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Sammanfattning 
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Titel: Stress hos barn i förskolan - en studie om förebyggande arbete mot stress hos barn i 

förskolan. 

 

Engelsk titel: Stress in children in preschool - a study on prevention of stress in children in 

preschool.  

 

    Antal sidor: 24 

 

Syftet med det här examensarbetet är att studera stress hos barn i förskolan och att undersöka 

hur pedagoger arbetar förebyggande mot stress hos barn i förskolan. Studien har genomförts 

med semistrukturerade intervjufrågor till åtta pedagoger i två förskolor. Pedagogerna arbetar 

med förskolebarn i åldrarna ett till sex. Resultatet pekar på att stressfaktorer i dagens samhälle 

påverkar båda vuxna och barn negativt och positivt. Det visar också att de vuxna 

(pedagogerna och föräldrarna) i första hand behöver lära sig att hantera sin egen stress. I 

förebyggande arbete mot stress har pedagogerna delat med sig sina erfarenheter och 

kunskaper att tillämpa olika strategier. De understryker vikten av möbleringen, fria leken och 

massagen. Pedagogerna har bidragit med kunskapen om hur man tar in förskolans värdegrund 

och uppdrag i verksamheten.  

 

Nyckelord: Barn, förebyggande arbete, pedagoger, pedagogiska strategier, positiva lösningar, 

stress 
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Inledning  

Vi vill undersöka barn och stress och om förebyggande insatser som motverkar stress hos 

barn i förskola. Motiveringen till varför vi tagit oss an just detta beror först och främst, på 

uppdraget som blivande förskollärare. Förutom det vill vi också ta till oss respondenternas 

uppfattningar och erfarenheter. I läroplan för förskolan står det att "Förskolan ska erbjuda 

barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl 

omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat 

sätt” (Lpfö98/10:07). För det andra är det definitivt övertygande om att vi kommer att ha nytta 

av undersökningen senare i vår yrkesutövning som lärare i förskolan. På våra arbetsplatser ser 

vi att barn blir så stressade av allt som händer runt omkring dem och det upplevs väldigt bra 

att vi ska försöka titta på de positiva och pedagogiska lösningarna kring stress hos 

förskolebarnen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att vi i våra undersökningar vill titta på de positiva och effektiva 

lösningar vad gäller förebyggande arbete mot stress och därigenom hitta svaren i hur 

förskollärare och arbetslaget jobbar i den pedagogiska praktiken mot stress hos barn i dagens 

förskolor. Våra frågeställningar är:  

Hur påverkar stress barn? 

Hur förebygger pedagoger stress hos barn i förskolan? 

Hur organiserar pedagoger en verksamhet som bidrar varje barns utveckling och 

välbefinnande i förskolan? 
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Litteraturgenomgång 

Vi kommer att dela in det här litteraturkapitlet i olika delar som är väsentliga för vårt 

upptagningsområde d. v. s. inom förskolevärlden. För att kunna göra det använder vi oss av 

pedagogisk litteratur.  

 

Vad är stress? 

Stress har alltid funnits hos människor och är en reaktion som liknar ett alarmsystem.  Stress 

gör människans kropp redo för nya aktiviteter, därför är egentligen stress något bra. Pulsen 

ökar, blodtrycket höjs och andningen blir mer intensiv. http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-

och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/. Enligt Cederblad (2001) är stress en 

reaktion som uppstår vid psykiska eller fysiska påfrestningar. Om vi utsätts för stress under en 

längre tid och inte får möjlighet till vila och återhämtning kan kroppen ta skada och då 

riskerar vi att drabbas av s.k. negativ stress. Negativ och positiv stress beskrivs utförligt av 

Lindblad och Theorell (2005). Positiv stress kan leda till bra prestering och höga resultat i 

t.ex. skolan eller arbetslivet. Långvarigt negativ stress kan resultera i stressrelaterade 

sjukdomar. Immunförsvaret försämras, blodtrycket höjs, huvudvärk och magont förekommer. 

Tydligaste tecken på stress är ökad puls, huvudvärk, magont samt dålig sömn. Det är mycket 

viktigt att ge kroppen möjlighet till återhämtning och vila för att inte drabbas av stress och 

stressjukdomar.  

 

Hur reagerar barn på stress? 

Det har forskats mycket kring barn och stress under de två senaste decennierna. Man har 

konstaterat att stresshormonet kortisol stiger hos ett spädbarn som blivit lämnat av sin mor 

under en kort stund (30 minuter). Enligt Sanner (2002) säger stressade barn oftast ingenting 

om sin situation. Vid stress har de precis samma symptom som vuxna, d.v.s. dålig och orolig 

sömn, ont i huvudet och magont. De blir dessutom ofta nedstämda och förkylda. De sover 

dåligt eller drömmer mardrömmar. Om ett barn utsätts för svår stress i barndomen är risken 

stor att barnet utvecklar stressrelaterade sjukdomar i vuxen ålder (Währborg, 2009). Vid 

tecken på stress hos barn tar Ellneby (2005) bl.a. upp ledsenhet och oro, magont, huvudvärk, 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/
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tinnitus, barnet bajsar eller kissar på sig, led- och muskelvärk, sömnproblem, 

infektionskänslighet, aggressivitet, utåtagerande, passivt undandragande och nedstämdhet.  

 

Vad orsakar stress hos barn? 

Ellneby (1999) menar att stress hos barn oftast beror på att vi vuxna ställer för höga och 

felaktiga krav på barnen. Vuxna (pedagoger och föräldrar) har helt enkelt för stora 

förväntningar när det gäller barnens anpassnings- och prestationsförmåga. Barnen hinner 

aldrig vila och återhämta sig efter en lång och krävande dag i en ofta hetsig miljö där vuxna 

kräver att barnet ska orka och prestera mera (Ellneby 1999).  

 

Ellneby (2005) påpekar att vuxnas stress påverkar barnen i allra högsta grad. Hon uppmanar 

oss vuxna att försöka ta hand om vår egen stress i den mån det går – vi måste se till att må 

bra! I själva verket menar hon att det är vi vuxna som utsätter barn för stress när vi ställer för 

höga eller felaktiga krav på deras prestationer och beteende eller genom vårt förhållningssätt i 

olika situationer. Vidare menar hon att samhället också bär skulden till att barnens stress har 

stegrat i och med att barngrupperna i förskolan blivit större, personalstyrkan skurits ner och de 

specialresurser som många barn behöver har minimerats.  

