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 Abstrakt 
Syftet med denna studie var att bidra till en ökad förståelse för pedagogers 

uppfattningar av barns stress i förskolan och hur de eventuellt arbetar för att 

motverka stress i barngruppen.  Studien har en fenomenografisk ansats och vi 

har genomfört kvalitativa intervjuer med sex pedagoger på fyra olika 

förskolor. Intervjumaterialet har sedan analyserats för att finna variationer i 

pedagogernas uppfattningar och utifrån det har det skapats kategorier. 

Resultatet visade att samtliga pedagoger uppfattar att stress hos barn är något 

negativt samt att de har svårt att sätta ord på vad begreppet stress egentligen 

betyder. Pedagogerna menade att stora barngrupper, hög ljudnivå och 

personaltäthet är några av de faktorer som påverkar barnen negativt. Enligt 

tidigare forskning har förskolans kvalité betydelse för barnens välmående. De 

faktorer som har en avgörande betydelse för förskolans kvalitet är 

gruppstorlek, personaltäthet, kompetens och kontinuitet. Relationen mellan 

barn och pedagog är viktig för att barnet ska känna trygghet när det är i 

förskolan. Kortisol är en indikator för stress och flera olika studier har visat att 

barn som går i förskola har högre kortisolnivåer än barn som är hemma.  

 

Nyckelord: barn, fenomenografi, förskola, kortisol, pedagoger, stress.  
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 Inledning  
Den här studien handlar om barns stress i förskolan. Läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98, anger tydligt att förskolan ska arbeta för barnens välbefinnande. 

Barnen i förskolan ska erbjudas en anpassad dagsrytm och miljö utifrån ålder 

och vistelsetid. Det ska finnas en bra balans mellan omsorg, vila och övriga 

aktiviteter. I läroplanen kan man även läsa att: ”Omsorg om det enskilda 

barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i 

förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov.” 

(Skolverket, 2010, s.5).  

 

Stress kan vara både positivt och negativt. Enligt Ellneby (1999) så kan vi 

människor känna positiv stress när vi ställs inför en utmaning som vi känner 

att vi klarar av. Detta driver oss framåt och vi utvecklas som individer. 

Däremot är det oftast negativ stress vi först tänker på när vi talar om stress. 

Assadi och Skansén (2000) menar att stress kan påverkas oss negativt om vi 

aldrig kopplar av och vilar. Om vi under en lång tid utsätts för de faktorer som 

stressar oss kan våra fysiska och psykiska krafter ta slut. Detta kan medföra att 

vi känner oss deprimerade eller får ångest. Även hjärnan kan drabbas negativt 

av stress och vi kan få sämre minne eller få svårt att lära oss nya saker.  

 

Stressnivån hos barn har enligt Währborg och Friberg (2005) ökat under senare 

år. Föräldrar, förskola/skola och samhället har tillsammans bidragit till detta 

problem genom att vi inte lyckas skapa goda förhållanden för barnen. 

Kilhbom, Lidholt och Niss (2009) menar att förskolans kvalitet har betydelse 

för barnens utveckling och hälsa. Gruppstorlek, personaltäthet och kontinuitet 

har en avgörande roll när det gäller att barn ska känna trygghet och må bra i 

förskolan. Det finns flera studier, exempelvis Dettling, Parker, Lande, Sebanc 

och Gunnar (2000) och Sims, Guilfoyle och Parry (2005) som visar att hormonet 

kortisol är en indikator på stress och att barn som går i förskolan har högre 

kortisolnivåer än barn som är hemma.  

 

Stress är något som man blir påmind om dagligen, till exempel på internet och 

i tidningar. Bland annat skriver Svenska Dagbladet om småbarnsföräldrars 

stress, att det är svårt att kombinera familjeliv och arbete. Om vi ser till oss 

själva och våra egna upplevelser av stress i vardagen så känner vi att det ofta 

är mycket som ska hinnas med men att tiden inte riktigt räcker till. Stress är ett 

område som vi som blivande pedagoger kommer att komma i kontakt med i 

förskolan. Därför anser vi att det är viktigt att pedagoger i förskolan har 

kunskaper om och förståelse för detta.  Hur talar pedagoger om barns stress i 

förskolan jämfört med hur forskningen talar om detta?  
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Bakgrund 
Här kommer vi att presentera den utvecklingsekologiska teorin samt beskriva 

begreppet stress. Vi kommer även att presentera litteratur och tidigare 

forskning om barns stress, förskolans kvalitet samt åtgärder för att motverka 

stress. 

 

Den utvecklingsekologiska teorin 

Den utvecklingsekologiska teorin utvecklades enligt Andersson (1986) av Uri 

Bonfenbrenner, som inspirerades av ett systemteoretiskt tänkande. Individens 

utveckling är beroende av både biologiska och miljömässiga förutsättningar 

och det är samspelet mellan dessa som är det viktiga i denna teori. Haeggman 

och Sjöblom (2000) skriver att barnet ingår i olika miljöer som hänger samman 

i olika system. Detta kan jämföras med ryska dockor, där en docka innehåller 

flera mindre dockor. Den innersta dockan kan jämföras med barnet och dess 

närmaste miljö, till exempel familjen. Den yttre dockan kan jämföras med 

makrosystemet. Haeggman och Sjöblom (2000) beskriver de olika systemen 

enligt följande: 

Mikrosystemet 

Individerna i en miljö och de relationer som skapas dem emellan kallas 

mikrosystemet. I mikrosystemet utvecklas barnet, skaffar sig erfarenheter och 

utvecklar sin identitet. Barnets första mikrosystem består vanligtvis av 

familjen, men när barnet blir äldre kommer det att ingå i fler system så som 

förskola/skola, kamrater och fritidsaktiviteter. Alla miljöer samspelar och är 

beroende av varandra.  

