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Sammanfattning: 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns tillräckligt med kunskap om 
stress och stress bland barn hos förskollärare som har examinerats från 
förskollärarprogrammet under de senaste tre åren. Metoden som har använts för att undersöka 
detta är intervjuer av halvstrukturerad modell. Fyra av sju frågor har varit av öppen karaktär.
Huvudresultatet är att de intervjuade personerna, som har fullgjort sin förskollärarutbildning, 
tycker att kunskapsinhämtningen inom området barn och stress har varit bristfällig.
Slutsatsen blir att det vore klart önskvärt med mer möjligheter till kunskapsinhämtning under 
utbildningen inom området stress hos barn, vad det finns för åtgärder vid stress och även 
gällande preventivt arbete för att skapa hälsa bland barn.
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1 INLEDNING

Jag anser mig själv ha varit en människa som har haft en vardag som har varit stressig. Efter 
att jag kom fram till detta har jag mer och mer intresserat mig för stress och dess påverkan på 
oss människor, samt vad som går att göra åt fenomenet stress. Under den utbildning som jag 
har gått till förskollärare på grundnivå har jag saknat fylligare undervisning kring stress och 
stress för barn i förskoleålder. Då jag anser att mycket rörande förskolan och den utbildning 
jag har genomgått,  idag handlar om att  på olika sätt  uppmärksamma barns lärande,  vilket 
givetvis är väldigt bra, tror jag att det kan slå över till att bli ett för stort fokus på detta. Jag 
tror att det kan leda till att barnen på olika sätt kan känna av krav på att de ska leverera svar 
och påvisa att de har tagit till sig den eventuellt nya kunskapen. Om fallet är sådant tror jag att 
det kan leda till långvarig negativ stress för ett barn i förskolan. Det jag vill med detta arbete 
är att undersöka om möjligheterna till kunskapsinhämtning rörande stress bland barn under 
förskollärarutbildningen har varit tillfredsställande. 

Miller (1985) skriver om en undersökning som gjordes med både föräldrar och deras barn. 
Föräldrarna i undersökningen skulle gradera hur pass lyckliga deras barn var, samtidigt som 
barnen själva, oberoende av föräldrarnas skattning,  skulle göra samma gradering kring sin 
egen lycka. De flesta föräldrarna skattade sina barn som ”mycket lyckliga” medan barnen å 
andra sidan skattade sig som ”förtvivlade” till ”olyckliga”. En ytterst liten grupp av barnen, 
några få procent, ansåg sig vara lyckliga. Vad vill jag då lyfta fram med detta exempel, mer 
än att  det  är  skrämmande  i  sig? Det  jag har  i  åtanke  är  att  resultatet  i  studien  med  stor 
sannolikhet  beror  på  en  bristande  kunskap hos  föräldrarna  att  kunna läsa  av  deras  barns 
mentala status. På samma vis tror jag att det är svårt för nyexaminerade förskollärare att läsa 
av om barnen är stressade, om kunskap om stress och stressignaler inte har kunnat inhämtas 
under utbildningens gång.

1.1 Bakgrund

I Läroplan för förskolan, Lpfö-98 (rev. 2010) saknas ordet stress. Det som kan anses vara en 
beröring av området finns att finna i avsnittet Förskolans uppdrag:

”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.” (s. 7)
Detta kan anses vara ett närmande av området stress, då det berör vila, vilket är en del av 
återhämtningsfasen vid stressmoment. Mer om återhämtningsfasen och andra faser vid stress 
kommer längre fram i arbetet.
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1.2 Litteraturgenomgång

Magnusson (2009) nämner att den fysiska hälsan under det senaste århundradet har förbättrats 
markant för svenska barn. Spädbarnsdödligheten och antalet infektionssjukdomar med dödlig 
utgång bland barn har minskat kraftigt. Födointaget med rätt mängd näring och vitaminer, är 
även det ett område som markant har förbättrats under det senaste århundradet. Det finns med 
andra ord många områden som har förbättrats när det kommer till den fysiska hälsan för barn 
som föds i Sverige. När det kommer till den psykiska hälsan menar Magnusson (a.a) dock att 
det finns indikationer på att den inte har samma utveckling som den fysiska hälsan. Samtidigt 
menar Nelson i Dahlgren, red. (2007) att efter de framsteg som har gjorts för barns fysiska 
hälsa så har sjukdomar som är relaterade till bland annat den sociala situationen ökat. Hon 
menar  bland  annat  att  trots  ökad  disponibel  inkomst  samt  mer  tid  till  umgänge,  så  är 
mobbning,  psykosomatiska  problem och  dåligt  självförtroende  idag  vanligare  än  tidigare. 
Nelson (a.a) skriver vidare om att det nu även finns ett problem med övervikt, jämfört med 
tidigare då undernäring var ett problem. Övervikt antyder hon ofta har kopplingar till andra 
både fysiska och psykiska hälsobelastningar. Dessa faktorer kan i sin tur leda till långvarig 
negativ stress för en individ. Thöres Theorell i Vetenskapsrådet (2002) menar att långvarig 
stress där det inte finns möjligheter till återhämtning är det stora medicinska problemet.

Elkind (1984) skriver om den skillnad mellan nutid och dåtid som finns i de olika moment 
som genomgås vid en stressituation. De moment som brukar beskrivas är alarm, motstånd, 
utmattning  och  återhämtning.  När  människan  som  art  tidigare  har  befunnit  sig  i 
stressituationer, har alla dessa steg haft utrymme, såvida människan har överlevt. I dagens 
samhälle menar dock Elkind (a.a) att det ofta enbart är det första av dessa fyra som inträffar, 
alltså alarm. Detta i sin tur leder till att kroppen förbereder sig på en mobilisering av energi 
som behövs vid motstånd, utan att nu för tiden behöva använda den energi som har avsatts för 
att klara situationen. Följder av detta kan vara huvudvärk, magont, kärlsjukdomar m.m. Då 
människan  tidigare  utsattes  för  moment  där  det  hela  började  med  alarm,  ingick  det  som 
tidigare nämnts även de följande stegen motstånd, utmattning och återhämtning. Då de tre 
sistnämnda  stegen   sällan  uppnås  idag,  har  alltså  kroppen  svårt  att  komma  tillbaka  till 
normalläget  innan alarm,  vilket  gör  att  olika  hormon  som bland  annat  kortisol  utsöndras 
längre,  vilket  i  sin  tur  leder  till  ökat  blodtryck,  ökad  puls  och  muskelanspänningar. 
Sammantaget benämns detta som de stressjukdomar som idag finns och dessa beror alltså 
enligt Elkind (1984) på att människan inte kommer tillbaka till den nivå som den var innan 
situationen som innehöll stress. Romeo & McEwen i Ahmad, Ekman & Arnetz (2005) menar 
att stark och långvarig exponering för många stressorer under uppväxttiden påverkar framtida 
psykisk och fysisk hälsa.  De barn som växer upp i  en stabil  miljö menar  de är en av de 
viktigaste faktorerna som påverkar framtida hälsa. Höga nivåer av stress under lång tid är 
skadligt  för  hjärnan  då  detta  leder  till  att  nervceller  dör  vilket  i  sin  tur  kan  leda  till 
minnesförluster och även demenssjukdomar (Ellneby, 1999). Woxberg (2005) menar att stress 
leder till en reaktion i hjärnan som i sin tur stänger av förbindelserna mellan hjärnhalvorna. 
Detta i sin tur skriver författaren påverkar en individs förmåga till inlärning. Även risken för 
hjärtinfarkt, högt blodtryck och hjärnblödning nämns som biverkningar av långvarig psykisk 
stress.  Ellneby  (1999)  antyder  att  enbart  en  tanke  hos  oss  människor  kan  utlösa 
stressreaktioner. Barnombudsmannen (2003) skriver att både barn och ungdomar påvisar fler 
och  fler  tecken  på  att  deras  stressnivåer  har  ändrats  under  senare  tid.  Detta  gäller  då 
framförallt tecken som kan utläsas av att den negativa stressen har ökat.
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1.2.1 Begreppet stress samt definitionen av stress

