
LÄRARPROGRAMMET

Lågstadiebarn och stress
Ur ett skolmiljöperspektiv

Jenny Roos

Examensarbete 15 hp

Grundnivå

Höstterminen 2012

Handledare: Roland Engkvist

Examinator: Mats Lindahl

Institutionen för pedagogik, 
psykologi och idrottsvetenskap



Linnéuniversitetet

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp

Lärarprogrammet

Titel: Lågstadiebarn och stress- ur ett skolmiljöperspektiv

Författare: Jenny Roos

Handledare: Roland Engkvist

SAMMANFATTNING

Syfte

Syftet med undersökningen var att få in inblick i och skapa förståelse för hur 
lågstadiebarn uttrycker stress i skolan. En bättre förståelse för hur barn tänker kring 
situationer i skolan som kan vara stressande, hjälper lärare och andra personer som 
arbetar i skolan med barnen att skapa en bra lärandemiljö. Undersökningen skulle också 
visa hur lärare upplever att deras elever uttrycker stress i skolan och i vilka situationer 
detta sker. Undersökningen fokuserade på den psykosociala miljön i skolan, eftersom det 
är den miljö som läraren kan förändra med egna medel.

Metod

En kvalitativ metod användes i form av intervjuer av såväl 40 barn i årskurs 3, som deras 
två klasslärare. Barnen intervjuades i grupper om tre där öppna frågeställningar 
användes kring situationer i skolan som de upplevde som extra jobbiga eller svåra. 
Klasslärarna intervjuades vid ett senare tillfälle då de var ovetande om vad deras elever 
svarat. Svaren har sammanställts och jämförts med varandra så att resultatet visar 
samtliga situationer som barnen och deras klasslärare upplever som stressande i skolan. 
Resultatet visar även vilka situationer som barnen upplever mer stressande än andra och 
vilka symtom detta ger hos dem.

Resultat 

Undersökningen visar att den situation som barnen upplevde som mest jobbig i skolan 
var att handskas med konflikter och bråk. Det gällde både att själv vara inblandad i bråk, 
men även att se någon kompis vara i bråk med någon annan. Barnen kände en osäkerhet 
av att gå in och bryta konflikten och behövde då stöd av någon vuxen. Barnen uttryckte 
även en oro över att inte hitta någon vuxen om konflikter skulle uppstå till exempel på 
rasten eller i andra friare situationer såsom i omklädningsrummet vid idrotten eller i 
korridoren.

Barnen kände en frustration över att inte hinna klart sitt arbete på lektionstid. Faktorer 
som att behöva vänta på sin tur, inte förstå en instruktion, eller vara frånvarande på 
grund av sjukdom kan orsaka att barnen inte hinner så långt i sitt skolarbete som de 
önskar och då upplevde de stressrelaterade känslor såsom huvudvärk och ont i magen. 
Här visade det sig att vissa barn var mer tävlingsinriktade än andra och därmed upplevde 
detta som ett stort problem.



Andra situationer som barnen upplevde stressiga var att prata eller berätta inför andra, 
känna utanförskap, få tillsägelse av vuxna, sitta stilla länge i klassrummet och att byta 
om till idrotten. 

Klasslärarnas svar stämde väl överrens med barnens vilket visar att de känner sina elever 
ganska väl. Däremot var de överraskade över resultatet att barnen kände oro över att få 
sina arbeten rättade och att få tillsägelse av vuxen. Lärarna ser symtom som huvudvärk, 
brist på koncentration och magont på eleverna i de situationer som de anser vara 
stressande.

Som lärare i skolan är det bra med kännedom om att det finns situationer i skolan som 
barnen upplever stressande. Ju bättre personer som arbetar med barnen i skolan känner 
barnen, desto tryggare blir miljön och lärandet kan ske på ett bra sätt.

Nyckelord: stress, barn, skola, stressorer
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1 INTRODUKTION

Stress = inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de 
anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska 
påfrestningar, stressorer.  (www.ne.se)

Stress är ett begrepp som har varit aktuellt de senaste åren och som är det 
fortfarande. Antalet sjukskrivna med stressrelaterade symtom förefaller att öka och 
forskare undersöker vad dessa stressrelaterade symtom beror på, hur de kan 
behandlas och undvikas. Det pratas och skrivs i tidningar, radio och tv om att barn är 
stressade.

Faktorer som framkallar stress benämns stressorer. Vad vi upplever som en 
stressfaktor eller stressor är individuellt. I dagens samhälle är det oftast sociala 
situationer som kan ge upphov till stress. Det kan handla om separation eller dödsfall 
hos någon närstående. Att ha mycket att göra på jobbet och därmed få känslan av att 
inte klara av att prestera det förväntade är också en stressor. När människan utsätts 
för stress under lång tid och kroppen inte hinner återhämta sig uppstår 
sjukdomssymtom som kan vara fysiska eller psykiska. Samhället ställer nya krav på 
vår förmåga och prestation trots att våra hjärnor inte har förändrats. Den tål inte den 
långvariga psykiska stress som vi utsätts för idag och läkare och forskare talar om en 
ny stor folksjukdom, hjärnstress. Rolf Ekman, professor vid institutionen för klinisk 
neurokemi vid Göteborgs universitet hävdar att vår hjärna inte kan hantera all den 
information som den tar in. Vi måste då lära oss att välja och sortera ut vilken 
information vi vill hantera för att undvika att överbelastning (Svenska Dagbladet, 
2007-11-16).

Det finns en hel del likheter, men också olikheter, mellan hur barn och vuxna 
reagerar på stressorer och vad vi upplever är en stressfaktor. Vuxna kan oftast 
hantera sin stressnivå genom att göra prioriteringar för att få tiden och orken att räcka 
till. Nivåerna av stress ser olika ut under olika perioder i livet och vi kan klara av 
relativt mycket stress under en begränsad tid. Vissa mår faktiskt bra av att ha mycket 
omkring sig och att känna sig betydelsefull, det är när situationen går utanför den 
egna kontrollen som den ohälsosamma stressen kommer smygande. Ekman säger att 
en människas totala livssituation och hälsa styr över hur närvarande i nuet hon är. 
Stress rubbar den kemiska balansen i hjärnan och är den långvarig sliter det på 
hjärnan. Däremot om vi har roligt och gör saker som är engagerande och spännande 
förändras kemin i hjärnan så att vi blir mer kreativa och positiva (Svenska Dagbladet, 
2007-11-16).

Barn har en sämre förmåga att själva hantera sin stress och att göra prioriteringar. 
Det visar sig i studier att den största stressfaktorn för barn är de förväntningar och 
krav som omgivningen och vuxna har på dem. Ett barn som möter krav och 
förväntningar som det är moget för och klarar av, utvecklas, men ett barn som möter 
krav och förväntningar som det känner att det inte klarar av kan utveckla symtom på 
stress. Den vanligaste orsaken till stress hos barn är krav och förväntningar från 
vuxna (Ellneby, 1999).

Vissa perioder i ett barns liv kan vara mer förenade med stress än andra. Barn som 
befinner sig i trotsålder eller pubertet kan vara extra mottagliga för stress. Stressen 
kan dock vara svår att identifiera eftersom den kan visa sig på många olika sätt hos 
barn. Ett ändrat beteende bör alltid vara en varningssignal. Ett barn som tidigare varit 
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harmoniskt och verkat må bra, men som uppvisar aggressivitet, håglöshet, ändrade 
matvanor eller sovvanor bör tolkas som ett rop på hjälp. Stress kan även visa sig 
genom psykosomatiska symtom såsom magsmärtor, kräkningar, förstoppning, 
huvudvärk, eksem eller astma (Ellneby, 1999).