Mesosystemet 

Relationerna mellan de olika mikrosystemen kallas mesosystemet. För det lilla 

barnet kan det handla om familj och förskola. När barnet blir äldre kommer 

allt fler miljöer ingå i detta system. Förflyttningarna mellan olika mikrosystem 

kallas ekologiska övergångar och ett exempel på detta är när barnet skolas in 

på förskolan. Vid ekologiska förflyttningar är barnen extra känsliga och det är 

viktigt att dessa övergångar sker på ett tryggt sätt.  

Exosystemet 

I detta system ingår miljöer som barnet inte direkt är delaktig i men som ändå 

påverkar det. Exempel på exosystem är bland annat föräldrars arbetsplatser 

och kommunala beslut som påverkar förskolor, skolor och fritidsaktiviteter. 

Exomiljöerna kan påverka barnets utveckling negativt, exempelvis arbetslöshet 

i familjen, långa arbetsdagar, långa restider och stress.  
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Makrosystemet 

Makrossystemet består av de ekonomiska, politiska, kulturella och historiska 

värderingar och förhållanden som finns i det samhälle där barnet befinner sig i 

just nu. De förhållanden och värderingar som finns i makrosystemet påverkar 

mikro- meso- och exosystemen. 

 

Stress 

Enligt Assadi och Skansén (2000) är stress inget nytt fenomen som har 

uppkommit på grund av vårt nya moderna samhälle, utan stress har alltid har 

funnits hos både människor och djur. Hos våra förfäder var stress nödvändigt 

för att överleva möten med vilda djur. Vid fara reagerade kroppen automatiskt 

och förberedde sig på att kämpa eller fly. Währborg (2009) menar att biologisk 

förändring tar lång tid och ur biologisk synvinkel är vi människor fortfarande 

jägare, fiskare och samlare. Vi är biologiskt anpassade till påfrestningar som 

hör ihop med dessa aktiviteter.  Vår omvärld och livsstil har förändrats och de 

påfrestningar vi möter idag ser annorlunda ut jämfört med våra förfäders, men 

våra biologiska system har inte anpassat sig till denna nya livsmiljö. När vi 

upplever något som känns hotfullt gör vi oss redo för kamp eller flykt eftersom 

det är så vi är biologiskt programmerade.   

 

Währborg (2009) skriver att stress är ett ord som ofta används idag. Det har 

blivit ett modeord för något som kännetecknar den tid vi lever i. De flesta, 

både barn och vuxna, har en tanke om vad begreppet betyder. Hos vuxna 

varierar svaren medan barn ofta uppfattar att det handlar om tidsbrist.  Det 

finns ingen vedertagen definiton av begreppet stress som man kan använda för 

att tydligt beskriva vad man menar.  Däremot råder det stor enighet om att 

stress finns. 

 

Enligt Währborg (2009) var det forskaren Hans Seyle som lade grunden till 

begreppet stress på 1930-talet. Seyle menade att stress och stressreaktioner är 

en allmängiltig, kroppslig reaktion som startar när vi utsätts för påfrestningar. 

Oavsett vilken stressor (det som utlöser stressreaktionen) vi utsätts för, till 

exempel kyla, värme eller psykisk påfrestning så reagerar kroppen på samma 

sätt. Senare experiment visade att reaktionerna även utlöstes vid injektioner av 

hormonet kortisol. Hormonet har därefter haft stor betydelse i forskningen om 

stress. Seyle ansåg att stress är en process som utvecklas stegvis. Seyles teori 

har kritiserats av många forskare. Den främsta kritiken handlar om 

uppfattningen att stress är en allmängiltig företeelse där reaktionen blir 

densamma oavsett stressens orsaker. 

Moderna definitioner av stress 

Under senare tid har begreppet stress enligt Währborg (2009) utvecklats och 

utvidgats. Flera forskare anser att definitionen även bör innefatta subjektet och 

dess uppfattning om och tolkning av både yttre och inre händelser. I vardaglig 
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vetenskaplig forskning definieras stress som ”vilket som helst stimulus eller 

påverkan på organismen som resulterar i funktionsförändringar” (Währborg, 

2009, s. 49). Resultat från observationer på både människor och apor ger stöd åt 

den nya, mer subjektrelaterade definitionen. Hur individen uppfattar och 

tolkar en stressor verkar vara mycket betydelsefullt för kroppens reaktion, 

både vad gäller kvalité och intensitet. Ellneby (1999) anser att ordet stress står 

för det som utlöser reaktioner i kroppen och själen, exempelvis en stark 

upplevelse eller påfrestning. Enligt dagens forskning sägs stress vara en 

dynamisk process, där omgivningens krav ställs mot människans förmågor.   

