellationer, och då framför allt 

de barn som är i behov av särskilt stöd. 

2.4.3 Musik 

För att motverka stresshormonet kortisol i kroppen, kan man i den pedagogiska verksamheten 

använda sig av lugn musik. Det har en lugnande inverkan på barn, genom att musik stimulerar 

utsöndringen av oxytocin, som har en gynnsam effekt på andning och puls. Klassisk musik 

skapar en harmonisk stämning, och kan spelas när barnen kommer på morgonen, vid vilan 

eller vid kreativa aktiviteter som till exempel målning (Ellneby, 1999). 

2.4.4 Taktil kommunikation 

Huden är människans mest känsliga organ och även det organ som utvecklas tidigast i 

fosterstadiet. Forskning visar tydligt att beröring av huden är nödvändig för ett spädbarns 

överlevnad och vidare nödvändig för människans utveckling. Studier visar också att massage 

och annan beröring motverkar stress. Nivån av stresshormonet kortisol, sänks vid beröring, då 

hormonet oxytocin utsöndras i kroppen. Oxytocin sänker puls och blodtryck och stärker 

kroppens immunförsvar (Ellneby, 1999). 

     Studier med förskolebarn som gjorts under sex månaders tid, visar att massagen gör att 

barnen mår bättre, de kan lättare knyta an till vuxna och andra barn, har större empatisk 

förmåga och antalet konflikter minskade. Det visade sig också att barn som tidigare hade haft 

ett aggressivt beteende och varit oroliga, blev lugnare och fick bättre relationer till föräldrar, 

personal och kompisar (Ellneby, 1994).  
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2.4.5 Ut i naturen 

Människan är i grunden skapt att leva i samklang med naturen. Dagens informationssamhälle 

hindar oss ofta från daglig kontakt med naturen. Vi måste istället söka oss dit. Forskning visar 

att kroppen reagerar med stress när vi inte får uppleva naturens läkande kraft.  I naturen ges 

möjlighet till koncentration utan att det sker en så stor anspänning. Det blir en slags 

återhämtning för våra sinnen. Riktad koncentration däremot kräver mer ansträngning och är 

därmed uttröttande, och forskare menar att vi människor måste finna en balans mellan dessa. 

Naturen erbjuder en miljö både för både kropp och själ (Ellneby, 1999). 

     Emelie Kinge (2000), förskollärare och specialpedagog, menar att man som förskollärare 

kan använda naturen som en pedagogisk miljö, till exempel bara genom att tillsammans med 

barnet promenera i skogen för att skapa närhet och goda pedagogiska möten. 

2.4.6 Ett empatiskt förhållningssätt 

Ellneby (2005) förklarar att ett empatiskt förhållningssätt bidrar till ett vänligt bemötande som 

genererar i trygghet och lugn. Forskning på spädbarn visar att alla barn föds med empatisk 

förmåga, men det är hur barnet sedan blir bemött, som avgör hur den empatiska förmågan 

utvecklas. Barn behöver mötas med empati av vuxna som tar sig tid och visar förståelse för 

och bejakar barnets känslor. Vi måste tänka på hur vi kommunicerar med barnet, samt vad vi 

förmedlar genom vår röst och vårt kroppsspråk. 
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3. Metod 

Vi har till största delen använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, i form av intervju och 

observationer, men vi har även använt oss av kvantitativ forskningsmetod i form av enkät.  

     Inför vår undersökning på förskolorna har vi lämnat information, enkät och 

medgivandeblankett till alla föräldrar på respektive förskola (se bilaga 1). Förutom enkäten 

till alla barnens föräldrar har vi dessutom intervjuat barn och personal samt följt tre barn 

under tre dagar i båda verksamheterna. Vi har valt dessa olika undersökningsmetoder för att få 

en helhetsbild av hur barns vardag ser ut, samt vilka krav och förväntningar som finns i 

barnens vardag. På så sätt får vi ett vidare perspektiv på hur barnen påverkas av de olika 

sammanhang de befinner sig i under en dag.   

     Personerna var villiga att delta i undersökningen. Vi försäkrade dem om att de deltar 

anonymt och hänvisade till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har satt upp 

(www.vr.se/Forskningsetik/codex). Frågorna redovisas som bilaga 2 till 5. I uppsatsen 

benämner vi ibland både förskolläraren och stresspedagogen som förskollärare. 

Specialpedagogen benämner vi specialpedagog.   

3.1 Beskrivning av förskolorna Solen och Månen    

Vi har undersökt två förskolor som vi i fortsättningen benämner Solen och Månen.      Solen 

är en Montessoriförskola i en tätort. Den består av två avdelningar, en småbarnsavdelning 

med barn i åldern ett till tre år, samt en avdelning med barn i åldern tre till fem år. Vi har gjort 

våra intervjuer och observationer på avdelningen med de äldre barnen. Avdelningen består av 

23 barn varav åtta av dem är så kallade ”15-timmarsbarn”, barn som vistas på förskolan max 

15 timmar per vecka. Dessa åtta barn är på förskolan mellan klockan 08.30 och klockan 11.30 

måndag till fredag. Personalen delar på fem heltidstjänster, varav en tjänst på 50 % är extra 

resurs för två barn i behov av särskilt stöd. Det innebär att det på förskolan är 4,6 barn per 

vuxen. En av personalen är barnskötare, men även utbildad stresspedagog. Hon har arbetat i 

sammanlagt 21 år. De andra är förskollärare och har varit verksamma i 11, 16, och 18 år.  

     Månen är belägen i utkanten av en stad. Den består av fyra avdelningar med homogena 

åldersgrupper. Vi har gjort våra intervjuer och observationer på avdelningen med treåringar, 

dock finns det fyra fyraåringar där på grund av att de annars skulle byta avdelning två gånger. 

Avdelningen består av 16 barn varav tre är såkallade ”15-timmarsbarn”. Dessa barn är på 
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förskolan måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 08.30 och klockan 13.30. 

Personalen delar på drygt två heltidstjänster. En förskollärare har varit verksam i 28 år. En 

annan har arbetat som förskollärare i snart 30 år. En är barnskötare och har arbetat som det i 

21 år. På förskolan är det 7 barn per vuxen. Under en period är det endast en ordinarie 

personal på plats då de andra två är sjukskrivna.  

3.2 Metod för intervju och observation 

Vi hade som mål att intervjua tre förskollärare och tre barn på förskolan Solen.  Anledningen 

till att vi valde att intervjua tre förskollärare, är att de förutom förskollärare, även har en 

stresspedagog, och vi ville se vad denna profession tillför både barn och vuxna. Vi intervjuade 

även en specialpedagog för att få en inblick i hur hon kan vara en resurs för arbetslag i 

kommunens förskolor och på hur hon ser på barn och stress. 