Enligt  Miller  (1985)  härstammar  begreppet  stress  från  ungraren  Hans  Selye.  Under  sin 
studietid i Prag upptäckte han att det fanns vissa fysiska gemensamma nämnare vid ett stort 
antal olika sjukdomsfall.  Till en början benämnde han det som ingen annan hade upptäckt 
som ”sjukdomssyndromet”.  Det  han  fann  var  tre  symtom som var  lika  oavsett  sjukdom. 
Kortfattat  var  symtomen  svällande  binjurar,  lymfvävnader  som  skrumpnade  samt  att 
magslemhinnan fick blödande sår. Enligt Selye var detta alltså reaktioner på något som han 
senare kom att benämna som stress. Under sin studietid i Montreal utförde han olika försök på 
djur vilket alla skapade liknande reaktioner i deras kroppar. Djuren utsattes för moment som 
krävde  olika  sorters  anpassning  i  kroppen.  Efter  många  års  forskning,  som hämtade  sitt 
ursprung i det han upptäckte under sin studietid i Prag, ville Hans Selye hitta ett begrepp som 
beskrev fenomenet. Enligt Levi i  Ahmad, Ekman & Arnetz (2005) hämtade han begreppet 
stress från vad han trodde var en analogi inom teknologin. Analogin som han fann var något 
som av teknikerna definierade som ”en kraft som deformerar kroppen”. Åtanken Selye hade 
var de spänningar  som uppstår  i  till  exempel  en järnvägsbro när ett  tåg kör över.  I  detta 
exempel  så varierar  spänning och påfrestning beroende på olika faktorer  såsom balkarnas 
konstruktion samt vikt på tåget. Oavsett variationen så handlar det fortfarande om spänningar 
och påfrestningar. Det var just detta som Selye ville få beskrivet. Dock trodde Selye att dessa 
påfrestningar kallades för stress, när det i själva verkat var ordet strain som användes. Då 
Selye vid det här laget var invandrad till Montreal och uppvuxen i Österrike-Ungern, fanns 
det vissa svårigheter att formulera sig i engelsk skrift. Detta ledde till  att begreppet på det 
fenomen han nyss hade upptäckt blev stress. Elkind (1984) menar att Selye ansåg att varje 
individ har en slags anpassningsenergi, som varierar mellan individer. Anpassningsenergin är 
en förutsättning för att klara av vardagliga moment både för barn och vuxna. Solin & Orlick 
(1998) gör en liknelse med en bil då de ska beskriva det nödvändiga med att ha en förmåga att 
kunna reglera sin spänningsnivå. De menar att ingen bilförare skulle komma på tanken att 
hela tiden köra på antingen ettans växel eller femmans växel. Femmans växel ser de som den 
som ger mest stimuli av uppvarvningsmekanismen hos oss människor. Författarna tycker att 
det är viktigt att ge barn som är stressade en förmåga att kunna byta växel när så behövs. Om 
en individ ständigt ligger på för hög stimulans vilket påverkar uppvarvningen, kan detta ge 
svårigheter i att kunna varva ner.

Ellneby (1999) menar att nyare forskning beskriver stress som ett förhållande mellan de yttre 
kraven som finns på en individ och den personens egen förmåga att  uppfylla  dessa krav. 
Burell i Vetenskapsrådet (2002) skriver att stress är kopplat till vad individen känner att den 
är kapabel att klara av, samt om man är kapabel att utföra något inom en viss tidsram. Dessa 
krav kan enligt henne komma både från sig själv och från andra människor eller situationer. 
En viktig del för många personer om de ska uppleva stress eller inte, är om de har kontroll på 
situationen. Samtidigt menar författaren att just kravet på att ha kontroll på det mesta i sig 
skapar en stress.
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1.2.2 Faktorer som stressar barn 

Holmes  & Rahe (1967) skapade en lista  med olika händelser  som skapar  stress  och som 
senare har använts av otalet andra författare. Efter att Holmes & Rahe (a.a) hade genomfört ett 
stort antal intervjuer bildade de en lista med olika poäng för olika händelser som skapar stress. 
Listan baserades på vad de personer som ingick i studien hade gett varje händelse för poäng. 
Sammanlagt  hade  personerna  500  poäng  att  dela  ut  på  43  olika  händelser  i  en  vuxen 
människas  liv.  Om  det  samlade  resultatet  blir  under  150  poäng,  ligger  individen  nära 
genomsnittet.  Om individens poängsumma hamnar mellan 150 och 300 finns det förhöjda 
risker att denne kommer att påvisa stressymtom. Ett  resultat över 300 menar Elkind (1984) är 
en indikation om att personen har eller kommer att bli allvarligt påverkad rörande dess hälsa 
och/eller  dess beteende.  Denna lista har sedan gjorts om för att bättre visa vad som anses 
kunna stressa barn. Listan har anpassats för barn av barnpsykologen David Elkind i boken Det 
hetsade barnet från 1984 och ser ut enligt följande:

En förälders död – 100 p
Skilsmässa mellan föräldrarna – 73 p

Föräldrar flyttar isär – 65 p
Förälder reser mycket i arbetet – 63 p

En nära anhörig dör (mor- eller farföräldrar t.ex) – 63 p
Barnet blir sjukt eller skadar sig – 53 p

Förälder gifter om sig – 50 p
Förälder mister jobbet – 47 p

Föräldrar försonas – 45 p
Mamman börjar yrkesarbeta – 45 p

Familjemedlem insjuknar – 44 p
Mamman blir gravid – 40 p

Skolsvårigheter – 39 p 
Syskon föds – 39 p

Förändring i skolgången (ny lärare eller ny klass) – 39 p
Förändringar i  familjens ekonomi – 38 p
Kamrat blir sjuk eller skadar sig – 37 p
Ny (eller ändrad) fritidsaktivitet – 36 p

Mera eller mindre bråk med syskon – 35 p
Våldshotad i skolan – 31 p

Stöld av personlig egendom – 30 p
Ändrade sysslor i hemmet – 29 p

Äldre syskon lämnar hemmet – 29 p
Bråk med far/morföräldrar – 29 p

Framstående personlig prestation – 28 p
Flyttning till annan ort – 26 p

Flyttning till annan stadsdel – 26 p
Får eller förlorar husdjur – 25 p
Ändrade personliga vanor – 24 p

Bråk med lärare – 24 p
Ändrade tider hos dagmamma eller på daghem – 20 p

Flyttning till nytt hus – 20 p
Byte av skola – 20 p

Ändrade lekvanor – 19 p
Semester med familjen – 19 p
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Nya kamrater – 18 p
Sommarkoloni – 17 p

Ändrade sömnvanor – 16 p
Fler eller färre möten med släkten – 15 p

Ändrade matvanor – 15 p
Ändrade TV-vanor – 13 p

Födelsedagsfest – 12 p
Bestraffad för att ha ljugit – 11 p

(Elkind, 1984, s. 167-168)

