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Abstrakt 

________________________________________________________________ 

 
Maria Andersson & Maja Vainio Svensson 

Barn och stress – Strukturens påverkan i förskolan 

Children and stress – Structure effects in preschool  

     Antal sidor: 35 

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka barn och stress i förskolan. Vi har inriktat oss på 

att se hur strukturen i förskolan påverkar barns stress. Det intresserar oss att se om man kan 

undersöka om barn i förskolan är stressade och ifall det har någon koppling till hur förskolan 

struktureras upp. En undersökning om hur förskolan är organiserad när det kommer till miljö, 

aktiviteter, hur uppdelningen av barn och personal ser ut samt hur dagarna planeras upp i 

förskolan kommer även att presenteras. Vi har med hjälp av observationer på fyra förskolor 

samt intervjuer med fyra förskollärare försökt undersöka hur förskolans struktur ser ut och hur 

den påverkar barnen. Tolkningen av vårt resultat har genomförts med hjälp av den litteratur 

som redan finns i ämnet. Vår tolkning av resultatet är att strukturen har en påverkan.  

Resultatet visar att det som möjligtvis påverkar barnens stressnivå på förskolan är om miljön 

på avdelningen erbjuder utrymmen där barnen kan gå undan ifrån den stora gruppen, så som 

många rum eller mindre vrår. Vi anser att man på förskolan måste anpassa antalet aktiviteter 

samt tiden aktiviteterna utförs på de barn man har i sin barngrupp samt vilket humör barnen är 

på. Uppdelningen av barngruppen i mindre grupper har visat sig ha en positiv effekt på 

barnens stress. Pedagogernas schema har en betydelse för barnens stress, då det inte går att 

dela in barnen i mindre grupper om några av pedagogerna är på rast eller gått hem. Samtidigt 

kan pedagogerna bli stressad av att vara ensam med många barn, deras stress kan överföras på 

barnen. Vi har sett att det är viktigt att ha en tydlig planering över vissa rutiner i förskolan, 

exempelvis vid tambursituationer samt vid matsituationerna för att skapa ett lugn i 

barngruppen. 
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Inledning 

I läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2010 kan vi läsa: ”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” 

(Lärarförbundet, 2010, s 7).  Det ingår i förskolans uppdrag att ge barnen en balanserad 

vardag i förskolan. 

Barnombudsmannen (2003) skriver att stress har blivit vanligare hos barn och allt fler påvisar 

tecken på negativ stress. Fler barn och mindre vuxna i grupperna i förskolan kan vara en 

faktor till barns stress och oro. Pedagogerna på en förskola kan gå iväg på rast för att koppla 

av en stund, Men har barnen någon lugn egen tid på förskolan?  Barnen är ofta i en stor grupp, 

hög ljudnivå, många aktiviteter hela dagen. Vi har noterat detta under vår utbildning till 

förskollärare och ville därför gå djupare i ämnet för att se hur strukturen påverkar barn i 

förskolan och även i vilka situationer detta sker. Ellneby (1999) skriver att när det är mycket 

som händer runt barnen utsätts hjärnan av för många sinnesintryck. Det här leder i sin tur till 

att barnet blir spänt, går upp i varv och blir oroligt. Författaren framhåller att det här har gått 

längre ner i åldrarna än vad man tidigare kunnat se. 

Nordin- Hultman (2008) beskriver att förskolans struktur är väldigt styrd av tid och rum. 

Barnen måste exempelvis genomföra en aktivitet under viss tid i begränsat utrymme. Barnens 

lek kan stoppas många gånger under en dag. Det här kräver en stor anpassningsförmåga hos 

barnen som i sin tur kan leda till att barnen blir stressade. Vi vill undersöka förskolors olika 

strukturer för att se vad som påverkar och hur det påverkar barns stress.  

Begreppsdefinition  

Struktur – Hur förskolan är organiserad gällande miljö, aktiviteter, uppdelning av barn och 

personal samt barn- och personals schema samt hur förskolans planering ser ut.  

Vi kommer i vårt arbete att beskriva hur barnen i barngruppen kan agera. Vi kommer då att 

använda oss av begrepp som mycket spring, oro och lugnt. Vi kommer nu att förklara vad vi 

menar med de här begreppen.  

Spring När barnen rör sig snabbt och hastigt i förskolans lokaler. Barnen behöver inte 

nödvändigtvis ha en plan med var dem ska springa. Ofta har barnen en högljudnivå.  
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Oro Vi kommer i vårt arbete att beskriva att gruppen blir orolig eller att barnen blir oroliga i 

kroppen. När barnen blir oroliga menar vi att barnen blir okoncentrerade på det dem gör och 

blir lite rörliga i kroppen. De kan exempelvis börja snurra runt på stolen vid matbordet eller 

gå runt på avdelningen utan att hitta ro i någon aktivitet.  

Lugnt Ibland beskriver vi att det är lugnt i barngruppen eller på avdelningen. Med det här 

menar vi att ljudnivån är låg och det inte uppkommer några konflikter. Barnen verkar nöjda.  

Avgränsning 

Vi är medvetna om att det finns många faktorer som påverkar barnens stress så som 

pedagogernas och föräldrarnas förhållningssätt samt hemmiljön. Vi har valt att begränsa vår 

undersökning till förskolans struktur och dess påverkan på barnens stressnivå. Vi har gjort det 

här valet då vi anser att strukturen är något vi kan påverka och lätt kan förändra i vår 

kommande yrkesroll som förskollärare, därför är det intressant för oss att undersöka det här. 

Vi kommer att studera det här ifrån ett åskådarperspektiv, men även ur ett vuxenperspektiv. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att undersöka barns stress i förskolan. Genom att undersöka hur 

strukturen i förskolan ser ut vill vi se hur de påverkar barnen och vad som bidrar till barns 

stress. Vi vill även undersöka om det går att se att barnen blir stressade under visa situationer i 

förskolan. 

Frågeställningar 

 Hur syns det att barn är stressade i förskolan? 

 Hur påverkar strukturen i förskolan barnens stressnivå? 
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Tidigare forskning och teoriavsnitt  

I detta kapitel tas problemområdet upp ur en teoretisk synvinkel. Även en fördjupning i vad 

stress är och hur det yttrar sig hos barn samt hur strukturen i förskolan på olika sätt påverkar 

barn och deras stress. 

Vad är stress 

Följande avsnitt tar upp definitionen av vad stress är.  

Ellneby (1999) skriver att när en människa får för mycket fysiska, psykiska eller emotionella 

påfrestningar utifrån kan olika stressreaktioner utlösas. von Schéele (1992) beskriver att när 

en människa blir stressad kan personen med hjälp av sina egna tankar framkalla stress. 

Författaren menar att när en människa känner oro för någonting, sätts kroppens naturliga 

instinkter igång och kroppen tror att människan är utsatt för fara eller hot. Vad som händer i 

kroppen är att blodtrycket stiger, människan andning blir hastigare, hjärtat slår snabbare och 

sockret samt fettet i blodet ökar samtidigt som musklerna samlar maximal kraft och energi. 

Kroppen förbereder sig då för en kraftmätning, för att hantera det här måste kroppens alla 

krafter tas till vara på. von Schéele skriver vidare att en människas logiska tänkande kan 

förstå att de faktiskt inte är utsatta för en verklig fara, men andra nivåer av människans 

förståelse, så som den instinktiva reaktionen på stress, inte kan skilja på verklighet och 

fantasi. Då blir fantasin om ett hot, en verklig upplevelse.  

Miller (1982) menar att det är viktigt att vara uppmärksam på att det finns en skillnad på 

stress och stressfaktorer. Författaren beskriver att stressfaktorer är påfrestningar som vi utsätts 

för vardagligen exempelvis känslan av att vara otillräcklig eller mycket på jobbet. Det här är 

inte stress, men om en människa utsätts för många stressfaktorer under en lång tid kan det här 

bilda stress. Elkind menar att ”stress är alltså varje extraordinärt krav på anpassning som 

tvingar oss att mobilisera vår energireserv utöver vad vi normalt förbrukar och fyller på under 

ett dygn” (Elkind, 1984, s.34). 

Positiv, negativ och farlig stress 

Ellneby (1999) beskriver att stress inte alltid är en reaktion på att någonting är obehagligt. 

