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SAMMANFATTNING  
 

Syftet med studien var att ta reda på hur barnen på förskolorna uppfattar av- och påklädning 

inför och efter utevistelsen samt hur de känner sig vid måltidssituationerna. En del av syftet 

var också att undersöka barns uppfattningar av ordet stress. Vidare var målet att undersöka 

pedagogernas åsikter om barns stress och stressfyllda situationer på förskolan.  

Metoderna som användes i studien är intervjuer gjorda på 35 barn och enkäter som åtta 

pedagoger svarat på. Studien genomfördes i tre förskolor i Mellansverige.  

I de flesta fall var barnen glada och nöjda men barnen upplevde dock i hög grad olust i 

samband med avklädning efter utevistelse, bland annat på grund av trängsel i hallen. En del av 

barnen upplevde även måltiderna som negativa, på grund av exempelvis höga ljudnivåer. 

Resultatet av studien visar att pedagogernas syn på vad som är stressfyllda situationer på 

förskolan överensstämmer till viss del med barnens negativa upplevelser. 
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INLEDNING 
 

Jag har valt att göra ett arbete om hur barn upplever några specifika situationer i förskolans 

vardag. Mina erfarenheter som pedagog visar att under vissa situationer under dagen kan 

stressen vara mer påtaglig. Ambitionen var att försöka ta reda på hur barnen känner sig i de 

utvalda situationerna samt att genom studien undersöka om barnen har någon uppfattning om 

vad stress innebär och om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor.  De situationer 

jag gått in djupare på var matsituationen samt av - och på klädningen inför utevistelsen på 

förskolan. En tydlig tendens är att personalen upplever större krav, ökat ansvar och att allt fler 

arbetsuppgifter läggs på dem (Gotvassli, 2002).  Förutom det pedagogiska arbetet med barnen 

ska pedagogerna även göra en hel del dokumentationer och planeringar. Det jag har noterat 

under mina år i arbetslivet är att pedagogerna under de valda situationerna stressar sig igenom 

momenten för att hinna med allt och alla. Ett ytterligare fokus i examensarbetet var därför att 

undersöka hur pedagogerna upplever stressituationerna för barnen och vad pedagogerna har 

för tankar om vad som behövs för att minska stressen på förskolorna. 

BAKGRUND 
 

Ett talesätt som jag brukar använda mig av är att ”När vuxna känner glädje speglas det i 

barnen, när vuxna känner lugn så känner även barnen lugn”. Vygotskij menar att om 

pedagogens samspel är bra, behöver vi inte visa barnen hur samspel går till. När vi är lugna är 

barnen lugna, barnen imiterar oss pedagoger (Strandberg, 2006).  Detta får mig att undra om 

det även gäller när det handlar om stress. Om stress förekommer, överför då pedagogen det 

till barnen? Min uppfattning är att på förskolorna i dag, är barngrupperna större och 

personalgruppen är i bästa fall som förr om inte mindre. Pedagogers trivsel på förskolan samt 

stressen som pedagoger utsätts för finns väl beskriven (Gotsvalli, 2002). Det känns därför som 

en liten utmaning att försöka ta reda på hur även barnen upplever sin dag på förskolan och då 

i synnerhet momenten då alla barn ska bege sig ut och när de kommer in, samt då alla barn 

ska inta någon sorts måltid.  

Stress 

Kihlbom, Lidhult och Niss (2009) menar att en av vår hjärnas viktigaste uppgifter är att skapa 

jämvikt mellan det fysiologiska och det psykologiska, men också att samla alla resurser för att 

möta akuta utmaningar. Det innebär tillstånd av förhöjd spänning och beredskap för snabb 

aktion, det kallas stress. Författarna menar att stress kan vara positiv, som lustfylld spänning 

och upphetsning. När det finns en balans mellan de krav som ställs på oss och det vi klarar av 

att prestera då är stress till fördel. Negativ stress är när kraven blir för stora och om 

stressreaktionen blir långvarig, allt för intensiv eller ofta upprepad. Det är här som stressen 

blir farlig. (Kihlbom, Lidhult & Niss, 2009) 

Barn och stress 

Vi vuxna bör tänka på att vissa saker som inte är en stor sak för vuxna kan orsaka betydande 

stress för ett barn. Enligt Ellneby (2000) är det sällan en faktor som orsakar stress hos ett barn 

utan det är snarare många mindre faktorer som ger stressymtom. Det vi inte heller får glömma 

är att vi är olika som personer och har därmed individuell känslighet. Vidare menar författaren 

att en av de stora orsakerna till stress hos barn är att de känner att de inte räcker till, att de inte 
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duger som de är. Som vuxen kan jag tänka efter och i viss mån välja det jag kan och vill 

utsätta mig för. Barnen har inte den möjligheten, de tvingas anpassa sig till den tillvaro vi 

vuxna bestämmer, vare sig de har den kapaciteten eller inte. (Ellneby, 2000) 