Elkind (1984) sammanfattar tre av de saker som han tar upp som stressande för barn som: 
ansvarsbörda,  emotionell  börda  och  ombytesbörda.  Ellneby  (1999)  menar  att  det  inte  är 
enskilda stressfaktorer som skapar olika stressreaktioner hos barnet, utan att det istället är den 
ackumulerade mängden påfrestningar som spelar roll. Vidare skriver hon att en av de allra 
främsta orsakerna till stress bland barn är en känsla av att vara otillräcklig och att inte duga 
för den dom är. Funktionsnedsättningar på olika sinnen är även det en stor riskfaktor när det 
kommer till faktorer som skapar stress för barnen. Detta är något som även Magnusson (2009) 
tar  upp  då  hon  skriver  om att  barn  med   utvecklingsförsening  oftare  än  andra  barn  har 
problem med sin syn. Detta är av stor vikt att undersöka enligt henne. Författaren skriver även 
om att barn som stammar kan finna det otroligt stressande, både för stunden samt i ett längre 
perspektiv. Hon menar att ett barn utvecklas och mognar genom de sinnesintryck som det 
utsätts för och den förmåga det har att bearbeta dessa intryck, samt hur bra de olika sinnena 
fungerar. Om ett sinne är nedsatt kan detta alltså leda till stress för barnet.

Woxberg (2005) menar att när lokaler blir för små, tenderar detta att leda till  bland annat 
negativ stress och högre ljudnivå. Hon menar att höga bullernivåer är en allvarlig stressfaktor 
som bör ges återkommande utrymme för att granskas och följas upp. Även Ellneby (1999) 
skriver om att barn behöver lugn och ro. Bland annat när det kommer till matsituationen. Är 
det för hög ljudnivå blir det svårt för barnet att koncentrera sig på att äta. Vid för hög ljudnivå 
menar hon även att barnet får svårare att öva på kommunikation under matstunden. Solin & 
Orlick (1998) tar upp att även stressade vuxna människor påverkar barn och därigenom skapar 
stress för barnen. Även om en förälder eller en vuxen i ett barns närhet försöker vara lugn utåt  
menar de att barnen känner av detta. Författarna skriver även om att antalet fritidsaktiviteter, 
positionen i kompisgänget, konflikter inom familjen och de förväntningar och/eller krav som 
de möter både hemifrån samt från skolan är faktorer som kan skapa stress. Woxberg (2005) 
belyser även hon faktorn med de barn som blir stressade på grund av att deras föräldrar är  
stressade. Aili, Lindberg & Grandelius (2004) menar att en förändring i barnets liv utifrån sett 
kanske  kan  anses  som marginell,  medan  det  inom barnet  anses  vara  en  stor  förändring. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns ett antal områden som orsakar stress hos barn. 
Barn kan känna stress över, för att nämna några av dessa faktorer, separationer, för höga krav, 
hög ljudnivå, stora barngrupper, nya sociala relationer, nedsatt funktion av sina sinnen, för 
tidig eller sen utveckling och olika sorters ansvar.

Elkind (1984) menar att separationer och relationer kan vara källor till stress bland barn. För 
många relationer under en dag kan vara en faktor som barnen finner svår att hantera, vilket 
kan leda till stress. Även Woxberg (2005) belyser separationer som en stressor men betonar 
även att alla barn inte far illa av separationer mellan deras föräldrar, men att en stor del av 
barnen trots allt finner en separation som något negativt.
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Solin & Orlick (1998) skriver att  några stress- och orossignaler från barn som vuxna kan 
notera är bitande på naglarna, svårighet att sitta still, dålig sömn och mardrömmar, irritation 
och koncentrationssvårigheter. Barn beskriver ofta obehaget som att det finns i magtrakten, 
medan vuxna oftare beskriver symptom som huvudvärk. Ellneby (1999) antyder att barn som 
inte  har  tid  att  leka  är  stressade  barn.  Samtidigt  missar  barn  som inte  leker  chansen till  
stimulans  av  sin  fantasi,  vilket  hon  i  sin  tur  menar  minskar  stressen.  Aili,  Lindberg  & 
Grandelius (2004)  menar att en orsak till stort vätskeintag hos barn kan vara stress och oro 
över något. De menar då att det är viktigt att i lugn och ro samtala med barnet om vad det är 
som skapar den eventuella oron. Författarna tar även upp migrän som en reaktion på stress. 
Migrän  existerar  även  i  förskoleålder,  men  är  då  svårare  att  upptäcka.  De  tar  även  upp 
spänningshuvudvärk  som  i  många  fall  inte  uppstår  då  källan  till  stress  inte  längre  är 
närvarande för barnet. Sammanfattningsvis menar de att den absolut vanligaste orsaken till 
smärta är olika överbelastningar av både fysisk och psykisk natur. Som fysisk överbelastning 
tar de upp olika prestationer inom sport samt att de som psykisk överbelastning nämner stress.

1.2.3 Möjliga åtgärder vid stressymtom hos barn eller i barngruppen

Magnusson  (2009)  skriver  att  det  som  är  det  viktiga  området  när  det  kommer  till 
hälsofrämjande arbete är utbildning,  antingen enskilt  eller  i grupp.  Ellneby (1999) belyser 
vikten av att fokusera på vad som gör att barnet mår bra och fortsätter att vara frisk. Hon 
menar att tidigare har det varit ett fokus på vad som skapar ohälsa och stress. Vidare skriver 
hon att när det kommer till ohälsa handlar det inte alltid om att en individ har för mycket av 
de olika delar som skapar ohälsa och stress, utan att det även kan vara så att individen saknar 
delar som kan klassas som bra och förebyggande. Om ett sådant fokus ska kunna bli realitet 
torde det vara önskvärt med kunskap om aktiviteter som gör att barnen mår bra, samt vad som 
gör att barn mår mindre bra. Även Woxberg (2005) menar att fokus borde vara större på, som 
hon  beskriver  det,  friskfaktorer  istället  för  riskfaktorer.  Hon  betonar  att  det  är  positiva 
erfarenheter och minnen som leder till utveckling. En friskfaktor enligt Nelson i Dahlgren, 
red. (2007) är fysisk aktivitet.  Fysisk aktivitet,  gärna i samband med utomhusvistelse lyfts 
fram av författaren som viktiga inslag för att minska stress. Ett annat plus skriver hon är att 
immunförsvaret blir starkare vid fysiskt aktivitet och utomhusvistelse. En möjlig åtgärd vid 
upptäckt av en barngrupp som anses stressad är enligt Szczepanski (2008) att vistas i gröna 
utemiljöer. Att vistas i gröna miljöer skapar förutsättningar för återhämtning efter stress enligt 
författaren. Detta skulle även kunna ses som en preventiv aktivitet på en förskola, alltså något 
som gör att barnen mår bra. Som åtgärd vid långvarig negativ stress framhäver Jonsdottir & 
Börjesson i Ahmad, Ekman & Arnetz (2005) fysisk aktivitet. De menar att en av orsakerna till  
att  det  lämpar  sig  bra  med  fysisk  aktivitet  vid  stress,  är  att  det  sannolikt  beror  på  den 
serotoninutsöndring som sker vid fysisk aktivitet. Även nybildandet av celler i hippocampus 
menar de kan vara en förklaring till fördelarna med fysisk aktivitet som behandling av de som 
under lång tid har utsatts för negativ stress. 