Vare sig vi upplever en situation som stimulerande eller obehaglig kan den situationen bidra 

till stress. Både Ellneby och von Schéele (1992) benämner det olika delarna av stress som 

positiv och negativ. von Schéele skriver att positiv stress är när en människa får extra kraft att 

klara påfrestningar, det är inte förrän efteråt som hon upplever att hon har blivit trött av 
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arbetet. När människor istället stressar upp oss över onödiga saker som inte är så relevanta för 

oss blir det här en negativ stress, exempelvis när en människa missar bussen, det är då en 

situation vi inte kan påverka. Ellneby (1999) skriver att det behöver finnas en balans mellan 

de krav som ställs på oss människor och våra förmågor att klara av en uppgift. När den här 

balansen finns är det en positiv stress. Författaren menar att ett bra sätt att skydda oss ifrån 

den negativa stressen är att vi har emotionellt stöd och att vi finner tillfällen att hitta lugn och 

ro som vi kan balansera upp stressen mot. von Schéele (1992) beskriver att stressen kan bli 

farlig om en människa har en hög halt stresshormon i kroppen under en lång tid utan 

återhämtning. Farlig stress kan bryta ner en människa både fysiskt och psykiskt och det här 

kan ske både om människan har för mycket eller för lite att göra.   

Barns stress 

Följande avsnitt kommer att beskriva hur stress kan ta sig utryck hos barn samt att 

stresstålighet är individuellt.  

Tecken på stress hos barn 

Som vi tidigare nämnde sker det fysiska förändringar i kroppen när människan upplever 

stress. Ellneby (1999) beskriver att det här sker för att våra förfäder skulle kunna möta hot 

genom kamp av aggression eller genom flykt. Det här lever kvar hos nutidens människor och 

kan synas på barn. Barn kan reagera genom att antingen fly ifrån ett stressande problem eller 

ta till kamp. Enlig författaren kan vi se att ett barn flyr ifrån den stressande situationen om 

dem stänger ute verkligheten, ett barn kan blunda eller hålla för öronen för att slippa uppleva 

situationen. Barnen kan även förneka att någonting har hänt. Författaren tar upp ett exempel 

då en flicka hade blivit utsatt för incest av sin pappa. När hon skulle måla en teckning av sin 

familj ritade hon inte pappan. Barn kan även fly in i sömnen, det kan man se om ett barn sover 

nästan hela tiden. Barn kan glömma hela situationer som har varit smärtsamma. Författaren 

beskriver att om ett barn upplever mycket rädslor eller fobier samt sjukdomar kan det vara ett 

tecken på att barnet använder flykt som ett stressymptom. 

Ellneby (1999) beskriver även hur vi kan se att ett barn tar till kamp som ett stressymptom. 

Här kan vi istället se att ett barn tar till verbalt- eller fysiskt våld, så som att svära, skrika, 

klösa, sparka eller nypa andra barn. Barn kan även ta till trots eller bli destruktiva mot sig 

själva eller andra när de kämpar på grund av stressen.  
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Ellneby (1999) och Miller (1985) har gjort en lista över vad man bör vara extra uppmärksam 

på för att se om ett barn är stressat. Ellneby skriver att ett stressat barn kan visa:  

- ”impulsivitet. 

- Oförmåga till koncentration, rastlöshet. 

- Nedstämdhet eller förlorad livsglädje. 

- Trötthet. 

- Nervösa ryckningar. 

- Nervöst skrattande. 

- Stamning. 

- Tandgnissling. 

- Sömnlöshet. 

- Hyperaktivitet. 

- Iderliga toalettbesök. 

- Dålig aptit eller tröstätande. 

- Mardrömmar.  

- Benägenhet att råka ut för olyckshänderser ” (a.a) 

Barn reagerar olika på stress  

Ellneby (1999) menar att barns stressymptom är väldigt individuella så vi kan inte bara titta 

på den här listan. Hon nämner även att barns förmåga att klara av stress är individuell. 

Författaren nämner fyra förmågor som spelar roll hur ett barn klarar av stress eller inte. De 

förmågor hon tar upp är social förmåga, förmåga att göra gott intryck på ett positivt sätt, 

barnens självförtroende samt om barnen har hög prestationsförmåga eller inte. De här 

förmågorna är någonting som även Elkind (1999) beskriver som relevanta förmågor hur ett 

barn klarar av stress eller inte. Elkind nämner även att det finns två olika människotyper när 

det kommer till personens förmåga att klara stress, typ A och typ B personer. Typ A 

personligheter kan identifieras som konkurens- och tävlingsmänniskor och de har en otålighet 

och aggressivitet. Det här kommer till utryck både fysiskt och psykiskt. När en typ A 

människa blir stressad känner hon av förlorad kontroll över situationen och anser att hon 

måste utöva kraft ansträngningar för att få tillbaka kontrollen. Typ B personligheter 

identifierats genom att de har avsaknad av typ A människors förmågor.  
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Enligt Eklind (1999) att man genom senare forskning har sett att det även går att dela in barn i 

typ A samt typ B personligheter och att de reagerar på stress ungefär likvärdigt.  

Hur påverkar strukturen barnens stress  

Det finns olika delar av förskolans vardag som kan vara mer eller mindre stressande för barn. 

Ellneby (1999) menar att det är viktigt att förskolan har en miljö som inbjuder barnen att på 

egen hand kunna avgöra vad de vill göra. Att ha olika rum som inbjuder till olika aktiviteter 

hjälper barnen att göra egna val.  

Währborg (2002) beskriver att man kan se att några barn blir stressade av tidsbristen som ofta 

uppkommer i förskolan. För att barn och pedagoger ska hinna med så många aktiviteter som 

möjligt kan tiden under aktiviteterna vara begränsad. Författaren nämner även att byte av 

personal under de olika aktiviteterna kan ge upphov till stress hos barnen. Det här påståendet 

stärks av Ellneby (1999) som menar att för mycket byte av aktivitet kan vara en stressfaktor 

hos barn.  

Nordin- Hultman (2008) beskriver att förskolans struktur är väldigt styrd av tid och rum. 

Barnen måste göra vissa saker i ett visst rum under en viss tid, eftersom det är så förskolans 

dagar är strukturerade. Det finns många saker som barnen måste göra för att det är en del av 

det vardagliga arbetet. Barnens lek kan stoppas många gånger under en dag i förskolan för att 

barnen exempelvis ska ha samling eller behöver gå och äta. Det här kräver en stor 

anpassningsförmåga hos barnen som i sin tur kan leda till att barnen kan bli stressade. Det här 

är någonting som Birgitta Knutsdotter Olofsson i Ellneby (2005) även har sett, hon beskriver 

att under sina observationer har hon märkt att barn i förskolan hela tiden blir avbrutna under 

sin lek då det ständigt behöver göra någonting annat, så som utevistelse, städning eller lunch.  

Gruppstorlekar 

Skolverket skriver i Allmänna råd (2005) en rekommendation hur stora barngrupper i 

förskolan borde vara. De rekommenderar att en barngrupp ska innehålla cirka 15 barn och det 

ska arbeta tre personal som arbetar heltid,  om det i barngruppen finns barn med speciella 

behov ska det här barnet vistas i en grupp med mindre antal barn 

Ellneby (1999), Miller (1985), Barnombudsmannen (2003) samt Währborg (2002) tar alla upp 

gruppstorlekarna som en stressfaktor i förskolan. Barnombudsmannen skriver att barn kan bli 

mer stressade av att vara i stora grupper med människor. Författaren skriver om en 

undersökning där man testade stresshormonet i urinen i olika stora barngrupper och olika 
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många pedagoger. Man kunde då se att barn i grupper med mer pedagoger hade högre 

stresshormon än de med färre pedagoger. Ellneby beskriver att barn många gånger träffar 

olika pedagoger under sin tid i förskolan. Ofta är det olika pedagoger på öppning och 

stängning samt många olika vikarier som kommer och går. Författaren skriver att ett barn kan 

ha svårt att knyta an till människor om de under många tillfällen skapar relationer som sedan 

bryts upp. Som tidigare nämnts kan barn som har en god social kompetens ha lättare att 

hantera stress. Många olika vuxenrelationer som bryts kan vara en stressfaktor för barnet. 

Även Währborg skriver att mindre grupper bidrar till mindre stressade barn.  

En stor grupp behöver större utrymmen, barnen i förskolan delar utrymmen med både andra 

barn och pedagoger. Ellneby (1999) skriver att ett delat utrymme kan vara påfrestande för 

barnen. Författaren skriver att hon tror att trånga utrymmen kan bidra till en aggressivitet hos 

barnen. Hon menar även att man kan se att mindre grupper ger lugnare miljö. Pramling (1993) 

menar även hon att mindre grupper är en positiv faktor för barnens stressnivå. Vissa barn blir 

kan bli nedstämda och få vissa apatiska drag av för många relationer. Författaren menar att 

barnen inte orkar samspela med så många olika människor. 

Kihlbom m.fl. (2009) menar att storleken på barngruppen samt antalet pedagoger som arbetar 

på avdelningen är två av de mest relevanta faktorerna för att en förskola ska hålla en god 

kvalitet. Barngruppens antal samt personaltätheten påverkar uppkomsten av stress samt 

konflikter i verksamheten. Om balansen i det här inte är jämn kan det leda till en förhöjd 

stressnivå hos barnen.  

Stimulering 

Ellneby (1999) skriver att barn som är understimulerade kan visa symtom på stress. 

