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Sammanfattning 
Stress har alltid förekommit hos våra förfäder då var det en instinkt på kamp eller flykt. Men i 

dag utsätts vi för stress i olika former. Positiv stress är bra för oss, det ger oss energi då vi 

ställs inför utmaningar som vi klarar av. Negativ stress uppstår när vi ställs inför höga 

påfrestningar och kontrollen går förlorad. Stressen kan ha en negativ inverkan både fysiskt 

och psykiskt. Det gäller att hitta en balans mellan den negativa och positiva stressen för att 

hälsan ska vara god. Men tyvärr tycks den negativa stressen öka i samhället. Detta kan drabba 

både vuxna och barn på olika sätt. Arbetet kommer att belysa den negativa stressen samt det 

förebyggande arbetet mot negativ stress på förskolan. 

Det övergripande syftet med detta examensarbete var att undersöka fem förskollärares 

uppfattningar om barn och stress på förskolan. Dessa frågeområden har varit centrala i vår 

studie. Vad orsakar stress hos förskolebarn? Hur arbetar förskollärare för att undvika att barn 

blir stressade? 

Vi valde kvalitativa intervjuer som metod därför det kunde bidra till en nyanserad bild av 

förskollärarnas uppfattningar angående barn och stress på förskolan. Intervjuerna utfördes på 

två olika förskolor med både kvinnliga och manliga förskollärare. Resultaten i studien visade 

att flertalet av förskollärarna upplevde stress på sitt arbete. Studien visade  att stress kunde 

förekomma i olika former hos barnen och hos personalen i verksamheten. Det framkom också 

att det fanns många olika omständigheter som kan skapa stress i förskolans verksamhet. 

Resultaten i studien visade på informanternas uppfattningar kring det betydelsefulla arbetet att 

förebygga stress på förskolan.   
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1 Inledning 

Förskolan skall arbeta utifrån de styrdokument som finns i Läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

(Lärarförbundet 2008).  De innefattar mål och riktlinjer som ingår i pedagogernas uppdrag att 

följa. Läroplanen beskriver att barnen i förskolan bör uppleva en god omsorg och omvårdnad. 

Denna omsorg bör ske på ett sätt som ger barnen trygghet. Förskolan skall ta hänsyn till att 

barn har olika förutsättningar och behov samt ta hänsyn till barns olika livsmiljöer. Förskolan 

bör stärka barnens medkänsla och utveckla förmågan att visa omtanke och empati för andra. 

Förskollärarna ska även sträva efter att utveckla barns tillit och självförtroende. Det ingår 

också att främja det lustfyllda lärandet. Barn ska genom lek ges möjlighet att bearbeta 

händelser, känslor och erfarenheter. Enligt Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) kan 

förskollärarna stöta på svårigheter i arbetet på förskolorna. De anser att det blir svårare att 

arbeta efter läroplanen för förskolan (Lpfö98), när barngrupperna blir större. Detta kan även 

innebära att barnen får svårare att känna trygghet och tillit på förskolan (a.a.). 

Lidholt (1999) beskriver i sin avhandling att de flesta kommunerna fortsätter att göra 

besparingar inom förskolan.  Personalens röster blir svagare och svagare. Skolverket 

konstaterar att antalet barn i barngrupperna ökar på förskolan samtidigt som personaltätheten 

minskar (a.a.). Ellneby (2008) skildrar att hon möter fler stressade barn i sitt arbete som 

specialpedagog i dag än vad hon gjort tidigare i sitt yrkesverksamma liv. Läroplanen för 

förskolan säger: 

I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig 

i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. (Lpfö 98, s27). 

Hur kan förskollärarna fullfölja sitt uppdrag utifrån dessa förutsättningar? Kihlbom, Lidholt 

och Niss (2009) menar att: 

det finns en svårlöst konflikt mellan kommunernas ekonomi och förskolans kvalitét (2009, 

s84). 

Citatet beskriver att kommunernas ekonomi redan är ansträngd idag. För att förskolan ska ha 

möjlighet att leverera kvalitét med högskoleutbildade pedagoger krävs en god ekonomi. När 

ekonomin redan i dag är ansträngd uppstår därför en konflikt. 

2 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur kroppen reagerar vid stress och även vilka 

stressymptom som barn kan ha. Vidare kommer även det förebyggande arbetet att tas upp, 

samt förskolans inverkan kring negativ stress och vuxnas inflytande på barnen. 