     Intervjuerna med förskollärare och stresspedagog utfördes på plats i verksamheten. 

Specialpedagogen intervjuades på hennes kontor. Vi utformade intervjuguiderna utifrån vår 

problemformulering.  Frågorna var öppna för att skapa utrymme för följdfrågor och dialog. 

     Vi hade som mål att intervjua två förskollärare och tre barn på förskolan Månen. 

Anledningen till att vi ville intervjua två förskollärare är att avdelningen endast har två 

förskollärare och en barnskötare. Vi ville få förskollärarnas perspektiv på ämnet, så därför 

blev vårt urval förskollärarna.  På grund av sjukskrivningar i arbetslaget, var det endast en 

förskollärare som arbetar 80 % och två vikarier på plats. Dessa två är kända på förskolans 

olika avdelningar, men är inte anställda. Detta gör att det är stor arbetsbelastning för den ena 

ordinarie förskolläraren, och vi har därför inte fått möjlighet att intervjua personen. Vi har 

även försökt med en skriftlig intervju, men personen har avböjt att medverka på grund av 

tidsbrist. Det finns ingen möjlighet. Jag har redan jobbat över varje dag, säger hon. 

    På Solen var det två barn som var intresserade av att bli intervjuade. Det var två flickor på 

respektive fyra och fem år. Intervjun skedde på den tredje och sista observationsdagen. Vi satt 

tillsammans med dem i ett rum som barnen vanligtvis använder för avkoppling och läsning. 

Flickorna satt i soffan. Vi satt på små stolar och en av oss antecknade under samtalet. 

Intervjuguiden utformades efter litteratur (Ellneby, 1999) vi läst om ämnet barn och stress, 

samt efter de observationer vi gjort.  

     På Månen var det fem barn som blev utvalda av oss för gruppintervju. Urvalet av de fem 

barnen grundar sig på att endast deras föräldrar hade lämnat medgivande för dokumentation. 
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Det var fyra treåriga flickor, samt en fyraårig flicka, som intervjuades. Intervjun ägde rum 

dagen efter sista observationsdagen, då vi fortfarande inväntade medgivande från fler 

föräldrar till fyraåringar. Dock så uteblev dessa medgivanden, därav det stora antalet 

treåringar på intervjun. Platsen för intervjun var ett mindre rum, där barnen äter middag. 

Barnen satt tillsammans med intervjuare runt bordet och diktafon användes. 

     Under observation av barn, föräldrar och personal på förskolorna, fokuserade vi på 

lämning, hämtning, samling, på- och avklädning samt övergången mellan fri lek och planerad 

verksamhet. Anledningen till att vi valt att observera just dessa situationer, är att det både i 

litteratur (Ellneby, 1999) och under intervjuer med lärare, har framkommit att det är i sådana 

situationer som eventuella stressreaktioner kan bli tydliga, och därmed identifierbara. 

     Under och efter varje observationsmoment antecknade vi vad vi såg och hörde samt 

diskuterade om vi hade lika eller olika uppfattningar kring en situation. Innan vi åkte hem för 

dagen satte vi oss och sammanfattade dagen och renskrev anteckningarna. Detta för att vi vid 

nästa observationsmoment skulle vara förberedda och fokuserade på de barn som vi ville 

observera mer.   

     Observationerna på Solen utfördes under tre dagar från morgon till sen eftermiddag, då de 

flesta barn lämnas och hämtas. Urvalet av de barn vi observerade var slumpmässigt efter vilka 

tider de vistades på förskolan. Vi satt i tamburen vid lämning, hämtning samt på- och 

avklädning. Vid samling samt vid övergång mellan fri lek och planerad verksamhet var vårt 

mål att smälta in så naturligt som möjligt utan att vara direkt aktiva i samtal med barnen och 

förskollärare.  

     Observationerna på Månen utfördes under två dagar, från morgon till sen eftermiddag då 

de flesta barn lämnas och hämtas. Urvalet av de barn vi observerade var slumpmässigt efter 

vilka tider de vistades på förskolan. Vi satt i tamburen samt i ett rum i anslutning till tamburen 

vid lämning, hämtning samt på- och avklädning. Vid samling, samt vid övergång mellan fri 

lek och planerad verksamhet var vårt mål att smälta in så naturligt som möjligt utan att vara 

direkt aktiva i samtal med barn och förskollärare.  
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4. Resultat  

Vi kommer här att redovisa våra resultat från de båda förskolorna. På Solen har vi lämnat ut 

22 enkäter och fått in svar från elva föräldrapar. På Månen har vi lämnat ut 16 enkäter, och 

fått svar från åtta föräldrapar.  

4.1 Uppfattning om stress 

4.1.1 Vuxnas stress 

När vi under intervjun med förskollärarna på Solen nämner stress, kommer det fram att de alla 

tre anser att dagens stora barngrupper i förskolan är en stressfaktor. Specialpedagogen som 

har ett stort upptagningsområde i kommunen, upplever att stämningen på vissa förskolor är 

mer stressad än på andra. Både stresspedagog och förskollärare anser att det är vissa barn i 

verksamheten som de upplever är stressade. Det är främst barn till de föräldrar som 

förskollärarna upplever som stressade, som uppvisar symptom på stress. Under en observation 

på morgonen på Solen, lämnade en pappa sin fyraåriga flicka. Pappan säger att flickan inte 

mår bra och flickan säger att hon bara ska vara på förskolan en liten stund. Hon gråter och då 

säger pappan till henne: Det är ju så att även om man mår dåligt så måste man kämpa. 

Tänker man att man mår dåligt så gör man det.  Förskolläraren som möter flickan säger att 

hon ju faktiskt brukar må bra på förskolan. Pappan säger att han inte riktigt är närvarande, då 

han varit bortrest i veckan. Pedagogerna säger då skämtsamt: Ja, men vi ska tala om för dig 

att du är på förskolan nu. Ja, fysiskt är du här. 

    När vi frågar två barn på förskolan Solen om de vet vad ordet stress är, svarar fyraåringen: 

Det är när man är sen. Femåringen säger: Vi hinner inte! På förskolan Månen är det inget av 

barnen som vet vad ordet stress betyder. Men en treåring svarar att det inte känns bra när man 

har bråttom. Det känns som en halsduk i min mage, säger flickan. En fyraåring säger: När min 

mamma och pappa har bråttom så känns det knöligt.  

4.1.2 Förflyttning 

Förskollärarna på Solen är överens om att det är främst vid förflyttningssituationer som det 

uppstår stressmoment för vissa barn. Det kan till exempel vara när de ska i väg på aktiviteter, 

när de ska gå in eller ut på gården samt vid lämning och hämtning. Reaktionerna hos barnen 

blir hög ljudnivå och högt tempo samtidigt som vissa barn reagerar motsatt genom att göra 
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allting väldigt långsamt eller inte göra någonting alls. En flicka, fyra år, säger själv att När 

mamma och pappa säger att jag ska skynda mig, att det är bråttom, så skyndar jag inte mig. 