Skolans läroplan anger vilken värdegrund skolan har och vilket uppdrag. Där betonas 
vikten av att skolan ska vara en trygg plats som ger vilja och lust att lära. Varje barn 
har rätt att i skolan få känna växandets glädje genom att göra framsteg och utvecklas 
(Skolverket, 2011). För att kunna utvecklas och göra framsteg är det en förutsättning 
att barnen mår bra.

Som lärare i skolan, i det pedagogiska arbetet med barn, är det av betydelse att kunna 
känna igen hur barn uttrycker stress och känna till vilka sociala stressorer som kan 
finnas i skolan. De sociala stressorerna behöver oftast inte motarbetas med hjälp av 
pengar och kan därför bearbetas oavsett vilken ekonomisk situation skolan har. Den 
fysiska miljön, såsom belysning, buller, klassrummets storlek och så vidare, är 
svårare för den enskilde läraren att påverka. Därför är denna undersökning begränsad 
till att titta på den psykosociala miljön i skolan och huruvida lågstadiebarnen 
uttrycker stress i skolan och i vilka situationer.

Resultatet ska byggas på undersökningen av barnens eget perspektiv på situationer 
som de upplever som svåra eller jobbiga i skolan. Eftersom det kan vara svårt för 
barn i 9-årsåldern att definiera begreppet stress, undviks det begreppet i intervjuerna 
med barnen. Barnens perspektiv och lärarnas perspektiv ska komma fram genom 
intervjuer. Barnen intervjuas i grupp, tre och tre, och lärarna intervjuas genom ett 
samtal med dem tillsammans. Resultatet av intervjuerna ska sedan kopplas till den
litteratur som finns i ämnet.

Det finns få andra uppsatser som är fokuserade på lågstadiebarn. Däremot finns det 
en del arbeten som behandlar äldre barns syn på stress. Andersson och Blomberg 
(2009) behandlar hur unga tjejer upplever och hanterar skolans stress. Även Novak 
(2012) undersöker gymnasieelevers grad av stress i skolan. Där har både intervjuer 
och enkätundersökningar används. Eftersom det kan vara svårt att utforma enkäter 
till yngre barn och att få dem att svara utförligt anses intervjuer vara en mer lämplig 
metod. I en intervjusituation har intervjuaren också möjlighet att iaktta gester och 
kroppsspråk från barnen som kan förtydliga det de säger eller visa på saker de inte 
säger.

Tiden är knapp för lärarna i skolan och det finns ytterst få tillfällen för intervjuer och 
diskussioner med barnen i små grupper. Därför anser jag att mitt arbete kan vara 
betydelsefullt för andra lärare i skolan, oavsett om det är yngre eller äldre barn som 
undervisas. Barns tankar kring skolrelaterade situationer är viktiga att ta till vara på i 
vår dagliga kontakt med dem och för att öka förståelsen för deras tänkande och 
resonerande. Ju bättre förståelse vi har för barnen i skolan, desto bättre blir relationen 
och kontakten. En bra kontakt skapar en god undervisningsmiljö skriver John 
Steinberg i sin bok ”Världens bästa fröken” (2004) (Kindenberg, 2005).
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2 BAKGRUND

Stress är ett begrepp som ständigt är aktuellt. Forskare undersöker vad den ökade 
mängden sjukskrivna med stressrelaterade symtom beror på, hur de kan behandlas 
och undvikas. Som lärare i skolan, i det pedagogiska arbetet med barn, är det av stor 
betydelse att få en förståelse för hur barnen ger uttryck för stress och vilka sociala 
stressorer som kan finnas i skolan. Här följer en kort historisk tillbakablick, exempel 
på stressorer hos vuxna och barn och information om hur kroppen reagerar. 

Vad är stress och hur reagerar kroppen på stress?

Det finns olika typer av stress och olika människor uppfattar olika 
faktorer som stressande. Kroppen kan reagera på en mängd olika sätt när 
den utsätts för stress. Här följer en kort historisk tillbakablick jämfört 
med idag.

I den medicinska traditionen används huvudsakligen den benämning på stress som 
den ungersk-kanadensiske fysiologen Hans Seyle beskrev på 1940-talet. Han beskrev 
då den förberedelse som kroppen påbörjar när en människa ställs inför ett hot eller en 
utmaning. Kroppen måste mobilisera energi och anpassa sig för att klara av en 
kraftig fysisk ansträngning. Kroppen behöver snabbt bränsle (socker och fettsyror) 
och förmågan att tänka klart är också viktig. Historiskt sett när människorna jagade 
sin egen föda och kunde träffa på farliga djur, behövde kroppen förbereda sig på att 
anfalla eller fly. Samma stressreaktioner framkallas hos den moderna människan. 
Därför blir musklerna mer spända, hjärtat slår snabbare för att kunna pumpa ut mer 
blod och andningen blir häftigare, både vid fysisk och psykisk stress. Vid psykisk 
stress är dessa funktioner oftast helt onödiga men detta sker främst genom inverkan 
av nervimpulser, alltså helt automatiskt. Seyle beskriver kroppens reaktioner i fyra 
steg, alarm, motstånd, utmattning och återhämtning (Rohde, Österberg, 1974).

Peter Währborg är psykolog, psykoterapeut, läkare samt VD för Institutet för 
stressmedicin i Göteborg. Han hävdar att stress i sig inte är någon sjukdom, utan en 
naturlig psykologisk och biologisk reaktion på hot och yttre påfrestningar. Däremot 
kan stress leda till sjukdom om den pågår under lång tid (Läkartidningen, 2010-05-
11).

Vad säger forskningen om skillnader mellan vuxnas och 
barns stressorer och kroppens reaktion?

Det finns både likheter och olikheter mellan barns och vuxnas reaktioner 
på stress. Det finns även likheter mellan vad som gör barn och vuxna 
stressade, även om barn till stor del upplever stress på grund av oss 
vuxna.

Holmes och Rahe har gjort ett försök att mäta mängden stress som 43 olika händelser 
kan generera. Den händelse som hamnar överst på listan och alltså genererar flest 
poäng är en makes död som ger 100 poäng. Denna lista kan överföras på barn och då 
byts ”make” ut mot ”förälder”. Enligt listan är även skilsmässa mellan föräldrar, 
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fängelsevistelse för någon av föräldrarna, personlig skada samt sjukdom hos 
föräldrar och syskon händelser som är en hög stressor hos barn (Miller, 1982). Flera 
av dessa händelser är förknippade med ängslan inför vad som ska hända och det 
okända.

Stress kan uppstå i samspelet mellan individ och omgivning. Ju mer individen måste 
anstränga sig för att klara av en viss påfrestning från omgivningen, till exempel 
prestationskrav, desto större är risken för stressrelaterade symtom. Individens sätt att 
hantera dessa krav blir avgörande för om det ger upphov till stress eller inte 
(Folksjukdomar, 2001). I skolan kan detta fenomen direkt föras över på barns 
reaktioner på de prestationskrav som finns från vuxna omkring dem, till exempel 
från lärare och föräldrar.