 

Känsla av vanmakt orsakar också stress hos barn, enligt Ellneby (2005). Ellneby påminner oss 

vuxna om hur vi gör för att förstå barnens vanmakt. För att leva sig in i ett barns känsla av 

vanmakt inför en situation de inte kan överblicka, förstå eller påverka måste vi vuxna leva oss 

in i något som inte heller står i vår makt att kunna göra något åt. Med det menar hon att 

många pedagoger och lärare som idag erfar en allt starkare konflikt inför att inte kunna 

genomföra sitt uppdrag på det sätt de känner och vet är rätt leder till stress, utbrändhet och en 

flykt från förskolan. Detta skriver Ellneby (2005) är mycket allvarligt eftersom den stressen 

förs över till barnen  
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Stress kopplas till mat, buller och sömn 

Enligt Ellneby (1999) behöver barn en lugn miljö när de äter. Det är viktigt att en vuxen sitter 

med och äter. Vidare menar hon att samspelet mellan barn och vuxen är viktigt för en lugn 

matstund. I ett alltför högljud nivå och rörlig miljö är det svårt att njuta av och fokusera på 

maten. Ett annat stort problem är bullret, enligt Ellneby (2005). Hon menar att obehagligt högt 

buller frisätter kortisol och är därför utan tvivel en ren stressfaktor. Att bara acceptera bullret 

är enligt Ellneby (2005) en misshushållning med barnens energiresurser eftersom en lugn och 

behaglig matsituation i stället aktiverar oxytocyn, det lugn- och rohormon som motverkar 

stress. Enligt Währborg (2009) förorsakar inte bullret bara stress utan påverkar också barnens 

neuropsykologiska funktioner, såsom koncentration, uppmärksamhet, språkutveckling.  

 

När det gäller sömn och sömnvanor tycker Währborg (2009) att det har många olika roller vid 

uppkomst av stress, exempelvis kan sömnbrist vara en riskfaktor, medan goda sömnvanor kan 

å andra sidan också vara en skyddsfaktor mot stress. Lika viktigt är att man normalt bör sova 

sju till åtta timmar per natt, även om en del kan reda sig med mindre. Währborg (2009)  

påpekar att under vissa perioder i livet, t.ex. under uppväxten eller vid svår påfrestning, kan 

man behöva sova fler timmar än så för att bevara god hälsa och välbefinnande. 

Sammanfattningsvis säger Währborg (2009) att sömnen är den viktigaste aspekten av all 

återhämtning hos oss människor och även normal belastning med alltför lite återhämtning kan 

således vara tillräckligt för att symtom skall uppträda och stressrelaterad sjukdom utvecklas. 

 

Stress i förskolan 

Ellneby (1999) säger att barn som vistas i förskolans stora barngrupper och tvingas till 

samspel med andra barn och vuxna under flera timmar om dagen kan bli stressade. Hon 

skriver också att under en vanlig dag i förskolan händer mycket som skapar problem och 

konflikter mellan barnen. Vidare menar hon att idag tillbringar barnen långa dagar i 

förskolan/skolan, där barngrupperna är stora och ljudnivån är hög. Ellneby (1999)  

understryker vikten av en förskolemiljö där barnen själva får välja var de vill vara och vad de 

vill ha för aktiviteter. Hon anser att det bör finnas olika rum som inbjuder till varierande 

sysselsättningar. Hon säger även att många rum med olika inredningar avsedda för 

valmöjligheter underlättar för barnen att hitta egna lugna ställen. Enligt Ellneby (2005) kan 
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oförutsägbarhet, hög omsättning av personal, för många relationer, störningar i relationer till 

pedagoger och till de andra barnen medföra stress. Även mycket buller och oljud bildar de 

situationer som skapar stress och otrygghet hos barn i förskolan. Att ständigt behöva kämpa 

för att bli sedd och hörd i en stor barngrupp för att hitta sin plats eller att inte kunna gå undan, 

hitta avskildhet, lugn och ro är mycket stresskapande för förskolebarnen.  

 

Hur kan pedagoger förhindra och förebygga stress hos barn? 

Sanner (2002) understryker att massage är en form av närhet som har lugnade effekt och kan 

vara en hjälp mot stress och oro. Enligt Ellneby (2005) kan vi lära oss att hantera stressen 

genom att skapa en balans mellan vårt stress-system och vårt lugn- och rosystem. Ellneby 

(2005) berättar vidare att forskning har visat att beröring och massage motverkar stress genom 

att det sänker nivån av stresshormonet kortisol tack vare utsöndringen av att ett annat hormon, 

oxytocin. Oxytocinhalten sjunker snabbt, men effekterna är långvariga och påverkar andra 

system i kroppen vilket sänker bl.a. puls och blodtryck, förbättrar matsmältningen, ökar 

toleransen för smärta och stärker immunförsvaret. Resultatet leder till att det utsöndras lika 

mycket oxytocin både hos den som ger och hos den som tar emot massage. Enligt Sanner 

(2002) har man upptäckt att massage sannolikt är den enklaste metoden att aktivera 

oxytocinsystemet och har minst biverkningar. Vidare menar Sanner (2002) att de som bäst 

svarade på massagen var de oroliga pojkarna. Dessa blir mindre aggressiva och fungerar 

bättre i sin grupp, jämfört med oroliga barn som inte får massage.  