Solin & Orlick (1998) framhäver att en bra metod för att barn ska uppleva mindre stress är att  
låta barnen ha tråkigt ibland. Detta menar de behövs för att barnet ska få kontakt med sin 
kreativitet och fantasi. Woxberg (2005) skriver att ett viktigt redskap för att hantera stress är 
att samtala med barn om saker som händer runtomkring barnet. Detta menar hon kan leda till 
en större förståelse för den verklighet som barnet lever i. Att barnet får en större förståelse och 
inblick menar hon är en viktig del i att hantera vissa delar av den stress som ett barn kan 
känna. Ellneby (1999) menar att barn som har en förståelse och acceptans över sig själv som 
individ, samt en tillit till andra, har lättare för att hantera den stress som uppstår i vardagen. 
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Hon menar  att  det borde vara ett  större fokus på barns utveckling av känslor under både 
förskoletiden samt under skoltiden. Om ett barn har förmåga att skilja på olika känslor, skapar 
det en bättre förståelse för omvärlden, vilket tidigare har nämnts som en faktor till att bättre 
kunna hantera  stress.  Woxberg  (2005)  antyder  att  de  barn  som har  en förmåga  att  tänka 
positivt  kring  olika  situationer,  en  förståelse  av  sin  omvärld/känsla  av  sammanhang,  en 
utvecklad impulskontroll samt ett självförtroende är bättre rustade för att kunna hantera stress 
i  sin  vardag.  Aili,  Lindberg  & Grandelius  (2004) belyser  att  det  ofta  inte  finns  en enkel 
lösning vid försök att behandla olika symtom som har uppstått på grund av stress. De lyfter 
dock fram att  ökad närvaro med trygghet,  glädje och en frihet från eventuellt  betungande 
plikter, kan vara en bra startpunkt för att bland annat få mer kunskap om barnets situation, och 
därigenom få information om vad som eventuellt stressar barnet. Författarna fortsätter med att 
ta upp att massage och beröring, förslagsvis i samband med lugn musik, har en positiv effekt 
hos individer som är stressade. Detta menar de leder till avslappning och att det även kan vara 
smärtlindrande. Ellneby (1999) menar att små barns största behov består av trygghet, närhet 
och kontakt. Hon hänvisar till  forskning som påvisar att  massage och beröring motverkar 
stress  genom att nivåerna av stresshormonet kortisol sänks. Att halten av kortisol sänks beror 
på att ett annat hormon utsöndras vid massage och beröring. Det hormonet är oxytocin och 
effekterna  av  en  kort  höjning  av  oxytocinnivåerna  är  långvariga  och  sänker  bland  annat 
blodtryck och puls, stärker immunförsvaret och ger bättre matsmältning. Miller (1985)  menar 
att en väldigt viktigt faktor som hjälper barn vid stress, är tillit. Tillit att de vuxna i barnets  
närhet kan ge det stöd som behövs. Om ett barn tappar tilliten till de människorna som finns i  
dess närhet menar hon att det är svårt för barnet att lösa upp de spänningar som orsakas av 
stress.

1.2.4 Kunskapsinhämtning om stress under förskollärarutbildningen

Vid samtal med Elisabeth Björklund, före detta programansvarig och utbildningsledare för 
förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle, menar hon att ämnet barn och stress inte 
explicit uttrycks i utbildningsplan eller kursplaner och understryker att det är många områden 
som aldrig syns i dessa styrdokument. Däremot antyder hon att ämnet stress och barn mycket 
väl kan ha/har berörts indirekt inom olika kurser i programmet. Exempelvis nämner hon att 
det indirekt kan ha tagits upp under olika moment i kurser där förskolan som lärandemiljö 
behandlas. 

1.3 Frågeställningar

1) Vad har nyexaminerade förskollärare för kunskap om stress bland barn?
2) Vad tas upp inom förskollärarutbildningen rörande stress bland barn inom förskolan? 
3) Hur hanterar förskollärare stressade barn eller barngrupper i förskolan?
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2 METOD

2.1 Urval

Då en av mina frågeställningar är vad som tas upp under förskollärarutbildningen rörande 
stress  bland  barn  inom  förskolan,  har  jag  valt  att  intervjua  personer  som  nyligen  har 
examinerats från förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Jag valde att dra en gräns 
för den tid som har fortlöpt sedan examination till de förskollärare som examinerades julen 
2009. De har med andra ord kunnat jobba som förskollärare som längst 2 år och 8 månader. 
Dock  har  de  personer  jag  intervjuat  mestadels  examinerats  2010,  samt  att  några  tog  sin 
examen 2011. 

2.2 Datainsamlingsmetoder och procedur

För att ta reda på vad de nyexaminerade förskollärarna hade för kunskap om stress och stress i 
barngruppen,  användes  intervjuer  som  datainsamlingsmetod.  Innan  jag  genomförde 
intervjuerna hade jag besökt ett antal  olika förskolor för att  undersöka om nyexaminerade 
förskollärare  fanns  bland  personalen.  Om  fallet  var  sådant  att  det  fanns  nyexaminerad 
personal på förskolan, så valdes det därefter att presentera idén med examensarbete. Betoning 
lades vid att det inte var en undersökning kring vad enskilda individer har för kunskap, utan 
att  riktningen  var  inställd  på  vad  förskollärarutbildningen  har  erbjudit  under  studietiden. 
Vidare informerades att de inte skulle få information om vilket område examensarbete skulle 
beröra, detta för att öka validiteten på arbetet.

Intervjuerna genomfördes individuellt i ett enskilt rum på den förskola där den intervjuade 
arbetade.  För  att  spela  in  intervjuerna  användes  en  mobiltelefon.  Innan  starten  av  själva 
intervjun berättades än en gång att  individers kunskap inte skulle undersökas jämte andra 
individers  kunskap.  Vidare  informerades  om antalet  frågor,  inspelningsmetod  samt  att  de 
skulle vara anonyma i mitt arbete. Slutligen tillades att arbetet rör sig inom området stress.

2.3 Analysmetoder

Det intervjumaterial som fanns inspelat i form av ljudfiler på en mobiltelefon transkriberades. 
Efter transkriberingen bearbetades samtliga intervjuades svar på fråga ett, därefter fråga två 
och  så  vidare,  till  och  med  fråga  sju. Olika  ord  skrevs  ned  som  baserades  på  vad  de 
intervjuade hade gett för svar. Dessa ord och benämningar fick sedan läggas in under olika 
kategorier, som i sin tur baserades på vad de intervjuade hade gett för svar. Ett tak sattes till  
sex kategorier  som orden skulle  kunna passa under per  fråga.  Efter  att  kategorierna  hade 
skapats  lästes  varje  intervju  med  start  vid  den  första  frågan  igenom för  att  sedan  kunna 
definiera  vilken  kategori  varje  svar  skulle  hamna  i.  På  ett  antal  av  frågorna  har  varje 
intervjuad person kunnat lämna svar som gör att deras svar förekommer i flera kategorier.
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3 RESULTAT

Jag kommer bland annat att redovisa intervjuerna genom diagram som baseras på de svar som 
har lämnats. Varje intervju kommer att ha en enskild färg i diagrammen, vilket kommer att 
möjliggöra en insyn i vad personen har svarat i varje fråga. Vid ett antal av frågorna kan en 
person ha lämnat  svar  inom olika kategorier,  vilket  kommer  att  resultera  i  att  deras  färg 
kommer  att  finnas  med  i  flera  staplar.  Alla  diagram  kommer  att  ha  samma  skala  där 
maxvärdet aldrig kan överstiga nio, då antalet intervjuade förskollärare är nio. Jag har även 
valt  att  komplettera  varje  diagram med  olika  citat  från varje  intervju,  ibland är  det  flera 
meningar, medan det i vissa fall är kortare ordföljder. Citaten har fått samma färg som den 
intervju de kommer ifrån. Upplägget är sådant att jag har ämnat att ge varje fråga en enskild 
sida. 
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3.1 Vad innefattas i begreppet stress för dig?