Otrygghet är en annan orsak till stress och för ett förskolebarn passerar det en väldig massa 

människor under en dag (Ellneby, 2000). Det är ett flertalet vuxna, så som föräldrar som 

barnen träffar, olika pedagoger och där bland dem vikarier som inte vet barnens rutiner. Stora 

barngrupper är också en stor källa till stress hos barn. Ingrid Pramling, docent och forskare, 

har visat på att det i småbarnsgrupper är bättre med färre barn och färre vuxna än fler barn 

tillsammans med flera vuxna. (Ellneby, 2000) 

Enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) ska förskolan erbjuda 

barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen. Kraven på pedagogen blir större och enligt min mening är verkligheten i dagens 

förskolor att barngrupperna bara blir större och större. Tiden för vistelsen blir bara längre och 

längre, men personaltätheten följer inte barngruppernas ökning. Enligt Woxberg (2005) kan 

dagarna på förskolan, för en del barn, ibland bli upp till åtta – tio timmar och dessutom hålls 

barnen igång under dagen med många olika aktiviteter. Författaren menar att inom förskolan 

utsätts både barn och personal för höga bullernivåer där skrik, tjo och tjim i allt för hög dos är 

oerhört stressande. De yngre barnen utsätts för hög stress i samband med separationer och i 

samband med nya relationer. Inom förskoleverksamheten kan inte separationer undvikas, 

barnen måste hela tiden skapa nya relationer i form av ny personal, vikarier sätts in tillfälligt 

och nya kompisar kommer in i gruppen. En del barn klarar av separationer och förändringar, 

medan andra blir stressade och far illa av det (Woxberg, 2005). 

Symtom på stress hos barn 

Stress kan visa sig på många olika sätt och kan vara svår att identifiera (Ellneby, 2000). Några 

av symtomen är aggressivitet, impulsivitet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, trötthet, 

ideliga toalettbesök, mardrömmar, dålig aptit. Andra symtom kan vara magsmärtor, 

kräkningar, förstoppning eller diarré. Huvudvärk är ett vanligt symtom på stress och 

förekommer mest i skolans värld men förekommer även hos förskolebarnen (Ellneby, 2000). 

Ett annat, osynligt symtom på stress är onormala halter av hormonet kortisol. Steroid 

hormonet kortisol ingår i ett fysiologiskt stressystem som förbereder kroppen på en snabb 

respons vid situationer som kan uppfattas som stressande. Nervsystemet påverkas också av 

långvarig och hög utsöndring av kortisol. Känslorna kommer i gungning, minnet sviker, 

koncentrationsförmågan avtar och man får svårt att fokusera på något en längre tid (Woxberg, 

2005). Forskning gjord i Finland (Sajaniemi, Suhonen, Kontu, Rantanen, Lindholm, Hyttinen 

& Hirvonen, 2011) visar att onormala kortisolhalter hos förskolebarn under hela dagen kan 

kopplas till stress som i sin tur kunde kopplas till hur verksamheten på förskolan planerades. 

Det var 146 förskolebarn som ingick i undersökningen och barnen var i femårsåldern. Det var 

80 flickor och 69 pojkar som deltog. Salivtester togs på alla barn fem gånger om dagen. Det 

första testet togs i hemmet när barnet vaknade, det andra 30 minuter senare. Det tredje 

salivprovet togs direkt då barnet kom till förskolan och de fjärde togs på eftermiddagen vid 

14-15 tiden innan barnet gick hem för dagen. Det sista salivprovet togs i hemmet just innan 

barnet skulle sova. 

Svaren på testerna visade att de flesta barnen hade en typisk daglig nivå av kortisol 

produktion, hög nivå på morgonen och minskad nivå på eftermiddagen och kvällen. Det fanns 
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ett undantag som utmärkte sig och det var en grupp barn som visade sig ha höga kortisolhalter 

genom hela dagen. Författarna menar att dessa barn kan ha varit känslomässigt instabila och 

en hög halt av kortisol är ett tecken på ökad stress och oro (Sajaniemi, Suhonen, Kontu, 

Rantanen, Lindholm, Hyttinen & Hirvonen, 2011). 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med studien är att undersöka hur barn upplever olika återkommande situationer på 

förskolan samt hur barnen uppfattar ordet stress. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger 

ser på stressituationer för barnen på förskolan och hur man kan göra för att förhindra 

uppkomsten av stress. 

 Hur upplever barnen matsituationen samt på- och av klädning inför utevistelse på 

förskolan? 

 Hur uppfattar pojkar och flickor betydelsen av ordet stress? 

 Hur upplever pedagogerna stressituationen för barnen i förskolan? 

 Vad anser pedagogerna behövs för att minska stressen för barn och pedagoger i 

förskolan? 

METOD 
 

Metoder som användes är barnintervjuer samt enkäter till pedagogerna. Barnintervjuerna är 

utformade så att barnen ska kunna svara hur de känner sig i vissa situationer, om de känner 

glädje, ledsamhet eller om de inte riktigt vet hur de känner sig. Enkäterna till pedagogerna 

består av fyra frågor som handlar om stress på förskolor, om de tror att barnen på förskolorna 

är stressade och om vi kan göra något för att undvika stress på förskolorna.  

Urval 

Sammanlagt har jag haft kontakt och besökt tre förskolor från olika delar av ett län i 

Mellansverige, en på landsbygden, en i ett samhälle och en i en stad. För att få så stor 

spridning i svaren som det bara var möjligt, intervjuades alla barnen i de utvalda åldrarna. 