 

Sanner (2002) menar vidare att den som man masserar eller fått massage av, slår man inte i 

första laget. Om massagen finns med på schemat blir barngruppen mer harmonisk. Massagen 

motverkar våldsamma och aggressiva beteende mellan barnen. Istället blir de lugna och 

kärleksfulla mot varandra och har mindre anledning att bråka. Wikander (2008) har en 

liknande uppfattning och tillägger att massage, för det första, påverkar barn positiv på många 

olika sätt t.ex. att minska aggressivitet, ängslan och oro, att ökar kreativitet och 

koncentrationsförmåga. För det andra skapar massage ett lugnt och harmoniskt band mellan 

individer. För det tredje bidrar massage till att utveckla barnets empati och barnets 

kroppskännedom och självkänsla. Dessutom är barnmassage särskilt bra vid muskelspänning, 

muskelvärk och växtvärk, stelhet och trötthet samt sömnsvårigheter och ledsenhet samt 
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sorgsenhet. Jevéus (1998) betonar att en av de viktigaste grundstenar för hjärnans utveckling 

är ett känselintryck, därför tycker hon att massage och beröring bör ingå i förskolornas 

verksamhet. Hon poängterar att det är viktigt att man aldrig tvingar någon. Ett nej är alltid ett 

nej. Sammantaget skriver Wiklander (2008) i sin bok Massagesagor att massage i den 

pedagogiska verksamheten kan ha många positiva effekter. Hon tycker att den är gynnsam för 

inlärning och kan ge en lugnare, kamratligare och mer empatisk barngrupp.  

 

Att använda sig av musik är ytterligare ett bra sätt att minska stress och motverka 

stresshormonet kortisol i kroppen.  För det första har den lugna musiken en lugnande inverkan 

på barn. För det andra stimulerar den lugnande musiken utsöndringen av oxytocin vilket ger 

en gynnsam effekt på andningen och pulsen. 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).  

 

Att känna sammanhang i leken är också ett sätt att förhindra och förebygga stress hos barn, 

enligt Ellneby (2005).  Birgitta Knutsdotter Olofsson i Ellneby (2005), numera pensionerad 

professor och lekforskare, har lärt oss mycket om lekens natur. I Olofssons forskning på 

åttiotalet observerade lärarkandidater barns lek i förskolan. Resultatet blev skrämmande. 

Observationerna visade att barnen hela tiden blev avbrutna i sin lek, av morgonmål, 

utevistelse, städning, lunch, vila, mellanmål, städning igen. Barnen kunde själva berätta varför 

de inte lekte. ”Det är ingen idé att börja” (Ellneby 2005:152). Ellneby berättar att hon känner 

precis så när hon gång på gång blir avbruten i sitt skrivande, därför tror hon att barn upplever 

samma sak när deras lek störs gång på gång. Vidare menar Ellneby (2005) att få vara i leken 

eller skrivandet i fred skapar ett flöde som är kreativt och hälsosamt för oss. I detta tillstånd 

finns ingen stress. Där finns bara här och nu. Som Ellneby (2005) tidigare antytt är det detta 

flöde som vi laddar våra batterier med. Avbryts det gång på gång skapar det i stället 

frustration och ohälsa. Det första vi måste skapa är tid och plats för barns lek eftersom den 

kräver barnets hela engagemang. Birgitta Knutsdotter Olofsson i Ellneby (2005) menar att 

leken finns som en förmåga hos alla barn, men det beror på miljön, kulturen och oss vuxna 

om den ska utvecklas. Vi måste alltså tänka på att: 

 Ge tid för lek. Barn behöver långa tidsperioder då de inte avbryts eftersom leken kräver koncentration. 
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 Ge rum och plats för lek. I vissa miljöer leker barn intensivt, i andra leker de inte alls. Det behövs viss 

rekvisita som kan locka barnen och som inte behöver bestå av dyra leksaker. Bord, tyger, kuddar, 

kartonger, kastruller, kläder och skor, ja nästan vad som helst som är tillåtet att leka med. 

 Skydda leken. När leken kommit igång måste vi hjälpa till så att den inte avbryts. Det är lätt att störa en 

lek och då tar den slut. 

 Visa barnens lek respekt. Behöver vi avbryta leken måste vi förbereda barnet utan att störa stämningen. 

Vi kan signalera att snart är det mat, vilket inte betyder att leken är slut, men det kan bli en paus. Det 

händer att vi utan att tänka oss för säger: ”Städa nu för snart ska vi äta.”                   

(Ellneby 2005:153) 

 

Lika viktigt är, enligt Ellneby (1999) naturen med en egen läkande kraft. Genom att vistas i 

naturen kan både barn och vuxna återhämta sig efter en stressig vardag. Ellneby (1999)  

menar att i naturen kan vi även hitta många spännande upplevelser där alla våra sinnen 

stimuleras. Samtidigt bjuder naturen på trygghet, lugn och möjlighet till återhämtning efter en 

intensiv vardag. Ellneby (1999) understryker att forskarna ser naturen som en utmärkt plats 

för rörelse och lek. De menar att naturen ger människan möjlighet till återhämtning, vila och 

avkoppling. Hon beskriver bl.a. en studie där professor Urlich bevisar att närhet till park och 

natur påskyndar människans tillfriskande, även om man bara tittar på den. Urlich menar att 

människan är beroende av naturen och ett liv långt ifrån naturupplevelser leder till stress. 

Niss, Söderström (2006) anser att naturupplevelser är mycket viktiga för barn. För att 

upptäcka naturen använder barnen alla sina sinnen. Barnen undersöker, leker och använder sin 

fantasi. Niss, Söderström (2006) understryker även att barn som vistas och leker i naturen 

samspelar samtidigt med andra barn och vuxna. Redan i antiken ansåg man att livet i harmoni 

med naturen leder till bättre hälsa. Idag vet vi att vistelse i naturen hjälper människor att hitta 

balans och ger möjlighet till avkoppling och vila efter en vardag där stress och påfrestningar 

förekommer (Lindblad, Lindgren 2009). 

 

Sammanfattning om vad vårt litteraturkapitel innehåller 

Sammantaget har vi skrivit om stress och gått in på dess orsaker och påverkan samt 

förebyggande mot stress hos barn på förskolan mer detaljerat. Professorn Töres Theorell vid 

Karolinska institutet skriver i förordet till Ellnebys bok om Barn och stress (1999) att barns 

verklighet är svår att övergripa och om tempot i barns tillvaro har höjts måste också kunskap 

om harmoniska och rogivande aktiviteter öka bland föräldrar och lärare.  
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Metod 

Syftet med studien är att vi vill titta på de positiva och effektiva lösningar vad gäller 

förebyggande arbete mot stress och därigenom hitta svaren i hur förskollärare och arbetslaget 

arbetar i den pedagogiska praktiken mot stress hos barn i dagens förskolor. Vi utgår från 

följande frågeställningar: Hur påverkar stress barn? Hur förebygger pedagoger stress hos barn 

i förskolan? Hur organiserar pedagoger en verksamhet som bidrar varje barns utveckling och 

välbefinnande i förskolan? 