2.1 Kroppsliga reaktioner vid stress   
När det engelska ordet stress översätts till svenska betyder det spänning eller tryck. Stress är 

en kroppslig påverkan. Våra förfäders stressreaktioner hade ursprungligen till uppgift att 

förbereda kroppen på kamp, flykt eller muskelarbete. Stress innebär att om vi utsätts för stora 

fysiska, emotionella eller intellektuella krav och påfrestningar, då startar en stressreaktion 

anser Ellneby (2008). Ett snabbt påsläpp av energireserven sker och signaler sänds från 

hjärnan till nervsystemet. Viktiga signaler utlöses som medför att adrenalin pumpas in i 

blodet, pulsen stiger och andningen ökar. Matsmältningsarbetet upphör och blodtrycket ökar 

drastiskt.  Koncentrationsförmågan ökar i våra sinnen och registrerar ljudintryck samt 

synintryck. Stresshormonerna aktiveras och energireserven ökar. Stresshormonerna är 
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adrenalin, noradrenalin samt kortisol. Den moderna stressforskningen beskriver stress som en 

dynamisk process där individens förmåga ställs mot omgivningens krav (a.a.). I Taiwan (Li, 

2008) utfördes en studie på förskolebarn där kortisolhalterna mättes. Studien visade att 

kortisolhalterna i kroppen minskade i samband med vilan. Studien utfördes på 37 förskolebarn 

under 10 dagar. Provtagningar gjordes via saliven vid fyra olika tillfällen under varje dag 

under denna period. På detta sätt mättes kortisolnivåerna på barnen. Resultaten visade att barn 

med dålig självkänsla hade högre kortisolnivå i kroppen. Det visade också att barnens 

kortisolnivå var högre efter lunchen (a.a.). 

Ellneby (2008) ger uttryck åt att det finns både positiv och negativ stress. Den positiva 

stressen uppstår när vi utsätts för utmaningar som vi känner att vi klarar av. Den negativa 

stressen uppkommer när personen inte klarar av att ha kontroll över olika situationer. För att 

vi ska må bra krävs en balans mellan negativ och positiv stress. Människor behöver också 

hitta stunder utan stress där vi  kan uppleva lugn och ro( a.a.). 

 

 2.2 Barns stressymptom 

Ellneby (2008) beskriver stressymptomen hos barn. De vanligaste symptomen är kopplade till 

magen som kräkningar, magsmärtor, diarré eller förstoppning. Stress kan även yttra sig på 

huden i form av eksem, sår och sprickor. Hon beskriver vidare att det kan förekomma 

bitskador i kinderna, tandgnissling och problem med tandköttet. Om barn utsätts för flera 

påfrestningar sänks barnens immunförsvar, vilket kan orsaka allergier och astma i olika 

former. Hon hävdar att barn i skolåldern vanligtvis drabbas av huvudvärk till följd av en 

bullrig miljö (a.a.). Jelveus (1998) menar att om vuxna och barn inte lyckas undkomma stress 

kan det på sikt leda till att vårt sympatiska nervsystem försätter kroppen i ständigt 

alarmtillstånd. Efter en tid kan detta tillstånd leda till olika stressrelaterade och fysiska 

symptom som sömnsvårigheter, diareèr, dålig matsmältning, muskelsmärtor, trötthet och högt 

blodtryck. Hon beskriver även vårt antistress-system som kan återskapa balans i vår kropp. 

Antistress-systemet normaliserar blodtrycket, sänker hjärtrytmen, ger god matsmältning, 

lugnar andningen samt sänker muskelspänningen. För att starta antistressreaktioner i kroppen 

kan ett effektivt sätt vara att använda sig av beröring. Vi kan balansera effekter av stress 

genom exempelvis varma bad, beröring, massage och kramar (a.a.).  

 

3 Förebygga stress 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp miljöns inverkan på negativ stress. Även fysiska 

aktiviteter, vila och massage kommer att omnämnas. 

3.1 Sociala miljön 

Ellneby (2008) beskriver att i mindre barngrupper har personalen mer social kontakt med 

barnen. Hon konstaterar att mindre barngrupper och utbildade pedagoger med kompetens, är 

en bra grund för att förebygga stress och stimulera barns utveckling på förskolan.  

Kihlbom m.fl. (2009) anser att händelser som verkar störande för kontinuerlig och pålitlig 

omsorg kan skapa stresstillstånd eller trauman hos barnen. De anser det nödvändigt att under 

de första levnadsåren få uppleva goda relationer till vuxna.  
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3.2 Fysiska miljön 

Ellneby (2008) beskriver att när förskolorna byggdes var de anpassade för ett mindre antal 

barn i barngrupperna.  I vårt samhälle har barnantalet i barngrupperna ökat, förskolorna har 

däremot inte anpassats storleksmässigt till denna förändring på förskolan. De pedagoger som 

Ellneby studerat anser att vissa tidpunkter är mer stressiga till exempel frukost, lunch och 

mellanmål då ljud och bullernivåerna oftast är högre. Ett resultat som framkom i Jirongs 

(2009) studie var att en bullrig inomhus miljö orsakade fler okoncentrerade, högljudda och 

trötta förskolebarn.  

Det har skett en förändring i förskolans inomhusmiljö, en förändring i negativ bemärkelse 

och det är att det blivit större barngrupper i samma lokaler som tidigare vilket leder till mer 

ljud som kan vara skadligt för både barn samt personal (a.a., s 3).  

Detta citat stämmer väl överens med Ellnebys beskrivning om förskolornas 

konstruktion. Det framhäver även att flera skribenter har liknande uppfattningar. 