Positiv och negativ stress 

Stress kan enligt Ellneby (1999) vara både positiv och negativ. Positiv stress är 

när människan ställs inför en utmaning och känner sig kapabel att klara av 

den. På så vis drivs vi framåt och utveckling sker. Positiv och negativ stress är 

en del av vardagen, men det behöver skapas en balans mellan anspänning och 

avspänning för att vi ska må bra. När vi talar om stress är det oftast negativ 

stress som kommer på tal.   

 

Även Assadi och Skansén (2000) anser att stress inte alltid behöver vara något 

ont, utan en låg nivå av stress kan i stället vara något positivt. Lite nervositet 

kan till exempel hjälpa oss att fokusera på de problem och svårigheter vi ställs 

inför. Stress kan vara stimulerande om vi får uppmuntran och erkännande för 

det vi gör. Stressen blir då inte en belastning utan en utmaning. Däremot kan 

den positiva stressen bli negativ om vi aldrig kopplar av och vilar, både kropp 

och själ behöver återhämta sig. Om vi under lång tid utsätts för de faktorer 

som stressar oss, eller om de upprepas ofta eller är intensiva, kan våra fysiska 

och psykiska krafter ta slut. Den negativa stressen kan leda till att vi känner 

oss jagade eller otillräckliga, eller i värsta fall leda till att vi känner ångest, blir 

deprimerade eller får hjärtinfarkt. 

 

Barns stress 

Währborg (2009) menar att stressforskningen började lägga fokus på barnens 

situation relativt sent. Kunskapen om vad som orsakar barns stress är 

begränsad vilket till stor del beror på etiska skäl. Till exempel är det smärtsamt 

att ta blodprover vilket medför att man inte gör detta på barn enbart i 

forskningssyfte. Det är också svårt att hitta användbara diagnostiska metoder 

och kriterier som kan användas för att upptäcka stressfysiologiska reaktioner 

hos barn och vuxna. Många studier som gjorts på barn har varit retrospektiva, 

vilket betyder att när man upptäckt sjukdomar eller symptom som kan vara 

stressrelaterade har man tittat bakåt för att finna orsakerna. Även Kihlbom 

(2009b) menar att det bara delvis finns kunskaper om vad stress hos små barn 

kan leda till på lång sikt. Det har gjorts långtidsuppföljningar på vuxna med 

psykiatriska eller psykosomatiska sjukdomar eller anpassningssvårigheter och 

man kan anta att dessa problem är följder av att de varit utsatta för långvarig 

stress under unga år.  
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Den totala stressnivån hos barn har enligt Währborg och Friberg (2005) ökat 

under senare år. För denna utveckling spelar föräldrarna, förskolan/skolan och 

samhället tillsammans en stor roll.  

 

Währborg och Friberg (2005) skriver att beroende på barns individuella 

utveckling kan den yttre miljön ha olika effekt på olika barn. De faktorer som 

skapar stress hos barn är oftast av samma slag som hos vuxna. Hos barn 

utlöses stressreaktioner i kroppen av separationer i känslomässigt viktiga 

relationer, som relationer till föräldrar, kamrater och lärare. Händelser som 

påverkar ett barns liv och kan utlösa stressreaktioner är att en förälder gifter 

om sig eller dör, att få ett nytt syskon, att flytta eller att få en betydelsefull 

lärare utbytt. Omgivningens syn på barnet och hur barnet trivs i förskolan och 

skolan är viktiga faktorer som kan utlösa en stressreaktion. Ahmad och von 

Knorring (2005) menar däremot att det barn upplever som stressigt skiljer sig 

från hur en vuxen upplever det. Men även dessa författare anser att beroende 

på barnets ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter kan barn uppleva 

situationer olika. En del barn klarar det bra, medan andra kan få psykiska 

problem av minsta banala händelse.  

Barns förmåga att hantera stress 

Kihlbom (2009b) menar att barnets förmåga att hantera stress påverkar den 

fysiska och psykiska hälsan på både kort och lång sikt. Vid stress utsöndras 

stresshormonet kortisol och andra viktiga signalämnen. En god förmåga att 

hantera stress handlar om att dessa ämnen utsöndras smidigt, att påslaget av 

ämnena har rätt styrka och att styrkan minskar i takt med att påfrestningen 

minskar. När påfrestningen har upphört ska kortisolnivån gå tillbaka till 

normal nivå. Stressreaktionen pågår i flera system samtidigt, både hjärnan och 

kroppen påverkas. Följderna är komplicerade och har stor betydelse för den 

psykologiska balansen hos barnet.  

 

Kortisolmönstret är enligt Kihlbom (2009b) individuellt hos varje barn och 

formas under de första levnadsåren och påverkas utifrån de erfarenheter man 

får. Mönstret börjar stabiliseras under det andra levnadsåret och under det 

tredje året etableras dygnsrytmen vilket medför ett typiskt mönster med 

kortisolstegring under morgonen och en minskning under eftermiddagen. Vid 

en normal dygnsrytm är nivåerna högre på morgonen och förmiddagen och 

sjunker sedan under dagens lopp. När barn är stressade sjunker inte nivån 

under eftermiddagen utan är fortsatt hög.  