Författaren menar att barn kan bli oroliga och känna olusts känslor då de inte blir tillräckligt 

stimulerande. I sin tur kan det här bidra till passivitet och att barnens initiativförmåga sänks. 

Författaren menar dock att barn i dagens samhälle ofta inte blir stressade av understimulering 

utan snarare att de har för mycket att göra. Barn har inte tid till att bara vara eftersom vuxna 

ofta har många aktiviteter inplanerade för barnen. Det kan vara  mer än barnen egentligen 

orkar med, vilket är en stressfaktor. När det är mycket som händer runt barnen hela tiden 

utsätts hjärnan för många sinnesintryck det här leder i sin tur till att barnet blir spänt, går upp i 

varv och blir oroligt. Det här händer de flesta människor under livet, men Ellneby (1999) 

framhåller att det här har gått längre ner i åldrarna än vad man tidigare har kunnat se. 
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Höga ljud 

Währborg (2002) skriver att barn som upplever höga ljud under en längre period har svårare 

att koncentrera sig. Han beskriver det utifrån ett medicinskt perspektiv då han menar att 

blodtrycket hos barnen blir högre under perioder med hög ljudnivå. Ellneby skriver även hon 

att höga ljud är en stressfaktor hos barn och vuxna. Det hindrar barnen ifrån att tänka, 

reflektera och lära sig. Buller bidrar till irritation, stress samt svårt att koncentrera sig. Barnen 

får även svårare att kommunicera. Währborg skriver att man kan ljudisolera lokalerna på olika 

sätt samt skapa mindre barngrupper för att sänka på ljudnivån i förskolan.  

Anpassa miljön för att motverka stress 

Följande avsnitt tar upp exempel på vad man kan göra för att motverka stress. 

Ellneby (1999) beskriver att lugn musik har en positiv inverkan på stress. När en människa 

hör lugn musik minskar stresshormonet kortisol i kroppen och människans andning och puls 

blir lugnare som en effekt av utsöndringen av oxytocin i kroppen. Lugn musik kan användas i 

förskolan då barnen exempelvis kommer på morgonen, ska vila eller när de arbetar med 

kreativa aktiviteter. 

Ellneby (1999) menar även att det är viktigt att vara ute i naturen för att minska på barnens 

stress. Forskning visar att människor blir stressade av att vara inne förlånga stunder. I naturen 

koncentrerar vi oss på ett mer naturligt sätt samt det sker en slags återhämtning för våra 

sinnen. Lindblad och Lindgren (2009) menar att vi redan sedan antiken har förstått att naturen 

har en positiv effekt för vår hälsa. I naturen hittar människor avkoppling och vila, vilket är 

viktigt för att finna en balans i en stressad vardag. 
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Sammanfattning  

Ellneby (1999) skriver att stress kan utlösas när en människa utsätts för mycket påfrestningar 

så som fysiska, psykiska och emotionella. När barn utsätts för stress kan de antingen ta till 

kamp eller fly ifrån det som stressar dem. Alla barn reagerar olika på stressfaktorer, beroende 

på vilka förmågor som barnen har kan det påverkas olika mycket av stressfaktorer runt 

omkring dem. Enligt Miller (1982) är det en skillnad på stress och stressfaktorer. Om en 

människa utsätts för mycket stressfaktorer kan det leda till stress, det här gäller både barn och 

vuxna. Idag spenderar barn mycket av sin tid i förskolan och därför påverkar förskolans 

uppbyggnad hur barnen mår. Währborg (2002) skriver att faktorer som exempelvis tidbristen i 

förskolan och byte av personal kan vara stressfaktorer. Nordin- Hultman (2008) menar att 

förskolan är väldigt styrd av tid och rum, vilket gör att barnens fria lek stoppas många gånger 

under en dag för att de exempelvis ska gå och äta. Det kan leda till stress hos barnen. Många 

av författarna exempelvis Ellneby poängterar att om gruppstorleken är för stor på förskolan 

kan det vara en stressfaktor för barnen. Enligt Pramling (1993) orkar barn inte samspela med 

för många människor samtidigt. Under en dag i förskolan ska barnen hinna med att både få 

leka fritt och vara med i uppstyrda aktiviteter. Det är viktigt att hitta en balans mellan styrd 

aktivitet och fri lek. Ellneby förklarar att barn kan bli stressade av både under- och 

överstimulering. Författaren menar att musik och utevistelse kan vara förebyggande för att 

barnen på förskolan inte ska bli stressade.  
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Metod   

I detta kapitel behandlas val av metod, urval av förskola och intervjupersone, bearbetning av 

data, uppsatsens trovärdighet och hur vi har följt de etiska principerna.  

För att få svar på våra undersökningsfrågor om hur man kan se att barn är stressade och hur 

strukturen i förskolan påverkar barnens stress valde vi att utföra en kvalitativ hermeneutisk 

forskningsansats. Patel och Davidson (2011) förklarar hermeneutik på följande sätt 

”hermeneuti betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig riktning där man 

studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen” (Patel & 

Davidson: 2011:28).  Författarna skriver att hermeneutiker anser att man kan förstå människor 

genom att tolka det dem säger eller skriver genom att studera deras handlingar. Författarna 

skriver att en kvalitativ bearbetning har syftet att skapa en djupare förståelse av vad som 

undersöks, jämnfört med den kvantitativa bearbetningen där forskaren tar fram statistik. 

Urval 

Vi har observerat på fyra förskolor. På varje förskola valde vi ut en avdelning för att utföra 

våra observationer på. På två av avdelningarna gick det 1-2 åringar, en avdelning gick det 

endast 3 åringar och på den fjärde var det barn i åldrarna 2-5år. På varje avdelning valde vi ut 

en förskolärare för att intervjua. De personer som vi intervjuade valde vi ut på grund av att vi 

ville intervjua förskolärare och inte barnskötare då förskollärare är vårat kommande yrke. När 

vi har valt förskolorna och förskollärarna har vi gjort det utifrån ett bekvämlighetsval enligt 

Bryman (2011), då personerna sedan tidigare var kända för oss.  

Genomförande 

Observation 

Vi har utfört ostrukturerade observationer. Patel & Davidson (2011) beskriver att 

ostrukturerade observationer inte har något schema för vad man ska undersöka utan att man 

observerat allting. Man måste även under de ostrukturerade observationerna ha en tanke 

bakom vem, vad och när som observationerna ska genomföras. Vi har använt oss av löpande 

protokoll under våra observationer, vilket innebär att vi antecknade allt vi såg under tiden som 

vi var där.  

Vi har observerat en förmiddag på de fyra avdelningarna. Frukost, samling, på- och 

avklädnad, styrda aktiviteter, fri lek samt middagssituationer observerades. Vi valde att 

undersöka hur barnen agerar i olika situationer, hur 
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pedagogerna och barnen delar upp sig samt hur dagarna är upp planerade och organiserade.  

Intervju  

Vi har utfört kvalitativa intervjuer med förskollärarna (se intervjufrågorna i bilaga 1). Patel & 

Davidson (2011) beskriver att en kvalitativ intervju ofta har låg struktur och ger 

intervjupersonen möjlighet till utrymme att besvara frågan med sina egna ord, frågorna som 

ställs är alltså öppna frågor. I en kvalitativ intervju kan både frågorna ställas i en viss ordning 

eller så anpassar intervjuaren frågorna till de svar som intervjupersonen säger. Vi har valt att 

ställa frågorna i en viss ordning.  

Utifrån det vi såg i våra observationer samt det vi läst i litteraturen skapade vi intervjufrågor. 

Vi skrev ner de frågor som vi var intresserade av att får svar på av förskollärarna. Vi 

framställde några gemensamma frågor som varje förskollärare, som vi intervjua, de fick svara 

på. Sedan gjorde vi en eller två frågor som var individuella för avdelningarna utifrån vad vi 

hade sett under våra observationer.  

Bearbetning och analys 

Under våra observationer använde vi oss av löpande protokoll och observerade under en 

förmiddag på de olika förskolorna. Vi satte oss sedan ner och gick igenom det vi hade 

observerat för att se om vi hade sett liknande saker. Vi undersökte även om vi kunde se någon 

rödtråd ifrån förskolorna samt likheter och skillnader i vad vi tolkar som barnens eventuella 

stressbeteende. Vi använde oss också av observationerna för att framställa några av våra 

intervjufrågor.  

Efter vi hade genomfört intervjuerna valde vi att transkribera dem, för att vi lättare skulle få 

en förståelse och sammanfattning om vad som sagts. Vi gick sedan igenom det vi hade skrivit. 

I den skriva texten kunde vi urskilja likheter och skillnader i pedagogernas svar.  