3.3 Utomhusmiljön 

Utomhusmiljön har många fördelar. Det bidrar till god hälsa vilket förebygger stress. Barns 

motorik tränas när de är ute i skogen i kuperad terräng. I naturen finns mer plats för rörelse 

och lekar. Livliga och högljudda lekar är även möjliga i naturen. Detta i sin tur leder till 

mindre konflikter. Allt detta bidrar till en god kondition där olika muskelgrupper tränas enligt 

Ellneby (2003). 

 Utevistelse stärker dessutom barnets hälsa och motverkar stress (a. a., s101). 

Enligt Ellneby kan naturen inbjuda till rörligare lekar vilket ger en god kondition och bidrar 

till en god hälsa. Alla sinnen blir stimulerade i naturen vilket förebygger stress. 

 3.4  Fysiska aktiviteter 

Währborg (2009) framhåller att fysiska aktiviteter i olika former motverkar och förebygger 

stress. Han anser att rörelser bidrar till en bättre hälsa och bättre koordinationsförmåga. Han 

hävdar att en god kondition leder till att vi behärskar de påfrestningar vi utsätts för i vardagen. 

Ellneby (2008) hävdar att pedagoger kan använda sig av skapande aktiviteter som en sorts 

bearbetning för barnen. Barn kan ge uttryck åt sina känslor via olika aktiviteter som att skapa 

med lera, måla eller leka med sand. Hon anser vidare att dessa aktiviteter är 

sinnesupplevelser, där det betydelsefulla är själva upplevelsen inte resultatet (a.a.). 

3.5 Vila 
Om barnen skall orka vistas en hel dag på förskolan finns det ett behov av vila anser Wikare, 

Andersson och Watsi (1999). I småbarnsgrupper finns alltid en sovstund för att samla nya 

krafter för barnen under dagen. Vilan är det momentet på förskolan där barnen är mest 

beroende av att känna sig trygga då kan även behovet av en napp, gosedjur eller snuttefilt 

finnas. Det krävs en trygg relation mellan förskolläraren och barnet för att barnet skall kunna 

slappna av och känna trygghet. Målet med vilan är att det skall vara en skön stund på 

förskolan. 

Barn behöver därför hjälp att finna lugn och ro och många gånger måste man lära barn att 

koppla av (Ellneby 2003, s111.) 
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De äldre barnen har en annan form av vila vilket innebär att de är vakna, barnen kan då sitta 

och lyssna till sagor, lyssna på lugn musik eller titta i bilderböcker. Rockström (1989) 

benämner dessa tillfällen som återhämtningstillfällen. Det är den vuxne som har ansvaret för 

att de barn som behöver får vila en stund Wikare m.fl. (1999). 

  

3.6 Massage 

Jelveus (1998) hävdar att barn i dagens samhälle oftast inte får sitt behov av beröring 

tillgodosett. Barn som inte är nöjda med sitt beröringsbehov kan visa detta på olika sätt. De 

mindre barnen kan bli klängiga och gnälliga samt få mindre sömn. Det blir vanligare med 

påbyggnadsutbildning i massage för personalen inom förskoleverksamheten där får de lära sig 

hur de kan utföra ett arbete där medveten beröring ligger i fokus. I barngrupper där 

förskollärare infört massage vid vilan har förändringar uppmärksammats bland barnen. De 

tycks somna lättare och sova djupare detta leder till att de blir lättare för barnen att 

koncentrera sig och aktivitetsnivån sjunker anser Jelveus. Vidare anser hon att genom att 

sträva efter en nära kontakt med barnet kan massagen vara ett effektivt hjälpmedel. 
Barnmassage i förskolan ger många goda effekter menar samma författare.  Barn som har 

svårt att sitta stilla under en sagostund eller en samling, kan efter en period av beröring till 

slut vara stilla på sin plats. Detta beror på att barnen får ro samt att barns aktivitetsnivå då 

tenderar att sjunka. Personalen har uppgivit att de upplevt barnen lugnare på sin avdelning 

men att även ljudnivån påtagligt sjunkit. Hon beskriver betydelsen av att barnmassage aldrig 

skall påtvingas, utan framhåller att barn visar när de är redo att delta i någon beröringslek eller 

massagestund. Den som skall bli masserad ska alltid tillfrågas innan (a.a.). Ellneby (2008) 

påvisar att barnmassage skapar lugn och förmedlar trygghet. Hon anser att pedagoger bör visa 

respekt för barnets gräns gällande närhet.  

3.7 Orsaker till stress hos barn på förskolan 

Kihlbom m.fl. (2009) betonar att barn kan bli stressade av buller som kan medföra fysiska 

samt psykiska skador. De framhåller att de större barngrupperna medför höga ljudnivåer. 

Rockström (1983) påtalar att trånga ytor skapar stress hos barnen. De behöver gott om plats 

för att klä på sig i hallen. Påklädning kan bli en stressig situation eftersom det kräver 

koncentration och mycket energi av barnen (a.a.). Lidholt (1999) visar i sin avhandling att 

trycket ökar på förskolepersonalen. Till exempel genom vikariebrist, mindre ytor per barn, 

minskad personaltäthet samt begränsade medel. Det framkommer att personalen även 

upplever andra orsaker till det ökade trycket. Detta beror delvis av en ökning av de allra 

minsta barnen. De vistas längre tider på förskolan samt kan ha stressade föräldrar (a.a.). 