Barnen i studien bestod av 19 flickor varav 10 var fyra år och 9 var fem år och 16 pojkar, 

varav 8 var fyra år och 8 var fem år. Ett av barnen intervjuades inte trots att det fanns ett 

medgivande från vårdnadshavare. Pedagogerna på förskolan bedömde att det skulle bli för 

mycket för barnet, då vi skulle hålla till i ett rum där det även bedrevs lekterapi för barnet.  

Enkäterna delades ut till 19 pedagoger som arbetar på de tre förskolorna som deltog i studien. 

De ifyllda enkäterna var åtta till antalet och det var minst två från varje förskola. Alla 

pedagogerna var kvinnliga. 

Datainsamling och analys 

Undersökning inleddes med en pilotstudie med sex barn som var i åldrarna tre till fem. 

Pilotstudien bestod av fyra intervjufrågor och de handlade om hur barnen kände sig då de 
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skulle gå ut och då de skulle komma in, då det var dags att ta på sig sina kläder och ta av sig 

sina kläder. Modellen för pilotstudien bestod av tre olika sorters gubbar, en glad gubbe en 

ledsen gubbe och en gubbe som var neutral men ett sträck till mun och en varför fråga på 

raden under gubbarna. Dessa gubbar gjordes stora, på tre separata A4 ark, för att använda som 

förklaring för gubbarnas känslouttryck. Metaforer, användes i form av bilder på en tom hall 

på den förskolan där pilotstudien utfördes . Barn kan lättare förstå och känna igen helheten än 

logiska analyser och förklaringar, därför är användandet av metaforer särskilt viktiga för 

barnets förståelse (Øvreeide, 2010). Studien visade att barnen som var tre år var lite för unga 

för att kunna förstå och svara på frågorna. Det framgick att det även skulle finnas flera ”varför 

frågor” för att få förståelse om varför barnen kände som de gjorde. Bilden på hallen var mer 

till besvär än till hjälp. Barnen pratade mer om saker på bilden än relaterade till vad de kände. 

Vid analyserna av pilotstudien upptäcktes brister i intervjufrågorna och genomförandet som 

resulterade i förändringar i de slutliga intervjufrågorna (bilaga 1) samt i utförandet av studien. 

Bilden som användes i pilotstudien ersattes med en metaforisk berättelse, ”tankesaga”. 

Metaforer hjälper barnen att förstå sammanhanget och känna igen känslor. En metaforisk 

berättelse, eller en metafor som en del av en berättelse, kan utvidga förståelsen för ett tema 

som kan vara svårt att uttrycka genom de vanliga orden (Øvreeide, 2010). Undersökningen 

utökades även med tre frågor som har gubbar som svarsalternativ. Barnintervjuerna innehåller 

avslutningsvis en direkt fråga samt två indirekta frågor som behandlar barnens uppfattning 

och upplevelser om stress. Direkta frågor som innebär att barnet skall förklara något är 

svårare än indirekta frågor av berättande eller beskrivande karaktär (Dovenborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Intervjuer i enrum valdes som metod för att kunna få fram barnens egna 

tankar samt att kunna ge alla barnen full fokus utan störningsmoment. Av- och påklädning 

samt matsituationerna är valda för att de är återkommande moment i förskolans vardag. 

Enkäterna till pedagogerna utformades som ett frågeformulär med fyra frågor om stress på 

förskolan (bilaga 2). Frågorna innefattade både barn och pedagogsituationer. Frågeformuläret 

innehöll öppna frågor där respondenten själv får formulera och motivera svaret. Enkäter, som 

metod till pedagogerna valdes på grund av en tidssparande faktor. 

Analysen av barnintervjuerna gjordes genom att gruppera utefter barnens svar, utifrån glad 

gubbe, ledsen gubbe och neutral gubbe. Genom att ordet stress är ett abstrakt ord, upplevde 

jag det intressant att ta reda på hur många av barnen som visste vad stress betyder. Frågan till 

barnen om stress, fråga 7 (bilaga 1) analyserades genom att först dela in barnens svar i 

grupper om ja och nej. Alla typer av motiveringar (även snarlika) till ledsen och vet inte 

gubbe från samtliga intervjufrågor redovisas i resultatdelen. Några av barnen gav dock helt 

identiska svar. Exempel på svarsgrupper var ”har inte tid” och ”måste skynda sig”. Ett 

intressant perspektiv i frågan om vad barnen tror stress betyder var om det fanns någon 

skillnad på pojkars och flickors svar i de olika åldrarna, därför gjordes även en 

könsgruppering.  

Pedagogernas svar på enkäterna analyserades och grupperades utifrån de olika typerna av 

svar. Samtliga svar redovisas i resultatdelen. Därefter gjordes även en analys av intervjuerna 

och enkäterna för att om möjligt kunna se om det fanns något gemensamt i pedagogernas svar 

och barnens känslor.  
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Procedur 

Arbetet med intervjuerna inleddes med att det utdelades en skriftlig förfrågan till föräldrarna 

(bilaga, 3) till alla fyra och femåringar på tre olika förskolor. Påskrift med ett medgivande 

inlämnades från föräldrar till 36 av 38 barn. 