”../ för mig som vuxen så tänker jag att jag inte hinner med allt jag ska och har höga krav 
som jag inte har någon möjlighet att leva upp till.”
”Att jag har mer att göra än vad jag kanske har tid att göra, eller på annat sätt att jag saknar  
resurser för att göra det som jag behöver.”
”Allt man ska hinna med. Vad man, alltså... om det är stökigt alltså runtikring.”
”Ja men allt man ska leva upp till.”
”Men det är väl när man inte riktigt kopplar situationen lite grann. Alltså när du inte, när du 
inte känner att du hanterar situationen då kan jag känna stress.”
”Stress.. ja jag kan känna att stress för mig.. det är när det inte, är, när det inte är, finns  
någon struktur i verksamheten.”
”Själva stressbegreppet, är när jag inte känner mig till freds med det jag har, det som är  
tänkt att jag ska göra.”
”...stress ja men.. det är väl när man inte hinner göra det man vill göra.”
”Näe men gud vad svårt.. eehm.. alltså jag tänker att det har, att det, om i stress är det för  
mycket saker att göra på för kort tid. Och kanske över min prestations.. nivå eller hur man 
ska säga också.”
”Eeh.. stress är någonting jobbigt och påfrestande.. ehm.. stress gör att i alla fall jag tappar  
fokus... och kan inte riktigt prestera. Det beror ju liksom i vilken grad man blir stressad men 
ja, näe men så känner jag nog.”
”Ja att man, att man inte klarar av det man har tänkt att göra. På grund av yttre  
omständigheter”
”Ja alltså stress för mig det är när man inte känner att man klarar med det man är.. här för  
att göra liksom.”
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3.2 Tror du att det finns någon skillnad i stress för barn och stress för vuxna?

”Ja. Det är klart att barnen måste kunna känna stress, Det känns inte som att det är något  
man reflekterar sådär väldigt mycket om förutom att man lägger upp rutinerna efter dagen  
för att det ska kanske passa för barnet../”
”Ja... alltså det är ju vi som påverkar barnen. Jag tror inte att.. ett barn är ju inte stressat så  
det tror jag inte, det blir ju för att vi... jag menar, är jag stressad som jobbar så kommer ju  
jag att påverka barnen.”
”Det tror jag absolut. Situationer som jag upplever som stressiga det tror inte jag att de  
kanske ens reagerar över ibland.”
”Ja jag vet inte riktigt om barn alltså har begreppet stress på det viset. Jag kan inte uppleva  
att barn är stressad av naturen så.”
”Som barn får du åka med på alla måsten som vuxna måste göra och dom har nog ingen  
riktig uppfattning om varför egentligen.”
”...Jag tror att stress för barn i barngrupper kan väl vara att det blir mycket barn.”
”Ja. Eller ja hur man upplever den möjligen../” ”Och vi tror, jag har våran stress väldigt  
såhär knuten till jobb och prestationer så. Medans för barn så tror jag att det är mer den här  
känslomässiga stressen kanske att, att ja men att inte vilja gå till dagis eller inte.. vilja, ja  
men såhär saker som vi typ kanske skjuter bort på ett annat sätt.”
”...Ja alltså barn kanske, ja det finns väl nån liten skillnad... eeh.. det är lite svårt tycker jag,  
om man kan sätta sig in i barnens.. jag har inte så jävla mycket kunskap i hur barn blir  
stressade liksom.”
”..Ja. Det tror jag... Jag tror att eeh, vuxna lättare kan hantera stressen, barn har inte dom 
skydden riktigt som vi har”
”Ja det tror jag.. jag tror.. båda kan bli stressade bara av miljön, om det blir rörigt och så.  
Men jag tror vi har olika prestations...grejer som stressar oss.”
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3.3 Vad tror du stressar barn?

I indelningen buller/miljörelaterat ingår fritidsaktiviteter och byte av miljö.
I indelningen stressad vuxen ingår ostrukturerad och oplanerad vuxen.

”Men jag tänker att.. det kanske inte är, man kanske inte reflekterar över det som barn så  
mycket. Men jag tror ändå att det kan påverka om det blir mycket. Sen vad kompisarna gör.”
”Också just det här med krav också, att de, om man, om barnet får för höga krav, uppgifter  
och sånt där.”
”Ja men det är också, alltså barngruppen.. kan ju bli stressad.”
”Alltså... jag tänker barn har ju också.. jag försöker tänka mig vad dom.. behöver leva upp  
till då. Alltså ja.. vuxna har ju förväntningar på barn så att.. det slår ju tillbaka.”
”Ja.. jag tror bland annat när vi som sagt som jag tog upp tidigare att vi är få personal tror  
jag stressar barn dom känner att dom inte, dom märker att vi inte räcker till för dom. Och att  
om dom behöver flytta sig ofta alltså.. om dom inte får några rutiner.”
”Absolut en ostrukturerad och oplanerad vuxen.”
”../tror jag att det blir en stressfaktor för att du ska prestera bra i alla, både i skolan och om 
du spelar i ett lag eller om du, vad det nu än gäller så lär du prestera och då kan jag tänka  
mig att de kan uppleva en stress absolut.”
”Jag tror att vi vuxna kan stressa barnen.”
”Jag tror framförallt att stressade vuxna stressar barn.”
”Eeeh, när dom inte kanske vet vad som ska hända. Det här när det inte finns kontinuitet i.. i  
ja om man verksamheten då.” ”Om man ska tvinga barnen och prata å.. dom bitarna så  
känner barnen kanske inte den tryggheten i sig själva.”
”...Ja.. Situationen hemma om föräldrarna är stressade eller att det är någon krissituation  
hemma.” 
”Jag tror mycket miljö, stora grupper, hur rutiner funkar.”
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3.4 Upplever du att barnen är stressade, och i så fall vid vilka situationer?

”../ stressen som jag tänker på det är till exempel när man ska gå ut på gården. Alla vill först  
till förrådet för då ska man ha cykeln först men det är en slags fysisk stress tänker jag eller  
ja. Att man ska först in och ta den cykeln alltså den är väldigt konkret så eller vad man ska  
säga.”
”..När det blir många barn.”
”../ Men det är ju olika vad dom, hur dom är som individ såklart. När det blir mycket som 
händer och när det blir mycket barn, då kan det va stressigt för vissa. Som vid matsituationen  
möts ju flera avdelningar tillsammans till exempel.”
”Jag upplever inte att barnen på förskolan är stressade. Däremot kan jag uppleva.. att dom 
blir.. röriga inom citationstecken när det inte finns en planerad och strukturerad  
verksamhet.”
”...Ehm.. näe det är när det är kort om personal, så kan jag säga.”
”Näe.. det gör jag inte. Jag.. kan alltså såhär, jag kan se att när vi blir såhära... ehm, ja men 
typ när man tror att man har tappat något barn.”
”Eeeh... jaa.. jag som jobbar med dom små så kan man märka av att dom barnen som har  
gått lite kan bli stressade i situationer när det kommer nya barn.”
”...Näe.. inte stress direkt så.. nu har vi ju väldigt hög personaltäthet här just nu. Men visst i  
samband med inskolningar så kan det ju vara vissa moment av stress.”
”Vi har ju mest tvååringar. Jag tror dom mer blir stressade av situationen än att dom har  
press på sig och blir stressade på grund utav det... sen märker dom att dom vuxna i närheten  
blir, jag tror beteendet tar efter, känslan smittar av sig.”
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3.5 Om det finns stressymtom, vad kan man göra för att motverka/hantera stress 
bland barn?