 

3.8 Vuxnas inflytande på barn ur ett sociokulturellt perspektiv  

En slutsats som Ellneby (2003) drar är att de vuxnas stress speglar av sig på barnen. Hon 

lyfter fram vikten av att vuxna själva försöker må bra genom att hantera sin egen stress. Hon 

förklarar också att barn blir utsatta för stress om de ställs inför höga krav och prestationer från 

vuxna. Vidare anser hon att föräldrar inte bör strukturera upp hela barnens fritid med 

aktiviteter. Det kan upplevas som stress när den fritid barn har ersätts med aktiviteter av olika 

slag.  Hon anser att samhällets roll kan vara en bidragande faktor till barns stress. Detta 
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innebär att man bör vara effektivare som vuxen. Det förväntas att människor ska klara av fler 

sysslor som att arbeta på heltid, sköta om barnen och hushållet. 

Allt som skapar otrygghet gör barn känsliga för stress (Ellneby 2003., s113). 

Ellneby (2003) framhåller att om barn utsätts för många förändringar och påfrestningar under 

en tid resulterar det i stress. Det kan vara ändrade vanor så som exempelvis olika vikarier, 

bråk med vänner, prestationer, många relationer och nya fritidsaktiviteter. Hon förklarar 

vidare att när barn påverkas negativt, beror det oftast på mängden av påfrestningar som barnet 

upplever. Hon beskriver vidare att barn lär i alla situationer även utifrån vuxnas agerande och 

förhållningssätt (a.a.). 

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att lärandet sker och skapas genom 

sociala interaktioner. Det betyder att barn lär sig något i alla möten med andra människor, 

samt genom de upplevelser och erfarenheter som barnet gör och deltar i. Vygotskij förklarar 

att barnet lär genom den ”proximala utvecklingszonen”. Barnet iakttar inlärningsmomentet 

och med hjälp av en kamrat eller en vuxen vid sin sida vågar barnet prova 

inlärningsmomentet. Detta leder till slut att barnet klarar av den inlärda situationen helt själv. 

Det stärker barnets självförtroende hävdar Vygotskij som var upphovsmannen till det 

sociokulturella perspektivet, Strandberg (2006). 

Ju yngre barnen är desto starkare är sambandet mellan socio-emotionell och kognitiv 

utveckling. Omsorgens betydelse, samspel och goda anknytningar kan inte nog betonas, 

särskilt för de allra yngsta, eftersom detta också är en förutsättning för lärande.  (Kihlbom 

m.fl. 2009., s71). 

Forskning från University of Arizona av Moll (2001) visar på att Vygotskijs teorier av barns 

lärande är dagsaktuellt på förskolan.  

This is the case, whether acts are initiated by single agents or a collective and wether they 

are performed individually or with others. (p.92, emphasis added)  ( Richardsson red 2001., 

s113). 

Citatet antyder att barn kan lära både enskilt och genom förskolan som benämns som 

kollektiv. 

4. Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att studera fem förskollärares uppfattningar om 

barn och stress. Dessa frågeställningar har varit centrala för vår forskning angående stress på 

förskolan. 

– Vad orsakar stress hos förskolebarn? 

– Hur arbetar förskollärare för att undvika att barn blir stressade? 

 

5. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi tillvägagångssättet i studien. 
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5.1 Metodbeskrivning 

Vi valde att göra intervjuer med fem förskollärare på två olika förskolor i samma kommun. Vi 

valde kvalitativa intervjuer som metod därför att vi ville få personliga svar. Vi kunde även 

genom detta sätt avläsa mimik och kroppsspråk. Johansson och Svedner (2006) beskriver den 

kvalitativa metoden, som innebär att frågorna anpassas under intervjuns gång med berörda 

förskollärare. Detta såg vi som en fördel, då vi kunde ställa relevanta följdfrågor till 

informanten. 

 

5.2 Urval och genomförande 

Vi ville göra studien på två förskolor då variationer i arbetssätt kan förekomma. 

Undersökningen bygger på intervjuer av fem stycken förskollärare. I studien deltog både 

kvinnliga och manliga förskollärare. Vår intention var att välja förskollärare eftersom de har 

en mer kvalificerad utbildning. Kommunen har som mål att i framtiden enbart anställa 

förskollärare för att höja kompetensen på pedagogerna. En av de fem förskollärarna arbetade 

på en småbarnsavdelning där barn var i åldrarna 1-3 år. De övriga förskollärarna arbetade på 

syskonavdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vi tog kontakt med förskollärarna via telefon för 

att planera in intervjutillfället. Vi berättade kortfattat om studien. Vi lämnade muntlig 

information angående informationskravet och frågade om de var villiga att delta i vår 

intervjustudie. Vi skickade informationsbrevet via mail (se bilaga 1) för att ge pedagogerna en 

förförståelse.  