Trovärdighet 

Vi gjorde alla val själva när vi skulle observera och intervjua. Utifrån tidigare kontakt valde vi 

ut de fyra avdelningar där observerade. Det här gör det mer trovärdigt än om exempelvis 

förskolchefen skulle valt avdelningar åt oss. Det hade möjligtvis kunnat bli en förskönad 

verklighet.  Alla avdelningarna ställde upp och det var ingen som tackade nej. Vi gjorde både 

observationerna och intervjuerna vilket stärker resultatet. Utifrån observationerna kunde vi 

sen fråga och diskutera det vi sett med förskoläraren som vi intervjuade. Under 
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observationerna kunde vi dela upp oss, om barngruppen delades in i mindre grupper så att vi 

kunde vara med på båda aktiviteterna och inte missa viktiga händelser.  

Etiska principer 

Vi har följt de fyra forskningsetiska aspekterna som Patel & Davidsson (2011) beskriver. Det 

första kravet är informationskravet, forskaren ska informera alla som deltar i undersökningen 

vad syftet är. Vi berättade syftet när vi ringde till förskolorna för att fråga om vi fick komma 

och intervjua och observera. Det andra kravet är samtyckeskravet, deltagarna måste godkänna 

sin medverkan. När vi ringde frågade förskolärarna  de andra pedagogerna på avdelningen 

som skulle medverka om de godkände sin medverkan i vår undersökning. 

Konfidentialitetskravet, personerna i undersökningen ska vara så anonyma som möjligt. När 

vi skriver arbetet är alla personer som medverkar anonyma. Vi nämner inte heller något om 

förskolorna eller avdelningarna som kan bryta deras anonymitet. Vi nämner inte några namn 

eller annan information som kopplas till personerna som medverkar i arbetet.  Det sista kravet 

är nyttjandekravet, som innebär att informationen som tas fram i undersökningen endast ska 

användas för forskningsändamål. Det följer vi eftersom den information vi fått utifrån våra 

observationer och intervjuer endast används i den här undersökningen. 
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Resultat  

I det här kapitlet kommer vi att ta upp de resultat som vi har fått utifrån de observationer som 

vi har utfört. Vi kommer dela in observationen i olika moment så som; måltid, styrd aktivitet, 

fri lek samt tambursituationer. Vi kommer även att presentera de svar vi fick av de 

förskollärare vi intervjuade. Här har vi valt att skriva ihop några av de frågor som vi ställde 

för att få ett mer sammanhängande svar. Beskrivning av de avdelningar som vi har varit på 

samt de intervjufrågor vi har ställt finns i bilaga 1 och 2.  

Måltid 

Vi har varit med om två måltider på varje avdelning, vilka är frukost och middag. Vi har 

räknat ut att genomsnittet på antalet pedagoger och barn vid ett bord är cirka en pedagog och 

6 barn. Uppdelningen av antal barn och pedagoger såg ungefär likadana ut på alla 

avdelningar. Under matsituationerna upplevde vi barngrupperna som lugna, det var alltså en 

låg ljudnivå, få konflikter och barnen var koncentrerade på det de skulle göra. Vi upplevde 

dock att situationen före maten ofta var lite rörig, mycket konflikter, upprepande ord och 

rörelse. Under maten upplevde vi att när ett barn började bli klar med sin mat och ville duka 

av blev de andra barnen oroliga och tappade koncentrationen. På en avdelning såg vi att alla 

barnen hade fått mat klockan 10.40. Klockan 10.45 började det första barnet gå och 

barngruppen började tappa koncentrationen på maten. Alla barnen satt alltså i endast fem 

minuter tillsammans och åt. På två av avdelningarna såg vi att pedagogen vid ett bord gick 

runt och gjorde andra saker samtidigt som barnen åt. Vid dessa tillfällen blev barnen lite 

oroliga i kroppen, snurrade på stolarna och slängde sina bestick. Under våra intervjuer 

berättade förskollärarna att de perioder under en dag på förskolan som de ansåg som mest 

stressiga för både barn och vuxna var bland annat måltiderna. En förskollärare sa ”men det är 

så många moment under en måltid, barnen ska få mat, de ska äta maten, ofta kanske telefonen 

ringer eller något sånt. Sen är det ju allt runt omkring, man ska avbryta någonting för att 

samla ihop sig innan maten och så är det efteråt också. Då ska barnen duka av och tvätta sig, 

ja, ni vet!” 

Styrd aktivitet  

På de avdelningar vi var på hade dem samling med alla barnen. Vi såg på alla avdelningar, 

utom en, tog det ett tag innan alla barnen hade samlats och samlingen kunde börja. Innan 

samlingen började uppkom det många konflikter och det blev mycket spring från vissa barn 

medan några barn satt tysta på sin plats och väntade. På den avdelningen där samlingen 
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började relativt snabbt började dem samlingen fast inte alla barnen satt på sin plats, några var 

på väg in i rummet där samlingen var medan några barn gick omkring i rummet. Generellt 

kunde vi se att barnen var fokuserade på samlingen då alla sjöng, men när det endast var en i 

gruppen som skulle göra någonting tappade de andra barnen koncentrationen. 

Annan styrd aktivitet som vi såg ute på avdelningarna var exempelvis; temaarbete i 

smågrupper, smågrupper där de arbetade med lera och sjöng sånger samt styrd lek med en 

pedagog närvarande, här fick barnen själva välja vilken lek de ville leka och vilken grupp de 

ville tillhöra. Vi såg även en promenad ute i området runt förskolan. Under den styrda 

aktiviteten som vi var med på varierade koncentrationen på barnen, men det var tillstörsta del 

lugnt. Vi upplevde att pedagogerna var mer flexibla runt barnen i den här aktiviteten än på 

samlingen. En avdelning hade ingen annan styrd aktivitet utan hade istället två samlingar 

under förmiddagen.  

Under våra intervjuer berättade förskollärarna att de tyckte det var viktigt med en balansgång 

mellan uppstyrda och inte styrda aktiviteter. Ibland behöver de ha uppstyrda aktiviteter för att 

de ska träna på att kunna vara i både en stor grupp tillsammans men även klara att bli indelade 

i smågrupper. Samtidigt måste barnen få ha den fria leken för att få utforska och leka med det 

som intresserar dem. En förskollärare berättade ”ibland kanske barnen inte är klara i sin lek, 

varför ska vi då avbryta deras lek för att ha en samling? Nä, då brukar vi göra så att vi 

känner av stämningen istället och har samlingen när det känns som det behövs. Då blir 

barnen lugnare och de koncentrerar sig mer på aktiviteten eftersom de tycker att det är kul”. 

Förskolläraren berättade att de aldrig tvingar barnen att vara med i en styrd aktivitet, eftersom 

de vill att barnen ska ha inflytande. De har istället mer spontana samlingar när de märker att 

det blir mycket konflikter och en oro i gruppen. Förskollärarna menade att de även i den fria 

leken kan styra pedagogerna in barnen på olika håll om leken inte fungerar. En förskollärare 

tyckte det är bra med styrda aktiviteter men att de måste vara anpassade efter barnens ålder, 

annars trodde hon att det kan bli en stress för barnen att pedagogen har för höga ambitioner. 

En förskollärare menade att efter en styrd aktivitet kan barnen ha svårt att hitta vad de vill 

göra i den fria leken, de springer runt från aktivitet till aktivitet, vilket kan bli ett stress 

moment. Hon förklarade att de brukar fråga i samlingen exempelvis ”Vad vill du göra?”  Så 

får alla barnen fundera över vad de vill hitta på. En förskollärare ansåg att mycket styrda 

aktiviteter kan göra pedagogerna stressade vilket kan överföras på barngruppen 
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Fri lek 

Vi såg på samtliga avdelningar att då det var många barn på samma utrymme blev det lättare 

konflikter och spring. Barnen fick även svårare att koncentrera sig på det dem gjorde och blev 

mer intresserade av vad som hände runt omkring dem. När barnen istället, frivilligt eller 

uppstyrt, delar upp sig på de olika ytorna blir det en lugnare lek och barnen blir mer 

koncentrerade. Om pedagogerna var närvarande i det rum som barnet lekte blev det en 

lugnare atomsfär. Förskollärarna svarade att det var när barnen var tvungna att vara många 

under samma yta som de blev mest stressade. En förskollärare förklarade varför hon trodde att 

det var så, hon sa: ”jag tror att det kan bero på att barnen måste hålla koll på vad sina 

kompisar gör, det kan vara svårt att fokusera och vara koncentrerad på sin lek när man 

kollar på de andra… och man vill vara med på allt, då tror jag det uppkommer en stress”. . 