Jag slappar och låtsas att jag inte har det jobbigt. Denna flicka var under en av 

observationsdagarna tvungen att gå hem för hon hade ont i magen. 

 

Flickan vill inte gå ut tillsammans med de andra barnen. Hon säger att hon har ont i 

magen och lägger sig i soffan. Förskolläraren säger att om hon inte går ut nu så är 

det kanske endast hon och en pojke som går ut efter middagen. Jag vet, säger 

flickan. Hon berättar för oss om hur roligt hon har haft det i helgen. Sedan visar det 

sig att flickan har förstoppning och sitter på toaletten och gråter. Personalen ringer 

efter mamman, som hämtar henne.  

 

På Månen märktes det en tydlig ökning av ljudnivå och ett högt tempo vid flera observerade 

förflyttningssituationer, till exempel vid måltid och påklädning. 

 

 Inför en måltid observerar vi att de barn som kommer in efter att ha varit ute, 

reagerar på den upptrissade stämning som råder i kök och lekrum. En pojke utropar: 

Vilket liv! när han kommer in. Barnen i köket springer runt utan mål, och vet inte vad 

de ska göra. Två pojkar bygger höga Legotorn. När tornen rasar blir de arga och 

svär. Det är endast en vikarierande barnskötare närvarande och hon är upptagen med 

att duka.  Vid dessa tillfällen förekom det inte några samlingar i samband med 

situationerna. 

 

En annan förflyttningssituation är när barnen ska åka hemifrån till förskolan på morgonen, 

vilket några föräldrar nämner som stressmoment i vardagslivet. Kan bli stressigt på 

morgonen. Ibland innan man ska iväg till dagis, svarar en förälder på Månen.   

4.1.3 ”Femtontimmarsbarn” 

Specialpedagogen tar upp dem så kallade ”15-timmarsbarnen”, de barn som endast får vistas 

på förskolan 15 timmar i veckan. I denna kommun är det bestämt att dessa barn får vara på 

förskolan mellan kl 8.30 och 11.30 varje dag. Konsekvensen av att bara vara på förskolan 

dessa timmar, menar hon, blir att förmiddagarna är väldigt intensiva för både barn och 

förskollärare, då mycket ska hinnas med. En engagerad förskollärare som har höga krav på sig 

själv och på verksamheten, vill gärna skapa goda pedagogiska aktiviteter för alla barn, och 

därför planeras dessa in på förmiddagen, menar hon. Vissa barns stressreaktion är antingen 
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överaktivitet eller så blir de inaktiva, blockerade, vilket också förskollärarna på Solen 

påpekar. Barn som är i behov av särskilt stöd är de barn som far mest illa av denna tidsbrist. 

Detta har hon påpekat i en konsekvensrapport till de berörda i kommunen. 

4.2 Krav och förväntningar 

I föräldraenkäten har vi frågat föräldrarna vad de anser om de krav och förväntningar som 

finns i dagens samhälle. Vi har även frågat hur de ställts i relation till barnens ålder och 

mognad.  

     Föräldrarnas svar visar på två olika ståndpunkter. Fem av elva föräldrapar på Solen ger 

klart uttryck för att barn av idag har för höga krav och förväntningar på sig. En svarar: 

Alldeles för mycket och många aktiviteter i veckan. Barn kan inte själva säga stopp, det är 

upp till föräldrarna. Det blir nog för höga krav i för låg ålder. Två andra föräldrapar tycker så 

här: Ibland tycker jag att vi ställer för höga krav. Jag får bromsa mig själv och tänka att han 

är bara 4 år samt Tyvärr tenderar vi att ställa lite för höga krav på flickorna. Vi måste få en 

”reminder” emellanåt där deras ålder påpekas. Femåringen som vi intervjuat på Solen svarar 

följande på frågan om vad hon gör efter att hon hämtas från förskolan: Åhh, jag blir så trött. 

Igår var jag på dagis och så var jag på kören, och sen på MAXI.  

     Tre av elva föräldrapar anser inte att samhället ställer orimliga krav och förväntningar. Vid 

4 års ålder känner vi att det inte ställs allt för mycket krav, svarar en familj. En annan förälder 

uttrycker sig på följande sätt: Myten kring stressade barn är nog just en myt. Det känns inte 

tuffare än att de klarar av det. Det är även föräldrar som inte tar ställning i frågan och bland 

annat svarar ett föräldrapar: Vet ej. Jag tycker att vi och förskolan ställer rimliga krav på 

barnen. Vad samhället i övrigt ställer för krav känner jag att jag inte vet. 

     På Månen ser vi att fem av åtta föräldrapar anser att kraven och förväntningarna som ställs 

är för höga. Kraven på barnen är stora. De ska vara med i all vardagsstress, samtidigt som de 

ska uppföra sig ordentligt. Aktiviteter ska vara på ”allvar” redan från början. 

Träning/matcher flera dagar i veckan. Däremellan ska man klämma in läxor och 

familjesamvaro, anser en förälder. En annan svarar: Barn får inte vara barn utan stressas av 

föräldrarna att bli stora tidigt. Redan ganska små barn verkar ha flera aktiviteter i veckan. 

Barnen ska visa hur lyckade föräldrarna är. Resterande tre föräldrapar är inte av motsatt åsikt 

utan menar att förväntningar är bra eftersom det får barnen att utvecklas, men att det är viktigt 

att ta hänsyn till att barn utvecklas olika och i olika takt. En svarar: Kraven är problematiska 
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eftersom barn utvecklas olika. Förväntningar är bra eftersom det får alla att utvecklas. En 

annan menar att Vi ställer krav och förväntningar som bygger på ömsesidig respekt. Vi har 

självklart olika krav/förväntningar på vår 6-åring kontra 3-åring.  

4.2.1 Krav och förväntningar i förskolan    

Under våra observationer på Solen upplevde vi att förskollärarna har krav och förväntningar 

på barnen, men de skapar förutsättningar för barnen att klara av dessa. Ett exempel på detta är 

att förskollärarna förväntar sig att barnen själva kan ta fram och plocka undan i samband med 

en aktivitet. Detta är möjligt då den pedagogiska miljön är anpassad så att barnen själva kan 

nå material. 

 

Fyra barn kommer in och tar ytterkläderna av samtidigt. En förskollärare är med och 

hjälper med klädnypor. Guidar barnen så de själva kan hänga upp och klä av sig. 

Barnen lägger sina blöta vantar med en namnad klädnypa på, på golvet framför 

torkskåpet. Förskolläraren hänger sen in det blöta i skåpet. 