 

5.3 Tillvägagångssätt vid intervjutillfället 
Dimenäs (2007) belyser vikten av att utföra intervjuerna i ett enskilt rum. Detta i syfte att 

skapa en miljö med lugn och ro samt minska risken för stress och störande moment. 

Intervjufrågorna har den berörda förskolläraren inte tagit del av före intervjun. Vi ville ha 

individuella och spontana svar. Vi ville även undvika att förskollärarna samtalade med 

varandra före intervjun. Dimenäs påtalar fördelar med att spela in intervjusamtal. Vi spelade 

in via mp3 och lade in dessa som ljudfiler efter förskollärarnas samtycken. Vi upplyste dem 

om att materialet endast skulle användas till vår studie. När arbetet är färdigt kommer alla 

ljudfilerna att raderas. Vi började med att genomföra en provintervju med en utav 

förskollärarna. 

 

5.4 Provintervju 
Före provintervjun hade vi bestämt oss för att anteckna och spela in samtalet på mp3. Vid det 

aktuella tillfället fungerade inte utrustningen. En utförde intervjun och frågorna ställdes i 

samtalsform, den andra förde anteckningar. Vid detta tillfälle insåg vi att kommande 

intervjuer skulle bli kvalitativa intervjuer. Vi förstod då att samtliga deltagare i intervjustudien 

skulle tolka frågorna olika. 

I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera 

från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denna 

tar upp. (Johansson & Svedner 2006, s43.) 
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Vi gjorde ett medvetet val att inte ta med svaren från provintervjun i vår studie, p.g.a. att 

utrustningen inte fungerade vid intervju tillfället. 

 

5.5 Bearbetning av intervjuerna 
Du bör inledningsvis också pröva att både försöka se övergripande på det material du har 

samlat, det vill säga skapa en överblick, och studera det i detalj. (Dimenäs 2007, s125.) 

Efter varje intervju lyssnade vi igenom svaren flera gånger samt renskrev materialet. Vid 

andra avlyssningen strukturerade vi upp svaren. Utifrån Dimenäs (2007) rekommendationer 

sorterade vi informationen och reducerade materialet, detta var nödvändigt under vårt 

analysarbete för att intervjumaterialet skulle bli lättare att hantera. Vi letade efter svar som på 

något sätt skiljde sig från mängden. Vi upptäckte kategorier som stämde väl överens med 

kärnan i ämnet och gjorde sedan en sammanställning av intervjuerna. 

 

5.6 Studiens tillförlitlighet 
Vi bedömer studien som trovärdig eftersom de fem förskollärarna har lång erfarenhet av 

förskolans verksamhet. Vårt antagande stärks av Dimenäs (2007) som påtalar att erfarenheter 

inom ämnet är betydande för tillförlitligheten. De fem förskollärarna arbetar inom samma 

kommun. Vi är medvetna om att det kan förekomma skillnader gentemot andra kommuner, 

beroende på barngruppernas storlek, arbetslagens sammansättning och miljön på förskolan. 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 
Vi har strävat efter att följa lämpliga forskningsetiska principer som är passande vid 

kvalitativa studier. Vetenskapsrådet (2002) beskriver innehållet av forskningskraven som 

innebär att befintliga kunskaper kan utvecklas, fördjupas samt leda till framsteg av olika 

pedagogiska metoder. Individskyddskravet har varit en utgångspunkt i vår studie, vilket 

medför att individer som deltagit i studien har skydd mot olämplig insyn i sina 

livsförhållanden. Detta berättigade skydd medför att individerna inte utsätts för någon form av 

förödmjukelse. De övriga grundläggande kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebar att vi informerade deltagarna om studiens syfte och varför deras 

åsikter var betydelsefulla för vår forskning. Vi upplyste muntligt och även skriftligt i form av 

ett informationsbrev (se bilaga 1) Deltagarna har genomgående varit anonyma i studien. Vi 

har försökt att inte utsätta dem för någon form av medveten påverkan inom ämnet.  Det 

framgick också i brevet att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de önskade. 

Samtyckeskravet innebar att alla deltagare gav samtycke till denna studie. Vi har tagit ansvar 

gällande att förvara och samla in alla enskilda förskollärares uppgifter på ett 

förtroendeingivande och tryggt sätt. Konfidentalitetskravet uppfyllde vi via 

informationsbrevet där upplyste vi att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan 

utan negativa följder. Vi upplyste om att allt material och alla resultat som framkommer i 

studien kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas i vår forskningsstudie. 

Nyttjandekravet presenterade vi muntligt innan intervjun startade att allt material enbart skulle 
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användas till vår forskning kring barn och stress. Vi berättade för informanten att dennes röst 

kommer i studien att presenteras som en av fem. 

 

6 Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera en sammanställning av resultaten. Den yngsta av våra 

informanter är 39 år och den äldsta är 57 år.   Deltagarna har varit yrkesverksamma i 

förskolans verksamhet mellan 16-30 år. Alla förskollärare hade arbetat länge men har också 

gjort avbrott i arbetet p.g.a. barnledighet och studier av olika slag. 