Hon tog även upp som ett exempel då barnen ska sätta sig vid samlingen och alla vill sitta på 

de bästa platserna, det kan då uppkomma en stress hos barnen. Vi såg även att pedagogerna 

ofta tog sin förmiddags rast under den fria leken. Då det blev färre pedagoger på avdelningen 

såg vi att antalet konflikter och springande barn ökade. Vissa av barnen hade ibland svårt att 

komma till ro i leken i början, de var mycket rörliga och de uppkom många konflikter. När det 

hade gått en stund hittade dem ofta koncentrationen i sin lek. Om en pedagog var med barnen 

såg vi att de snabbare fann sin koncentrationen i leken. Om den fria leken endast var under en 

kort stund hann barnen inte hitta lugnet i leken och stämningen var då orolig. Vi såg det här i 

mellanlägena mellan två aktiviteter, så som utevistelse och maten eller samling och 

utevistelse, då barnen inte hann landa i sin lek. Under den fria lekn kunde vi se att många barn 

bytte aktivitet många gånger under en kort stund. En förskolläraren trodde att det har mycket 

med personlighet att göra, vissa barn vill ha ”koll” på allt. Där är det viktigt att pedagogerna 

kommer och hjälper till och säger något liknande som: ”Bryr dig inte om vad dem gör, fortsätt 

med det du höll på med istället”. Förskolläraren trodde att ett barn som plötsligt blir väldigt 

okoncentrerad mer kan tyda på stress än att barnen byter aktivitet.  

En av avdelningarna hade musik på större delen av den fira leken. När barnen kom på 

morgonen hade de lugn musik igång och när de lekte efter frukosten hade de lite mer 

tempomusik. Vi såg att det var lugnt på morgonen men inte i den fria leken.  

Tambur 

Tambur situationerna såg väldigt olika ut från ställe till ställe när det gällande hur barnen 

agerade. Generellt kunde vi se att ju mer planerad en tambur situationen var och ju mindre 

barn det var samtidigt i tamburen desto lugnare var det. De situationer vi såg som inte hade 
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någon direkt planering på av- och påklädning samt många barn i tamburen hade en högre 

ljudnivå och fler konflikter. Vi såg även att barnen fick vänta mycket i tamburen, de väntade 

på att få hjälp med påklädning samt väntade i tamburen, fullt påklädda, innan de fick gå ut. 

Avklädningen verkade mer planerad på samtliga avdelningar. Då väntade en pedagog inne på 

avdelningen och tog emot de barn som var klara. Under avklädningen väntade barnen istället 

ute och vi upplevde det som lugnare för barnen. Under våra intervjuer berättade förskolärarna 

att just tambur situationerna i upplevdes som stressande.  

Hur agerar stressade barn 
Under de intervjuer vi genomförde frågade vi personalen hur de upplever att barnen på deras 

avdelning är stressade. Tre av förskollärarna ansåg att barnens stress märktes genom att 

barnen gjorde saker som de ”inte får” så som: hårda ord, rivas och bitas. En förskollärare 

svarade att hon kunde se att barnen blir mer rörliga i kroppen och springer runt mer i 

situationer som verkar stressade för barnen. Vi frågade även personalen om de trodde stress 

yttrade sig olika på äldre respektive yngre barn. En förskollärare trodde äldre barn påverkas 

mer och lättare blir stressade. Det här för att yngre barn kanske inte är lika uppmärksamma på 

vad som händer runt omkring dem. Förskollärarna kunde inte med säkerhet säga hur de yttrar 

sig eftersom de kan vara olika från barn till barn. Men de trodde att ett yngre barn inte äter, 

blir utåtagerande och exempelvis kan börja bitas, de kan även bli flyktiga och inåtvända samt 

blir rädda för saker. Äldre barn trodde de däremot att det kan ge sig i uttryck genom att de blir 

högljudda, flyktiga, oroliga och möjligtvis börjar kissa på sig och även att de byter mycket 

aktiviter och har svårt för att koncentrera sig. En förskollärare sa även att om man börjar se en 

förändring i barnets beteende så bör man vara extra vaksam. Hon menade även att man bör 

titta på sundhet hos barnet och tog upp ett exempel där barnet var högljutt hela dagarna för att 

pedagogen skulle se det, vilket inte kan vara bra för barnets välmående. En förskollärare 

trodde stress yttrar sig ganska lika för både yngre och äldre barn i förskolan. Hon menade att 

man kunde se det genom exempelvis genom deras kroppsspråk och humör då barn inte kan 

uttrycka sin stress med ord. Förskollärarna svarade att barnen även uttrycker stress med att 

göra saker de vet att de inte får göra.  

Miljöns påverkan 
Under de intervjuer vi utförde frågade vi hur pedagogerna upplevde att deras miljö 

påverkande barnens stress. Alla förskollärarna ansåg att deras miljö påverkade barnens stress 

på ett positivt sätt, Men en menade dock att då den övriga personalen på förskolan passerar 

genom deras lokal kan det påverka barnens stress nivå eftersom de vuxna i de situationerna 
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tappar fokus på barnen och barnen kan då bli stressade över att få tillbaka deras 

uppmärksamhet. Förskollärarna sa att den positiva påverkan berodde på att de hade många 

smårum och stora lokaler så att barnen kunde dela upp sig mer på den yta som de har. De 

menade även att då de hade en trygg och tydlig miljö för barnen kunde de motverka stress. 

Dock hade ingen förskollärarna har haft ordet stress i sina tankar när de utformat lokalerna. 

En Förskollärare svarade att de möjligtvis har tänkt på undermedvetet då de vill att barnen ska 

ha mycket att välja på i de olika rummen, något som kan motverka att barnen blir stressade 

över att de vill leka med samma leksak. En annan berättade att de hade funderat över barnens 

stress när de utformade organisationen på avdelningen, då de vill vara så tillgängliga för 

barnen som möjligt.  

Uppdelning av barn och personal 
Alla förskollärarna vi intervjuade beskriver att de anser att uppdelning av barn på ett antal 

vuxna påverkar barnens stress på ett positivt sätt. De beskriver att de delar upp barnen under 

styrda aktiviteter, vardagliga situationer samt på- och avklädning. En förskollärare berättade 

att barnen delar upp sig själva i de olika rummen under den fria leken. Förskollärarna 

beskriver att de hade velat dela in sig under fler stunder på dagen men att de inte finns 

resurser. De flesta av förskollärarna tyckte att deras scheman hade en påverkan, de beskrev att 

när en pedagog skulle ta rast eller gå hem hade de som var kvar mindre tid med barnen. 

Många upplevde att förmiddagen fungerade bättre än eftermiddagen eftersom det var mer 

pedagoger på avdelning då. De beskrev att de pedagogerna som är kvar gör endast det som de 

måste göra och det är svårt att hinna med att göra det där lilla extra med barnen.  Det blir mer 

att göra när det är mindre pedagoger och det leder till att pedagogerna känner sig stressade, 

vilket kan speglas på barngruppen. Barnen läser pedagogernas kroppspråk och kan känna av 

att de är stressade, vilket kan oroa barnen. Förskollärarna svarade att det finns vissa dagar i 

veckan då barngruppen är mindre i antal och att det märks på barnen. Klimatet blir ofta 

lugnare och barnen har lättare för att hitta en aktivitet som de kan koncentrera sig på en längre 

stund. Förskollärarna tror att det är bra för barnens stress att de ibland får vara i mindre 

grupper, speciellt det barn som är på förskolan alla dagar i veckan och går långa dagar. Som 

vi nämnde tidigare kunde vi se en förändring då det var mindre personal i barngruppen. Vi 

kunde även se att det blev lugnare hos barnen då de blev uppdelade i grupper. En förskollärare 

berättade att de ibland delade in barnen i två grupper eftersom de hade lokaler för två 

avdelningar och barn för två avdelningar. Det gör det här för att de vill få ner barnantalet. De 

är alltid samma personal på de olika avdelningarna och det är för att skapa trygghet. De har 
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samma grupper på de två avdelningarna under en längre tid men ändrar ibland då vissa 

konstellationer barn fungerar mer eller mindre bra tillsammans. Ibland ändrar dem för att de 

ska känna att de är en stor grupp tillsammans på avdelningen. När de byter grupper har barnen 

inte reagerat på det. Förskolläraren sa att de märker en skillnad när barnen blir indelade, det 

blir lugnare.  

Stressiga perioder 
Vi undrade om det fanns visa perioder som var mer stressiga för barnen i strukturen och 

frågade förskollärarna det under våra intervjuer då det inte var någonting som vi kunde se 

under den tiden som vi observerade. Alla förskollärarna var överens om att perioderna före jul 

och semester är stressiga perioder på förskolan. Under de här perioderna är både vuxna och 

barn trötta och det är mycket att göra både hemma och på förskolan. Förskollärarna ansåg att 

början av en termin också kan innebära stress då de ska planera för en ny termin och det tar 

tid från barngruppen. I början av en ny termin kan det ibland vara inskolningar och många nya 

barn vilket också kan påverka barngruppen. De beskrev att mycket handlar om hur 

pedagogerna planerar upp de här situationerna så det inte blir ett allt för stressigt moment för 

barnen. Under vintertid kan det bli stressigt för barnen när de ska gå ut sa en förskollärare, 

eftersom det är mycket kläder som ska på och barnen får ofta vänta en längre stund. Det tar 

mer tid från pedagogerna och barnen och kan då bli mer stimmigt, vilket kan påverka barnens 

stress. Även perioder då det är många sjuka och de måste sätta in en vikarie. Då kan rutiner 

och andra saker inte bli som de brukar och det kan bli ett stress moment för barnen. 