 

Kihlbom (2009b) poängterar att det är viktigt att veta att hjärnans utveckling 

påverkas av både gener (arv) och av intryck och erfarenheter (miljö) för att 

man ska kunna förstå vad påfrestningar innebär för ett litet barn. Hjärnan är 

programmerad att ta emot viss information vid vissa åldersperioder. Om vissa 

speciella erfarenheter och grundläggande information uteblir kan det resultera 

i att motsvarande hjärnfunktion utvecklas dåligt alternativt inte utvecklas 
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överhuvudtaget. Exempelvis är det nödvändigt att barnet får möjlighet att 

utveckla goda relationer till närstående under sina första år, vid brist på detta 

kan känslomässiga störningar uppstå. Gunnar och Loman (2010) skriver att de 

barn som tidigt får tillbringa mycket tid på institutioner är i riskzonen för att 

utveckla emotionella och beteendemässiga problem. Stress i unga år i form av 

negativ omsorg från föräldrar/andra vårdgivare ökar risken för känslomässiga 

störningar.  

Barns stressreaktioner 

Ahmad och von Knorring (2005) menar att barn som är yngre än tre år och 

utsätts för stress har svårt att uttrycka sig om upplevelsen, det beror på att 

barnets verbala minne inte är färdigutvecklat. Innan barnet har fyllt ett år kan 

det bara komma ihåg grundläggande sensoriska stresstillfällen, som färger, 

ljus och ljud. Barn uttrycker sina upplevelser av stress genom återkommande 

lekar och handlingar som berör själva stressfaktorn. Hur barn i förskoleåldern 

reagerar på stress beror på deras uppfattningsförmåga. Barn är egocentriska 

och genom sina egna fantasier löser de problem. Stressreaktionerna för barn 

kan utmärka sig som skuldkänslor. Ett sätt att hantera svåra situationer kan 

vara att barnet avskärmar sig från det som upplevs som hotfullt. Ju kraftfullare 

upplevelsen är, eller om stressen är långvarig, desto mer intensiv kan 

avskärmningen bli. I värsta fall kan det här reaktionsmönstret bli permanent 

och utvecklas till personlighetsstörningar. När barnet växer och blir äldre och 

får mer erfarenhet ökar även barnets förmåga att hantera olika påfrestningar 

och situationer. Därför anses en stigande ålder och utvecklingsnivå hos barnet 

ha en skyddande effekt mot stress. Ellneby (1999) skriver att stress hos barn 

ofta visar sig som ett kroppsligt symtom med besvär som ont i magen, diarré 

eller förstoppning, kräkningar.  

 

Förskolans kvalitet och barns stress 

Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) skriver att det är många faktorer i förskolan 

som påverkar barnens utveckling och hälsa. De faktorer som har en avgörande 

betydelse för förskolans kvalitet är gruppstorlek, personaltäthet, personalens 

kompetens och kontinuitet. Men när det handlar om kvalitet kan det dock vara 

svårt att dra några generella slutsatser av olika anledningar. Förskolor har 

olika kvalité när det gäller omsorg och lärande, alla familjer och barn har sina 

speciella behov och lever under olika villkor samt att alla barn inte mognar i 

samma takt och kan vara mer eller mindre känsliga för påfrestningar.  

 

För att förskolans verksamhet ska vara ”rolig, trygg och lärorik”, som det står i 

läroplanen måste barnet enligt Kihlbom et al. (2009) få möjlighet att utveckla 

en trygg och pålitlig relation till vuxna i sin närhet. Det krävs att de vuxna har 

tid att engagera sig i samspelet och ge barnet värme och närhet. De vuxna 

måste vara lyhörda, flexibla och kunna svara på barnets signaler. Relationen 

mellan barn och pedagog är avgörande för om barnet ska känna sig trygg i 

förskolan och i barngruppen. Barnet behöver en trygg bas som det kan komma 
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till när det känner sig skrämt och behöver tröst. Om den trygga basen finns där 

kan barnet återskapa sitt inre lugn, annars kan oron och rädslan stanna kvar 

hos barnet. Förskolans kvalité har även samband med personalens kompetens 

och att inte ha utbildad personal är ett stort problem i förskolan.    

 

Kihlbom et al. (2009) menar att förskolepersonal är en yrkesgrupp som har hög 

sjukfrånvaro. Det medför att barnen ofta inte har sina anknytningspersoner till 

hands utan istället möter olika vikarier. Detta försämrar förskolans kvalitet 

avsevärt. Även Woxberg (2005) menar att det är stressande för små barn med 

separationer och nya relationer, men att detta är oundvikligt i förskolan. 

Barnen behöver skapa nya relationer hela tiden då personalen byts, vikarier 

sätts in, nya barn börjar på avdelningen och andra lämnar förskolan. Vissa 

barn klarar av dessa förändringar och separationer bra, medan andra blir 

stressade. Detta är också något som Ellneby (1999) tar upp. Hon menar att barn 

i förskolan har många relationer och att det kan vara uppemot tjugo barn på 

avdelningen samt många vuxna som jobbar och turas om med öppning och 

stängning och olika vikarier. Om en vuxen som ett barn känner tillit till ersätts 

och försvinner efter en tid, upphör barnet att knyta an på ett djupare plan. Det 

är påfrestande för ett barn att behöva dela utrymme med många andra, och 

dessutom sällan ha tillgång till en vuxen för sig själv.  Alvestad, Bergem, Eide, 

Johansson, Os, Pálmadóttir, Pramling Samuelsson och Winger (2013) har i sin 

studie kommit fram till att det viktigaste i pedagogernas arbete tycks beröra 

barns trygghet och att långvariga stadiga relationer är viktiga för att barnen 

ska må bra. Pedagogerna själva relaterade även barnens trygghet till deras 

utveckling och lärande, eftersom barnen inte skulle utvecklas utan att uppleva 

trygghet. Rutinerna i arbetet med små barn är dels en arbetsmetod och dels ett 

bidrag till barnens trygghet. Pedagogerna menade att rutinerna är viktiga i det 

dagliga arbetet i förskolan eftersom det bidrar till att barnen känner sig trygga 

i sin vardag. 