När det gäller vuxna kan händelser eller situationer som innebär en oönskad 
förändring i livssituationen ge upphov till psykisk smärta, nedstämdhet och oro. Det 
kan till exempel vara separation, dödsfall av någon närstående eller svår kränkning. 
Det är om reaktionen blir djup och pågår under en längre tid än förväntat som vi talar 
om sjukdom, en anpassningsstörning (Läkartidningen, 2010-05-11). Seyles teori 
bygger också på att människans kropp och känsloliv tål traumatiska situationer till en 
viss gräns, men att det kan bli överbelastning (Miller, 1982).

Det kan skapa stress att tillhöra en grupp med låg status, samt att inom en grupp vara 
den med låg status. Barn som känner att de inte riktigt passar in eller som känner sig 
utanför gemenskapen kan känna oro som genererar stress. I en hotande situation 
händer det att barn reagerar med att svara trotsigt och störta därifrån vilket visar på 
den medfödda skyddsmekanismen att anfalla och fly. Den psykologiska stressen är 
alltid förenad med ångestupplevelser och bakom den tuffa, aggressiva fasaden finns 
en stark ångest och osäkerhet hos barnet (Rohde, Österberg, 1974).

Positiv och negativ stress

Stress kan både vara utvecklande för oss och leda till sjukdom.

Stress utmålas ofta som något dåligt, men våra stressreaktioner har ett 
överlevnadsvärde. Utan våra stressreaktioner skulle vi inte anta utmaningar och lösa 
problem och utan dem hade inte heller hjärnan utvecklats.

Stressen har ett syfte även för den moderna människan. Den gör oss beslutsamma, 
koncentrerade och starka när kroppen ställer in sig på vad som komma ska. Våra 
kroppsliga funktioner finjusteras för den handling vi behöver utföra (Allt om 
vetenskap, 2007-11-16). Problemet är att vi varvar upp och mobiliserar energi som vi 
inte behöver eftersom det sällan är fysisk aktivitet som behövs när vi till exempel 
inte känner att vi har kontroll över situationen eller har tidspress.

Förr i tiden laddade kroppen ur under flykten. Adrenalinnivån ökade inför flykten 
eller anfallet för att sedan minska när kroppen väl sattes i rörelse. Nu har den fysiska 
urladdningen mer eller mindre försvunnit eftersom kroppen förbereder sig för en 
kamp som aldrig kommer. Det är då stress kan göra oss sjuka. Kontinuerlig stress
stör anabolismen i kroppen, det vill säga den renoverande och återuppbyggande 
verksamheten i kroppen. Stress kan också ge upphov till en störning mellan kroppens 
egen reglering mellan avspänning och anspänning (Allt om vetenskap, 2007-11-16).
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Vad är skolrelaterade faktorer som kan orsaka stress hos 
barn?

Vilka faktorer som barn upplever som stressande i skolan är individuellt, 
men ofta handlar det om en rädsla för det okända och för att misslyckas. 
För att barnen i skolan ska kunna utvecklas och i lugn och ro ta till sig av 
den kunskap som förmedlas, måste skolan vara en lugn, strukturerad och 
trygg miljö att vistas i.

Det finns en mängd situationer i skolan som kan upplevas stressande för barn. Ett 
barn kan känna rädsla inför att berövas stöd och där känslan av osäkerhet i samband 
med detta blir en stressor. I skolan handlar det om rädslan för att misslyckas med ett 
prov eller att svara fel på en fråga. Rädslan finns då inför att förlora stödet från 
läraren. En större faktor är barns rädsla för att förlora stödet från sina kamrater på 
grund av att känna utanförskap eller att vara annorlunda. Barn kan också känna 
rädsla inför plötsliga förändringar vilket i skolan kan vara när skolklockan ringer och 
barn skyndar till eller från en lektion, eller när den ordinarie läraren är frånvarande 
och det sker många byten av personal. Tvånget att leva upp till orealistiska 
förväntningar är en mycket stark stressfaktor hos barn och är något som föräldrar och 
lärare ständigt måste påminnas om. Vuxna måste sätta upp sina mål med 
utgångspunkt från vad barnen är, inte vad de önskar att de är (Miller, 1982).

En bra och fungerande skola har en tydlig struktur och flexibilitet samtidigt som det 
finns lyhördhet, ordning och tydighet menar John Steinberg, föreläsare, författare 
och fil.dr i pedagogik (Kindenberg, 2005). Det behövs en kombination av kärlek och 
struktur för utveckling och lärande. Tydliga regler ger tillit och bidrar till en miljö 
där det finns koncentration, inlärning och utveckling. Samtidigt som det måste finnas 
en flexibilitet måste vissa grundregler finnas som alltid följs. Även i en rapport från 
Skolhälsovården 1997 skrivs det om normlösheten i skolan som en bidragande faktor 
till ökad osäkerhet och ångest i skolan. Barn och ungdomar måste veta var gränserna 
går för vad som kan accepteras i skolan. Skolhälsovårdens rapport menar också att 
mobbning minskar om vuxna i större utsträckning finns ute på rasterna (Strandell, 
1997).

Ett konkret och tydligt bemötande mot barnen skapar trygghet och ett växande 
ansvarstagande som i sin tur genererar kraft och glädje hos barnen. När läraren inte 
bara talar om vad som ska göras utan även skriver upp det på tavlan kan barnen 
utveckla sin förmåga att ta ansvar eftersom de då inte behöver fråga efter vad nästa 
steg är utan själva kan gå vidare med sitt arbete (Kindenberg, 2005).

Hjelm, Alfven och Östberg (2007) gjorde en grundlig undersökning av skolbarns syn 
på stress i skolan 2002-2003. De genomförde enkätundersökningar med 2588 elever i 
åldrarna 10-18 år. Resultatet från den undersökningen visade att bland de äldre 
eleverna var prestationskrav i skolan var en stressor. Eleverna blev tillfrågade om de 
tyckte att de arbetade i lagom takt. De som då svarade att de ville ha ett lägre tempo, 
antogs känna sig stressade av arbetstempot. Andra tydliga stressorer som framkom 
av undersökningen var att bli illa behandlad av lärare samt osäkerhetskänsla och 
rädsla för trakasserier. Detta visade sig med huvudvärk och magont hos barnen, i 
vissa fall varje vecka. Bland de yngre barnen i undersökningen var osäkerhetskänslan 
och rädslan för trakasserier klart dominanta stressorer. 
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3 SYFTE

För att kunna skapa ett motiverande och lärande klimat i skolan är det viktigt att 
barnen känner sig trygga med sin omgivning. Som lärare i det dagliga arbetet med 
barnen är barnens egna tankar kring vad som får dem oroliga och osäkra av vikt för 
att skapa förståelse.

Syftet med undersökningen är att visa hur lågstadiebarn kan ge uttryck för stress i 
skolan och vilka psykosociala stressorer som finns i skolan, sett ur barnens och deras 
respektive lärares perspektiv. 

FRÅGESTÄLLNING

 Hur ger lågstadiebarn uttryck för stress?
 I vilka situationer upplever lågstadiebarn stress i skolan?
 Hur uppfattar lärarna lågstadiebarnens uttryck för stress i skolan?
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4 METOD

Barnen som ingår i undersökningen går på en stor skola, med elever i årskurs 0-9 i 
tre paralleller, i en stad på ostkusten. Skolgården är stor och kuperad där lärarna turas 
om att vara rastvakt enligt ett schema. Klasserna i undersökningen består av 21 
respektive 20 elever. Eleverna i den ena klassen har träffat mig i fem veckor då jag 
gjorde min praktik hos dem, medan den andra klassen endast sett mig i korridorerna. 
Klasserna har arbetat kontinuerligt med värdegrundsarbete i årskurs 1 och 2 men inte 
nu i årskurs 3. Undersökningen bygger på barnens syn på situationer som kan 
uppfattas som stressande. Därför blev första steget att göra observationer i de två 
årskurs 3 där barnen senare skulle intervjuas. Observationstillfällena varade i tre 
klocktimmar per klass då de situationer som uppstår observerades. Det finns två 
huvudsakliga skäl till att resultatmaterialet inleddes med observationer. Dels får 
intervjuaren då inblick i situationer som kan uppstå, dels får de som ska intervjuas 
lära känna intervjuaren lite.  Detta underlättar vid intervjun senare enligt Doverborg 
och Pramling (2012). Utifrån observationerna kunde sedan frågeställningar 
konstrueras. 