 

För att uppnå studiens syfte använde vi a oss av kvalitativ metod. Enligt Bryman 

(2011:340,371) ”bygger den kvalitativa studien på en forskningsstrategi där tonvikten oftare 

ligger bl.a. på ord, deltagarnas uppfattning, närhet, processinriktad, ostrukturerade, rika och 

fylliga data, än på kvantifiering vid insamling och analys av data”. Bryman (2011) skriver 

också att syftet med en kvalitativ intervju är att få detaljerade och utförliga svar. Vid 

utformningen av intervjun har vi använt oss av semistrukturerad intervjuform. Bryman (2011) 

förklarar att semistrukturerad intervjuform rör sig om en situation där intervjuaren har en 

frågeguide vars ordningsföljd varieras och de semistrukturerade frågorna är mer allmänt 

formulerade. Vidare menar Bryman (2011) att intervjuaren har också en tendens att ställa 

ytterligare följdfrågor som uppfattas ge viktiga svar medan intervjupersonen har stor frihet att 

formulera svaren på sitt eget sätt. Han säger också att det är viktigt att transkribera 

intervjuerna efter dess genomförande inom en dag eller två för att inte missa speciella nyanser 

eller konkreta intryck.  

 

Urval och genomförande 

Vi valde att intervjua åtta pedagoger på två olika förskolor i södra Sverige under sommaren 

2012. Den ena förskolan består av fyra avdelningar. Pedagogerna som arbetar i förskolan har 

olika utbildningar (barnskötare, förskollärare). De flesta pedagoger har arbetat i förskolan 

länge. De arbetar med barn i åldrarna ett till fem. Den andra förskolan är Montessori- inriktad 

och består av tre avdelningar med barn i åldrarna ett till sex. Pedagogerna som arbetar här är 

förskollärare och barnskötare med eller utan Montessoriutbildning. Här har även pedagogerna 

jobbat inom förskoleverksamheten länge. Vårt urval av respondenter är ett så kallat 

målinriktat urval. (Bryman 2011). Med ett målinriktat urval menar Bryman (2011) att 
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forskaren gör sitt urval utifrån önskan att intervjua människor som är relevanta för 

forskningsfrågorna. 

 

Intervjufrågorna (se bilaga 1) som vi ställde till pedagogerna kretsade kring pedagogernas 

uppfattning och ståndpunkter gällande just barn och stress samt förebyggande arbete. Först 

tog vi kontakt med pedagogerna och berättade om studiens avsikt. Personligen lämnade vi 

även ett brev där vi närmare beskrev sättet på vilket intervjuerna skulle gå till. Pedagogerna 

har även fått frågorna som skulle ställas under intervjun. Detta gav dem möjlighet att i förväg 

fundera närmare kring ämnen som intervjun skulle kretsa kring. Bryman (2011) menar att det 

är viktig att upplysa om intervjuns syfte. Intervjupersoner ska även informeras om att 

intervjuerna skulle ske i enligheten med de forskningsetiska principerna. (se bilaga 2). 

Johansson & Svednar (2006) skriver att personer som intervjuas ska känna förtroende för 

intervjuaren. Tanken är att de frivilligt lämnar ut sina personliga åsikter och ståndpunkter till 

oss. Våra intervjuer spelades in på diktafon. Fördelen med att spela in en intervju är många. 

Genom att spela in intervjuer har man möjlighet att noggrant analysera vad som har sagts och 

dessutom kan man gå genom intervjun upprepade gånger (Bryman 2011). Nackdelen är att vi 

hade tre bortfall på fråga två eftersom respondenterna tyckte att fråga två och tre gick in i 

varandra. Alla åtta deltaganden har varit mycket behjälpliga och vi har fått genomföra våra 

intervjuer enligt vår planering. Alla respondenter har erbjudits möjligheten att eftergranska 

intervjuutskriften fall i fall de ville lägga till eller ändra något och de var intresserade av 

intervjuutskriften.  

 

Bearbetning och analys  

Vi har valt att använda semistrukturerade frågor för att få ett rikt svarsmaterial med 

hänvisning till att barn är olika. Vi har valt att redovisa fråga två ändå eftersom fem av åtta 

pedagoger valde att svara på fråga två. Vi kommer att bearbeta, analysera och redovisa för 

vad pedagoger har svarat på varje fråga för att lyfta fram pedagogernas tankar, erfarenheter 

och idéer från sina pedagogiska verksamheter. Analysen av dessa frågor har inte varit enkel 

och för att ta oss genom bearbetningen har vi tagit hjälp av de grundläggande teknikerna i 

kvalitativa data analyser i Bryman (2011). Detta innebär att vi grupperade alla svaren från 

samtliga pedagogerna under samma fråga för att lättare kunna tyda om yttranden resulterar i 

ett gemensamt begrepp eller om det finns några avvikelser som skiljer sig från de andra 

svaren. Bryman (2011) påpekar att det finns en mycket vanligt kritik mot detta sätt att gå 
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tillväga vad gäller kvalitativa data analys där man genom att plocka ut textstycke från det 

sammanhang kan den sociala situationen går förlorad. Detta är dock ett mindre problem för 

oss eftersom varje fråga vi ställer anses som unik och kan stå för sig själv men om alltför 

många frågor skulle ha hoppats över, drabbas undersökningens trovärdighet (Bryman 2011). 

Med trovärdighet menar Bryman (2011) både att man tillförsäkrar att studien utförts efter de 

regler som finns och att man rapporterar resultaten till de intervjuade för att dessa ska bekräfta 

att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt. Diktafonen bidrar även till trovärdigheten 

eftersom vi har kunnat fånga in alla svar för transkriberingen och respondenterna har fått 

möjligheten att bekräfta svaren.  

 

Forskningsetiska principer 

Enligt Bryman (2011) handlar etiska principer för det första, om informationskravet där vi ska 

informera de berörda pedagogerna om vårt aktuella undersökningssyfte, om deltagandes 

frivillighet och rätten att ”hoppa av” samt vilka moment som ingår i undersökningen. För det 

andra handlar det om samtyckeskravet där deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. För det tredje handlar det om konfidentialitetskravet där deltagarnas uppgifter 

såsom personuppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet så att ingen 

obehörige kommer åt dem. Sist är det nyttjandekravet där insamlingsuppgifter om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamålet. Då vi inte har intervjuat någon 

minderårig, har vi ej behövt samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Personerna som har 

deltagit vet att studien, enligt konfidentialitetskravet, genomförs och redovisas anonymt. 