Vid varje intervjutillfälle ställde intervjuaren frågan om barnet ville följa med till det speciella 

rummet där intervjun hade sin plats. Några nyfikna barn frågade vad vi skulle göra där och 

svaret de fick var att de skulle få svara på några frågor genom att de skulle få måla gubbar. 

Ingen av de 35 barnen sade nej till att följa med in i det speciella rummet. Vissa av barnen var 

bekanta för mig som intervjuare sedan förut och andra var nya. De barn som inte kände mig 

så bra fick ha en kompis med sig in till rummet. Intervjuaren tog barnet i fråga i handen och 

hon berättade att i rummet stod det två stolar och ett bord. Berättade även att på bordet fanns 

det ett papper och så fanns det färgpennor i fina lysande färger. När vi kom in så satte barnet 

sig på stolen med ryggstöd och jag på den andra. 

Gubbarna som fanns i barnets frågor och som barnen var väl förtrogna med introducerades 

genom att visa upp de stora gubbarna och tillsammans kom vi fram till vilka känslor de hade. 

Barnet fick sina häften med sex frågor med gubbar som svar och en eller tre frågor beroende 

på vad barnet svarade på den första av de tre frågorna. Vi tittade i häftet tillsammans och 

konstaterade att det var sex frågor och sedan letade vi oss fram till fråga ett. Innan vi började 

med frågorna fick barnet välja vilken färg som passade till gubbarna. Intervjuaren hade tagit 

med sig lite finare pennor med neonfärger. Detta uppskattades av alla barn, vilket visades i att 

vissa valde sex olika färger och andra barn nöjde sig med en eller två färger. Vid varje fråga 

for vi på en liten tankeberättelse där vi tillsammans kom fram till hur det brukar se ut i hallen 

när alla barn ska ut eller i matrummet då det är mat.  Detta för att få in barnen i tankar 

angående de beskrivande situationerna. Inledningen på en intervju bör ta sin utgångspunkt i 

en för barnen känd situation eller upplevelse (Dovenborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Vidare påstår författarna att det är alltid lättare för barnet att reflektera utifrån för barnet en 

konkret händelse eller upplevelse än att reflektera över ett begrepp. I tankarna var vi ute i 

hallen och skulle klä på oss kläderna, vissa barn frågade om hur vädret var och vilka kläder de 

skulle sätta på sig, här fick barnen bestämma genom att kika ut genom fönstret. Vi var även 

vid matbordet och skulle äta och barnen fick berätta vilka som satt vid bordet och vad de, 

barnen gjorde där och då. Sedan lästes frågan upp för barnet. Barnen gavs tid att fundera hur 

de skulle svara. Vidare skriver Dovenborg och Pramling Samuelsson att barn har nästan alltid 

något att berätta, men vi måste låta dem få den tid de behöver för att tänka färdigt och efter en 

viss fundering målade barnet den gubbe som stämde in på det svar som barnet gav. 

Svaren som behandlade varför barnet kände som de gjorde skrev jag ner när barnet berättade 

hur de kände. Samtidigt som jag skrev sa jag orden högt. Vid två tillfällen sa jag medvetet fel 

för att få se om det skulle bli någon reaktion på det felande ordet och det blev det. De barn 

som råkade ut för min felsägning protesterade högt och sa ”att så sa jag inte”. Detta gjordes 

för att kontrollera barnens koncentration och engagemang. Varje intervjutillfälle varade 

mellan 20-30 minuter och avslutades med att jag tackade barnen för att de ville hjälpa mig 

med mina frågor. 

Pedagogerna tillfrågades och informerades om enkäten, och fick några dagar på sig att fylla i 

den. Insamlingen av enkäterna gjordes på de förskolor som ingick i studien. 

Jag har under arbetets gång varit medveten om de forskningsetiska aspekterna 

(Vetenskapsrådet, 2002). I brevet till vårdnadshavaren (bilaga 3) informerades det om 
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intervjuns uppbyggnad och utförande. I informationen till pedagogerna (bilaga 4) meddelades 

att alla pedagoger behandlas anonymt. Resultaten i studien kommer inte att kunna kopplas till 

enskilda individer eller förskola.  

RESULTAT 
 

I följande avsnitt kommer jag att presentera resultatet av barnintervjuerna och 

pedagogenkäterna. 

Barnintervjuerna 

I intervjuerna deltog 35 barn mellan fyra och fem år gamla. I figur 1: vad känner du i kroppen 

när din fröken säger att nu är det dags att gå ut? framgår att 91 % av barnen var glada. 

Orsaken till glädjen var att barnen tyckte det var ”roligt att gå ut”, ”man fick springa ute”, 

”roligt att cykla” och ”roligt att leka”. 3 % av barnen blev ledsen och 9 % av barnen visste 

inte hur de kände. Svaren på frågan varför de kände så som de gjorde var lika hos de ledsna 

och de som inte visste. Orsaken var att de ”vill vara inne och leka”. 