”Ordna system, eller hjälpa barnen i dom situationerna. Till exempel, ja man kan ju göra  
olika grupper.”
”Just det här med rutiner tror jag är ganska viktigt för stressen också.”
”Genom att skapa, att försöka och skapa ett lugn alltså.. Struktur och någon ordning så att  
alla vet vad, alltså just det här med förväntningar att alla vet vad som förväntas, alltså då blir  
det ju ändå ett lugn.”
”Det vi har försökt inne hos oss är väl att dela in barnen så mycket som möjligt. Att vi liksom 
gör mindre grupper.”
”../ att man kanske tar en lugn stund, att man varvar ner. Att det blir en paus.”
”../ Då måste ju vi i arbetslaget sätta oss ner och lyfta det och titta på vad som är tokigt och  
fel och vad alltså vad bidrar jag med som pedagog till att det ska bli rörigt i barngruppen, att  
dom ska känna sig stressad. Kan jag då ändra mig till och bli en lugnare person.”
”..Ehm att inte vara stressad själv eller att inte visa det för barnen, och att ha rutiner så att  
de vet vad som händer.”
”Inte ge barnen för mycket val, dom ska ju ha ett visst val att kunna välja men blir det för  
många så, det kanske räcker med två för att det blir stress annars om de ska hålla på och  
välja hela tiden.”
”/.. kan man bryta mönster som man har i sin, eh, alltså sina rutiner som gör att den här  
stressen försvinner liksom.”
”Eeehm.. tycker vi, alltså med tanke på att jag jag har riktat mig nu så mycket mot de små,  
men dom större måste man kunna sätta sig ner och prata med dom att dom får vara med och  
sätta ord på det dom känner.”
”..Ja.. att dela upp gruppen i mindre grupper.” ”...Att vara med barnen, mer än att vara över  
dom och.. alltså jag menar att man kan ju liksom både sitta och titta på barnen sådär och  
ingripa vad som händer eller så kan man vara med barnen i det som händer.”
”Men överlag så tror jag väldigt mycket på att man.. ja som jag sa att man har följer någon  
typ av schema.”
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3.6 Tycker du att du fick tillräcklig kunskap under utbildningen rörande stress 
bland barn?

”Näe. Det har.. jag kan inte minnas att vi någon gång har berört ämnet någon gång.. på det  
sättet. Så det tycker jag inte.”
”Nej..! Nej. Nej.. alltså nej. Jag tycker att det är mycket som fattas, alltså../”
”Jag vet, jag kan på stående fot inte komma på att vi har pratat om det specifikt så. Det.. men 
man minns ju som sagt inte allt man har läst där heller.”
”...Eeeh.. Jag kan inte anse att vi har diskuterat det ingående så.”
”Det är kanske om vi själva någon gång har kommit in i våra diskussionsgrupper och  
diskuterat liksom hur det kan se ut, hur barnen ser ut liksom så för barnen men men. Vi har  
inte lyft det.”
”Tillräcklig vet jag inte om jag kan säga, för att jag tycker att vi knappt har pratat om det.”
”../ Jag vet att jag läste en artikel under utbildningen just om stress, men det tror jag inte var  
att vi skulle läsa den utan att jag valde att läsa just den artikeln till någon uppgift så att vi  
har nästan inte fått någonting om stress.”
”Jag tror inte ens att jag har läst någonting som har med stress och barn att göra. Vi har läst  
väldigt mycket om stress för oss../”
”Näe det kan jag ju inte tycka (skratt). Definitivt inte.” 
”Man har ju pratat mycket om oroliga barn och sådär, men aldrig jag tycker inte att ordet  
stress har satts på barnen utan det har väl mest pratats om pedagogen.”
”Eeh, jag hade.. ja jag opponerade lite på ett arbete som handlade om stress. Vid ett tillfälle.  
Ehm.. Men det var ju att just den var intresserade av det som.. Så det ingick ju inte direkt i  
utbildningen.
”...Det har jag väl, känner jag väl att lite, det skulle ha kunnat vara mer.”
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3.7 Känner du dig själv stressad som förskollärare?

”(Skratt) Ja det har jag gjort många gånger.”
”Mmm. Absolut.”
”Absolut. Jag har redan varit sjukskriven för stress. Och jag har jobbat i ** år.
”Näe jag kan inte tycka att jag är det.. Men naturligtvis i vissa situationer kan jag känna mig  
otillfredställd med att ja men hur blev den här dagen.”
”Eehm.. ibland.. Som sagt när man inte hinner.”
”Näe.. Jag är inte så stressat lagd (skratt).”
”Eeeh vanligtvis inte. Men givetvis så, när jag hamnar i en väldigt trängd situation så kan  
jag ju.. När jag får mycket, mycket förväntningar på mig kan jag bli lite stressad...”
”Ja alltså olika situationer, inte att jag är stressad hela tiden.”
”Det händer.” ”Till och från ja.”
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4 DISKUSSION

4.1 Sammanfattning

Resultatet av intervjuerna är att det råder samstämmighet i att det har varit bristfälligt med 
konkret information om barn och stress under utbildningen på berört lärosäte. De intervjuade 
personerna tycker jag trots detta besitter en generell kunskap om negativ stress bland vuxna 
samt att de menar att utbildningen har berört just detta på ett mer tillfredsställande sätt.
Då jag tycker att problemet med barn och stress är så pass viktigt, eftersom det kan påverka 
barns lärande, anser jag att det gärna hade fått vara en direkt del av utbildningen. Det jag då 
har i åtanke är att det hade varit fördelaktigt med antingen en hel kurs inom ämnet eller som 
ett inslag i en kurs i form av adekvat litteratur och/eller övningar. Under utbildningens gång 
har stressade barn berörts, dock mest i gruppdiskussioner, vilket självklart är bra, men det 
hade kunnat få mer substans och förankring om det någon gång under utbildningen hade tagits 
upp kunskap som baseras på forskning. 

4.2 Litteraturdiskussion

Den lista med olika faktorer som skapar stress är framtagen i Nordamerika, vilket enligt mig 
gör att den inte riktigt går att översätta rakt av till våra förhållanden i Norden. I övrigt är 
originallistan framtagen 1967, samt att den omarbetade versionen som är anpassad för barn, är 
framtagen 1984. Mycket har hänt sedan dess på många områden, men jag tycker ändå att den 
kan ge en fingervisning kring vad som kan vara stressande för barn. Kritik finns mot den 
ursprungliga listan och dess utformning samt innehåll. Bland annat rörande att listan tar upp 
både negativ och positiv stress och att den inte tar hänsyn till om personen har kontroll över 
situationen eller ej. Vidare har den fått kritik för att inte ha med de individuella skillnader i 
stresshantering som finns hos människor. En händelse som finns med på listan kan resultera i 
stress för en individ, samtidigt som det kan vara en befrielse för en annan individ. Den kritik 
som har framförts torde enligt mig även kunna överföras till listan för barn. 