Bidragande faktorer 
Under våra intervjuer framkom det att några förskollärare trodde att hur vida man reagerar på 

stress ligger en del i generna och att vissa personer har lättare att bli stressade även som barn. 

De berättade att tiden på förskolan påverkar och att barn som är långa dagar många dagar i 

veckan på förskolan kan lättare bli stressade. Barnen är då i stora grupper hela dagarna. 

Förskollärarna ansåg att deras stress kunde föras över på barnen, alltså ansåg dem att barnens 

stress mycket berodde på deras förhållningsätt. De trodde även klimatet och miljön på 

förskolan kan påverka barnens stress, är miljön tydlig vet barnen vad de ska göra vilket kan 

lugna dem. Även hur barngruppen ser ut eftersom alla passar inte ihop. Är det många barn 

som kräver uppmärksamhet och är okoncentrerade i barngruppen så påverkas gruppen i 

helhet. Sen påverkar planering på förskolan. Det är viktigt att det finns en tydlig planering, 

annars trodde några förskollärare att barn kan bli stressade. Förskollärarna berättade att 

barnen främst blir stressade under de situationer som de vuxna blir stressade i. Under våra 
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observationer upplevde vi att många barn var lugna. En förskollärare trodde vår medverkan 

påverkade barnen. Hon förklarade att då det kommer in någon som barnen inte känner igen 

kan det bidrar till att de blir lugnare. De har upplevt det när de tagit in andra vikarier. 

Förskolläraren trodde det kan vara så att barnen kan bli lite otrygga och inte riktigt vågar 

agera ut. Alltså beror inte det här på att barnen blir lugnare utan att de istället blir inåtvända. 

Innan var det fler pedagoger under dagen på en avdelning. Då kunde pedagogerna, när de 

hade varit ute, ta med sig fyra barn in byta blöja på dem för att sedan låta nästa komma med 

fyra barn. Sen blev de en pedagog mindre och då fick de tänka om.  De kunde inta ta in 8 barn 

på en pedagog för de skulle bli för oroligt i barngruppen. Istället lät dem två stycken 

pedagoger gå in med flera barn men förskolläraren berättar att hon då kände att det blev 

mycket som skulle hända på en och samma gång och att det blev ett stressmoment för både 

barn och vuxna. Det blev helt enkelt för många barn på en liten yta.  De kom då på att de 

kunde sjunga och ha lugn musik i en liten samling innan maten för att skapa lugn. Att ha lugn 

musik är något som kan påverka barnen och det kanske gör att klimatet blir mindre stressigt 

och kan på så sätt påverka barns stress. Men de känner även nu den här situationen inte riktigt 

fungerar. De kände dock att de måste ge den här lösningen en chans och försöka göra på det 

här sättet ett tag till. Förkolläraren menar att det inte är bra att byta rutiner för många gånger 

även om det inte fungerar i början. Vissa saker måste få ta ett tag innan man får in en rutin på 

även om det kan bli förvirrande och en stressfaktor för barn och pedagoger i början.  
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Analys   
I det här kapitlet kommer vi att föra en analys av det vi har sett i resultatet samt ställa det mot 

vad litteraturen skriver om ämnet. Vi kommer att analysera barns stress symtom, vad barn- 

och personal antal samt planering av dagarna på förskolan kan ha för påverkan. Vi kommer 

även att skriva vår analys om hur det har sett ut på förskolorna med lokaler samt vad vi har 

sett om många relationer till sist kommer vi att analyser om förskolorna gjorde någonting för 

att motverka stressen hos barnen.  

Barns stress symtom  

En av våra frågeställningar var ”Hur kan man se att barn är stressade i förskolan?”. Vi har 

tolkat stress symtomen som vi har sett ute på våra observationer.  När vi frågade 

förskollärarna hur de tror att barns stress kan yttra sig fick vi till svar att de gör saker de inte 

får, så som, hårda ord, rivas och bitas. De menade även att det blir mycket spring. En 

förskollärare trodde att små barn får mindre matlust, blir utåtagerande samt blir flyktiga. Hon 

trodde även att de små barnen kunde bli inåtvända och bli rädda för saker. Förskolläraren 

trodde att de stora barnen istället blir högljudda, flyktiga och oroliga. De stora barnen kan 

också kissa på sig och bli okoncentrerade.  En av förskollärarna tror att stressen yttras sig 

likadant på både små och stora barn. Hon menade att de använder sitt kroppsspråk och att man 

kan se det på humöret just för att barn inte kan beskriva sin stress i ord. Förskollärarna 

menade att ibland kan barnen ha de här symtomen även om de inte är stressade men de trodde 

att man bör vara extra vaksam om det sker förändringar i barnens beteende.  Ellneby (1999) 

beskriver att barn kan visa sin stress genom att antingen fly eller ta till kamp. Hon skriver en 

lista av olika stress symtom, som vi har skrivit under rubriken ”Tidigare forskning och 

teoriavsnitt” på sidan 10, de symtom ifrån listan, som vi har sett under våra observationer är 

att barnen använder sig av verbalt våld och hamnar i konfliker. Vi har även sett att de har 

svårt att koncentrera sig och blir rastlösa samt att barnen blir hyperaktiva. 

Barn- och personal antal  

Skolverket (2005) rekommenderar att en barngrupp ska innehålla ca.15 barn och det ska 

arbeta 3 pedagoger som arbetat heltid. Genom våra observationer och intervjuer såg vi att det 

ofta är fler än 15 barn och det var inte 3 pedagoger som arbetade heltid på någon av 

avdelningarna. När vi observerade såg vi att när det var många barn på ett utrymme blev det 

mycket spring och många konfliker uppstod. Förskollärarna i de intervjuer vi gjorde framhöll 

att även de ansåg att när det är många barn på samma yta så blir barnen stressade. De beskrev 

att barnen vill hålla koll på varnadra och blir okoncentrerade på det dem själva gör. Vi såg ett 
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exempel på det som förskollärarna beskrev, då vi under matsituationen såg att när ett barn 

började bli färdig med sin mat och skulle duka av blev de andra barnen också färdiga och ville 

duka av. Vi kunde se att uppdelning av några få barn på en pedagog hade en positiv effekt på 

barnen, exempelvis vid matsituationen och i tamburen. Alla förskollärarna ansåg att 

uppdelning av barnen har en positiv effekt på barnens stressnivå. Förskollärarna berättade att 

de önskar att de kunde dela upp barnen mer under dagen, men att det saknas resurser i 

personalgruppen till det här.  Under de tider på dagen som det finns tre pedagoger så måste de 

gå på rast under visa stunder. Rasterna påverkar också barnens stressnivå då det blir mindre 

pedagoger på barnen, då blir de vuxna stressade och det överförs möjligtvis på barnen. 

Förskollärarna beskrev att när det är mindre antal barn kunde de se att det blir lugnare i 

barngruppen. Förskollärarna nämnde dock att barngruppens storleks påverkan beror på vilka 

barn som går på avdelningen. Är det många barn som kräver mycket uppmärksamhet och är 

okoncentrerade så påverkar det hela gruppen. Som vi har skrivit under rubriken ”Tidigare 

forskning och teoriavsnitt” sid 11, framhåller många av författarna gruppstorlekens betydelse 

för barns stress exempelvis Ellneby (1999) och Währborg (2002). De menar att smågrupper 

gynnar barns stressnivå, medan stora grupper kan vara en stress faktor. Exempelvis skriver 

Kihlbom m.fl. (2009) att det här är de mest relevanta faktorerna för kvaliteten i förskolan, och 

menar att stora grupper kan bidra till fler konflikter. Vilket är ett av de symtom som Ellneby 

skriver att man ska vara uppmärksam på när man undersöker barns stress.  

Planering  

Under våra observationer och intervjuer framkom vikten av att ha en fungerande planering på 

förskolan. Vi märkte under våra observationer att stunden innan rutinsituationerna var något 

”röriga”, det var mycket konflikter i barngruppen och stämningen var något orolig. Under 

våra intervjuer beskrev många av förskollärarna att rutinsituationerna kunde vara stressande 

för barnen. Förskollärarna beskrev att man måste ha en tydlig planering under de här 

situationerna för att det inte ska uppkomma någon stress hos barnen. En situation som vi 

märkte var väldigt beroende av en fungerande planering var just tambursituationen. Vi såg att 

ju mer planerad på- och avklädningen var desto lugnare var det i barngruppen. Förskollärarna 

som vi intervjuade beskrev att speciellt under vintertiden, när det är mycket kläder som ska av 

och på, är planeringen särskilt i tamburen viktig. En förskollärare beskrev att de funderade 

mycket över begreppet stress när de planerade hur organisationen bland personalen ska se ut. 