Respondenterna i den Montessori- inriktade förskolan vill vara två och två vid 

intervjutillfället och så har det också skett. De som deltagit i studien har, enligt 

nyttjandekravet, fått veta varför vi behöver deras medverkan och att resultatet kommer att 

användas i detta examensarbete som vi skriver vid Linnéuniversitetet. Deltagarna kommer att 

bli erbjudna att läsa resultatet när examensarbetet är färdig. 

 

Metodkritik 

Som vi nämnt tidigare har vi fått svar på alla frågor förutom tre bortfall på fråga två. Vi har 

kanske tänkt frågan annorlunda än de verksamma pedagogerna. Det som en av oss upplevde 

vid gruppintervjun (två pedagoger) var att respondenterna kompletterar varandras svar men vi 
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har gett alla tid att tala för sig och deras svar är betydelsefulla för våra frågeställningar. Som 

ett exempel uppger en pedagog att möbleringen inte bör inbjuda till spring inomhus. Då 

instämmer hennes kollega att barn med mycket spring i benen får gå ut och springa. Det syns 

att pedagogerna har arbetat med varandra länge. Vi kunde dock ha varit tydligare med var och 

när resultatet kommer att publiceras. 
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Resultat och analys 

Vi intervjuade sammanlagt åtta pedagoger på två förskolor som är belagda i två olika städer i 

södra Sverige. Vi kommer att redovisa resultaten av våra intervjuer och analyser av 

intervjusvaren i anknytning till vår litteraturgenomgång. Intervjuade pedagoger svarade på 

våra frågor gällande barn och stress. De fick möjlighet att uttrycka sina tankar och 

uppfattningar. Till varje pedagog ställdes sju frågor. Några pedagoger valde att inte svara på 

alla frågor. Svaren som pedagogerna gav oss har vi analyserat och tolkat. Vid formuleringen 

av underrubrikerna har vi utgått från kodningar av intervjusvaren.  

 

Pedagoger är mycket medvetna om vad stress är 

Våra undersökningspersoner är medvetna om vad stressen innebär. De menar att det finns 

både positiv och negativ stress. Som exempel kan vi citera en pedagog som säger att ”stress i 

rätt mängd är bra men för mycket stress kan påverka hälsan negativt”. Vi ser ett tydligt 

samband mellan pedagogernas svar och fakta i litteraturen. Negativ och positiv stress beskrivs 

utförligt av Lindblad och Theorell (2005). Positiv stress kan leda till bra prestering och höga 

resultat i t.ex. skolan eller arbetslivet. Långvarig negativ stress kan resultera i stressjukdomar. 

Immunförsvaret försämras, blodtrycket höjs, huvudvärk och magont förekommer. De 

tydligaste tecknen på stress är ökad puls, huvudvärk, magont samt dålig sömn. Det är mycket 

viktigt att ge kroppen möjlighet till återhämtning och vila för att inte drabbas av 

stressjukdomar.  

 

I de svar vi har fått ser vi ett antal olika stressfaktorer som rutinsituationer, snabb överlämning 

på morgonen, långa dagar i förskolan, och stora barngrupper där ljudnivån är hög. Även 

storsamling där alla deltar i aktiviteten samtidigt och vid maten där de långsamma får skynda 

sig upplevs som stresskapande. Pedagoger på småbarnsavdelning tycker att det är stressigt i 

samband med praktiska göromål t.ex. vid blöjbytning, toabesök och på- avklädning i samband 

med utevistelsen. Vad gäller den fria leken uppger pedagogerna att de ofta är tvungna att 

avbryta den för att ta in de pedagogiska planerade aktiviteterna. Ellneby (2005) menar att när 

barnen har kommit igång med leken måste vi hjälpa till så att den inte stoppas. Det är lätt att 

störa en lek och då tar den slut. Lika viktigt är, uttalar en av pedagogerna att: ” Låta dem vara 

fria i leken i långa stunder”. Denna pedagog har tagit upp det som Ellneby (2005) kallar för 
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flödet i leken, ett flöde där det inte finns någon stress, ett flöde där bara här och nu finns, ett 

flöde som vi laddar våra batterier med. Vidare uppmanar Ellneby (2005) oss att skydda leken.  

 

Beträffande stressen vid maten, högljudd nivå och sömnen i förskolan har vi några tydliga 

exempel. En pedagog säger att vid måltiden kan ljudnivån stiga eftersom barn pratar med 

varandra och några blir trötta och ledsna. Stress kan uppstå även när de barnen som äter 

långsamt och hinner inte äta upp maten. Enligt Ellneby (1999) behöver barn en lugn miljö när 

de äter. Det är viktigt att en vuxen sitter med och äter. Vidare menar hon att samspelet mellan 

barn och vuxen är viktigt för en lugn matstund. I en alltför högljudd nivå och rörlig miljö är 

det svårt att njuta av och fokusera på maten. Vidare berättar en annan pedagog att några av 

barnen inte får sova på förskolan längre eftersom deras föräldrar anser att barnen blir för 

pigga på kvällen. Währborg (2009) påpekar att sömnen är en skyddsfaktor mot stress och att 

den är den viktigaste aspekten av all återhämtning hos oss människor.  

 

När aktiviteterna genomförs i den stora barngruppen kan stress lätt uppkomma. De samtliga 

pedagogerna tar upp detta som ett exempel. Ellneby (1999) skriver att barn som vistas i 

förskolans stora barngrupper och tvingas till samspel med andra barn och vuxna kan bli 

stressade. Enligt Ellneby (2005) är oförutsägbarhet, för många relationer mellan barnen, samt 

mycket buller och oljud bildar de situationer som skapar stress och otrygghet hos barn i 

förskolan. Att ständigt behöva kämpa för att bli sedd och hörd i en stor barngrupp för att hitta 

sin plats eller att inte kunna gå undan, hitta avskildhet, lugn och ro är mycket stresskapande 

för förskolebarnen. Detta kan likaså leda till att både pedagoger och barn känner vanmakten. 