Barns kortisolnivåer i förskolan 

Dettling, Parker, Lane, Sebanc och Gunnar (2000) har i sin studie fokuserat på 

barns kortisolnivåer. Nivåerna mättes på förskolebarn för att se hur de 

påverkades av faktorer såsom gruppstorlek, vuxen-barn-relation, separation 

från föräldrar, kvaliteten på uppmärksamhet och stimulans från pedagogerna. 

En trygg anknytningsrelation mellan barn och föräldrarna har visat sig kunna 

förutsäga hur barns kortisol svarar på stressande stimulering. Små barn som 

har en otrygg anknytningsrelation är betydligt mer benägna att uppvisa högre 

kortisolnivåer när de är rädda eller bekymrade än när de är i trygga relationer. 

Det har visat sig att barnens nivåer var betydligt högre på eftermiddagen när 

de var i förskolan jämfört med när de var hemma. Man såg även ett samband 

mellan barnens kortisolnivåer och mängden uppmärksamhet och stimulans 

från personalen. Fick barnen mer uppmärksamhet var nivåerna lägre. Även Li 

och Schen (2008) har utfört en studie där kortisolhalterna mättes på 

förskolebarn. Resultaten visade att barn med dålig självkänsla hade högre 

kortisolnivå i kroppen samt att barnens nivå var högre efter lunchen. Studien 
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visade även att nivån hos förskolebarnen påverkades av vilan, och minskade i 

samband med att barnen vilade. 

 

 Geoffroy, Coté, Parent och Séguin (2006) har i en översikt gått igenom studier 

som jämfört barns kortisolnivåer på förskolan och hemma. Syftet med denna 

översikt var att identifiera de förhållanden i förskolan som kan vara antingen 

stressande eller givande för barnen. Resultaten visade mycket tydligt att barn 

har olika kortisolutsöndring när de är på förskolan jämfört med när de är 

hemma. Nivåerna ökade under förskoledagen medan de minskade när barnen 

var hemma. Det viktigaste resultatet i studien var att förskolornas kvalitet 

hade samband med förändringar i barnens kortisolnivå. Detta tyder på att 

ökningen kan dämpas av hög kvalitet på förskolorna och förvärras i förskolor 

med låg kvalitet. Sims, Guilfoyle och Parry (2005) menar att även om vi ännu 

inte vet hur höga nivåerna måste vara och hur länge de måste vara förhöjda för 

att risken för oönskade utfall ska öka, så är behovet av en hög kvalitet på 

barnomsorgen av stor betydelse. Watamura, Kryzer och Robertson (2009) har 

studerat barn som går heltid på högkvalitativa förskolor. Tittar man på hela 

undersökningsgruppen var den genomsnittliga förändringen av kortisol från 

morgon till eftermiddag i förskolan lägre än hos barn som går i förskolor med 

lägre kvalitet. Resultaten visade också att andelen barn som uppvisar en 

ökning under dagen på förskolan varierar beroende på förskolans kvalitet, 

men för barn som uppvisar en kortisolökning är ökningen i samma storlek 

oberoende av förskolans kvalitet.   

Barngruppens storlek 

Kihlbom (2009a) skriver att både svensk och internationell forskning har visat 

att barngruppernas storlek och personaltätheten är de viktigaste faktorerna för 

en god kvalitet i förskolan. Dessa faktorer har främst visat sig vara viktiga för 

språkutvecklingen, samspelet mellan barn och vuxna, identitetsutvecklingen 

samt stress, buller och konflikter. Något som många ofta glömmer är att även 

vistelsetiden spelar stor roll för barnens välmående. Antalet timmar per dag 

och antalet dagar per vecka är avgörande, att vistas många timmar i en stor 

barngrupp är mer påfrestande än att vara där få timmar.  Under 1980-talet var 

barngruppernas storlek mindre än de är idag. Det var sällan fler än 15 barn i 

varje grupp. I början av 1990-talet ökade barngruppernas storlek samtidigt 

som personaltätheten minskade på grund av besparingar. Antalet barn i varje 

grupp ökade i genomsnitt från 14 till 17 barn. Under 2000-talets första år har 

det genomsnittliga barnantalet varit 17 barn per grupp. Personaltäthet handlar 

om hur många vuxna det finns i en barngrupp. Under första halvan av 1990-

talet ökade antalet barn per vuxen med 25 %, från 4,4 till 5,5 barn. 2008 var 

antalet barn per vuxen i snitt 5,3. Skolverket har enligt Kihlbom (2009a) många 

gånger tydligt påpekat att barngrupperna borde minskas och personaltätheten 

öka. Enligt Skolverket (2005) finns det ingen gruppstorlek eller personaltäthet 

som alltid är den optimala eftersom förutsättningarna varierar mellan olika 

grupper och över tid. Vad som är lagom varierar från förskola till förskola. 