I undersökningen användes en öppen intervju där intervjuaren ställde vida och öppna 
frågor och respondenten (den tillfrågade) fritt kunde utveckla sina tankar. Den 
tillfrågade hade också möjlighet att beskriva sammanhang som hon eller han tyckte 
var betydelsefulla. Det är viktigt att respondenten får beskriva sin bild av 
verkligheten. Olika respondenter kan dock beskriva samma sak på olika sätt. Därför 
kan det också bli svårare att tolka resultatet med en öppen intervju. Det kan avhjälpas 
genom att intervjuaren sammanfattar det respondenten sagt för att förtydliga att det 
uppfattats korrekt. I den öppna intervjun är det också viktigt att intervjuaren försöker 
närma sig respondentens sätt att tänka (Lantz, 1993).

Intervjuerna spelades in med en videokamera, med linsskyddet på, för att endast 
fånga ljudet. Det medförde att intervjuaren kunde koncentrera sig fullt ut på vad som 
sades i intervjun och visa sig intresserad och uppmuntra barnen om det var
nödvändigt utan att behöva tänka på att föra anteckningar. En del personer kan känna 
sig obekväma om de vet att de blir filmade. Genom att endast spela in ljudet kunde 
detta undvikas.

Vid intervjuer är det också av betydelse att registrera kroppsspråk, miner och annat 
som kan förmedla saker som inte sägs med ord (Doverborg, Pramling, 2012). Därför 
fördes anteckningar om detta efter varje intervjutillfälle.

Vid dagen för intervjuerna fick barnen veta att syftet var bli underlag för min ”läxa”. 
Barnen fick veta att intervjuerna skulle spelas in, men att deras identiteter skulle 
förbli skyddade. Det bestämdes också att det som sades under intervjuerna skulle 
stanna där, det vill säga barnen skulle inte berätta för någon vad någon annan sagt. 
Däremot var det självklart tillåtet för barnen att berätta för sina föräldrar vad de 
själva pratat om. Det var frivilligt för barnen att delta i intervjun.

Barnen deltog i intervjun tre och tre i slumpvis utvalda grupper. Beslutet att inte låta 
klassläraren göra gruppindelningen bygger på att undvika förutfattade meningar 
angående vilka barn som skulle fungera bäst ihop i intervjusammanhang. När barn 
intervjuas i grupp är det viktigt att se till att alla barn får möjlighet att säga sitt. Vissa 
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barn är mer pratglada än andra och det är lätt att falla in i invanda roller i gruppen. 
Intervjuaren måste vara införstådd med att så kan vara fallet och ta hänsyn till detta 
(Doverborg, Pramling, 2012).

Intervjun startade med en öppen, allmän fråga, med efterföljande följdfrågor:

 Finns det någon situation i skolan som du tycker är extra svår eller jobbig?
 Hur tänker du då?
 Hur känns det då? På vilket sätt?
 Hur reagerar din kropp? Var i kroppen känns det då?

I de fall när barnen hade svårt att komma på något efter några minuter ställdes mer 
direkta frågor kring situationer som observerats. Exempel på dessa situationer var: att 
komma till skolan på morgonen, rasten (kompisar, något att göra), genomgång i 
klassrummet, berätta eller svara inför klassen, arbeta självständigt, idrott och äta i 
matsalen. När barnen svarade att den fysiska miljön upplevts som jobbig på något 
sätt, har detta inte tagits med i redovisningen eftersom undersökningen inte var 
avsedd att undersöka den fysiska miljön.

Dessa typer av frågor ingår i ett strukturerat samtal menar Doverborg och Pramling 
(2012). Då kan frågorna inte detaljplaneras i förväg, utan intervjuaren är fokuserad 
på vart samtalet ska leda och styr frågorna dit under samtalets gång. Eftersom det 
kan vara svårt för 9-åringar att definiera begreppet ”stress”, användes inte det 
begreppet under intervjun. 

Syftet med undersökningen är också att se på klasslärarnas syn på hur barnen ger 
uttryck för stress i skolan. Lärarna fick svara på två frågor via e-post som sedan 
följdes upp av ett samtal med klasslärarna där ljudet också spelades in.

Frågor till klasslärarna:

 Hur uppfattar ni att era elever ger uttryck för stress i skolan? (Vilka signaler 
ser ni?

 I vilka situationer ser ni dessa signaler?

När lärarna gett sin syn på barnens uttryck för stress tillkännagavs vad som kom fram 
under barnintervjuerna. Klasslärarna visste alltså inte på förhand vad barnen svarat 
på frågorna. Syftet med detta förhållningssätt är att klasslärarna skulle ha så lite 
förutfattade meningar som möjligt om hur barnen tänker och upplever situationer i 
skolan.

Ur etisk synvinkel har hänsyn tagits till barnens integritet genom att vårdnadshavarna 
informerats via veckobrev innan undersökningen startade. Barnen har också 
informerats om deras roll i undersökningen och vad resultatet ska användas till. 
Deltagande har skett på frivillig basis och det finns möjlighet för barnen att avbryta 
intervjun om så önskas. Barnens namn registreras inte och den enda som lyssnar på 
inspelningen är författaren som också raderar inspelningen när uppsatsen är 
färdigställd. Dessa aspekter är viktiga att tänka på i intervjusammanhang enligt 
Kvale och Brinkmann (2009). Även klasslärarna deltar på frivillig basis och även 
deras identiteter skyddas.

Inspelningarna lyssnades igenom och de delar som var väsentliga för syftet och 
frågeställningarna transkriberades i skrift. Svaren kategoriserades så att resultatet 
kunde visa vilka situationer som är de vanligaste stressorerna enligt barnen. Barnens 
svar jämfördes också med klasslärarnas.  
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Hänsyn togs till reliabiliteten där frågor eller svar kan misstolkas i en 
intervjusituation. Barnens aktuella ”dagsform” måste tas i beaktande eftersom att 
händelser som nyligen inträffat har en förmåga att vara det som barn vill prata om 
först (Stuka’t, 2011). Mer om detta i diskussionen där även validiteten av resultatet 
behandlas.

Analys

Vid observationstillfällena har ett urval gjorts på vilka situationer som skulle kunna 
vara stressorer för barnen. Hänsyn har då tagits till den litteratur som finns med i 
bakgrundsmaterialet och till de teorier som beskrivs där. Eftersom rädsla kan skapa 
oro och det i sin tur kan skapa stressrelaterade symtom har även situationer där 
barnen uttryckt rädsla för något, tolkats som en stressor. I de situationer där barnen 
uttryckt brist på tid har detta tolkats som en brist på kontroll, vilket kan vara en 
stressframkallande faktor.
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5 RESULTAT

För att redovisa vad resultatet av intervjuerna blev är resultatkapitlet indelat i två 
delar efter barnens respektive klasslärarnas intervjuer. Inom varje del redovisas de 
aspekter som framkom under intervjun som motsvarar syftet, det vill säga vilka 
psykosociala situationer som barnen uttrycker är extra svåra i skolan. 