 

Ett exempel på vilka krav och förväntningar som förskollärarna på Månen har på barnen, är 

att de ska kunna delta i gemensam samling för alla 16 barn. Anledningen till att samlingen 

inte delas in i olika smågrupper är att förskollärarna vid denna tidspunkt ska ha en rast på 15 

minuter så endast en är närvarande. För barnen innebär detta att de ska kunna lyssna, 

koncentrera sig och sitta still. Det innebär även att samlingen inte håller på någon längre tid 

utan det viktigaste är att man samlas en stund och äter en frukt innan alla till exempel går ut. 

Den pedagogiska miljön är inte utformad ur barnens perspektiv, som på Solen, där 

inredningen är låg och i barnens höjd. Bord och stolar är på Månen i vuxenhöjd, vilket 

resulterar i krav på at barnen ska kunna ta sig upp och ner på stolen själva och även kunna 

sitta stilla på dessa höga stolar. 

4.3 Vardagslivet 

4.3.1 Morgonen 

Enligt våra enkätsvar börjar en vanlig vardagsmorgon ofta med påklädning och en stund 

framför TV:n. På Solen ger fyra av elva föräldrar uttryck för att det förekommer stress på 

morgonen, i första hand när det gäller påklädning av både innekläder och ytterkläder. En 
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förälder svarar: Barnen klär på sig själva de kläder vi plockat fram kvällen innan. Sedan 

frukost, olika från dag till dag. Borsta tänderna och håret och kör fort till dagis, där vi 

kommer springandes 5 minuter för sent. En annan svarar: Barnen väcks av pappa, kissar, 

borstar tänder, klär på sig, på med ytterkläder. Tar med utekläder till dagis (stressmoment). 

Bil till förskola med pappa.  Tre föräldrar svarar att barnen tittar på barnprogram. En av dem 

skriver följande: Barnen äter en lätt frukost och ser på barn-TV samtidigt.  

     Flickorna som vi har intervjuat på Solen svarar att morgonarna är jobbiga. Femåringen 

svarar: Vill inte gå till dagis. Jag är trött. Fyraåringen känner att det är bättre att vara hemma 

och vila. Orkar inte hela dagen, säger hon. Båda flickorna säger att helg är bäst. 

     Barnen på Månen börjar ofta dagen med att titta en stund på TV. Sex av åtta familjer 

svarar att barnens dag börjar så. Vi stiger upp ca 6.30. Barnen väcks. De tittar på 

barnprogram, Bolibompa, på TV. Pojken får hjälp med påklädning. Vi äter frukost och sedan 

kör vi bil, först lämnar vi storebror på skolan och sedan till dagiset, svarar en familj. När det 

gäller påklädning är det fyra av åtta där familjen svarar att barnen får hjälp med påklädning, 

två av dem lägger kläder fram kvällen innan. På morgonen ca 6.40 är det påklädning först. 

Kläder tar vi fram kvällen innan. Av resterande fyra familjer svarar en att barnet klär på sig 

själv, de tre sista familjerna specificerar inte påklädningen.        

     På Solen serveras det frukost kl. 8.00. Åtta av föräldrarna svarar att barnen äter frukost 

innan de åker iväg till förskolan. Av dem åtta är det tre som svarar att familjen äter 

tillsammans, två svarar att barnen äter framför TV:n och resterande tre specificerar inte var 

barnen äter.  

      På Månen serveras frukosten kl 8.00. Av de åtta familjerna är det fyra som svarar att de 

äter gemensam frukost innan de åker hemifrån. I tre av alla familjer dricker barnet välling 

innan avfärd till förskolan. Väckning 06.30 välling framför tv:n, svarar en familj. 

 4.3.2 Eftermiddag och kväll 

Av de elva enkätsvaren på Solen, är det sju familjer som skriver att de hämtar sina barn efter 

kl 15.00. När vi frågar hur vardagseftermiddagarna/kvällarna ser ut, svarar majoriteten, nio av 

elva familjer att barnen tittar på TV någon gång under den tiden. Sju av dessa elva familjer tar 

upp att barnen leker när de kommer hem. Av dessa sju barn är det fyra som hämtas innan kl 

15.00. Av de familjer som hämtar efter kl 15.00 och fram till kl 17.00, så är det endast tre 

familjer som svarar att barnen leker. Barnen hämtas kl 16,30 – 17. Hemma leker/hjälper till 
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med matlagning/ser på TV. Äter middag ca kl 18,00. Läggdags ca 19-19,30, svarar en 

förälder. De flesta föräldrar, nio av elva, svara att de gör någonting tillsammans med barnen 

efter hämtning eller vid läggdags. Ett exempel på hur en vardagskväll ser ut: 18,00 äter 

barnen, sedan badar de. 19,30 – 20,00 läggdags. Pappa läser för minsta pojken 2 år, och 

mamma läser för flickorna. 20-20,30 sovdags. 

     På eftermiddagen är det sex av de åtta familjerna på Månen som hämtar sina barn efter kl 

15.00. Fem av dem svarar att barnen leker en stund när de kommit hem. Så här svarar en 

familj: Hämtning 16.30. Hem och lagar mat. Flickan och Storebror leker/bråkar om inte ngn 

kompis kommer över. Majoriteten av familjerna, sju av åtta, svarar att barnen tittar på TV 

någon gång innan det är läggdags. Så här ser kvällen ut hemma hos en familj: Vi är hemma 

mellan 17.30 – 18.00 då är det matlagningsdags, barnen brukar kolla lite på TV innan maten 

är klar. Efter kan det bli lite Bolibompa till, sedan kan det badas eller så. Sängdags 19.30 – 

20.00, då läser vi alltid en bok.  

 4.3.3 Fritidsaktiviteter 

 När vi ser på barnens fritidsaktiviteter visar det sig att i alla familjer på båda förskolorna har 

något barn en aktivitet under veckan, med två undantag.  På Månen svarar sex familjer att det 

är barnet själv som har en aktivitet, i de två andra familjerna är det syskon som har aktivitet.  

På Solen är det sex utav elva familjer där barnet själv har aktivitet. Flicka 5 år: barnkör 

tisdag, rytmik onsdagar, ridning lördagar. Flicka 9 år: kör torsdagar, ridning + badminton 

måndagar, svarar en familj på Solen.  

     Om vi tittar på vad föräldrarna på Solen svarar kring fritidsaktiviteter, kan vi se att av dem 

sju familjer som kommer hem efter kl. 15.00, är det sex familjer där föräldrarna har planerade 

aktiviteter; Pappa simning 1g/v. Mamma simning 1 g/v och Zumba med kompisar 1 g/v. Den 

familjen där ingen förälder har egen aktivitet svarar: Ingen, tyvärr.   