 

 

Fig. 1: vad känner du i kroppen när din fröken säger att nu är det dags att gå ut? N=35 

 

Ur figur 2: Hur känner du i kroppen när du håller på att sätta på dig utekläderna? framgår att 

66 % var glada när de tog på sina kläder inför utevistelsen. 11 % av barnen var ledsna och 23 

% visste inte hur de kände sig. Svaren på varför barnen var ledsen var att de ”inte ville gå ut”, 

”leden för att man måste gå ut” och att ”ingen hjälper mig”. De som inte visste var ”osäker på 

om de vill vara inne eller ute” samt att de tyckte att det var ”jobbigt att ta på sig kläderna” 
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Fig.2: Hur känner du i kroppen när du håller på att sätta på dig utekläderna?N=35 

 

Svaren på frågan Hur känner du i kroppen när det är dags att gå in?( figur 3) visade att 49 % 

var glada över att gå in. 29 % var ledsen i kroppen då de fick höra att de skulle gå in och 23 % 

visste inte riktigt hur de kände. De glada barnen svarade att de ville ”gå in för de var 

hungriga”, ”för att de ville leka inne” eller för att ”de var kladdiga”. De som valde ledsna 

gubbar svarade att de ”ville vara ute mera”, ”har så mycket att göra”, ”vill cykla mer”, ”vill 

springa och det vår vi inte göra inne”, ”inte lekt färdigt”. De som inte visste har svarat att de 

”vill gå in men också vara ute”, att det är ”kul att leka både inne och ute”. 

 

Fig.3: Hur känner du i kroppen när det är dags att gå in?N=35 

På frågan Hur känner du i kroppen när du håller på att klä av dig utekläderna? (figur 4) 

svarade 43 % att de var glada då skulle ta av sina kläder efter utevistelsen och 46 % valde att 

välja ledsna gubbar. Orsaken till de ledsna gubbarna var att barnen” inte ville gå in”, att 

barnen ”inte ville ta av sig själv”, att det var ”svårt att ta av galonisar”,” tråkigt”,” tar lång 

tid”,” trångt inne i hallen”,” sandiga kläder” och ”äckligt”. Det var 11 % som inte visste hur 

de kände och de hade svar liknade de som var ledsna. 
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Fig.4: Hur känner du i kroppen när du håller på att klä av dig utekläderna?N=35 

Resultatet ur figur 5: Hur känner du i kroppen när din fröken säger att det är dags att äta 

frukost, lunch eller mellanmål? visade att de glada barnen var hela 80 %. De barn som hade 

valt en glad gubbe angav som orsak att ”magen är hungrig”,” gott med mat”,” kroppen 

behöver mat” och ”kroppen behöver energi och det finns ju i maten”. De ledsna barnen var 9 

% och svaren de hade var ”tycker inte om mat”, ”vill inte smaka på maten”, ”ibland är det god 

mat och ibland inte så god mat”. 11 % svarade att de inte visste hur de kände sig. Svaren på 

varför de kände som de gjorde var att de ”inte visste om de tycker om maten eller inte”, ”viss 

mat är favorit andra inte”. 

 

Fig.5: Hur känner du i kroppen när din fröken säger att det är dags att äta frukost, lunch eller 

mellanmål? N=35 

 

Figur 6 visar att på frågan: Hur känner du i kroppen när ni sitter vid bordet och ska äta 

frukost, lunch eller mellanmål? svarade 60 % av barnen glada gubbar, med motiveringarna 

”jag är alltid hungrig”, ”gott med mat”, ”magen blir glad”, ”blir glad i kroppen av mat”, ”får 

spring i benen”. De 14 % som valde ledsna gubbar och de 26 % som inte visste gav samma 

svar. Svaren var att ”alla pratar så mycket”, ”småbarnen skriker”, ”magen blir glad men inte 

huvudet”, ”hör inte så bra när alla skriker”, ”vill inte smaka”, ”man måste sitta så länge” och 

”det låter illa”. 
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Fig. 6: Hur känner du i kroppen när ni sitter vid bordet och ska äta frukost, lunch eller 

mellanmål? N=35 

Resultaten kring barnens upplevelser kring av- och påklädning samt matsituationen 

presenteras utifrån barnens ålder i bilaga 5. 

 

Figur 7 visar att flera pojkar som var fyra år hade någon sorts uppfattning om vad stress var 

medans bara en av åtta flickor i samma ålder hade någon åsikt om stress. Tittar vi på 

femåringarna så är det lika många pojkar som vet och inte vet medans sju av åtta flickor tror 

sig veta vad stress är. De som svarade ja gav följande förklaring till stress:” springer”, ”trött i 

benen”, ”har inte tid”, ”måste skynda sig”, ”springa till bussen”, ”ont i kroppen av stress”, 

”irriterad”,” kommer aldrig iväg”, ”får ont i huvudet av att ha bråttom”. Tre av barnen svarade 

inte på denna fråga. 

 

 

Fig.7: Vet du vad stress betyder?N=32 

Pedagogenkäter 

På enkätfråga 1 (bilaga 2) som handlar om pedagogen tror att barnen på förskolorna är 

stressade så svarar sex av åtta ja. Det som alla sex ja svararna svarat är att ”barnen har svårt 

att koncentrera sig på en sak en längre tid”. De andra svaren är att det är ”hög ljudnivå” och 

att barnen ”tävlar” hela tiden samt ”lättare konflikter bland barnen” 
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På fråga två som handlar om situationer som är de mest stressfyllda för barnen under dagen 

har alla pedagoger svarat "påklädning ute i hallen”. Tre av åtta har svarat ”ljudnivån”. De tre 

övriga svaren som pedagogerna nämnde var ”tävling om vem som kommer först i kön”, ”vem 

som blir klar först” och ”alla olika möten barnen har under en dag”. 