I bilaga 1-2 följer ett schema som visar exakt vad de olika grupperna har svarat. 
Vissa grupper svarade direkt på den första, öppna frågan medan andra grupper 
behövde viss vägledning olika situationer föreslogs och frågan uppkom om någon av 
dessa var extra svår eller jobbig. 

Hur ger lågstadiebarn uttryck för stress?
I vilka situationer upplever lågstadiebarn stress i skolan?

- Finns det någon situation eller något som du tycker är extra jobbigt eller 
svårt i skolan?

- Hur känner du då?
- Var i kroppen känns det?

Att hantera bråk och konflikter

När det gäller bråk och konflikter, som var den situation som barnen upplevde som 
mest jobbig i skolan, handlar det både om osäkerhetskänsla när konflikt uppstår och 
behovet av att ha hjälp av en vuxen att reda ut konflikten. Det handlar även om att 
lektionstid går åt till att reda ut konflikten och därmed känner barnen en frustration 
över att inte hinna klart det planerade arbetet.

Endast fyra grupper, det vill säga 12 av 40 barn, nämner inte bråk eller konflikt som 
en jobbig situation. Det kan handla om att själv hamna i bråk eller att se någon 
kompis hamna i bråk.  Rasten är den situation då flest bråk utbryter, men det kan 
även vara på vissa lektioner såsom idrotten eller slöjden. Ett barn säger ”Det är 
tråkigt att se när kompisarna bråkar med varandra”. Känslor som kommer på tal 
angående att se eller vara delaktig i bråk och konflikter är oro, ledsamhet, ont i 
magen och klump i magen. Barnen uttrycker även oro för att inte hitta någon vuxen 
när bråk utbryter. 

När bråk utbryter på rasten händer det att konflikten behöver redas ut på lektionstid, 
direkt efter rasten. Detta är också något om barnen tycker är jobbigt. ”Det är stressigt 
när det händer något. Då kan ju inte alla reda ut det samtidigt och vi måste ta det i 
smågrupper. Det slösar tid.” säger en pojke, medan en flicka säger:” Ibland när vi ska 
ha något kul som fredagsmys brukar vi inte hinna med det när vi ska prata om något 
bråk”. Ett fåtal av barnen säger även att de känner oro på morgonen inför att gå till 
skolan om det är så att de varit i konflikt dagen före, som inte bearbetats. 
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Att inte hinna klart eller hamna efter i arbetet

Det finns andra situationer än att reda ut konflikter som kan göra att barnen känner 
att de inte hinner göra klart det planerade arbetet. Vissa barn arbetar långsamt och 
vet att de har svårt att hinna klart på lektionen och att de då kan få läxa. För en del 
barn är det viktigt att ligga långt framme i boken i jämförelse med kamraterna. När 
barnen behöver hjälp med något och räcker upp handen kan väntan på hjälp bli lång 
under vissa lektioner. Barnen upplever då att de inte kan arbeta i det tempo som de 
vill.

Det finns många situationer som barnen tycker är jobbiga med anknytning till 
prestationskrav från vuxna. Några barn uttrycker oro för att hamna efter i läroboken 
på grund av sjukdom eller att de tycker att det är svårt att arbeta självständigt. Då får 
barnen ibland i läxa att göra klart och det uttrycker de en oro inför. En pojke 
förklarar: ”Det är jobbigt för jag kanske måste göra 10 sidor eller kanske mer. Då är 
det jobbigt för jag vill ju hinna klart. Då blir jag lite stressad.” En annan pojke som 
tycker att det är jobbigt att räkna i matematikboken säger: ”Då får jag tänka faktiskt 
väldigt länge ibland och så får jag lite hjälp.” Ett fåtal barn uttrycker oro inför att få 
sina arbeten rättade av läraren. Då är det känslan av det är besvärligt att behöva rätta 
sina fel och därmed inte kunna arbeta vidare som kommer fram.

Trots att klasserna som barnen går i inte är särskilt stora, de är ca 20 elever i 
klasserna, uttrycker barnen att det är jobbigt att vänta på sin tur. Det kan gälla i 
klassrummet om det är något de inte förstår i boken eller om de är klara med ett 
moment och vill veta vad de ska göra härnäst. Det kan även gälla slöjdlektioner eller 
andra praktiska moment. Barnen tycker att det tar för lång tid att få hjälp och att det 
”slösar tid” och de känner frustration över att de inte kan arbeta vidare. Några av 
barnen som inte upplevde detta som ett problem uttryckte att det blev en möjlighet 
till vila när de fick vänta på sin tur. 

Att sitta stilla

Även 9-åringar kan tycka att det är besvärligt att sitta stilla i klassrummet när läraren 
gör genomgångar som barnen tycker tar lång tid. Ett barn uttryckte sig enligt följande 
angående när läraren går igenom något i helklass: ”Det är jobbigt att sitta stilla. Det 
är långtråkigt och mina ben vill röra på sig”.

Att prata/ berätta inför klassen

Flera situationer som barnen beskriver har att göra med prestationsångest. Många av 
barnen uttrycker oro inför att prata inför klassen. 9 av 12 grupper nämner denna 
situation på ett eller annat sätt. När de ska svara på en fråga som de upplever som 
svår är de rädda för att svara fel. De är då rädda för att någon ska skratta. Under 
intervjun tillfrågades barnen om det brukar vara någon som skrattar när någon inte 
kan svaret eller behöver hjälp. Barnen svarade då att det nästan aldrig händer men att 
de ändå känner oro inför att det ska hända. Rädslan visar sig bottna i att de inte vill 
göra bort sig eller att kompisarna ska skratta. Känslor som beskrivs är klump magen, 
rädsla för att någon ska skratta, pirrigt, nervöst och pinsamt. Frustrationen att inte 
komma på svaret på en fråga beskriver ett barn på följande sätt. ”Ibland kan det vara 
såhär. Nej, vad var det nu? Jag kommer inte ihåg och alla stirrar på mig.” Ett annat 
barn säger: ”Jag vill komma på svaret. Det känns i benen och de blir sprattliga.” och 
”Det känns som att alla andra kan och inte jag.”
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Att inte få vara med/ utanförskap

Med anledning av att rasterna ofta verkar vara förknippade med konflikter och bråk 
pratade vi om hur vanligt det är att de har någon att leka med och något att göra på 
rasten. De flesta barnen berättar att de har kompisar och något att göra på rasten, men 
det finns undantag. En flicka berättar om sina funderingar kring kompisar och 
rädslan för att inte få vara med eller ha någon att leka med. ”Ibland så när jag bönar 
(ber, författarens anmärkning) så tänker jag såhär, att när jag går till skolan vill jag 
leka med någon.” Hon beskriver att hon får ont i magen och en klump i magen när 
hon känner sig utanför. På lektionen inför en rast, känner hon att hon måste skynda 
sig att fråga någon så att hon har någon att leka med. Hon blir ledsen av att känna sig 
utanför och säger: ”Ibland så vill jag gråta, men det är pinsamt. Ibland hemma så 
gråter jag.” Det visar sig att hon inte vågar gråta i skolan med rädsla för att 
kompisarna ska skratta.