Ellneby (2005) påminner oss vuxna om hur vi gör för att förstå barnens vanmakt. För att leva 

sig in i ett barns känsla av vanmakt inför en situation de inte kan överblicka, förstå eller 

påverka måste vi vuxna leva oss in i något som inte heller står i vår makt att kunna göra något 

åt. Med det menar hon att många pedagoger och lärare som idag erfar en allt starkare konflikt 

inför att inte kunna genomföra sitt uppdrag på det sätt de känner och vet är rätt leder till stress, 

utbrändhet och en flykt från förskolan. Som ett exempel kan vi hänvisa till ett uttalande som 

en pedagog har gjort. Hon menar att vuxna som har svårt att hantera sin stress kan förmedla 

det till barnen. Hennes uttalande stämmer överens med vad Ellneby (2005) beskriver, 

nämligen att vuxnas stress påverkar barnen i allra högsta grad. Hon uppmanar oss vuxna att 

försöka ta hand om vår egen stress i den mån det går – vi måste se till att må bra! I själva 
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verket menar hon att det är vi vuxna som utsätter barn för stress när vi ställer för höga eller 

felaktiga krav på deras prestationer och beteende eller genom vårt förhållningssätt i olika 

situationer. Som ytterligare ett exempel kan vi citera vad en pedagog säger: ” Föräldrar vill att 

deras barn utvecklas. Men det kan bli tvärtom – barn som stressas för mycket utvecklas inte.” 

 

Pedagogernas verktyg att förebygga stressen med 

Som positiva lösningar i det förebyggande arbetet mot stress hos barn i förskolan har 

pedagogerna följande beprövade verktyg. Ett exempel är barnmassagen och musiken. Enligt 

respondenterna är det viktigt att barnen får varva ner under vilan. Sanner (2002) skriver att 

massage är en form av närhet som har lugnande effekt och kan vara en hjälp mot stress och 

oro. Dessutom menar Wiklander (2008) att barnmassage är särskilt bra vid muskelspänning, 

muskelvärk och växtvärk, stelhet och trötthet samt sömnsvårigheter och ledsenhet samt 

sorgsenhet. Jevéus (1998) poängterar att det är viktigt att man aldrig tvingar någon. Ett nej är 

alltid ett nej. Vad gäller musiken uppger pedagogerna att barnen får lyssna på lugnande 

klassisk musik flera gånger om dagen, t.ex. under vilan eller vid måltider. Ellneby (1999) 

skriver att använda sig av musik är ett bra sätt att minska stress i kroppen.  För det första har 

den lugna musiken en lugnande inverkan på barn vilket ger en gynnsam effekt på andningen 

och pulsen. Vidare menar hon att klassisk musik skapar en harmonisk stämning, och kan 

spelas när barnen kommer på morgonen, vid vilan eller vid kreativa aktiviteter.   

 

Ett annat verktyg är, enligt pedagogerna uppdelningen av barnen i små grupper i olika 

pedagogiska aktiviteter med hänsyn till barnens ålder t.ex. vid samlingen, vid måltider s.k. 

pedagogiska måltider. ”Då mår barnen bättre och kunde tala till punkt”, tycker en pedagog. 

Pedagogerna på småbarnsavdelningar uppger att de yngsta barnen behöver tid och ro vid de 

praktiska momenten t.ex. vid på- och avklädningen i samband med utevistelse. Det här 

arbetssättet motverkar buller och oljud samt underlättar för barnen att hitta sin plats och bli 

sedda, enligt Ellneby (1999).  
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Pedagogerna tycker att utevistelsen skapar möjligheten till fria kroppsrörelser i naturen. 

Under utevistelsen får barnen möjlighet till lek, rörelse samt frisk luft. Det är även bra för de 

barnen som har mycket spring i benen, nämner en pedagog. Naturupplevelser är mycket 

viktiga för barnen, anser Niss & Söderström (2006). De menar att ute i naturen använder 

barnen alla sinnen för att undersöka, att leka och att använda sin egen fantasi. Därigenom 

samspelar de samtidigt med andra barn och vuxna. Ellneby (2005) säger att naturens egen 

läkande kraft ger människan möjlighet till återhämtning.  

 

 Att skapa en pedagogisk miljö som är inbjudande och spännande är ytterligare ett verktyg för 

att förebygga stress hos barn. Pedagogerna menar att det ska finnas plats och rum för den fria 

leken, spontana kreativa aktiviteter samt att det ska finnas små hörnor där barnen kan koppla 

av och varva ner.  Ellneby (1999)  understryker vikten av en förskolemiljö där barnen själva 

får välja var de vill vara och vad de vill ha för aktiviteter. Hon anser att det bör finnas olika 

rum som inbjuder till varierande sysselsättningar. Hon skriver även att många rum med olika 

inredningar avsedda för valmöjligheter underlättar för barnen att hitta egna lugna ställen. 

 

Stress mellan barnen 

”Barnen måste få hjälp med att reda ut konflikter som uppstår. Det är mycket viktigt” enligt 

en pedagog som även menar att detta skapar en trygg miljö utan oro. Några andra pedagoger 

menar att barn som ofta hamnar i konflikt med andra barn kan drabbas av stress. De 

poängterar att det är de vuxna som ska hjälpa barnen att lösa konflikter på ett bra sätt. Inga 

barn ska behöva gå runt och må dåligt p.g.a. några ouppklarade konflikter. Ellneby (1999) 

säger att barn som vistas i förskolans stora barngrupper och tvingas till samspel med andra 

barn och vuxna under flera timmar om dagen kan bli stressade. Hon skriver också att under en 

vanlig dag i förskolan händer mycket som skapar problem och konflikter mellan barnen. 

 

Pedagoger utgår från vuxenperspektiv på barnen 

I undersökningen kommer det fram att såsom pedagogerna upplever stress upplever barnen 

detsamma. Här har vi några exempel. En av pedagogerna säger att den dag hon har sovit 

dåligt eller när hon är halvirriterad klarar hon inte mycket ljud. Då instämmer en annan 
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pedagog att det är säkert detsamma för barnen. Enligt Sanner (2002) hävdar många av dem 

som arbetar inom barnomsorg att barn är mer stressade idag än för några år sedan. Stressade 

barn säger oftast ingenting om sin situation. Vid stress har de precis samma symptom som 

vuxna, dvs. dålig och orolig sömn, ont i huvudet och magont. De blir dessutom ofta 

nedstämda och förkylda. De sover dåligt eller drömmer mardrömmar. Vi har även sett en 

intressant skillnad bland svaren i undersökningen. Det vill säga, enligt en pedagog, att det 

finns barn som kan hitta egna strategier att hantera sin egen stress.  