  

6.1   Sammanställning av studien 

Följande stycken är indelade utifrån olika kategorier för att lättare få en helhetsbild av 

resultaten. 

 

6.2 Förskollärarnas stress som kan påverka barn 

Samtliga förskollärare ansåg att vissa tidpunkter under en dag på förskolan kunde vara mer 

stressande än andra. Tre av fem informanter ansåg att det är stressande när man som pedagog 

inte räcker till för alla barn. Vissa dagar var de ombedda att täcka upp för varandra och 

bedriva verksamheten utan vikarier. Även letandet av vikarier upplevs som stressigt och ingår 

även det i lärarnas arbetsuppgifter, vilket en lärare upplever blir allt fler och fler.  En 

förskollärare säger: 

 Jag anser det mer stressigt på förskolan idag, i jämförelse med hur det var förr. Det ställs i 

dag fler krav och arbetsuppgifterna är flera. Detta innebär att vi bör ha datakunskaper, 

kunna dokumentera på olika sätt och göra fotopärmar, det ställs därmed högre krav på oss 

nu än då jag började arbeta som förskollärare. Det får en tydlig effekt man räcker inte alltid 

till som förskollärare. 

Vår tolkning är att förskollärarens roll ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för några år 

sedan, vilket innebär att lärarna har fler arbetsuppgifter i dagens verksamhet. 

6.3 Förskolemiljöns inverkan på stress 

Inomhusmiljön upplevs av samtliga förskollärare som mer stressande än utomhusmiljön. 

Samtliga pedagoger upplever att höga ljudnivåer inomhus är mer stressande för både barn och 

vuxna. På dagens förskolor har barngrupperna blivit större. Däremot har inte förskolans miljö 

förändrats i form av någon utbyggnad. Personalen upplever att utrymmena är för trånga i 

förhållande till barngruppen. En förskollärare märker detta tydligt då barnen behöver hjälp 

med sina kläder i hallen. Tre av förskollärarna tycker lunchen är stressig. Detta kan bero på att 

det krävs mer av personalen då barnantalet är som högst och ljudnivån ökar. En förskollärare 

upplever att det är svårt att hitta lugna stunder i verksamheten, eftersom många vistas på liten 

yta. Förskolläraren säger: 

 Jag saknar lugna stunder… idag är utemiljön ett substitut till lugn och ro på förskolan. 

I och med detta citat har vi fått en ökad förståelse för utevistelsens betydelse för att minska 

stressen både för barn och för pedagoger inom förskolans verksamhet. 
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6.4  Det förebyggande arbetet mot stress 

Det existerar förebyggande arbete på samtliga förskolor i form av vila, utevistelse, massage 

samt uppdelning av barnen i mindre grupper. Två av förskollärarna av fem anser att små 

grupper är att föredra. Då det blir lättare att se varje barn samt hjälpa de som behöver det. En 

förskollärare beskriver att pedagogerna låter barnen välja aktiviteter samt finns tillhands där 

barnen är. 

Indelningen av grupper sköter barnen mestadels själva. Det sker oftast på ett naturligt sätt. 

Förskollärarna anser att barns inflytande är en viktig faktor. Om barnen sysslar med det som 

de själva upplever meningsfullt och intressant, så blir det lugnare. Förskollärarna fokuserar på 

att vara delaktiga medupptäckare i barnens verksamhet. En förskollärare kan ansvara för att 

till exempel svara i telefonen och sköta möten och avsked i hallen. Två förskollärare påtalar 

att ett fungerande arbetslag har stor betydelse. Den ena säger  

Lugna pedagoger skapar lugna barn. 

Samtliga intervjuade pedagoger hade egna visioner om hur stress kan förebyggas på 

förskolan. Till exempel att ha mindre antal i barngrupperna och mer utevistelse än vad som 

förekommer idag, en ekologisk förskola i form av odlingar och kompostering av olika slag. 

Även införa massage som en daglig rutin, och ge ökad kunskap om kroppen och hälsan. Ge 

barnen grundläggande kunskaper hur stress kan förebyggas på förskolan både för barn och 

vuxna. Idag sker massagen när tillfälle ges, till exempel när det är färre antal barn på 

förskolan. Vi bedömer utifrån lärarnas visioner att de är öppna för att arbeta mer med 

förebyggandet av den negativa stressen. Vår tolkning är dock att det skulle behövas mer 

utrymme och tid till att motverka negativ stress samt att det finns ett stort behov av detta. Vi 

tänker även att förskollärarna kan behöva bli mer insatta i hur de kan förebygga den negativa 

stressen samt få tillgång till enkla arbetsmaterial som de kan utgå ifrån. Vi anser att dessa 

arbetsmaterial skulle kunna bestå av massagesagor, meditationssagor och att de skulle kunna 

använda sig av handledningar på avslappningsövningar. Förskollärarna skulle kunna arbeta 

aktivt med att införa mer massage i verksamheten. De skulle kunna introducera detta bland 

barnen och barnen skulle kunna lära sig att massera varandra. 