På fråga 3, som handlar om vad vi som pedagoger kan göra för att minska stressen på 

förskolorna har sju av åtta svarat att vi måste ”dela upp barnen i mindre grupper”. De övriga 

svaren är att ”vi måste sänka ljudnivån bland barnen” samt att ”vara ute mycket”. 

På fråga 4, som handlar om pedagogen och om denna upplever stress och om pedagogens 

stress påverkar barnen Av de som har svarat på frågan så tror fem av åtta pedagoger att 

pedagogen för över sin stress till barnen. En av pedagogerna har svarat att vi måste titta på vår 

organisation och kommunikation sinsemellan. De andra svaren är ”färre barn”, ”skapa lugn i 

kaoset”, ”ta det lugnt- vuxna ska vara här och nu” 

En jämförelse mellan enkäter och intervjuer resulterade i att den största källan till trolig stress 

på förskolan är hallen. Situationen då alla barn ska ut och när de ska in igen efter utevistelsen 

är påfrestande för barnen och speciellt då de ska gå in. 46 % av barnen tyckte det var ledsamt 

att vistas i hallen efter utevistelsen. Samtliga pedagoger svarade, i sina enkäter, att det är för 

stora grupper i hallen samtidigt och det leder till missnöje bland barnen samt ett stress 

moment för pedagogen. Ljudnivån uppgav barnen som en orsak varför måltiderna var 

jobbiga, och även pedagogerna angav ljudnivån som en av orsakerna till stress.  

DISKUSSION 
 

Avsikten med studien var att ta reda på hur barnen på förskolorna uppfattar av- och 

påklädning inför och efter utevistelsen och hur de känner sig vid måltidssituationerna. 

Dessutom var syftet att undersöka pedagogernas åsikter om barns stress och stressfyllda 

situationer på förskolan 

Resultatdiskussion 

Resultaten av intervjuerna visade att barnen på de tre förskolorna mestadels är glada och 

nöjda i de undersökta situationerna. Det fanns dock en fråga där den högsta procenten var de 

ledsna och olyckliga barnen och det var på frågan som handlade om att ta av sig sina 

utekläder efter utevistelsen. Här svarade barnen tydligt att de inte ville ta av sig själv, att det 

var svårt att ta av galonisar, tråkigt, tar lång tid, trångt inne i hallen. Dessa svar kan vara 

indikationer på negativ stress. Negativ stress är till exempel när stressreaktionerna upprepas 

ofta (Kihlbom, Lidhult & Niss, 2009) vilket kan vara fallet vid på- och avklädning i hallen, ett 

dagligt moment i förskolan. 

Vid jämförelsen mellan frågorna till barnen, som handlar om på- och avklädning före och 

efter utevistelsen och pedagogernas svar på, vad de upplever som det mest stressfyllda för 

barnen, framkom ett samband i svaren. På frågan vad som är de mest stressfyllda för barnen 

under dagen hade alla pedagogerna svarat på och av klädning i hallen. Detta kan bero på att 

barngrupperna som vistas ute i hallen samtidigt är för stora och pedagogantalet är för litet. För 

att minska stress hos barn och förhindra att antalet barn med problem ökar är det viktigt att 

diskutera hur stora grupper vi ska ha på förskolan och hur många vuxna människor som 

behövs för att tillgodose barnens olika behov (Ellneby, 2008). 
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När jag tittade på en av barnens frågor, frågan som fokuserade på situationen vid matbordet, 

där de barn som markerade ledsna gubbar och de barn som inte riktigt visste uppgav samma 

svar så finns det åter tecken på att barnen på något sätt är stressade. Svaren som barnen har 

angett är att det låter illa, att alla pratar samtidigt, de yngre barnen gråter och att det är jobbigt 

att sitta vid bordet så länge och vänta. Om jag åter gör en sammankoppling till pedagogernas 

svar ser jag att ljudnivån är något som både barn och pedagoger har angivit som störande. 

Höga ljudnivåer och buller är stressande för alla, men barn är särskilt känsliga menar Ellneby 

(2008). Ljudnivån ökar med antalet barn i en grupp. Höga ljud och buller ger irriterade och 

okoncentrerade barn och försämrar inlärningsmöjligheterna avsevärt (Ellneby, 2008).  

Pedagogernas svar på hur de kan se att barnen är stressade på förskolan var bland annat att 

barnen var okoncentrerade, svårt att vara stilla en längre stund och att det lätt blir konflikter 

bland barnen. Det som binder samman litteraturen (Ellneby, 2008) och pedagogernas 

uppfattning om barn och stress samt stress på förskolan i allmänhet är de stora barngrupperna 

som inte passar förskolelokalens yta, det vill säga det blir för många barn på en liten yta och 

det skapar höga ljudnivåer som i sin tur leder till stress som gör barnen okoncentrerade och 

därmed inte öppna för inlärning.  