Flera andra flickor blir ledsna och känner sig utanför när andra viskar eller har 
hemligheter runt omkring dem. De får också ont i magen. En lösning verkar vara att 
”inte bry sig” men de säger att det är svårt. ”Man får en klump i magen och vill inte 
göra någonting”.

Att ha ont om tid

Att ha ont om tid är något som barnen själva förknippar med ordet stress. I de fall när 
barnen använde begreppet stress handlade det om tidsbrist. Både att inte hinna klart 
på lektionen, men också att byta om och duscha i samband med idrottslektioner. Ett 
barn uttryckte detta på ett mycket målande sätt: ”Det är så mycket rörelse. Det är typ 
som uppvärmning. Man springer upp och ner och stressar. Man ska klä på sig på typ 
10 minuter. Vilken människa klarar det? Inte ens Stålmannen klarar det!”

Rädsla för äldre elever

Det finns både för- och nackdelar med att ha elever från 6 år upp till 16 år på samma 
skola. Det visar sig att ett flertal barn känner rädsla och oro över att möta elever från 
högstadiet i korridoren, i matsalen eller ute. Barnen berättar om tillfällen när de suttit 
nära högstadieeleverna i matsalen och att ”det inte var kul att sitta där då”. Trots att 
det råder rökförbud på skolan händer det att de äldre eleverna står bakom någon 
byggnad och röker i smyg. Då är barnen rädda att gå förbi dem. De uttrycker rädsla 
för att någon ska säga eller göra något. 
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Hur uppfattar lärarna lågstadiebarnens uttryck för stress i 
skolan?

-Hur uppfattar ni att era elever ger uttryck för stress i skolan? (Vilka 
signaler ser ni?)

-I vilka situationer ser ni dessa signaler?

Konflikter

Lärarna upplever att det ofta är i de ”fria situationerna” som konflikter uppstår och 
att barnen då blir lättretliga. Det kan vara i situationer som på rasten eller vid slöjd 
och idrott. Ibland är det småsaker som gör att det blir konflikt som kanske barnen 
hade hanterat annorlunda i ett annat sammanhang. Med anledning av att barnen 
uttrycker en rädsla över att inte hitta någon vuxen på skolgården när konflikt uppstår, 
säger klasslärarna att de upplever att ibland ”duger det inte” med en annan lärare vid 
konflikt, utan man vill reda ut det med den egna läraren. Det kan handla om 
tryggheten i att prata om svåra saker med någon man känner förtroende för. Den ena 
klassläraren brukar försöka kontrollera hur viktigt det är att reda ut konflikten med 
hjälp av vuxen. Barnen har ibland en tendens att tycka att det är enklare om läraren 
reder ut bråket, än om de gör det själva anser klasslärarna.

Arbetsro

En annan situation där lärarna upplever att barnen är stressade är när de inte förstår 
en uppgift, till exempel i läroboken. Tankarna kan då ”låsa sig helt” som en lärare
uttrycker. ”Då hjälper det att prata nästan överdrivet lugnt och sakta och säga till de 
andra att de inte kan få hjälp just då. Många blir stressade av att det står kompisar 
och hänger över axeln, som kanske vet svaret. Därför är jag noga med att barnen inte 
ska springa runt efter hjälp, utan räcka upp handen och vänta.”

Att ha ont om tid

Att komma sent på morgonen, även om det är föräldrarnas eller skolbussens fel, kan 
vara stressande för barnen anser en lärare. Samma sak gäller när ett barn spelar 
musik med musikskolan på lektionstid och då missar den vanliga lektionen. Barnen 
är rädda att förlora lektionstid att jobba på och därmed hamna efter. Den andra 
läraren instämmer i detta och fyller i med att ”När en elev har varit hemma och varit 
sjuk känner den sig stressad av att komma efter, fast att den får hem läxa att komma 
ifatt.” Läraren tror att detta kan bottna i att en del barn är väldigt tävlingsinriktade 
och att det är viktigt att ”ligga långt fram i boken”.

Att få en tillsägelse/ tillrättavisning

Klasslärarna blev lite förvånade över att eleverna känner oro inför att få sina böcker 
rättade och att få skäll. Lärarna brukar rätta böckerna med blyertspenna för att det 
ska gå att sudda bort sedan. Då syns det inte när det är rättat att barnet svarat fel på 
en fråga. När det gäller att få skäll, kan det bero på vad man säger och inte hur menar 
klasslärarna. Även om rösten inte ändrar tonläge kan det kännas jobbigt att få en 
tillrättavisning.
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Att prata/ berätta inför klassen

När det gäller oron över att prata och berätta inför klassen är det också något som 
klasslärarna är medvetna om. De brukar prata med barnen om detta och förklara att 
det är en förmåga som man behöver träna på. ”Jag brukar berätta för eleverna om hur 
nervös jag var när jag gick i gymnasiet och skulle prata inför klassen. Då tränade 
man inte på detta så mycket i grundskolan så då var jag helt ny på det.” berättar en 
klasslärare. ”Det hjälper barnen att förstå att även äldre barn och vuxna kan känna 
oro inför detta.” Klasslärarna påpekade att de är mycket noga med att tala om att ha 
ett bra klassrumsklimat där det är tillåtet att svara fel eller göra bort sig ibland. 
Lärare kan också säga fel eller göra bort sig på något sätt.

Utanförskap

Den ena läraren har ett annat problem som är stressande. Det gäller ett barn som har 
viss del av undervisningen i en annan grupp. När detta barn ska gå ut på rast känner 
det sig stressat av att han/hon ska komma ut på skolgården efter de andra, och 
därmed gå miste om något. Barnet visar då viss aggression och har svårt att styra sina 
impulser.

Andra tecken/signaler som lärarna tolkar som stressymtom är huvudvärk, ont i 
magen eller svårigheter i att koncentrera sig. En av lärarna säger: ”En del har olika 
krämpor, och när de återkommer för ofta kan man ju undra vad det står för. Är de 
stressade eller behöver de vuxenkontakt?”
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6 DISKUSSION
Diskussionen är indelad i flera delar, först kommer en metoddiskussion och en 
resultatdiskussion, för att sedan följas av några slutord och tankar kring fortsatt 
forskning.

Metoddiskussion
Förhoppningen var att genom intervjuer med lågstadiebarnen få ta del av deras 
tankar kring situationer som de upplever stressande. Det visade sig vara mycket 
enkelt att få kontakt med barnen och få dem att berätta öppet om hur de upplever 
situationer i skolan. Barnen visste inte att syftet med studien var att studera endast de 
psykosociala situationerna, så självklart berättade de även om hög ljudnivå, trång 
hall, kompisar som pratar på lektionerna och andra saker som de upplever som 
jobbiga i skolan. När en psykosocial situation kom på tal var det inte svårt att fånga 
den och fråga vidare om just den situationen. Intresse visades självklart för om 
barnen pratade om andra saker i intervjun, för att få barnen att känna sig 
betydelsefulla och att de verkligen blev tagna på allvar. En mycket viktig faktor i att 
samtala med barn enligt Doverborg och Pramling (2012) är att visa sig genuint 
intresserad av vad barnen har att säga och att se till att inga störande faktorer såsom 
ringande telefon och annat stör. Om intervjuaren ställer följdfrågor, och bekräftar det 
barnet berättat visar det på intresse och engagemang från intervjuaren. Det bidrar 
också till att säkerställa att svaret uppfattats på rätt sätt.