     När det handlar om fritidsaktiviteter hos föräldrar på Månen ser vi att det i fyra av åtta 

familjer förekommer någon form av träning hos de vuxna. Tre av familjerna specificerar att 

det handlar om en till två träningar i veckan per familj; träning 1 – 2 ggr/vecka (1 gång på 

helgen), medans den fjärde familjen svarar som följer: Jag tränar på Friskis & Svettis, då 

brukar barnen följa med eftersom det finns ett lekrum där med barnpassning. Min man spelar 

innebandy 1 g/v. Av de fyra familjerna där ingen av föräldrarna har fritidsaktiviteter svarar en: 

3 barn (två på 3 år och en på 5 år) = inga fritidsaktiviteter. En annan svarar: Inga. Min fru 
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jobbar oregelbundna tider så det är lite svårt, plus att för egen del kan jag nog inte på rak 

arm komma på något som jag skulle göra. 

4.4 Tidsbrist 

Att tid är en bristvara i dagens samhälle har vi fått uppleva under arbetet med denna uppsats. 

Flertalet föräldrar har meddelat oss att de inte haft tid att besvara enkäten, och förskollärare på 

Månen har tydligt uttryckt att hon på grund av tidsbrist i arbetet inte hunnit svara på 

intervjufrågorna.  

4.4.1 Berörs föräldrar av tidsbrist? 

Vi har i enkäten frågat föräldrarna på vilket sätt tidsbristen berör dem. Endast tre föräldrapar 

på Solen svarar att de inte upplever någon tidsbrist. Två av dessa är föräldralediga och menar 

att just ledigheten bidrar till att de inte känner någon tidsbrist. Så här uttrycker en mamma det: 

När jag är föräldraledig känner jag att jag inte lider av tidsbrist. När jag jobbar känner jag 

att det blir ett högre tempo för hela familjen. Sex föräldrapar svarar att de berörs av tidsbrist. 

Jag kan känna att jobba heltid gör att det blir mycket lite tid över för att vara med barnen 

med tanke på att man dessutom ska laga mat, tvätta etc. Det finns en slags ”tävlan i 

duktighet” ibland, kan jag känna. Att man ska vara en aktiv och bra förälder, hinna med 

trädgård, bjuda hem vänner och gärna träna... svarar en förälder. Fyra föräldrapar menar att 

tidsbrist är en fråga om prioriteringar. Det kan handla om att man flyttar närmare 

arbetsplatsen för att slippa pendling, eller att man styr sina arbetstider. Så här lyder ett svar: Vi 

känner faktiskt inte att vi har så ont om tid. Bra arbetstider är skälet. 

     Bland föräldrarna på Månen är det sex som svarar att de berörs av tidsbrist. Självklart 

tycker vi att tid är en bristvara, framförallt under veckorna då det blir förskola, aktiviteter, 

kvällsmat och läggdags, är ett av svaren. Ett föräldrapar svarar att de har bra med tid, medan 

ett annat svarar att det är tack vare att farmor och mormor hjälper till med hämtning under 

veckan, som de får tiden att räcka till, då de arbetar mycket.  

4.4.2 Berörs barn av tidsbrist? 

Vi har också frågat föräldrarna vid vilka tillfällen de känner att den eventuella tidsbristen 

påverkar barnen. Bara ett fåtal föräldrapar på båda förskolorna tycker att barnen påverkas av 

tidsbrist på morgonen, medan desto fler uttrycker att tidsbristen på kvällarna påverkar dem 
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mer. Så här lyder ett av svaren: Självklart påverkar det barnen de kvällar man är trött efter 

jobbet. Det blir snarare hot och mutor än sansade diskussioner. Det blir frustration och hög 

ljudnivå etc. En annan svarar: Att det blir ont om tid vid kvällstid när man kommer hem runt 

18.00 och då ska det lagas mat, tvätta osv. Då rinner kvällen iväg fort utan att man knappt 

har haft någon tid för barnen. 

     Ett flertal av familjerna på Solen har aktiviteter på kvällarna vilket också bidrar till en 

tidsbrist. En förälder svarar: När vi får pussla och stressa för att hinna med aktiviteterna. Man 

blir irriterad och har inget tålamod kvar sent på kvällen när alla är trötta.  

4.5 Stressförebyggande åtgärder 

4.5.1 Den pedagogiska miljön 

Då det är en stor barngrupp på Solen, så anser förskollärarna där att det är deras uppgift att 

skapa goda pedagogiska miljöer, både vad gäller gruppstorlek och den fysiska miljön. De har 

löst detta genom att ofta dela in gruppen i mindre grupper, till exempel att en grupp är inne 

när den andra är ute. De har även olika rum för olika aktiviteter, samt inredning som är 

anpassat efter barnens längd. Det medför att barnen är mer självständiga i verksamheten, de 

behöver inte vänta på hjälp och därmed reduceras en stressfaktor. Förskollärarna lägger 

samlingar inför eller efter måltid. På så sätt blir det ett naturligt avbrott, och barnen får 

möjlighet att leka i lugn och ro. Detta kan ställas i relation till upplägget på Månen. Där får 

barnen leka fritt efter frukosten, i cirka en halvtimme, och därefter bryts det för samling. Det 

innebär då att barnen kan störas mitt under pågående lek och koncentration.  

     Under våra observationer har vi sett hur förskollärarna arbetar med den pedagogiska 

miljön. På Solen möts föräldrar och barn av dämpad belysning, lugn musik och förskollärare 

som tar emot dem. Är det någonting som de känner inte fungerar på morgonen pratar de med 

föräldrarna om det. Förskollärarna berättar om ett exempel där en pappa vid ett flertal 

tillfällen lämnar sin flicka mitt under frukostmåltiden och flickan gråter länge efter att pappan 

har gått. Då påpekar förskollärarna för pappan att flickan har behov av att komma i god tid 

innan de sätter sig vid frukostbordet. Detta för att det inte ska bli ett orosmoment vare sig för 

flickan eller för de andra barnen vid bordet.     

     En annan del av arbetet med att förebygga stress är att ha dämpade och samstämda färger i 

lokalerna samt lugn musik på morgonen när de flesta barn lämnas. De har även musik i 
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samband med vissa avkopplande aktiviteter, bland annat målning och massage. Just massagen 

är en stor del av arbetet med att skapa harmoni. Alla barn ges möjlighet att ge och ta emot 

massage i mindre grupper. Förskollärarna menar att det är just de barn som har svårt att 

hantera förflyttningssituationer som är i störst behov av att delta i massagestunderna, men 

även i samlingar. Detta för att hjälpa barnet att skapa förståelse för rutin och struktur. En av 

förskollärarna på Solen ger exempel på ett barn som ofta lämnas mitt under samling och 

ibland inte hinner följa med sin egen grupp på massage. Hon berättar vidare att föräldrarna 

låter pojken titta färdigt på de TV-program som han vill se på, därav förseningen.  