 

Vår studie har lett oss från våra frågeställningar genom litteraturgenomgången och 

bearbetningen av intervjusvaren fram till detta resultat och analys om stressförekomst hos 

förskolebarn. Vi har fått reda på vilka förebyggande insatser pedagoger använder för att 

motverka stress hos barn på förskolan. Som exempel kan vi nämna de lugna rummen eller 

vistelsen i naturen. Arbetet med barnens utveckling och välbefinnande bör börja redan på 

småbarnsavdelningen och bör pågå kontinuerligt under hela barnens förskoletid.  
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Diskussion 

I avslutande diskussion skall vi ta upp vad som behöver göras för att förebygga stress i 

förskolan. Vi kommer att resonera kring föräldrar, barn och pedagoger.  Framförallt lägger vi 

fokus på pedagoger eftersom syftet med arbetet är att ta reda på pedagogernas åsikter och 

erfarenheter. På det sättet kommer vi fram till svaren på hur lärare i förskolan arbetar 

förebyggande mot stress hos barn i dagens förskolor.  

 

Vi befinner oss nu vid slutet av vårt examensarbete. I början hade vi en verklighetsbaserad 

bild av hur barn blir stressade av allt som sker runt omkring dem. Vår studie samt vår 

utbildning har gett oss nya kunskaper. Idag har vi en större förståelse om de olika 

stressfaktorer som påverkar barn negativt. Aggressivitet, okoncentration, trötthet, rastlöshet, 

huvudvärk, magont och ouppklarade konflikter hämmar barnens välmående. Vi har genom 

pedagogerna i undersökningen fått en bredare kännedom om hur arbetslag i förskolan kan 

arbeta förebyggande mot negativ stress. Det är viktigt för oss att inse att alla 

personalkategorier i en förskola är betydelsefulla när det gäller det förebyggande arbetet att 

undvika stress. För att ta itu med denna situation har vi kommit fram till att i vårt arbete med 

organisationen måste vi involvera våra förskolechefer. Dessutom är vi medvetna om att det 

går att organisera den pedagogiska verksamheten utifrån barnens ålder och behov. Varje barn 

är unikt. Varje barn ska ses och tas hänsyn till. Förskolepedagoger behöver hjälp med att 

minska antalet barn på avdelningarna, särskilt på småbarnavdelningen. Varje barn ska 

bemötas som en unik individ med olika förutsättningar och behov. Detta kan uppnås om man 

låter barnen vara med och bestämma över sin vardag. Endast genom barnens delaktighet och 

självbestämmande kan de hitta egna strategier mot sin egen stress. 

 

Vad gäller miljön som är den tredje pedagogen ska det vara inbjudande och lockande till olika 

spontana aktiviteter. Barnen ska kunna hitta lugna, trivsamma rum där de kan vara själva för 

en stund samt ge möjligheten till pauser under dagen. Barnen ska få tillgång till material som 

är utvecklande och spännande. Men vi tycker även att det är av vikt att ta lärdom av dem som 

utvecklat många av de goda idéer som ligger till grund för dagens verksamhet. Vi har i vårt 

arbete mött Montessoripedagogiken som främjar barnens självständighet med barnmöbler i en 

verklighetsanpassad miljö och en arbetscykel där barnen kan påbörja och avsluta sin aktivitet i 



 

  

21 
 

egen takt i lugn och ro. Om man är nöjd med sig själv och har en inre lugn då tar man inte ut 

sitt missnöje över andra barn. Med andra ord vi får tillgång till ett extra pedagogiskt verktyg 

om vi kan ta vara på Montessoripedagogiken i våra tankar när vi möblerar rummen. Med 

barnanpassade möbler kan barnen själva organisera och flytta på saker och ting så att det 

passar den fria leken. Då gäller det att vi som pedagoger är tillåtande och respekterar barnens 

lektankar och fantasi.  Samarbete mellan barnen över avdelningar kan ske exempelvis genom 

sång och musik vilket också är avkopplande och ger barnen möjlighet att utveckla deras 

sociala kompetens. 

 

Efter vår studie har vi ytterligare insett att arbete med barn kräver mycket planering och 

samarbete både med andra pedagoger, med föräldrar och förskolechefen. Vi är båda överens 

om att förskoleverksamhet ska byggas med glädje, med mycket skratt, harmoni, trygghet och 

välbefinnande. Vi har funnit att det finns en väsentlig grund i förskoleverksamheten som 

bygger på samarbetet mellan pedagoger, föräldrar och förskolechefen. Hur bra den här 

grunden hålls ihop och organiseras utgör kvaliteten av en fungerande verksamhet där vi 

tillsammans kan skapa en miljö med optimala förutsättningar för barnens välbefinnande. I 

samverkan bland pedagoger, föräldrar och ledning tycker vi att kommunikationen bör präglas 

av en ömsesidig respekt och att vi tar vara på varandras åsikter, kunskap, erfarenheter samt 

kompetens. I läroplan för förskolan Lpfö98/10 står det att det ska ske en dialog mellan 

pedagogerna och vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande. Det är också 

förskollärares ansvar att ”ge föräldrar möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Lpfö98/10:13). Till 

detta krävs utbildning, erfarenheter, och lyhördhet från pedagogens sida, tycker vi. 