En aspekt som måste tas i beaktande vid intervjuande av barn är att mycket av 
informationen är baserad på ”dagsformen” av barnen. Det vill säga om en specifik 
situation har uppstått nyligen har den en tendens att dominera barnens tankar. Det 
visade sig vid observationerna att den ena klassen har haft problem med konflikter 
med några enstaka elever. Den klassen svarade mycket riktigt att konflikter var något 
de tyckte var jobbigt. Endast en grupp in den klassen nämnde inte konflikter över 
huvudtaget. Både att vara delaktig i en konflikt själv, men även att se andra hamna i 
konflikt och sedan reda ut det. Om intervjusituationen hade skett vid en annan 
tidpunkt kanske resultatet hade blivit ett annat.

Intervjun har till stor del tolkats under själva intervjun eller i direkt anslutning till 
intervjutillfället. Genom att ställa följdfrågor under själva intervjun och sammanfatta 
det barnen har svarat, har barnens svar tolkats och bekräftats att de tolkats på rätt 
sätt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är detta viktiga kvalitetsaspekter för en 
intervju. Detta tillsammans med god kännedom om hur barnens skoldag såg ut
medförde att det fanns kunskap om vad det skulle frågas om. Resultatet kan därmed 
visa vad just de här barnen upplever som jobbiga situationer i skolan. Man ska vara 
medveten om att det är 40 barn som intervjuats och deras svar kan knappast vara 
likvärdiga med vad lågstadiebarn i stort tycker och känner, endast vad större delen av 
årskurs 3- eleverna på den här specifika skolan tycker. Vidare intervjuades barnen i 
grupper om tre och tre, då det är svårt att säga huruvida de har påverkats av varandra 
i sitt svar eller inte. Rollerna inom gruppen kan ha betydelse för hur samtalet fortgår. 
Det fanns medvetenhet om detta i intervjusituationerna och har motverkats genom att 
försöka se till att alla barn i varje grupp fått möjlighet att säga sin åsikt. Dessutom 
var alla deltagare medvetna om att det som sades under intervjun var något som bara 
gruppmedlemmarna visste om.
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Klasslärarna var ovetande om resultatet från intervjuerna till efter att de hade 
besvarat mina frågor. Tanken med detta förfarande var att de inte skulle vara 
påverkade av barnens svar när de själva skulle svara på frågorna. Barnens klasslärare 
har fått mindre tid och uppmärksamhet i undersökningen eftersom den var tänkt att 
spegla barnens perspektiv. Det är ändå intressant att få en liten inblick i vilka 
signaler lärarna ser på barnen gällande stress och i vilka situationer. Lärarna fick via 
e-post besvara två frågor som sedan följdes upp under ett samtal. Oförutsedda 
händelser såsom sjukdom medförde att samtalet med lärarna genomfördes sent under 
arbetet med uppsatsen, vilket resulterade att deras svar via e-post var viktiga för att 
resultatet skulle kunna bearbetas i tid. Vid samtalet redovisades även vad barnen 
svarat vid intervjuerna. 

Resultatdiskussion
Den situation som ägnades mest uppmärksamhet under intervjuerna var att handskas 
med bråk och konflikter. Barnen uttrycker mycket oro över att själva hamna i bråk, 
men också över att se andra bråka. De vågar inte alltid gå in och bryta bråket och då 
är det viktigt med hjälp från någon vuxen. Skolhälsovårdens rapport från 2007 visar 
att mobbning och trakasserier minskar med fler vuxna ute på skolgården (Strandell, 
1997). Skolan där undersökningen till denna uppsats gjordes har ett system med 
rastvakter. Lärarna på skolan turas om att vara ute på rasten för att kunna hjälpa till i 
olika situationer. Rastvakten har ett gult band på sig för att synas bra. Ändå upplever 
vissa barn att det kan vara svårt att hitta en rastvakt vid behov. En skolgård är stor 
och det finns alltid ställen som är mer undanskymda än andra, där saker kan ske utan 
uppsikt.

Det finns flera olika program gällande värdegrundsarbete som skolor kan arbeta med. 
Skolan, där undersökningen är gjord, har arbetat med värdegrunden i årskurs 1 och 2, 
men inte nu i årskurs 3. I värdegrundsarbetena finns mallar för hur konflikter kan 
hanteras som barnen får träna på. Det ingår också samarbetsövningar som stärker 
gruppkänslan, tips på hur känslor kan hanteras med mera. Eftersom den medfödda 
skyddsmekanismen i en hotande situation är att anfalla eller fly enligt Rohde och 
Österberg, kan det vara av betydelse att lära sig att styra sina impulser med hjälp av 
till exempel värdegrundsarbete. Klasslärarna är överrens om att värdegrundsarbete är 
mycket viktigt för sammanhållningen i klassen och för att träna barnen i ett socialt 
samspel. De skulle vilja arbeta mer kontinuerligt med värdegrundsarbete, men just 
nu är det de nationella proven och arbetet inför dem som står i fokus, vilket de tycker 
är synd. 

När det gäller barnens frustration över att vänta på sin tur brukar lärarna tänka på att 
undvika onödig väntan genom att skriva upp på tavlan vad nästa steg är så att 
eleverna själva kan ta ansvar för sitt arbete, precis som Steinberg tipsar om i sin bok 
”Världens bästa fröken” (2004) (Kindenberg, 2005). Samtidigt är självständighet 
något som barnen måste träna på anser klasslärarna.

Lärarna blev förvånade över en del av svaren, medan de hade kunnat förutsäga andra 
svar. I vårt samtal framkom att en anledning till att barnen hade så lätt för att prata i 
intervjuerna, kan vara att de sällan får tillfälle att prata ostört med en vuxen. Både 
hemma och i skolan kan det vara sällsynt att barnen får tillfälle att i lugn och ro prata 
med någon vuxen utan att bli avbruten. Klassläraren i den klass där barnen 
övervägande tyckte att konflikter och bråk var ett stort problem, ansåg också att detta 
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är något som barnen blir stressade av. Hon märker av magont och huvudvärk bland 
barnen i samband med att det inträffar många konflikter. Det tyder på att såväl barn 
som vuxna tycker att konflikter kan vara jobbigt. Även klasslärarna upplever en viss 
frustration över att lektionstid går åt till att reda ut konflikter. I vissa perioder tar 
detta mer tid än i andra. 

Barnen nämner själva ordet stress vid situationer där de upplever tidspress. När vi 
känner att vi inte har kontroll över en situation, till exempel när vi inte hinner det vi 
ska på utsatt tid, varvar kroppen upp och mobiliserar energi som sedan inte laddas ur, 
vilket kan göra kroppen spänd under en längre tid som leder till trötthet (Allt om 
vetenskap, 2007-11-16). Detta kan vara en anledning till att barnen upplever en 
sådan situation som extra jobbig.

En pojke säger att det är jobbigt att sitta stilla vid genomgång i klassrummet som han 
tycker tar lång tid. Detta kan härledas till att han förväntas klara sitta stilla och 
lyssna. Prestationskraven från omgivningen blir stora och han känner en oro i 
kroppen och benen ”vill röra sig”. Han har problem att leva upp till kraven och det 
uppstår en stressliknande situation (Folksjukdomar, 2001).