4.3 Metoddiskussion

Anledningen till att jag valde  nyligen utexaminerade är att jag tror att chansen att få rättvisa 
svar på en av mina frågeställningar då ökar. Innan själva intervjuerna ville jag inte att  de 
intervjuade  skulle  veta  vad mitt  examensarbete  skulle  beröra  för  ämne.  Detta  för  att  öka 
chanserna att få reda på den kunskap som de besitter efter studierna på högskolan. Om jag 
innan intervjuerna hade berättat att ämnet var stress bland barn, tror jag att det hade funnits en 
möjlighet för de intervjuade personerna att läsa på inom ämnet, vilket jag tror i sin tur hade 
kunnat leda till ett missvisande resultat. Att de skulle ha getts möjligheten att läsa på ska inte 
ses ur en konspiratorisk synvinkel, utan snarare att jag tror att de kanske hade läst på för att  
underlätta för mig som genomförde intervjuerna.

Mitt val att enbart intervjua förskollärare som har studerat på Högskolan i Gävle beror på att 
jag tycker att detta skulle ge de bästa förutsättningarna för att få ett tillförlitligt resultat. Hade 
tid  funnits  hade  det  givetvis  varit  intressant  att  intervjua  ett  lika  stort  antal  examinerade 
förskollärare  från  andra  lärosäten  och  på  så  vis  kunnat  hitta  eventuella  likheter  eller 
skillnader.
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Kvale & Brinkmann (2009) skriver att det är svårt att ange ett exakt antal intervjuade för att få 
svar på det som finns i en frågeställning. De menar att man bör intervjua så många personer  
som man behöver för att få reda på det som man vill veta. Vidare skriver de att om antalet är 
för litet är det svårt att generalisera, samtidigt som det är svårt att göra mer ingående analyser  
och tolkningar om antalet intervjuade är för stort. Jag har genomfört nio intervjuer vilket jag 
tycker är tillräckligt för att få en bra grund för att så rättvist som möjligt kunna besvara en av 
mina frågeställningar. Om jag  hade valt ett större antal intervjuade, tror jag att jag inte på 
samma sätt hade haft möjlighet att kunna analysera intervjuerna på ett tillfredsställande sätt 
samt  att  om jag  hade  valt  ett  mindre  antal  så  hade  underlaget  varit  lite  för  tunt.  Under 
intervjuerna önskade jag föra ett sådant samtal och ställa sådana frågor att det skulle vara 
öppet för berättande av den kunskap om stress som personen besatt vid tillfället.  Kvale & 
Brinkmann (2009) skriver att ett tecken från den som intervjuar genom en nickning eller ett 
”mmm”, kan leda till fortsatt beskrivning på den fråga som den intervjuade nyss har fått. Inom 
samma område skriver de även om de följdfrågor som kan ställas vilket kan ge ett intryck av 
en mer nyfiken och enveten intervjuare. Jag har dock under intervjuerna varit ganska sparsam 
med följdfrågor, då jag själv hade en oro för att jag med för många följdfrågor kan öppna för  
synsätt och infallsvinklar som den intervjuade personen annars kanske inte skulle ha tagit upp. 
I efterhand kan jag dock tycka att det hade varit att föredra att ha ställt fler följdfrågor, då 
detta hade kunnat öppna för fylligare svar, samt en möjlighet att säkerställa att den intervjuade 
personen hade  förstått  frågan rätt.  Det  hade  även  varit  till  fördel  om jag  hade  ställt  fler 
följdfrågor, om jag hade formulerat initialfrågan på ett sådant sätt att det hade kunnat tolkas 
på flera olika sätt, tror jag att följdfrågor hade kunnat vara till hjälp för att få ytterligare ett sätt 
att  öppna upp för  tolkning av  initialfrågan.  För  att  öka chanserna till  att  den intervjuade 
personen skulle få berätta utifrån den kunskap som den besatt vid intervjutillfället använde jag 
mig  av öppna frågor.  Tilläggas  bör dock att  en av sju frågor  var av stängd karaktär  och 
placerad som nummer sex i frågeordningen. Kvale & Brinkmann (2009) menar att om stängda 
frågor  ska  användas,  så  bör  dessa  användas  i  slutet  av  intervjun  så  att  den  intervjuade 
personen har haft en möjlighet att ge sin spontana beskrivning av det ämne som berörs. Detta 
tycker jag därmed att jag har ökat chanserna för att säkerställa.

Under själva intervjuerna valde jag att inte ställa allt för många följdfrågor. Anledningen till 
att jag valde att begränsa dessa var för att jag inte ville försäga mig eller på något sätt öppna 
upp ytterligare för möjligheter till att ge svar som de intervjuade eventuellt kunde tro att jag 
ville ha. Det negativa med att jag valde att inte ställa fler följdfrågor är att jag därigenom kan 
ha missat kunskap som de intervjuade egentligen besatt vid intervjutillfället. Risken är även 
att om personerna inte riktigt har uppfattat frågan på det sätt som jag önskade, så skapade jag 
själv inga möjligheter för att kontrollera eller att återupprepa initialfrågan. Min egen förmåga 
att föra intervjuer har även det såklart påverkat det resultat som jag har fått ut av intervjuerna. 
Jag försökte att så ofta jag kunde poängtera vilken fråga i ordningen det var som jag ställde. 
Detta för att poängtera att det var en fråga som ingick i mina sju initialfrågor. Dock har jag 
vid ett  antal  tillfällen missat  att  berätta  vilken fråga i ordningen det  gällde,  vilket  kan ha 
uppfattats som att det var en följdfråga till föregående fråga. Eventuellt kan detta ha påverkat 
de svar som har lämnats.

Jag  har  valt  att  inte  redovisa  varken  kön,  ålder  eller  vilken  inriktning  på 
förskollärarprogrammet som de intervjuade har läst. Skälet till att jag valde att inte redovisa 
ålder eller kön, är att jag anser att det inte påverkar eller förändrar själva resultatet kring de 
aktuella frågeställningarna. Dock kan de olika inriktningarna, mångkulturell och natur/teknik, 
inom förskollärarprogrammet  ha  spelat  en  viss  roll  i  hur  resultatet  blev.  Då jag  hade  en 
begränsad tid till detta arbete tyckte jag mig inte kunna intervjua tillräckligt många inom varje 
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inriktning för att få en tillförlitlig bild av varje inriktning. För mig kändes det självklart att 
inte på något sätt skriva om vilka förskolor jag har varit på då jag har utfört mina intervjuer.  
För att säkerställa mig om att det inte går att härleda till vilka förskolor jag har varit på har jag 
även  censurerat  vissa  delar  av  det  transkriberade  materialet  som  finns  som  bilagor. 
Censureringen rör sig om ett antal ord i några fall, samt att jag har valt att inte transkribera en 
del av en intervju då intervjun blev störd av en person som knackade på dörren. 

4.4 Resultatdiskussion

Nedan redovisas resultat kopplat till respektive frågeställning.