Något som denna studie visade var att det behövs en förändring på förskolorna. Barnantalet 

får inte fortsätta stiga samtidigt som pedagogtjänster dras in, och allt detta för att spara 

pengar. I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998/2010) står det att 

”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 

arbetet i förskolan”. I och med det resultat som framkom genom intervjuerna med barnen, kan 

jag inte tycka att målet för förskolan är helt uppnått. Barnen enligt min studie visar med sina 

svar att vi pedagoger och människor högre upp i hierarkin måste se över hur vi arbetar på 

förskolorna. Resultaten i studien visar att pedagoger och barn har samma känsla inför vissa 

situationer och då speciellt hallsituationen. För att undvika stress i hallen är små grupper att 

föredra, som pedagogerna svarat i enkäten, men frågan är hur det praktiskt är möjligt. Det 

som också kommit fram genom intervjuerna med barnen är att ljudnivån under måltiderna var 

påfrestande och störande. När det gäller ljudet i lokalerna så går det att minska med bland 

annat textilier, bord med ljuddämpande material samt färre barn i lokalerna.  

 

Metoddiskussion  

Jag valde intervjuer med barnen som metod för att få så utförliga svar som det bara går. 

Barnen intervjuades mestadels en och en, för att inte påverkas av andra. Det hände att något 

barn var lite osäker och då fick en kompis följa med på intervjun. Intervjuer, med ett barn i 

taget, som metod fungerade mycket bra och jag kände att koncentrationen hos mig som 

intervjuare låg på barnet och barnet kunde hålla koncentrationen genom hela intervjun. Att 

barnen var koncentrerade visade sig då jag medvetet upprepade barnens svar på ett felaktigt 

sätt och fick starka protester. Från början, under pilotstudien använde jag mig av metaforer i 

form av bilder på de utvalda situationerna men det visade sig att barnen blev okoncentrerade 

på ämnet och ägnade sig åt detaljer på bilderna. Metaforen ändrades från bild till tankesaga 

om hallsituationen och om matbordssituationen och det fungerade mycket bättre. Barnen var 

delaktiga i berättandet och kunde svara på frågorna. Om jag ska nämna något negativt med att 

intervjua 35 barn så är det att det tar väldigt mycket tid att göra det, varje intervju tog mellan 

20-30 minuter. Tillförlitligheten i studien, menar jag är relativt stor eftersom antalet intervjuer 

är så pass många och utförda i olika förskolor. Jag tror att resultaten i studien speglar barns 

vardag även på andra förskolor.  



17 

 

Enkät som metod valdes för att spara in tid för mig samt för att pedagogerna på förskolorna 

själva kunde välja den tid som passade för att svara på mina frågor. Jag delade ut 19 enkäter 

till pedagogerna och fick 8 ifyllda tillbaka. Av den anledningen kan resultaten i den här delen 

av undersökningen vara mindre tillförlitliga. Jag skulle kanske ha fått mer gensvar och 

utförligare svar från pedagogerna om jag valt att använda mig av intervjuer även här. Enkäter 

kom dock in från samtliga förskolor.  

 

Vidare forskning 

Jag finner det lite intressant med just hormonet kortisol och de mätningar som gjorts i 

förskolor (Sajaniemi, Suhonen, Kontu, Rantanen, Lindholm, Hyttinen & Hirvonen, 2011). Det 

skulle vara intressant att mäta pojkar och flickors kortisolhalter och se om det blir någon 

skillnad och vad det i så fall beror på. Något mer som intresserar mig är om kortisolnivån i 

barnen blir annorlunda om exempelvis pojkar och flickor skils åt i de dagliga rutinerna samt 

vid förskolans olika aktiviteter. Något som ytterligare har väckt mina funderingar är vad som 

händer med barnens uppfattningar om stress speciellt flickornas, när de går från att vara fyra 

år till att bli fem. Enligt min studie där jag intervjuar barnen och frågar om de vet vad stress 

betyder, tror sig bara en fyraårig flicka veta svaret och hela sju femåriga flickor. Vad händer 

med flickorna på bara ett år?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågor till barnen 

 

1).vad känner du i kroppen när din fröken säger att nu är det dags att gå ut? 

 

 

 

Varför känner du så?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................... 

2). Hur känner du i kroppen när du håller på att sätta på dig utekläderna? 

 

 

 

Varför känner du så?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................... 

 

3). Hur känner du i kroppen när det är dags att gå in? 

 

 

 

 

Varför känner du så?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................... 
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4). Hur känner du i kroppen när du håller på att klä av dig utekläderna? 

 

 

 

Varför känner du så tror du? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................... 

 

5). Hur känner du i kroppen när din fröken säger att det är dags att äta frukost, lunch eller 

mellanmål? 

 

 

 

 

Varför känner du så tror du?  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................... 

6). Hur känner du i kroppen när ni sitter vid bordet och ska äta frukost, lunch eller mellanmål? 

 

 

 

Varför känner du så tror du? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................... 
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7). Vet du vad stress betyder? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................... 