Vi märkte när vi utförde våra observationer att barnen hade svårt att hitta ro i början av leken. 

Om den fria leken endast varade under en kort stund var barngruppen mer orolig. 
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Förskollärarna som vi intervjuade beskrev att de hade sett att barnen hade svårt att hitta ro i 

leken efter en uppstyrd aktivitet. De beskrev att för många aktiviteter i förskolan kan göra att 

pedagogerna bli stressade, stressen kan då överföras på barnen. Därför ansåg förskollärarna 

att det är viktigt att ha en balansgång mellan styrd och inte styrd aktivitet. En förskollärare 

beskrev att när det är oroligt i gruppen har de en samling för samla ihop barngruppen. Det 

hade den här planeringen istället för att ha ett bestämt schema under dagen. Nordin- Hultman 

(2008) och Knutsdotter i Ellneby (1999) beskriver båda att de har sett att barnen i förskolan 

ofta får sin lek stoppad, då förskolan är väldigt styrd av rutiner. Nordin- Hultman beskriver att 

det här kan vara stressande för barnen, då det krävs en stor anpassningsförmåga hos barnen. 

Währborg (2002) menar att då förskolan är fylld med aktiviter hinner barnen inte göra klart 

det dem har börjat med, vilket kan stressa barnen. Ellneby poängterar vikten att ha en 

balansgång mellan styrd och inte styrd aktivitet. Författaren menar att barn kan bli stressade 

av både under- och överstimulering och det är därför viktigt att ha den här balansen.  

Lokal  

Ingen av förskollärana som vi intervjuade hade funderat över begreppet stress när de 

utformade sin miljö. Alla ansåg dock att deras lokaler var bra utformade då de var tydliga, 

trygga och att de hade många smårum. En förskollärare berättade att deras lokal låg mellan 

två andra avdelningar vilket bidrog till att många passerade igenom deras avdelning. Hon 

ansåg inte att det var positivt. Alla förskollärarna höll med om att när man har många barn på 

samma yta kan det bli en stressfaktor för barnen. Vi såg att när barnen delade upp sig över 

lokalen, i de olika rummen, blev leken lugnare. Ellneby (1999) skriver att stora grupper med 

barn behöver mer utrymme, när barnen har delat utrymme kan det bli påfrestande.  

Många relationer  

Under våra intervjuer sa förskollärarna att många nya relationer påverkar barnen, perioder när 

det är många sjuka vilket bidrar till att det sätts in många nya vikarier kan bidra med stress 

hos barnen. Förskollärarna menade även att när det är många inskolningar och många nya 

barn kan det också påverka barngruppen. Ellneby (1999) skriver att barnen träffar många 

olika vuxna på förskolan, det är olika pedagoger tillexempel på morgonen och vid stängning 

samt att det kommer in mycket vikarier under perioder. Författaren menar att det kan vara en 

stressfaktor för barnen. En förskollärare som vi intervjuade menade dock att så länge barnen 

känner de olika pedagogerna och vikarierna så påverkar det inte barnen allt för mycket, därför 

kan det vara en fördel att ha en liten förskola där alla känner alla. Hon sa att det är skillnad på 
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om det är ett nytt barn på förskolan som inte känner sig trygg med pedagogerna, vilket kan 

innebära en stress för barnet.  

Motverkan  

Ellneby (1999) skriver att lugn musik kan ha en positiv inverkan på stress hos barnen. Hon 

menar att man kan ha den lugna musiken bland annat på morgonen eller på vilan för att få 

barnen lugna. Vi såg under våra observationer att en förskola använde sig mycket av musik. 

De spelade lugn musik på morgonen när barnen kom. Vi tolkade det som att barnen blev 

lugna av den här musiken. De hade även musik igång under den fria leken, här kunde vi inte 

se någon skillnad på barnens agerande.  

Ellneby (1999) skriver att man kan motverka stress hos barnen genom att gå ut mycket i 

naturen. På alla förskolor, utom en, som vi har varit och observerat på gick de ut på 

förmiddagen.  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att vi endast har varit ute på förskolorna under en förmiddag. Det här gör 

att vi endast kan tolka det vi ser under den här tiden. Hade vi varit ute och observerat under en 

längre period och fått en mer helhets syn finns det en möjlighet att våra tolkningar hade sett 

annorlunda ut. Innan vi genomförde våra observationer informerade vi personalen på 

avdelningarna om vad vi skulle undersöka. Det här kan ha bidragit till deras agerande, men 

gick inte att komma ifrån då vi följer de etiska principernas informationskrav. På tre av de 

avdelningar vi var på var studenter ute och gjorde sin praktik, det här kan ha bidragit till 

exempelvis hur personalen delade upp sig hos barnen. Vår närvaro som observatörer kan ha 

bidragit till barnens agerande, vissa barn kan exempelvis känna otrygghet eller nyfikenhet när 

två okända människor sitter och iakttar. Det här var någonting som även en förskollärare 

nämnde i en intervju. Vi har utgått ifrån hur litteraturen beskriver stress symtom hos barn, 

samtidigt är det vi som tolkar det vi ser och hör. Hade det varit någon annan som hade 

observerat samma situationer är det möjligt att de hade tolkat de på ett annat sätt. 

 Eftersom vi bara var och observerade under en förmiddag på de fyra avdelningarna kan vi 

inte med säkerhet säga att de situationer vi såg ser ut så i vanliga fall. Alla dagar ser olika ut 

och barnen och pedagogerna har både bra och dåliga dagar, ibland fungerar inte saker och det 

behöver inte betyda att det alltid är så. Därför kan vi inte med säkerhet säga att barnen är 

stressade i de olika situationerna utan vi kan bara tolka det vi såg när vi var där. Vår 

medverkan under förmiddagen gjorde att situationen blev annorlunda. Barnen blev nyfikna på 

oss och vad vi gjorde där. Exempelvis under den fria leken kom många barn fram till oss och 

undrade vad vi gjorde. En förskollärare sa att vissa barn kunde bli lugnare när de var okända 

på avdelningen och att de kan bero på att de inte känner sig trygga. Därför kanske vi inte fick 

se hur det brukar vara i alla situationer. Det var många barn sjuka och lediga när vi var och 

observerade vilket kan resultera i att vårt resultat blev annorlunda än vad det kunnat bli om 

hela barngruppen varit där.  
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Resultatdiskussion 

Vi anser att vi inte kan med säkerhet se om ett barn är stressat, då vi endast kan tolka tecken 

på barns stress. De tecken vi tolkat är ifrån den lista som vi har skrivit utifrån Ellneby (1999) 

under rubriken ”tidigare forskning och teoriavsnitt” på sidan 10, där författaren beskriver 

olika stressymptom hos barn. De symtom som vi har sett utifrån den listan är att de lätt 

hamnar i konflikter och då använder sig av verbalt- samt fysiskt våld samt att barnen får 

svårigheter att koncentera sig och blir hyperaktiva. Under de observationer som vi har utfört 

har vi inte kunnat se alla tecken då vi endast varit ute en förmiddag på varje avdelning, 

exempel på tecken som vi inte har kunnat se är förändring i barnens beteende. Även om 

barnen visar några av de tecken som Ellneby tar upp behöver inte det betyda att de är 

stressade, det kan ha andra orsaker till barnens beteende. Vi anser ändå att det är bra att vara 

uppmärksam om barnen visar många av de här tecknen och om de plötsligt förändrar sitt 

beteende.  

Vissa moment på avdelningarna såg ganska lika ut kanske för att de har vissa 

omsorgsmoment de måste göra exempelvis matsituationer, blöjbyte och utevistelser med 

mera. Men det som skilde sig åt var hur de olika pedagogerna delade upp sig bland barnen 

samt hur de planerade upp de styrda aktiviteterna. Vi kunde se att när barngruppen blev 

indelad i mindre grupper blev det ett lugnare klimat. Vi tror att det fungerar olika i olika 

barngrupper och hur  man planerar upp verksamheten på sin avdelning inte behöver betyda att 

det fungerar lika bra på en annan avdelning. Vissa faktorer anser vi ändå är viktiga i alla 

barngrupper exempelvis, mindre barn, kunna ha gott om tid i de olika aktivisterna och skapa 

ett lugn i gruppen.  

Vi har uppmärksammat att förskollärarna i de intervjuer vi utförde nämnde att visa situationer 

var stressande för barnen, men som vi såg som lugna när vi observerade. Ett av de exemplen 

är under matsituationerna då vi endast ansåg att det möjligtvis var stressigt innan barnen satte 

sig och åt. Förskollärarna beskrev dock hela matsituationen som stressig för barnen. Det här 

kan bero på att det är pedagogerna som känner sig stressade och att det är deras stress som de 

beskriver i intervjuerna. Då vi gjorde våra observationer kollade vi endast på barngruppen och 

då uppmärksammade vi inte pedagogernas stress. Det vi kunde se som var en stressfaktor för 

gruppen var när ett barn var klar och skulle duka av, då blev de andra barnen oroliga och ville 

med duka av. Det kan möjligtvis vara stressigt för barnen att känna att de inte kan sitta kvar 
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och äta i lugn och ro. Det kan vara så att när de ser andra barn duka av att de inte vill missa 

något och därför istället skyndar sig att äta upp.  