  

6.5 Svårigheter att realisera visioner 

Angående de svårigheter som finns för att kunna realisera visionerna, gav de intervjuade 

förskollärarna följande svar. En lärare upplever att bristen på engagemang hos kollegor 

medför att de inte ser behovet av att förebygga stress i verksamheten. En annan lärare ansåg 

att förskollärarens arbetsuppgifter ökat i olika former (Se avsnitt 6.2). Fyra av förskollärarna 

utrycker sin oro över barnantalet i barngrupperna. Den höga beläggningen av barn på dagarna 

resulterar i att lärarna känner sig otillräckliga. En förskollärare uttrycker: 

 Inte nödvändigtvis mer personal men definitivt mindre barngrupper i verksamheten. 

Vi har kommit till insikt att den främsta orsaken till förskollärarnas otillräcklighet beror på det 

höga barnantalet. Vi menar att kommunerna bör sikta till att få ner barnantalet i grupperna. I 

hopp om att ge en bättre hälsa för samtliga på förskolan. 
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6.6 Ekonomiska svårigheter  

Tre pedagoger ansåg att ekonomin är avgörande för verksamheten. Detta upplevs extra 

påtagligt när den ordinarie personalen är sjuk, då tillsättandet av vikarier är en ekonomisk 

fråga. Svag ekonomi medför begränsningar av olika slag i verksamheten. Till exempel inköp 

av material, inte tillräckligt med personal, inga resurser till att förbättra miljön ute eller inne.  

 

7 Diskussion 
Vi samtycker med Lidholt (1999) som menar att arbetslagen på förskolan befinner sig i en 

utsatt position i en omvärld i snabb förändring. I dagens samhälle är det vanligt att barnen 

vistas på förskolan när föräldrarna arbetar. Kihlbom m.fl. (2009) hävdar att kommunerna 

kräver förskollärare med lärarutbildning, för att kunna leverera en bättre kvalitét på 

verksamheten. Den höga kvalitén kostar mycket för kommunerna. Vi ställer oss frågande till 

hur kommunerna ska klara av detta. 

 Vår studie visar att fyra av fem förskollärare upplevde inomhusmiljön som mer stressande 

p.g.a. höga ljud och buller. De instämmer alltså i att ljudnivåerna är höga på förskolorna. Vi 

ser att det finns ett stort behov av att inreda förskolorna med ljuddämpande material som 

exempelvis ljuddämpande tyger, dukar på borden m.m. Även möbleringen kan vara 

avgörande för hur ljudnivån blir under dagen. I likhet med Lidholt (1999) anser vi att 

förskolans konstruktion inte är lämpad till de stora barngrupperna idag. Denna förskollärare 

utrycker att det är vanligt med sammanslagningar av avdelningar på förskolan. 

Sammanslagningarna är vanliga på morgonen och på eftermiddagen. Då krävs inte lika många 

förskollärare i verksamheten. Kihlbom m.fl. (2009) påvisar att stora barngrupper har negativ 

inverkan på barnen. Med tanke på att mindre barngrupper gynnar barn och förskollärare ser vi 

att det kan vara en stor fördel med att dela in barngruppen i mindre grupper. En förskollärare i 

studien säger det blir svårare att hitta lugn och ro på förskolan. 

Ellneby (2008) framhåller att barn och stress inte hör ihop. Hon betonar betydelsen av det 

förebyggande arbetet mot stress, vilket vi instämmer i och som vi ser har en stor betydelse för 

dagens barn. En förskollärares vision i intervjustudien var att det förebyggande arbetet borde 

ske dagligen i mindre grupper. Kihlbom m.fl. (2009) betonar betydelsen av nära kontakt med 

barnen för att få bekräftelse från vuxna. Detta kan vara svårt om barngrupperna blir för stora 

(a.a.). 

Rockström (1989) belyser vikten av ett återhämtningstillfälle: till exempel i form av massage, 

vila, lyssna till musik eller sagor i olika former. Vi anser att återhämtningspauserna är viktiga 

och särskilt för de barn som vistas långa dagar på förskolan. Det centrala är att hitta en 

återhämtningspaus i vardagen på förskolan (a.a.). Vår studie har skapat en tankeprocess hos 

oss där vi ställer oss frågande till om barn på förskolan får tillräckligt med 

återhämtningspauser. Vi upplever att datorer får en större och centralare roll vilket kan överta 

pedagogernas roll. Fungerar datorn i dag som återhämtningspaus för barnen? Vi anser att 

barnen då till en viss del förlorar den sociala kontakten som datorn inte kan ersätta. Vi ställer 

oss frågande till vilka konsekvenser det får för dagens barn? Dessa frågeställningar har inte 

blivit besvarade i denna studie men har uppkommit pågrund av de reflektioner vi gjort under 

arbetets gång. 
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En förskollärare i intervjustudien upplevde att utomhusvistelser med barnen blev en form av 