Men det har visat sig att barngrupper med ungefär 15 barn är att föredra då 
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det ger barnen bra förutsättningar för optimal utveckling. De allra yngsta 

barnen och barn med särskilda behov behöver ingå i ännu mindre grupper.  

 

Alvestad, Bergem, Eide, Johansson, Os, Pálmadóttir, Pramling Samuelsson och 

Winger (2013) har undersökt vad pedagoger i förskolan anser är det viktigaste 

och mest utmanande i arbetet med de yngsta barnen. Den främsta utmaningen 

för pedagogerna var storleken på barngrupperna. Storleken på barngrupperna 

påverkade det dagliga arbetet och medförde även konsekvenser för barnens 

välbefinnande. Med en mindre barngrupp kunde pedagogerna fokusera mer 

på varje enskilt barn och få mer tid till se och lyssna till varje barn. Större 

småbarnsgrupper krävde mer organisation och lämnade mindre tid över för 

det enskilda barnet. 

Buller 

Buller och höga ljudnivåer i förskolan kan enligt Währborg (2009) påverka 

barnens koncentration, uppmärksamhet samt språkutveckling. Ljudnivån i 

förskolan kan ligga på mellan 70 och 90 decibel och det är tillräckligt för att 

barnen ska kunna få hörselskador. Att vistas i en bullrig skolmiljö medför att 

barnen tidigt utvecklar förhöjt blodtryck. Man kan inte vänja sig vid det buller 

som orsakar blodtryckshöjningen och på så sätt få kroppens stressfysiologiska 

reaktion att avta. Buller leder också till att nivån av hormonet kortisol stiger. 

För stora barngrupper, för få vuxna och dålig akustisk ljudmiljö är faktorer 

som bidrar till en bullrig miljö. Dellve, Samuelsson och Persson Waye (2013) 

har i en studie undersökt hur förskolebarn själva upplever, förstår och hanterar 

höga ljud och buller på sina förskolor. Barnen beskrev sina upplevelser av 

höga ljud som fysiska, som något som kändes i magen, gjorde ont i öronen, 

ökade hjärtslagen, orsakade huvudvärk eller fick det att snurra i huvudet. 

Höga ljud kunde också få barnen att känna sig sjuka eller obehagliga till mods.  

Höga, skrikande, skärande och plötsliga ljud, från exempelvis andra barn, 

upplevdes som både hotfulla och plågsamma. Dessa ljud kunde resultera i 

undvikande strategier bland barnen, till exempel att gå till ett annat rum, hålla 

för öronen, be de andra barnen vara tysta eller prata med personalen. 

 

Åtgärder för att motverka stress 

För att minska stressen hos ett barn menar Ellneby (1999) att det är bra om 

man kan identifiera vad det är som stressat barnet. Det är inte förrän man har 

identifierat orsaken till barnets stress som det kan ske en förändring. De 

vuxnas beteende påverkar barnets välmående och att det därför är viktigt att 

de vuxna tittar på hur de själva beter sig. Även föräldrars och pedagogers 

förväntningar kan vara orealistiska. Både situationer hemma och i förskolan 

kan skapa stress och det är bra om föräldrar och pedagoger tillsammans kan 

samarbeta för att hitta orsaker till barns negativa stress. När villkoren i miljön 

runt barnet har förändrats kan symtomen försvinna. 
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Ansvaret för att motverka stress hos barnen ligger hos alla menar Woxberg 

(2005) och problemet kan eventuellt lösas genom att hem, förskola och fritid 

samverkar. Det är viktigt att ifrågasätta det höga tempot i samhället och börja 

diskutera problemet med personer runt omkring oss. För att genomföra 

förändringar i förskolan krävs ett förändrat tankesätt. Det gäller att personalen 

inte tror att en metod löser alla problem, utan att de vågar gå sin egen väg. 

Många förskolor har upptäckt fördelarna med avslappning och massage, och 

vissa använder detta regelbundet i den dagliga verksamheten. Barn som får 

massage regelbundet är lugnare, har lättare att koncentrera sig och samarbeta, 

har färre konflikter och har större respekt för kompisarna de masserar. Oftast 

räcker det att låta barnen ge varandra massage korta stunder under dagen. 

Även Ellneby (2011) och Uvnäs Moberg (2000) framhåller att massage är ett bra 

verktyg för att skapa balans i vardagen. Människan mår bra av beröring, och 

vid beröring utsöndras hormonet oxytocin som har en positiv inverkan på 

kroppen. Hormonet sänker blodtrycket och pulsen, påverkar matsmältningen, 

ökar smärttåligheten samt stärker immunförsvaret. Oxytocin bildas i hjärnan 

och sänker stresshormonet kortisol. Vid beröring. samt vid andra situationer 

som vi upplever som behagliga, utsöndras oxytocinet.  