En situation vi såg när vi observerade var att på en avdelning satt barnen och de vuxna 

tillsammans endast i fem minuter. Detta anser vi måste vara ett stressmoment för barnen. Vi 

tror inte pedagogerna upplevde att de bara satt fem minuter tillsammans och de kan vara föratt 

de kände sig stressade och att det var mycket som hände runt omkring. Vi anser att både barn 

och pedagoger behöver en lugn stund under maten. Eftersom det är mycket aktiviteter och 

andra saker som händer under dagen kan det vara bra om barnen får uppleva en lugn 

matsituation och att de kan äta i lugn och ro. Vi anser att det kan vara bra att barnen inte 

behöver sitta och vänta allt för länge men att pedagogerna uppmärksammar hur länge de sitter 

och äter tillsammans. Det kan vara bra att ha en rutin på hur länge barnen ska sitta kvar under 

måltiderna. Ett sätt kan vara att barnen väntar på varandra och inte går från bordet förens 

några andra är klara.   

Alla förskollärare svarade att pedagogernas förhållningssätt var det som kunde vara en 

bidragande faktor till barnens möjliga stress. Vi är medvetna om att det här påverkar barnen. 

Om pedagogerna är stressade och visar det här för barnen kan barnen även bli stressade då 

dem märker att någonting är fel. Vi anser dock att pedagogernas stress har sin grund i 

någonting och vi tror att den här stressen kan grunda sig i hur strukturen ser ut på förskolan. 

En sak behöver inte utesluta den andra. Det är viktigt att pedagogernas möjliga stress inte 

återspeglas på barnen. Samtidigt som det är viktigt att sträva efter ett bra arbetsklimat, bland 

annat med hjälp av utformningen av strukturen, för pedagogerna för att de ska ha ett så bra 

förhållningsätt som möjligt jämt emot barnen.  

När vi har gjort våra observationer samt intervjuer har vi sett olika situationer i det vardagliga 

arbetet som kan vara stressande för barnen. Vi anser att den största bidragande faktorn till att 

de här situationerna kan uppfattas som stressande kan hänvisas till antalet barn på antalet 

pedagoger. Vi tror att det är beror på olika saker, exempelvis att pedagogerna inte har mycket 

tid för alla barnen i de olika situationerna och behöver ibland skynda sig igenom visa 

moment. Pedagogerna hade även kunnat dela upp barnen mer om det hade funnits mer 

pedagoger. Barnen hade samtidigt inte behövt dela uppmärksamheten från de vuxna samt de 

små ytorna med så många andra, vilket vi tror hade lett till ett lugnare klimat.  

I den fria leken kunde vi se att innan barnen hittad en aktivitet var det mycket spring och 

mycket konflikter. Det blev lugnare när de hittade en aktivitet och delat in sig i mindre 
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grupper. Det här kan bero på att när de hittat något de vill göra är all koncentration på det,  de 

blir då inte lika störda av det som händer runt omkring. Ofta när de delade upp sig kunde 

några barn gå in i ett litet rum vilket också avskärmade dem från resten av gruppen. Det vi såg 

var att de då hittade ett lugn och koncentration. När det här inträffade blev klimatet på 

avdelningen lugnare. Pedagogerna kunde då lättare gå runt till barnen och sätta sig en stund 

och samtala med barnen. Om barnen inte hittar de här stunderna måste pedagogerna hjälpa 

dem med det exempelvis med en styrd aktivitet. Under de här stunderna är det mindre 

stressigt både för pedagogerna och barnen. Barnen behöver kanske träna sig på att dela upp 

sig och till och med leka själva.  Då kan det vara bra om pedagogerna styr upp det i början 

och sedan låter barnen bestämma mer själva.  

Vi anser att strukturen är viktigt på förskolan och styr mycket hur verksamheten ser ut och 

fungerar. Viktigt att pedagogerna planerar upp verksamheten utifrån strukturen ett arbetssätt 

som fungerar för både pedagogerna och barngruppen. Strukturen kan se olika ut och alla 

förskolor har olika utgångspunkter att bygga upp en bra verksamhet ifrån. Det är många bitar 

som ska gå ihop men vi anser att det är viktigt att dagen på förskolan ska ha en balans mellan 

styrda aktiviteter och den fria leken. Man ska nog inte ta på sig för mycket, då kan de bli 

stressigt för barngruppen. Viktigt att ha ett lugn som pedagog så inte deras stress förs över på 

barnen. Även om det är många saker som ska hinnas med är det viktigt att vara lugn och inte 

stressa barnen. Att ha ett lugnt klimat på förskolan och en väl planerad verksamhet utifrån den 

struktur man har anser vi är viktigt för att förhindra att barn blir stressade.  

Vi har nu sett hur det kan se ut i förskolans verksamhet och att strukturen i förskolan påverkar 

barnens stressnivå. Det får oss att fundera över hur man kan gå vidare med den här 

kunskapen, hur kan man göra för att förhindra att barn blir stressade i förskolan? Vår fortsatta 

forskningsfråga är hur bör strukturen på en förskola se ut för att minska barnens stressnivå?  

Under vår arbetsgång kom vi i kontakt med, genom litteraturen samt under observationer, att 

musik och utevistelse kan förebygga barns stress. Vi blev intresserade att undersöka det här 

mer samt se om det finns andra sätt att förebygga stress hos barn. Vår fortsatta 

forskningsfråga är hur fungerar det att använda sig av musik i verksamheten för att förebygga 

stress? Finns det andra konkreta sätt man kan arbeta med för att förebygga stress hos barn och 

hur fungerar dem? 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor:  

 

 På vilket sätt kan du uppleva att barnen på er avdelning är stressade?  

 

 Under vilka situationer anser du att barnen är mest stressade?  

 

 Hur tror du att er miljö (så som lokaler, antal rum, möblering, inredning osv.) påverkar 

barnens stressnivå? 

 

 Hur har ni pedagoger funderat kring barnen stress när ni har utformat er miljö på 

avdelningen? 

 

 Hur tänker du kring uppdelningen av barn och vuxna under dagen när det gäller 

barnens stress? 

 

 Hur tror du barnens och pedagogernas schema påverkar barnens stress? 

 

  Vilka perioder är det mest stressigt för barnen? 

 

  Hur tror du mycket uppstyrda aktiviter jämfört med mer ostyrda aktiviter på olika sätt 

påverkar barns stress?  

 

  Hur tror du stress yttrar sig för ett yngre jämför med ett äldre barn?  

 

 Vilka faktorer anser du är mest bidragande till om ett barn blir- eller inte blir stressat 

på förskolan? 

 

Vi valde att ha några frågor enskilt till de olika förskollärarna utifrån vad vi sett under våra 

observationer.  

 Ni berättade att ni har ”avdelning 1” och ”avdelning 2”, hur fungerar det i praktiken?  

 

 Hur tror du det påverkar barnen att byta miljö, barngrupp och pedagoger under dagen? 

Exempelvis vid frukosten.  

 

 Vissa barn bytte mycket aktiviteter, Hur ser ni på detta?   

 

 Under dagen som vi var på er avdelning upplevde vi att det var ganska lugnt (låg 

ljudnivå, inte mycket konflikter osv.)  Varför tror du att det var/är så?  

 

 Ni sa att ni höll på att omstrukturera situationen innan maten. Hur gjorde ni innan? 

Vad har ni ändrat? och hur har er tankeprocess sett ut?  
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Bilaga 2  
Avdelningarna 

På avdelning 1 var det som mest 11 av 17 barn och två pedagoger under förmiddagen. Två 

pedagoger var sjuka och det var en vikarie insatt. En pedagog nämnde också att det var många 

sjuka barn. De hade ett stort rum, tre smårum och en tambur.  

På avdelning 2 var det som mest 12 av 14 barn, tre pedagoger och en student under 

förmiddagen. De hade ett stort rum, två smårum och en tambur.  

På avdelning 3 var de som mest 13 av 27 barn, fyra pedagoger, en student och en extra resurs 

för ett barn med särskilda behov under förmiddagen. Det var många barn lediga och sjuka. De 

hade en avdelning som från början har varit två avdelningar. De hade tre stora rum, tre 

smårum och en tambur.  

På avdelning 4 var det som mest 11 av 13 barn, fyra pedagoger och en student under 

förmiddagen. De hade en extra pedagog en gång i veckan och det var under den förmiddagen 

vi var där. De hade tre stora rum, två smårum och en tambur.  

 