Vissa flickor nämner utanförskap och rädsla inför att inte få vara med, som något de 
tycker är jobbigt i skolan. Utanförskap gör att de känner oro vilket kan skapa stress 
enligt Rohde och Österberg (1974). Utanförskap handlar både om att inte passa in 
och om rädslan att bli lämnad ensam hävdar Miller (1982) vilket kan vara orsaken till 
att främst flickor bildar grupperingar där banden ibland är mycket starka. Flickorna 
säger att de har svårt att ”inte bry sig” när någon viskar bakom deras rygg. Det är 
något som de har fått höra vid ett flertal tillfällen att de ska göra när en sådan 
situation uppstår, men uppenbarligen är det rådet inte så lätt att följa.

Slutord
Det förvånande i resultatet är att den klass som kände mig mest, det vill säga den 
klass där jag gjort praktik i fem veckor, pratade minst. De barnen hade svårare att 
spontant svara på den första öppna frågan om det finns någon speciell situation i 
skolan som de upplever jobbig, se matriserna på sidan 15-16. Däremot den klass som 
endast träffat mig vid ett fåtal tillfällen, hade lättare för att prata spontant. Det är 
svårt att säga vad detta kan bero på, men om man tar i beaktande att barn oftast 
känner press från oss vuxna som till exempel Miller (1982) beskriver det, kan en 
bidragande orsak vara att barnen i den ena klassen ser mig som en lärare, medan 
barnen i den andra klassen ser mig som en besökare. Problemet med att barnen ser 
mig som en lärare som även gör en bedömning av deras prestation, kan medföra att 
barnen inte vågar prata lika öppet som barnen i den andra klassen. Klasslärarna ansåg 
att vissa situationer, såsom rädd att få skäll eller nervositet över att få sin mattebok 
rättad, inte skulle komma fram om de själva ställt frågan till sina elever.

Situationer som vi vuxna uppfattar som stressande behöver inte alls stämma överrens 
med hur barnen uppfattar dem. Vuxna förknippar ofta stress med bristen på tid, 
vilket även jag trodde att barnen skulle svara. Jag hade en förutfattad mening om att 
bristen på tid när det gäller till exempel att byta om till idrott, eller att passa 
lektionstider efter rast och lunch skulle vara ett större stressmoment för barnen än 
vad det visade sig vara. Med hänsyn till att barnen svarar det som de närmast tänker 
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på i en intervjusituation, kan det mycket väl vara så att andra svar hade kommit fram 
om denna intervju skulle göras om senare. Det skulle vara intressant att återkomma 
till klasserna och göra om intervjuerna senare i vår för att se vad resultatet skulle bli 
då. Eftersom de nationella proven äger rum då och det är något som lärarna känner 
viss stress över, vore det intressant att undersöka om även barnen upplever dem 
stressande.

Jag är mycket tacksam över att ha fått möjlighet att göra denna undersökning under 
min lärarutbildning. Det är av stor betydelse i mitt framtida yrke att få ta del av 
barnens tankar på det här sättet. Att få träna mig i förmågan att samtala med barn 
samtidigt som barnen får tid för att uttrycka sina tankar har gett både barnen och mig 
ett positivt utbyte.

Eftersom lärare har ont om tid att genomföra liknande samtal med sina elever är 
denna undersökning av relevans för yrkesverksamma lärare, eller andra vuxna som 
arbetar med barn. Ju mer kunskap det finns kring barns tankar och funderingar desto 
lättare är det att förstå dem och få ett bra samarbete. Ett bra samarbete leder till en 
bra skolmiljö som i sin tur leder till ökat lärande för barnen.

Till sist vill jag tacka de båda klasslärare som ingått i underökningen. Tack för att jag 
har fått observera era lektioner, låna era elever och er dyrbara tid vid intervjuerna. 
Utan er hade denna undersökning inte varit möjlig!

Jag vill även rikta ett tack även till min handledare Roland Engkvist och examinator 
Mats Lindahl för era synpunkter och konstruktiv kritik under resans gång.
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Bilagor

Klass X

Grupp nr

Svarade på första 
öppna frågan

Behövde 
vägledning och 
fastnade då för 
situationen…

Tog upp en egen 
situation mot slutet av 
samtalet

Känslor som 
beskrevs

1 Bråk på rasten.

Komma till skolan 
med rädsla för att det 
ska bli bråk.

Berätta inför 
klassen.

Jobbigt, 
ledsen, orolig

2 Ta igen det man 
missat och får läxa.

Vänta på sin tur i 
klassrummet.

Svara/berätta inför 
klassen.

Komma till 
skolan om ett 
bråk inte retts 
ut.

Rädslan att få 
skäll.

När någon viskar och 
har 
hemligheter/utanförskap.

Orolighet, 
ledsen, arg, 
klump i 
magen, ont i 
magen.

3 När någon viskar 
eller 
skvallrar/utanförskap.

Att sitta bredvid äldre 
elever i matsalen. 

Svara/ berätta 
inför klassen.

Klump i 
magen, rädsla 
för att någon 
ska skratta.

4 Utanförskap/ att inte 
få vara med.

Att svara fel på en 
lektion.

När fröken ska rätta i 
boken.

Konflikter /bråk i 
skogen.

Klump i 
magen, 
orolighet, 
pirrigt, 
nervöst.

5 När vuxna säger till 
och man har gjort fel.

Arbeta självständigt.

Svara på en 
fråga i 
klassrummet.

Konflikter/ bråk 
vid idrotten.

Vänta på sin tur i 
klassrummet.

Det tar lång 
tid, nervöst, 
pirrigt i 
magen, 
pinsamt, 
frustration.

6 Att svara/ berätta 
inför klassen.

Vara själv på rasten.

Att inte få vara med.

Bråk på idrotten och 
slöjden.

Rädd att svara 
fel, pirrigt, 
knepigt, ont i 
magen, klup i 
magen.
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Klass Y

Grupp nr

Svarade på 
första öppna 
frågan

Behövde 
vägledning och 
fastnade då för 
situationen…

Tog upp en egen 
situation i slutet 
av samtalet

Känslor som 
beskrevs

1 Att komma ifatt i 
boken.

Prata/ berätta inför 
klassen.

Att bli ensam kvar i 
omklädningsrummet.

Jobbigt, ”sådär”, 
lite läskigt, 
otäckt.

2 Bråk på rasten 
och oro över att 
inte hitta någon 
rastvakt.

Reda ut bråk.

Vänta på sin tur i 
klassrummet.

Att få skäll.

Rädsla för att bli 
av med ägodelar 
vid matsalen.

Passera äldre 
elever.

Orolighet, slösar 
lektionstid, 
klump i halsen, 
ledsen, rädd i 
hela kroppen, 
läskigt.

3 Att inte förstår en 
instruktion.

Att göra fel.

Bråk på rasten eller i 
omklädningsrummet.

Lite ledsen, 
orolighet, klump 
i magen, jobbigt 
att se bråk, vågar 
inte bryta in.

4 Berätta inför 
klassen och 
rädsla för att 
någon ska 
skratta.

Byta om till 
idrott (ont om 
tid).

Vänta på sin tur.

Att få skäll.

Att forma 
bokstäver.

Lite ledsamt, 
pirrigt, ont i 
huvudet.

5 Att svara/ berätta 
inför klassen och 
rädslan för att någon 
ska skratta.

Att sitta stilla och 
lyssna länge.

Rädsla för att bli 
av med ägodelar 
vid matsalen.

Rädsla för äldre 
elever.

Pirrigt, ”spring i 
benen”, 
orolighet, lite 
pirrigt.

6 Bråk på rasten. Rädsla för att bli av 
med ägodelar i 
matsalen.

Att bli retad. Orolighet, ”inte 
så kul”, lite 
ledsen, funderar 
och berättar 
hemma.