 

Utifrån litteraturgenomgången och genom pedagogernas svar har vi fått bekräftelse om de 

konsekvenserna som orsakas av den negativa stressen. Vår ambition var att försöka leva oss in 

i pedagogens vardag där vanmakten inför den stora barnguppen finns. Det är därför avgörande 

att pedagoger ägnar barnen den tid, trygghet och uppmärksamhet som barnen behöver. Det 

kräver pedagogens lyhördhet och förmåga att hantera barnens olika behov. Dessutom är det 

mycket viktigt att vara uppmärksam på att negativa stressfaktorer som kan ge allvarliga 

konsekvenser för barnen. Genom att lyssna in kan pedagogerna förstå hur stress påverkar barn 

i deras vardag. Till hjälp tar pedagogerna åtskilliga verktyg som mindre barngrupper i 
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samlingarna, utevistelsen och lägre ljudnivåerna samt möjligheterna till avkopplingen och 

vilan. Som ett positivt exempel tar vi upp den fria leken, både inomhus som utomhus.  Den 

fria lekens möjligheter utomhus är inte bara bra för barnens fin- och grovmotorik utan främja 

också barnens upplevelser, upptäckande och njutning av naturen med alla sinnen t.ex. på 

förskolans sinnesträdgård. Barnens fria lekvärldar inomhus bör skyddas och uppmuntras så att 

barnen kan leka oavbrutet. Detta är först och främst viktigt för barnen att ladda sitt batteri men 

även för bearbetning bl.a. av barnens inre och yttre känslor, identitetsutveckling samt social 

träning. Under resans gång har vi upptäckt olika sätt att planera och organisera den 

pedagogiska verksamheten med utgång från läroplanen för förskolan Lpfö98/2010. 

Pedagogerna kan tolka målen på ett sådant sätt så att ” Omsorg om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska präglas arbetet i förskolan” 

(Lpfö98/10:5). För att ständigt utvecklas behöver barn engagerade vuxna som ser deras behov 

och stimulerar deras nyfikenhet samt deras lust att upptäcka och lära. Att ta vara på varandras 

kompetens och kunskap dvs. att få genomföra det pedagogen brinner för är klart ett förmånligt 

verktyg att motverka vuxenstress.  Vuxna som mår bra utstrålar glädje och harmoni och 

påverkar därmed sin omgivning positivt. Vi ska tillsammans med föräldrar uppfostra barn 

som i framtiden ska bli trygga vuxna människor.  

 

 I vårt examensarbete har vi fått reda på att det är de vuxna som blir stressade och barnen 

måste skynda sig mellan olika aktiviteter. Men vem stressar pedagogerna? Är det 

verksamhetens stora barngrupp? Eller är det den nya reviderade läroplanen Lpfö98/10? Därför 

är det viktigt att vi tänker efter före både på lång- och på kort sikt. Utan hälsan och ett hållbart 

arbete klarar vi inte vårt meningsfulla yrke på längden. Vad gäller den stora barngruppen har 

vi nu en lösning, nämligen att dela upp barnen i små grupper och den planerade aktiviteten 

ska vara lagom lång och bör ta hänsyn till barnens ålder och utveckling. För att den planerade 

verksamheten ska ske ur ett barnperspektiv kan vi ta hjälp av pedagogisk dokumentation. Med 

den pedagogiska dokumentationen kan vi uppfölja, utvärdera och utveckla barns olika 

utvecklingsområden och skapa goda lärande villkor för varje barn enligt styrdokumentens mål 

och riktlinjer. I läroplan för förskolan Lpfö98/10 står det att förskollärare ska ansvara för 

”verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, 

aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas” 

(Lpfö98/10:15). Vidare står det att förskolechefen ansvarar för förskolans kvalitet bl.a. att 

”personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 
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kunna utföra sina uppgifter” (Lpfö98/10:16). Med all anledning, tycker vi att vi istället för 

kvantiteten av aktiviteter prioriterar aktiviteternas kvalitet. Framför allt, skall vi se och ge 

barnen möjligheter såsom vi har fått under vår förskollärarutbildning. Vi känner oss stolta 

över våra forskningsinsatser och är dessutom nöjda med vårt valda ämne som vi har forskat 

om. Arbetet har gett oss väsentliga kunskaper som vi kan ha användning av i vår blivande 

yrkesroll. Vi anser att vi har fått svar på våra frågeställningar och uppnått vårt syfte. Tack 

vare respondenternas delaktighet och den goda viljan har vi blivit mer uppmärksamma på hur 

viktigt vårt uppdrag som pedagoger är.  

 

I förslag till vidare forskning om barn och stress – förebyggande arbete mot stress hos barn i 

förskolan – vill vi föreslå en studie om stress utifrån barnperspektiv.  Där vuxna genom 

barnintervjuer får fram en bild av hur barnen själva upplever stress och vad de vill att vi ska 

göra för att förebygga stress i förskolan.  
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     Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagogerna: 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet ”stress”?  

 

2. Hur upplever du orden ”barn och stress” i förskolan? 

 

3. Kan du säga lite om du anser att förskolebarn är stressade mer idag jämfört med vad 

de var förr i tiden? Vad beror det på? 

 

 

4. Hur kan livsstilen (sömn, matvanor/kost) påverka barnens stresshantering? 

 

5. Vilka är de stressfaktorer du upplever att ni har på er förskola?  

 

 

 

6. Vilka är era pedagogiska strategier för att motverka dessa stressfaktorer? 

 

 

7. På vilket sätt påverkar era pedagogiska stressförebyggande lösningar barnens 

välmående i deras framtid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

      Bilaga 2 

Brev/information till pedagoger inför intervjun. 

 

Hej.  

Vi är två studenter som går sista terminen på Lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Just nu håller vi på att skriva ett examensarbete som handlar om barn och stress. Vi vill i vårt 

arbete undersöka hur pedagoger jobbar förebyggande mot stress hos förskolebarn. 

Vi vill intervjua ett antal pedagoger på två olika förskolor. Frågorna kommer att handla om 

stress hos barn i förskolan och om de positiva och effektiva lösningar vad gäller förebyggande 

arbete mot stress. Vi tänker spela in intervjuerna med en diktafon. 

Vi har valt att intervjua just dig och hoppas att du vill och kan ställa upp.   

Vi kan försäkra dig att i enligheten med forskningsetiska regler kommer intervjumaterialet att 

endast användas i vårt examensarbete. Ingen annan än vi kommer att lyssna på 

inspelningarna. De kommer att raderas efter bearbetningen. Namn på pedagoger samt 

förskolor kommer att vara anonyma. Om du har frågor var god kontakta oss:  

Kim Giang: XXXXXXXXX        Hotmail XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ulla Kavand: XXXXXXXXX 

 

Tack på förhand! 

Kim Giang, Ulla Kavand 

 