     Vi frågade specialpedagogen på Solen om vad hon kan stötta personalen med både vad 

gäller förebyggande arbete och när de redan upplever mycket stress i verksamheten. Hon 

anser att hennes viktigaste roll är som handledare för personalen. I denna roll gör hon 

förskollärarna uppmärksamma på den pedagogiska miljöns betydelse. Genom observationer 

av både grupp och individ, kan hon ge förslag på arbetssätt som gynnar verksamheten. Det 

kan vara att skapa rum som bjuder in till en speciell aktivitet, spela lugn musik eller skapa ett 

mysrum för avkoppling. 

4.5.2 Röstläge 

Både förskollärarna och specialpedagogen på Solen anser att deras eget röstläge påverkar 

barnen. En lugn röst har stor betydelse för ett uppjagat barn. Likaså är stresspedagogens lugna 

utstrålning positiv för både barn och förskollärare. Förskollärarnas bemötande är avgörande 

för relationen gentemot både barn och föräldrar, anser de alla. Under en observation av en 

samling på Månen blev betydelsen av röstläget tydligt för oss:  

 

Efter frukosten leker barnen fritt i en halvtimme, och stämningen är stimmig och 

högljudd.  Sen är det samling för alla 13 barn med förskolläraren och en vikarie. 

Barnen får lägga stilla och tysta i samlingsringen. Alla är lugna och blundar. När de 

hör sitt namn viskas får de smyga fram till förskolläraren och hämta en frukt. 

Barngruppen är nu samlad och koncentrerad. Efterhand som barnen har ätit färdigt 

får de gå och klä på sig för att gå ut. Fyra barn ska stanna inne och lämnas under en 

stund till frilek utan närvarande vuxen. Dem leker, pusslar och spelar spel, och 

ljudnivån är åter hög.   
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När förskollärarna på Solen märker att vissa barn är uppe i varv, tar de sig tid att prata, leka 

eller bara sitta i soffan och mysa. Det är viktigt för förskollärarna att ta barnens behov på 

allvar, att de är lyhörda för barnens signaler samt att arbetslaget är stabilt, utan för många 

personalbyten.  

     På Månen finns det inget regelbundet medvetet arbete för att skapa en lugn miljö. Vi ser 

dock att de försöker skapa en lugnare måltidsstund genom att dela upp barngruppen i mindre 

grupper. Även samlingen som vi redovisade för ovan visar på att förskolläraren vill skapa en 

stund av lugn och ro.  

4.5.3  Barnens tankar 

Vad tycker då barnen själva om att göra för att ta det lugnt? Flickorna på Solen tycker båda att 

helgerna är bäst. Då ska man ta det lugnt, läsa, slappna av, mysa, äta godis, titta på TV och 

leka med kompisar. Att ta det lugnt är när man läser, ligger i soffan och slappna av, säger de. 

En treåring på Månen svarar att hon vill leka katt när hon ska ta det lugnt.  

     Även föräldrarna nämner helgerna som en tid att slappna av och hinna umgås, när vi frågar 

om vad de gör för att kompensera eventuell tidsbrist. Fyra föräldrar av åtta svarar så på 

Månen och tre av elva på Solen. Bokar inte för mycket på helgerna samt Tid att göra saker 

tillsammans på helgerna är några av kommentarerna.  På båda förskolorna svarar föräldrar att 

det handlar om att prioritera familjen på helgerna; Försöker prioritera barnen i första hand! 
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5. Analys och slutdiskussion 

När vi inledde arbetet med denna uppsats funderade vi på likheter och olikheter på förskolors 

förutsättningar vad gäller gruppstorlek, personaltäthet, pedagogisk miljö och arbetssätt. Vi har 

även diskuterat samhällets krav och förväntningar på vuxna och barn, samt hur detta påverkar 

barnens vardag på förskolan. Under arbetets gång har vi fått uppleva allt detta på två olika 

förskolor. 

5.1 Situationer där vuxnas stress påverkar barnen och därmed verksamheten     

Förskollärarna menar att de barn som uppvisar symptom på stress är de barn som har 

stressade föräldrar, vilket även forskning påvisar. De barnen har i studier visat sig ha höga 

halter av kortisol i kroppen (Lindblom, 2005). Flickans magont kan vara ett psykosomatiskt 

symptom på stress (Ellneby, 1999, Währborg, 2002), men sättet att hantera det faktum att hon 

måste skynda sig, beskriver Ellneby (1999) som en strategi att hantera stress. Flickan 

undviker även ett stressmoment när hon väljer att stanna inne medan de andra barnen går ut. 

Hon lägger sig istället i soffan där en av oss sitter. På så sätt skapar hon sig ett tillfälle för 

återhämtning och hon visar även ett behov av att få vuxenkontakt.  

     Just denna avsaknad av vuxenkontakt har visat sig vara en stor stressfaktor för barn, vilket 

flera författare lyfter fram (Skolverket (1998), Ellneby (2005), Svahn Hebelius (2009). Under 

en observation av lämning av samma flicka ger pappan uttryck för att han inte är riktigt 

närvarande. Flickan kommer in gråtandes och mår inte bra. Pappan ber henne kämpa och 

tänka positivt. Han försöker att peppa henne vilket även förskollärarna gör. Detta visar på en 

situation där den vuxnas stress påverkar barnet och även får konsekvens för verksamheten. 

Det visar även att lämning är en situation där stress kan yttrar sig hos barn. Flickans olika 

reaktioner är exempel på de stressidentifikationsfaktorer som Ellneby (1999) menar att 

förskollärare ska vara uppmärksamma på, och om möjligt föra en dialog med föräldrarna om.     

     Denna situation leder oss in på Ellnebys (1999) resonemang kring kraftstress, vilket 

innebär att vuxna omedvetet ställer för höga krav på att barn ska klara mer än de har ork till. 

Detta gäller även aktiviteter i vardagen. Vår enkätundersökning visar att flertalet barn har 

aktiviteter på fritiden, vilket några föräldrar ger uttryck för är ett stressmoment, då man är 

trött på kvällen. Vi har även fått en femårig flickas kommentar om detta. Höga krav och 

förväntningar är som sagt inte alltid något som föräldrar är medvetna om och barnen kan 
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påverkas indirekt. Det kan vara omständigheter kring barnen som till exempel att ett syskon 

har aktiviteter och ska iväg. En sådan situation kan vara en stressfaktor för barn.  