1) Vad har nyexaminerade förskollärare för kunskap om stress bland barn?
Väldigt många av de intervjuade personerna tycker jag på olika sätt påvisar kunskap inom 
området stress. Vid många av intervjufrågorna fanns personer som har lämnat svar som har 
passat in inom flera kategorier. Jag tycker att detta i sig är en indikation på att personerna 
besitter en bredare kunskap inom området. Även fast jag uppfattar det som att de har kunskap 
inom området, nämner ett antal själva att de inte har den kunskap de skulle vilja besitta inom 
området barn och stress.  Jag gör tolkningen att många av de intervjuade ändå har tagit upp 
många områden som går att finna i aktuell litteratur. De har på olika sätt bland annat benämnt 
att barn som kan anses vara stressade behöver en miljö omkring sig som består av vuxna som 
är trygga personer för barnen. Ett antal av de intervjuade pratade även om att ett 
tillvägagångssätt för att hantera stressade barn eller en stressad barngrupp kan vara att föra 
samtala med barnen.

2) Vad tas upp inom förskollärarutbildningen rörande stress bland barn inom förskolan?
På den väldigt direkt ställda frågan ”Tycker du att du fick tillräcklig kunskap under 
utbildningen rörande stress och barn” som finns med i intervjuerna svarade samtliga nej. En 
del menade att de på olika sätt hade kommit kontakt med detta ämne, men då på antingen eget 
initiativ, eller genom att de responderat på ett arbete i ämnet. Enligt Elisabeth Björklund, har 
ämnet på olika sätt berörts under utbildningen, om än inte direkt. Björklund antyder också att 
det borde ha tagits upp i olika kurser. Jag anser att fallet kan vara så att det givetvis har tagits 
upp, men det kan lika gärna ha missats att belysas eller tagits upp under utbildningen. En del 
som däremot visar sig ha berörts på olika sätt, precis som Björklund även nämner, är stress 
bland vuxna och då kanske framförallt i yrkesrollen. Det verkar finnas en viss samstämmighet 
bland de intervjuade rörande att det har funnits information under utbildningen om stress för 
pedagogen i sin yrkesroll, vilket i sin tur kan ha varit en bidragande faktor till att de har en 
generell kunskap rörande stress, mestadels den negativa stressen. Då många nämner detta kan 
det givetvis leda till samtal kring barn och stress och eventuella skillnader eller åtgärder vid 
stressade barn.
Den fråga som jag hade i intervjun rörande om de intervjuade personerna hade fått tillräcklig 
kunskap under utbildningen, kan anses vara av ledande karaktär. Här hade jag kunnat valt en 
fråga som inte hade varit lika ledande. Dock ville jag i slutet av intervjun verkligen säkerställa 
mig om den intervjuades uppfattning rörande just detta. Då tyckte jag att det var motiverat att 
välja en såpass ledande fråga.
Inledningsvis skrev jag om att Lpfö-98 (rev. 2010) inte direkt berör ämnet stress, utan att det 
mer finns indikationer som kan peka mot att det ska skapas en lugn miljö kring barnen och en 
väl avvägd dagsrytm. De lärosäten som har förskollärarprogrammet måste givetvis förhålla 
sig till den rådande läroplanen. Om fallet då är som jag ser det att barn och stress inte direkt 
tas upp i läroplanen förstår jag att det kanske inte är något som får stort utrymme i själva 
utbildningen, eller prioriteras. Det är väldigt många områden som ska hinnas med och beröras 
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under utbildningen, och någon slags sållning torde behöva göras, vilket kan vara en orsak till 
att det inte har funnits någon litteratur eller del i en kurs att ta del av under utbildningen.

3) Hur hanterar förskollärare stressade barn eller barngrupper på förskolan?
Många av de intervjuade personerna menar att rutiner är ett bra sätt att förebygga och även att 
hantera stressymtom. Vidare är det ett antal som är inne och berör de vuxnas egen roll och 
ansvar i både beteende och hur verksamheten ser ut på förskolan. Att göra grupperna mindre 
under delar av dagen samt att på olika sätt skapa lugn är även det metoder som de intervjuade 
personerna menar är olika sätt att hantera stress bland barngruppen eller för enskilda barn. Ett 
antal författare skriver att det är bra att samtala med barnen, vilket även många har nämnt när 
de har svarat på fråga fem i intervjun. 
Jag fick känslan under intervjuerna och även efter att många av de intervjuade var pålästa och 
hade en relativt bred kunskap om stress. Detta till trots var det en del av de intervjuade som 
gav sken att de inte hade så mycket kunskap om just barn och stress. Det som jag dock 
noterade var att ingen direkt var inne på friskfaktorer när det pratade om vad som kunde 
göras. Detta kan bero på att min fråga var ställd på ett sådant sätt att den kunde uppfattas som 
att enbart gälla vad som bör göras när stressymtom har upptäckts. Eventuellt kan detta ha 
gjort att många svarade i rena åtgärder och inte vad som kan göras i preventivt syfte. De som 
dock pratade om minskade barngrupper och även många andra möjligheter till minskad stress 
kan ses som preventiva. Att granska sitt eget förhållningssätt samt sin egen stressnivå kan 
givetvis ha ett preventivt syfte.

4.5 Tillförlitlighet

Då jag valde att fokusera på ett lärosäte tycker jag att urvalet är representativt för det som ska 
undersökas. Ett antal av frågorna har i efterhand kunnat formulerats på ett annorlunda sätt 
samt  att  det  hade  varit  önskvärt  att  fler  följdfrågor  hade  ställts  i  vissa  sammanhang. 
Framförallt vid frågor som hade en tendens att antingen vara dåligt beskrivna eller att de hade 
en möjlighet att tolkas på flera olika sätt. Här hade jag kunnat vara tydligare och efterfrågat 
fylligare svar för att säkerställa mig om att den intervjuade personen gav svar på det som jag 
ämnade få svar på. 
Min  egen  erfarenhet  av  att  göra  intervjuer  har  givetvis  påverkat  den  mängd  svar  och 
information som varje intervjuad person har haft möjlighet att delge. Jag tycker själv att jag 
blev i vissa fall bättre på att genomföra intervjuerna ju fler jag genomförde, detta kan ha lett 
till  att  de  som blev  intervjuade  bland  de  sista  hade  andra  förutsättningar  att  lämna  den 
kunskap de besatt inom det aktuella området.
Resultaten  som  kan  fås  fram  ur  det  material  som  jag  har  tagit  fram,  tycker  jag  kan 
generaliseras i den grad att det görs rörande det berörda lärosätet. Resultatet kan enligt mig 
inte användas till att dra några som helst slutsatser kring hur situationen har varit på andra 
lärosäten i Sverige. Inte heller går det att generalisera något rörande den utbildning som är 
rådande just  för  tillfället.  Materialet  som ligger  till  grund för  detta  arbete  är  hämtat  från 
studenter som har läst det förskollärarprogram som gällde fram till våren 2011. 
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4.6 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning

Jag anser att det vore intressant att genomföra liknande studier, fast på andra lärosäten. Den 
tid jag själv hade till mitt förfogande var för kort för att göra intervjuer med elever från andra 
lärosäten. En annan fortsättning vore att undersöka vad det är som gör att ämnet stress och 
barn, som i sin tur påverkar barnens möjligheter till inlärning, inte tas upp mer i Lpfö-98 (rev. 
2010). Som redan har nämnts antar jag att utbildningarna utformas efter hur läroplanen ser ut, 
så för att komma närmare källan vore det intressant med en studie eller ett arbete just rörande 
vad som prioriteras i läroplanen och varför. Vidare borde det vara intressant att genomföra en 
undersökning som baseras på den nya lärarutbildningen som startade hösten 2011.
Om fallet är sådant att det vid eventuella studier på andra lärosäten, skulle gå att dra samma 
slutsatser som visas i detta arbete, tycker jag att det torde vara på sin plats med 
kompetensutveckling bland verksamma förskollärare.
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