 

Enligt Uvnäs Moberg (2000) har vår moderna livsstil och det ökade tempot i 

samhället bidragit till att vi har mindre nära fysisk och mental kontakt med 

varandra. Detta medför att vi går miste om mycket av kroppens egen spontana 

utsöndring av hormonet oxytocin. Från skolor och förskolor rapporteras det 

om att barnen är okoncentrerade, stökiga och aggressiva. Barnen behöver mer 

lugn och ro. Det har visat sig att i förskolor och skolor där de infört massage i 

de dagliga rutinerna har barnen blivit lugnare. Uppföljningar som gjorts har 

visat att effekterna inte bara kvarstår utan blir mer uttalade ju längre tid som 

går. Barnens välbefinnande påverkas enligt Woxberg (2005) även av den 

fysiska miljön både inne och ute. Utemiljön ska stimulera barnen till att röra på 

sig, genom fysisk aktivitet tränas organisationsförmågan, koncentrationen, 

koordinationen och att sortera sinnesintrycken. Olika färdigheter som behövs 

för inlärning. Även Laike (2004) menar att den fysiska miljön viktig i förskolan 

eftersom den kan påverka barnens välbefinnande. Det kan vara stressande om 

miljön är rörig och ger för mycket intryck. Det är viktigt att planera så att 

inredningen, färgerna och formerna skapar en helhet för att inte skapa stress.  

 

Söderström (2011) skriver om stress och menar att naturen ger lugn och ro. Det 

har visat sig att naturen har en dämpande effekt på stressreaktionen, vilket 

betyder att en mindre mängd stresshormoner får utlopp i kroppen. Det är 

hälsosamt för barn, både på kort och på lång sikt. Författaren menar att det 

finns få studier som har gjorts på barn och mätning av stresshormoner hos 

barn som befinner sig i olika naturmiljöer. Men studier gjorda på vuxna 

personer i naturmiljö visar en minskad stress, med lägre blodtryck och puls, 

vilket ger en bättre koncentration. En liknande reaktion borde då även ske hos 

barnen. Men det krävs mycket av kroppen, både fysiskt och mentalt, att vistas 

ute vid kylig väderlek och anta friluftslivets utmaningar, speciellt för små 
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barn. Söderström, Boldermann, Sahlin, Mårtensson, Raustorp och Blennow 

(2013) skriver om en studie där man undersökt hur kvaliteten på förskolors 

utemiljö påverkar barnens hälsa. I studien tittade man på hur länge barnen var 

ute och den fysiska aktiviteten mättes med hjälp av en stegräknare. Man tittade 

på BMI, vikt, kortisol, sömnens längd och välbefinnande. En hög kvalitet på 

utemiljön vid förskolorna är förenat med flera hälsoaspekter hos barn, såsom 

smalare kropp, längre nattsömn, bättre välbefinnande och högre kortisolnivåer 

på förmiddagen. Slutsatsen är att kvaliteten på utemiljön vid förskolor 

påverkar hälsan och välbefinnandet hos barnen och bör därför ges en större 

uppmärksamhet hos experter inom hälsa och samhällsplanerare. Barn som är 

omgivna av varierande och rymliga gröna områden har bättre koncentration, 

är lugnare och är mindre stressade än barn som går på förskolor som ligger i 

en karg miljö. 

 

Sjödin (2012) har i sin avhandling studerat buller i förskolan, vilka effekter 

bullret kan ha för hälsan samt vilka åtgärder man kan vidta för att förbättra 

ljudmiljön. Resultaten visade att ljudmiljön påverkades av barngruppens 

storlek och att ett mindre antal barn på avdelningen var den faktor som bäst 

förbättrade ljudmiljön. Även andra akustiska åtgärder som ny ventilation, nya 

leksaker, nya ljudreducerande möbler och väggpaneler visade sig förbättra 

ljudmiljön mer än organisatoriska åtgärder som att utbilda personalen om 

buller och risker, lära barnen om hur ljud påverkar dem och andra, vilorum för 

barn och personal och möjlighet att reglera ljuset.   

 

Alvestad, Bergem, Eide, Johansson, Os, Pálmadóttir, Pramling Samuelsson och 

Winger (2013) skriver att ett sätt för pedagoger i förskolan att hantera de stora 

barngrupperna är att organisera barnen i mindre grupper. Detta görs för att 

minska stress hos både barn och personal, minska bullret i rummet samt öka 

barnens koncentrationsförmåga. Genom att dela upp barnen i mindre grupper 

upplevde pedagogerna att barnens välbefinnande påverkades och att det även 

resulterade i bättre stämning och bättre samspel mellan barn och personal. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att forskningen om barns stress i förskolan till 

stor del handlar om barnens kortisolnivåer och att dessa är höga hos de barn 

som går i förskolan jämfört med de barn som är hemma. Fokus ligger på att 

beskriva hur kroppen påverkas vid en stressreaktion. I den litteratur vi har 

studerat har vi inte hittat så mycket forskning om hur pedagogerna själva 

uppfattar barns stress i förskolan.  
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 Syfte och metod 
Här kommer vi att presentera studiens syfte och de frågeställningar vi har 

fokuserat på.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för verksamma 

pedagogers uppfattningar av barns stress i förskolan och hur de eventuellt 

arbetar för att motverka stress i barngruppen. 

Frågeställningar 

Vilka uppfattningar har pedagogerna av begreppet stress? 

Vilka uppfattningar har pedagogerna av barns positiva respektive negativa 

stress i förskolan? 

Hur yttrar sig negativ stress hos barnen enligt pedagogerna? 