     Föräldrarna i enkätundersökningen har också egna aktiviteter på fritiden, vilket kan 

påverka den tidsbrist som många föräldrar upplever. Å ena sidan kan detta påverka orken hos 

barn. Har barnet varit på förskolan en lång dag, och sedan passas av annan vuxen i ett lekrum 

på Friskis & Svettis, så kanske detta barn egentligen inte har ork till dessa aktiviteter och 

relationer. Å andra sidan kan föräldrars fritidsaktiviteter vara ett sätt för de vuxna att få energi 

och finna balans i en stressig vardag. Detta är ännu ett exempel på hur barns vardag kan 

påverkas av vuxna och deras krav och förväntningar på sig själva. En förälder beskriver 

tydligt hur dessa krav kan se ut och jämför det med en slags tävlan i duktighet. 

     Det är de vuxnas ansvar att skapa en miljö där barnen kan känner ett sammanhang i sin 

vardag (Ellneby, 1999). Enkätsvaren visar att många barn tittar på TV på morgonen innan de 

går till förskolan. Samtidigt svarar majoriteten av föräldrarna att morgnarna kan vara 

stressiga. Förskollärarna på Solen berättar om en pojke som oftast kommer mitt i 

morgonsamlingen för att han tittar på TV hemma. Förseningen medför dels att pojken kan gå 

miste om en del av den begriplighet som samlingen ska syfta till, dels blir det ett 

störningsmoment för både förskolläraren och för de andra barnen. Detta sker trots att 

förskollärarna har påpekat att pojken behöver komma innan samlingen börjar kl 8.30, för att 

vara med och få en känsla av KASAM, samt rutin och struktur på sin vardag. TV-tittandet är 

en stor del av familjens vardagsstruktur och det påverkar verksamheten. Om vi då ser till det 

som Kadesjö (2007) och Ellneby (1999) visar på, att all den information som barn får via TV 

och andra medier kan stressa deras sinnen, blir vikten av att ha medvetet stressförebyggande 

arbetssätt än mer betydelsefullt. 

     Vad får vuxnas tidsbrist för konsekvenser för dagens barn och i sin tur det samhälle som de 

växer upp i? Om samma barn jämt utsätts för vuxnas tidsbrist kan det på längre sikt påverka 

barnets utveckling och lärande (Ellneby, 1999). Bjärvall (2005) visar att föräldrar upplever 

tidsbrist och mår dåligt för att de inte har tillräckligt med tid för sina barn. I samband med 

detta finns studier som indikerar att vissa barn, som växer upp i stressbelastade familjer, kan 

återhämta sig i förskolan (Lindblom, 2005). Det visar att vistelse i förskolan kan sänka 

stressnivån i kroppen. Dock är kvaliteten i verksamheten av stor betydelse vad gäller den 

pedagogiska miljön, personaltäthet och gruppstorlek.     
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     För att barn och även vuxna ska kunna må bra har det stor betydelse att ha en känsla av 

sammanhang, även kallat KASAM, i sin vardag (Ellneby, 1999). I samband med detta ser vi 

på hur arbetssituationen för Månens personal och deras uttalade tidsbrist påverkar både barn 

och vuxna i verksamheten. Med tanke på sjukskrivningarna och den medföljande tidsbristen 

kan det eventuellt vara svårt att känna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. De 

vuxnas stress får alltså konsekvenser för barnen på Månen.  

5.2 Förebyggande arbetssätt och strategier att möta negativ stress 

Vuxnas krav och förväntningar på barn i förskolan kan vara en stressfaktor, vilket framkom 

på Månen när barnen avbröts i sin lek och koncentration för att ha samling och fruktstund. 

Detta menar både Nordin-Hultman (2008) och Ellneby (1999) kräver stor 

anpassningsförmåga från barnens sida, vilket vidare kan ställas i relation till hur de har 

samlingar och aktiviteter på Solen, där de oftast har det i samband med måltider. Detta visar 

att det är stora skillnader på hur man i förskolan skapar förutsättningar för barn att hantera 

situationer som kan vara stressframkallande. Att undvika avbrott i leken kan vara en strategi 

för förskollärarna att förebygga uppkomsten av stressmoment.   

     Vi har under våra observationer på förskolorna fått det klart för oss att låg personaltäthet 

och därmed tidsbrist påverkar förskollärarnas möjlighet att skapa stressförebyggande 

arbetssätt. På förskolan Månen är det mycket personalförändringar, 7 barn per vuxen, och för 

tillfället endast en utbildad förskollärare. Detta påverkar barn och verksamhet, då personalen 

där inte alltid har tid att närvara när barnen är i behov av vuxenkontakt, till exempel vid 

konflikter. Trots att barngruppen är relativ liten i jämförelse med barngruppen på Solen, ser vi 

en verksamhet där ljudnivån till största delen är hög, och där barnen i ett flertal situationer är 

själva, utan vuxen som har tid och möjlighet att vara delaktig. Ellneby (1999) och Währborg 

(2002) visar båda på hur relationer kan framkalla stressreaktioner hos barn, och att det är 

framför allt antalet relationer, som till exempel en stor barngrupp eller kontinuerliga 

personalförändringar, som påverkar barns stressnivå kraftigt. På förskolan Solen är det en stor 

barngrupp med hög personaltäthet där det är 4,6 barn per vuxen. Personalen är välutbildad 

och medveten om betydelsen av att ha ett stressförebyggande arbetssätt samt strategier för att 

möta barn med stressymptom. Vi menar att deras strategier har en positiv inverkan på 

verksamheten. Att ha välutbildad personal och hög personaltäthet är alltså viktiga faktorer i 
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arbetet för att motverka stress i förskolan. Vi menar att det ska finnas en medvetenhet kring 

dessa faktorer och en prioritering i arbetet med att skapa en harmonisk miljö för barn.  

5.2 Avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt syfte med denna uppsats utläsa vikten av att som 

förskollärare kunna identifiera stress hos barn, men framförallt betydelsen av att ha ett 

förebyggande arbetssätt för att skapa en lugn och harmonisk verksamhet för både barn och 

vuxna. Förskollärare upplever att barn är stressade, och detta visar sig framförallt i olika 

förflyttningssituationer, under den fria leken samt när rutiner och struktur förändras i 

verksamheten. Stressen kan visa sig psykosomatiskt eller genom förändringar i beteendet.  

Likaså har vår undersökning visat att föräldrar upplever tidsbrist samt att vuxnas stress kan 

påverka barn och deras vardag.  

     Vi har under arbetet med uppsatsen sett att det finns en medvetenhet om hur dagens 

moderna samhälle påverkar familjen, barnen och förskolans verksamhet, men samtidigt har vi 

fått indikationer på att barn förväntas anpassa sig efter vuxnas krav och förväntningar. Vuxna 

ser kanske inte alltid barnens beteende som reaktioner på dessa krav och förväntningar utan 

som besvärliga, och vi reflekterar kanske inte över vår egen stress och dess påverkan på 

barnen.  