8a). Brukar du känna i kroppen att du är stressad? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

8b). Hur känner du dig i kroppen då? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 2. Frågor till personalen 

 

1. Tror du att barnen är stressade på våra förskolor idag? Om svaret är ja hur kan vi se på 

ett barn att hon/ han är stressad? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vilka situationer tror du är mest stressfyllda för barnen under dagen? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Vad kan vi som personal göra för att minska stressen hos våra barn på förskolorna? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Tror du att vi kan relatera personalens stress till barnens stress? Om svaret är ja, hur 

ska vi kunna undvika stress på förskolorna. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. Tillstånd från vårdnadshavare 

 

 

 

Till vårdnadshavare för 

Jag heter Marina Flodberg och studerar till förskollärare vid högskolan i Gävle. Under hösten 

kommer jag att göra mitt examensarbete som en sista del av min utbildning. Jag skulle vilja 

låna era barn, 4-5 åringar, för att göra en enkel enkät intervju där svaren som barnen ger mig 

kommer att leda till en sammanställning som berättar hur barnen mår, stressrelaterat, under 

vissa tider på förskolan. Jag kommer inte att välja ut några barn utan mina ambitioner är att få 

möjligheten att fråga alla barn mellan fyra och fem år. 

Enkäten kommer att bestå av enkla frågor där svaren består av gubbar, 

och en eller två ”varför” frågor. Alla barnen och förskolan kommer att vara anonym för alla 

utom för mig. När jag avslutat mitt examensarbete kommer alla intervjuerna att förstöras. 

 

Tillstånden lämnas till förskolans personal senast måndagen den 26 september. 

Med vänlig hälsning/Marina Flodberg 

 

o Jag ger tillstånd för mitt barn att delta i intervjuer som används i undervisningssyfte 

 

o Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i intervjuer 

 

Datum 

Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 
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Bilaga 4. Information till pedagogerna      

 

Hej 
Jag heter Marina Flodberg och går sista terminen 
på förskollärarprogrammet på högskolan i Gävle. 

Jag skriver mitt examensarbete nu och skulle behöva 
er hjälp. Jag skriver om barn och stress.  Jag har 

intervjuat ett antal barn om hur det upplever vissa 
situationer på förskolan och nu skulle jag vilja veta 

lite om vad ni pedagoger anser om barnen är 
stressade på förskolan eller inte. Finns det 

överhuvudtaget stress på förskolan.? 

Ni får vara helt anonyma i era enkäter. Ingen 
kommer att kunna spåra varken enskild person eller 

förskola. Tack på förhand! 

Marina Flodberg. 
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Bilaga 5. Barnintervjuerna – resultat presenterat utifrån ålder 

På frågan hur barnen kände det i kroppen då de fick höra att det var dags att gå ut svarade 

alla fyra åringar att de blev glada i kroppen. Av femåringarna var det två pojkar som inte 

visste hur de kände sig och en flicka som var ledsen i sin kropp. 

På frågan hur barnen kände det i kroppen då de höll på att klä på sig svarade alla fyra åriga 

pojkar att de var glada i kroppen. Tre av de fyra åriga flickorna var ledsen i kroppen och två 

visste inte riktigt hur de kände sig. Bland pojkar fem år svarade fem att de var glada i kroppen 

och tre att de inte riktigt visste. Flickorna svarade ungefär lika som pojkarna fem glada, tre 

som inte visste och där var även en ledsen i sin kropp. 

På frågan hur barnen kände sig då de fick höra att det var dags att gå in var fem av åtta fyra 

åriga pojkar ledsen i sin kropp, två var glada och en visste inte riktigt hur han kände sig. Fem 

av tio fyra åriga flickor var glada och fem visste inte riktigt hur de kände sig. Bland fem 

åringar var fem pojkar och fem flickor glada i sin kropp, två pojkar och tre flickor kände sig 

ledsen i sin kropp och en pojke och en flicka visste inte riktigt. 

På frågan hur de kände sig då de höll på ta av sig sina ute kläder svarade fem pojkar, fyra år, 

att de var glada och tre att de var ledsen. Flickor fyra år, där var fem glada och fyra ledsen 

samt en som inte visste. Bland pojkar fem år var två glada och fyra leden samt två som inte 

visste hur de kände sig. Flickor fem år var tre glada och fem ledsen i sina kroppar en visste 

inte riktigt hur hon kände sig. 

På frågan om hur det känns i kroppen när de får höra att det är mat svarade fem av åtta fyra 

åriga pojkar att de var glada i kroppen två var ledsen och en visste inte riktigt. Bland flickor 

fyra år svarade sju att de var glada, en var ledsen och två visste inte riktigt. Av pojkar fem år 

svarade alla att de var glada i sin kropp och av flickor fem år var åtta glada i sin kropp, en 

visste inte riktigt. 

På frågan om hur det känns i kroppen då de sitter vid bordet och ska äta svarade sex av åtta 

fyra åringar att de var glada, två visste inte riktigt. Sju av tio fyra åriga flickor kände sig glada 

i kroppen, en var ledsen och två visste inte riktigt. Bland femåringarna var fem pojkar glada, 

två ledsna och en visste inte riktigt. Tre flickor var glada, två var ledsna och fyra visste inte 

riktigt. 

 

 

 

 