förebyggande arbete. Ellneby (2003) instämmer med detta och ser många fördelar med 

utomhusvistelse, exempelvis att ljudnivån minskar, större utrymme för barns lekar, sinnena 

stimuleras och naturen inbjuder till rörliga aktiviteter. Naturen är en avstressande miljö för 

både barn och personal. Naturen hjälper oss att må bra och hitta balans (a.a.). Alla behöver 

ljus, luft och stimulering av sina sinnen det menar vi att naturen kan erbjuda alla.   Det 

förebyggande arbetet gällande stress hos barn saknas i förskolans läroplan. Det borde vara alla 

förskollärares åtagande att motverka stress. Det är betydelsefullt och därför borde det ingå i 

förskollärarnas uppdrag att motverka stress på förskolan. Hur människor ser på stress är 

individuellt vilket kan vara viktigt att komma ihåg. Vi hanterar och ser stressiga situationer på 

olika sätt, beroende på vilka erfarenheter vi har och hur vi tolkar situationerna, detta bör hållas 

i åtanke. Därför menar vi att det sociokulturella perspektivet är aktuellt, även då barn tar efter 

de vuxnas sätt att hantera till exempel en stressig situation. Vygotskijs teorier stämmer väl 

överens med dagens förskola. Ett citat ur läroplanen för förskolan som stämmer väl med hans 

teorier om inlärning menar vi: 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra.  Lpfö98 (s, 28) 

Därför lär sig barn av alla i sin omgivning. En förskollärares röst utifrån vår intervjustudie: 

 Lugna pedagoger skapar lugna barn, vi påverkar varandra. 

Vi kan koppla detta citat till Vygotskijs teorier om inlärning. Att barn lär i alla 

stunder och formas utifrån vuxna i sin omgivning. Därför är vuxnas förhållningssätt 

till barn av stor betydelse för barns inlärning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

 

 

7.1 Studiens slutsatser 

En slutsats i denna studie är att alla förskollärare som vi intervjuat, säger att stress 

förekommer på förskolorna. Detta beror på olika orsaker som att miljön och ljudnivån 

påverkar, men även förskollärarnas förhållningssätt är av stor vikt. Vi kan även konstatera att 

alla förskollärare ansåg att barnantalet idag är för högt i barngrupperna. Vilket är en 

ekonomisk fråga för kommunerna som beror på besparingar av olika slag i verksamheten. I 

vår undersökning har vi kommit fram till att förskollärarens agerande påverkar barnen. 

Studien visade på att förskollärarna upplevde inomhusmiljön som mer stressig än 

utomhusmiljön på förskolan.  

 

7.2 Fortsatt forskning 
Vi uppmanar till mer forskning kring barns stress. Förslag till fortsatt forskning kring stress är 

att studera Ur och Skur förskolor. Förekommer stress hos barn på dessa förskolor? Hur ser 

återhämtningspauserna ut för dessa barn? Eftersom naturen redan är en stor del av 

verksamheten.  Barns lek i det förebyggande arbetet gällande stress lämnar vi även till fortsatt 

forskning. 
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Bilagor 

Bilaga nr.1 

Informationsbrev 

 

Till förskollärare! 

Vi är två lärarstudenter från högskolan i Gävle, vid namn Cristina Eriksson och Veronica 

Hanning. Under vårterminen 2010 skriver vi vårt examensarbete. Arbetet kommer att belysa 

barns stress samt förebyggandet av stress. Vi är intresserade av hur förskollärare ser på barns 

stress på förskolan. Forskning idag tyder på att barns stress ökar.  

Vi önskar att just du vill medverka i en intervju som är frivillig och anonym. Den som deltar 

kan när som helst välja att avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser. Alla svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas i vår forskning.  

Vi hoppas att det färdiga arbetet skall ge fördjupad kunskap om barns stress. Vi vill även 

påvisa vikten av det förebyggande arbetet mot stress på förskolan. 

 

Har ni frågor kring denna undersökning kan ni nå oss på  

Veronica Hanning tele. xxxxxxxxxx, Mail: xxxxxxxxxx  

Cristina Eriksson tele.xxxxxxxxx, Mail: xxxxxxxxxx 

 

 

Vår handledare på högskolan i Gävle 

Ingegerd Gudmundson tele. xxxxxx, Mail xxxxxxx 

  

 

Vi tackar på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning Veronica och Cristina 

  

 

 

 

 



 

 

Bilaga nr.2 
  

Pedagogintervju 

 

1. Hur länge har du arbetat inom verksamheten?  

 

 

2. Upplever du att barn är stressade på din avdelning? 

 

 

 

3. Anser du att barn blir stressade under vissa tidpunkter eller speciella situationer?  Om 

ja, vilka? 

 

 

4. Kan du ge exempel på omständigheter som kan skapa negativ stress på din 

arbetsplats?  Om ja, Hur? Nej, varför inte? 

 

 

 

5. Har du som pedagog egna visioner om hur stress kan förebyggas? 

 

 

 

6. Vilka hinder uppfattar du finns för att realisera visionerna?



 

 

 