     Vi som förskollärare kan inte bestämma hur barnens liv utanför förskolan ska se ut, men i 

verksamheten kan vi skapa förutsättningar för att varje barns utveckling och lärande sker i en 

harmonisk miljö, där det finns medvetna förskollärare som är lyhörda för barnens behov. Vi 

är medvetna om att vi inte har kunnat mäta barnens stressnivå rent medicinskt, men om vi 

antar att stress hos barn i allmänhet ökar, så borde vår undersökning vara en ”väckarklocka” 

för oss alla att dagens moderna samhälle kan påverka barn i tidig ålder. Vi behöver tänka 

långsiktigt om vi ser till de medicinska risker som stress kan innebära.  Det förebyggande 

arbetet är viktigt och präglar varje barns utveckling i förskolan och resten av livet. 
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Bilaga 1: 

Hej! 

Jag heter Anne Iversen och jag har tidigare haft min 

verksamhetsförlagda utbildning (praktik) här på förskolan. Jag är 

förskollärarstudent och läser min sista termin på Linnéuniversitetet. 

Från november till januari ska jag skriva mitt examensarbete 

tillsammans med Cecilia Andris som också läser till förskollärare. 

I examensarbetet kommer vi att fokuserar på hur dagens 

konsumtions-, och informationssamhälle ser ut, vilka krav det 

eventuellt medför samt i vilken utsträckning det påverkar barnen och 

deras dag på förskolan. 

Vårt arbete innebär att vi kommer att befinna oss på förskolan 

under vissa dagar för att utföra observationer av verksamheten och 

till viss del även genomföra samtal med förskollärarna och 

slumpmässigt valda barn. 

Ni som föräldrar kommer under november att få en enkät som vi 

skulle uppskatta om ni tog er lite tid att fylla i. 

Vänligen återlämna både enkäten och nedanstående medgivande i 

medföljande kuvert till förskolan så snart som möjligt, dock senast 

24:e november. Vill ni svara anonymt på enkäten är det bara att 

lämna den i ett kuvert utan namn på.    
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Medgivande för dokumentation. 

Resultaten av uppgifterna kommer att redovisas i examensarbetet. 

Det kommer att vara tillgängligt för alla som är intresserade, men vi 

följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har satt 

upp, och alla namn som används är fiktiva 

(www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Fotografering och filmning 

kommer inte att förekomma.  

För att kunna göra detta behöver vi vårdnadshavares samtycke och vi 

ber er därför att kryssa för något av nedanstående alternativ och 

återlämna till förskolan senast 24:e november tillsammans med 

enkäten. 

Om ni undrar över något så förklarar vi gärna. 

Tack på förhand. 

Vänliga hälsningar 

Cecilia Andris och Anne Iversen (0000-12 34 56) 

-----------------------------------------------------------------------------  

Barnets namn:.............................................. 

Ja, mitt barn får medverka i dokumentation  

 

Nej, mitt barn får inte medverka i dokumentation  

 

Vårdnadshavares underskrift .................................     ............................. 
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Bilaga 2: 

Frågor till förskollärarna: 

1. Anser du att barnen i verksamheten är stressade? I så fall i vilka situationer blir de det? 

2. Hur märker du det? 

3. Är det något som stressar dig på förskolan? 

4. Vad gör du när du upplever stress hos dig själv? 

5. Vad gör du när du upplever att barnen känner stress? 

6. Hur arbetar du för att förebygga stress hos dig själv och hos barnen? 

7. Känner du att du har tid att utföra ditt arbete på ett tillfredsställande sätt? 

8. Finns det någon förändring runt tidsfaktorn från början av din yrkeskarriär fram tills 

nu? (Storlek på barngrupp) 

9. Hur anser du att den pedagogiska miljön ska se ut för att förebygga stress? 

10. Hur agerar du/ni när du upplever att föräldrars stress påverkar barnet? 

11. Finns det någon organiserat samverkan inom verksamheten/kommunen/BVC? (Vad 

gäller förebyggande arbete) 
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Bilaga 3: 

Frågor till stresspedagogen: 

1. Varför har du valt att utbilda dig till stresspedagog? 

2. Vet du om du blev anställd som stresspedagog för att det fanns ett behov av en sådan 

kompetens? 

3. Anser du att barnen i verksamheten är stressade? I så fall i vilka situationer blir de det? 

4. Hur märker du det? 

5. Är det något som stressa dig på förskolan? 

6. Vad gör du när du upplever stress hos dig själv? 

7. Vad gör du när du upplever att barnen känner stress? 

8. Hur arbetar du för att förebygga stress hos dig själv och hos barnen? 

9. Hur anser du att den pedagogiska miljön ska se ut för att förebygga stress? 

10. Vad skiljer dig som stresspedagog från de andra ”vanliga” förskollärarna? 

11. Delar du med dig av din kunskap runt stress? 

12. Hur agerar du/ni när du upplever att föräldrars stress påverkar barnet? 

13. Finns det någon organiserat samverkan inom verksamheten/kommunen/BVC? 
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Bilaga 4: 

Frågor till specialpedagogen: 

1. Anser du att barnen i verksamheten är stressade? I så fall i vilka situationer blir de det? 

2. Hur märker du det? 

3. Är det något som stressa dig på förskolan? 

4. Vad gör du när du upplever stress hos dig själv?  

5. Vad gör du när du upplever att barnen känner stress? Hur påverkas du av deras stress? 

6. Hur arbetar du för att förebygga stress hos dig själv och hos barnen? 

7. Vad kan du som specialpedagog bidrar med vad gäller det förebyggande arbetet samt i 

stressade situationer?   

8. Känner du att du har tillräckligt med kunskap om tidens betydelse i verksamheten och 

speciellt för barnen i behov av särskilt stöd? 

9. Finns det någon förändring runt tidsfaktorn från början av din yrkeskarriär fram tills 

nu? (Storlek på barngrupp) 

10. Hur anser du att den pedagogiska miljön ska se ut för att förebygga stress? 

11. Hur agerar du när du upplever att föräldrars stress påverkar barnet? 

12. Vad anser du är orsaken till den ökade diagnostiseringen och det ökade antalet av barn 

i behov av särskilt stöd? 

13. Finns det någon organiserat samverkan inom verksamheten/kommunen/BVC? (Vad 

gäller förebyggande arbete) 
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Bilaga 5: 

Frågor till barnen: 

1. Vet du vad stress betyder? 

2. Vad tycker du om stress? 

3. Kan det vara stressigt här på förskolan ibland? 

4. Hur känner du dig i kroppen när du är stressad/har bråttom? 

5. Vad gör du för att få bort dem känslorna? 

6. Vad gör du när du vill ta det lugnt?  

7. Har du nåt råd att ge till dem som stressar för mycket för att få det lugnt? 

8. Vad brukar du göra när du kommer hem från förskolan? 

9. Vad gör du på helgen? 

 

 