Vilka faktorer kan bidra till negativ stress hos barn enligt pedagogerna? 

Hur arbetar pedagogerna stressförebyggande i det dagliga arbetet? 

 

Metodval 

I den här studien använder vi en fenomenografisk forskningsansats eftersom 

vi vill bidra till en ökad förståelse för pedagogers uppfattningar av barns stress 

i förskolan. Både Uljens (1989) och Larsson (1986) skriver att man inom 

fenomenografin intresserar sig för människors uppfattningar av olika aspekter 

i sin omvärld. Man utgår ifrån att människor har olika uppfattningar av olika 

fenomen. Inom fenomenografin skiljer man enligt Larsson (1986) på hur något 

är och hur något uppfattas. Hur något är kallas för första ordningens 

perspektiv och hur något uppfattas av någon kallas för andra ordningens 

perspektiv. Uljens (1989) beskriver att första ordningens perspektiv handlar 

om att det är forskaren själv som beskriver fakta om fenomenet. I andra 

ordningens perspektiv ligger fokus istället på att beskriva hur olika människor 

uppfattar fenomenet. Det är andra ordningens perspektiv som fenomenografin 

inriktar sig på. Författaren menar också att fenomenografin inte är intresserad 

av ifall människors uppfattningar av olika fenomen är sanna eller falska och 

stämmer överens med verkligheten, utan intresset ligger enbart i att beskriva 

människors olika uppfattningar.  

 

Uljens (1986) menar att fenomenograferna inte analyserar människors 

uppfattningar om olika fenomen utan människors uppfattningar av olika 

fenomen. När man talar om människors uppfattningar av något handlar det 

om den grundläggande förståelsen människan har av något och vad 

fenomenet i grunden betyder för varje enskild människa. Men när man talar 
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om människans uppfattningar om något handlar det om att människan 

medvetet reflekterar över något och lägger in en värdering i detta. I vardagligt 

tal kan man säga att en människa har en åsikt om något. Författaren menar att 

inom fenomenografin är det möjligt att jämföra människors uppfattningar av 

verkligheten med verkligheten själv. Men det kan bara ske genom att man 

jämför flera människors uppfattningar av samma fenomen. Detta på grund av 

att ”Man menar att det är omöjligt att jämföra människors uppfattningar av 

verkligheten med verkligheten själv därför att verkligheten konstitueras av 

mänskligt uppfattande av den.”( s.15) 

 

Stukát (2011) menar att forskaren oftast använder öppna, kvalitativa intervjuer 

där informanterna med egna ord får beskriva sina uppfattningar av fenomenet. 

Det finns flera olika sätt man kan genomföra en forskningsintervju på och det 

handlar till stor del om vilket utrymme informanten ges. Syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale och Brinkman (2009) att förstå 

intervjupersonernas uppfattningar av olika fenomen i omvärlden utifrån deras 

egen synvinkel. När man vill undersöka något ur intervjupersonens eget 

perspektiv kan man använda sig av en så kallad halvstrukturerad intervju. En 

halvstrukturerad intervju består av vissa teman samt förslag på frågor. Enligt 

Kihlström (2007a) finns det några saker man bör tänka på när man genomför 

en kvalitativ intervju. Det är att intervjuaren inte ska ställa ledande frågor eller 

styra intervjun. Istället bör intervjuaren använda sig av öppna frågor, vilket 

gör det möjligt för intervjupersonen att berätta utifrån sin egen kunskap med 

sina egna ord. Att använda sig av så kallade öppna frågor innebär att det är 

svag struktur på frågorna och det möjliggör att ställa följdfrågor utifrån det 

intervjupersonen berättar. 

 

Urval 

Vi har intervjuat sex verksamma pedagoger i fyra olika förskolor. Vi hade 

tänkt intervjua sju pedagoger men en föll bort på grund av sjukdom. Fem av 

intervjupersonerna valdes utifrån att vi tidigare haft kontakt med dem genom 

Verksamhetsförlagd utbildning eller arbete. Två av intervjupersonerna på två 

av förskolorna valdes ut på måfå via kommunens hemsida om befintliga 

förskolor. Vi kontaktade dessa förskolor via telefon veckan innan vi ville 

genomföra intervjuerna. Vi berättade om studiens syfte och frågade om någon 

var intresserad av att vara med i studien. Båda förskolorna meddelade att 

detta skulle tas upp under kvällens personalmöte. Vi blev ombedda att 

återkomma via telefon dagen efter för besked. De meddelade att det fanns en 

pedagog på varje förskola som var intresserad av att delta.  Även de två andra 

förskolorna kontaktades via telefon, men i dessa fall tog vi direktkontakt med 

de utvalda intervjupersonerna.  Även dessa intervjupersoner blev informerade 

om studiens syfte och blev tillfrågade om de ville medverka i vår studie. 

Intervjupersonerna gav besked om medverkan samma dag som de blev 

tillfrågade. 
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Genomförande 

Intervjuerna genomfördes via personligt besök på de utvalda förskolorna. De 

sex intervjuerna genomfördes under tre dagar under en och samma vecka. 

Intervjuerna skedde i någon form av samtalsrum på förskolorna för att vi 

skulle kunna sitta ostört och samtala i lugn och ro. Vid alla sex intervjutillfällen 

använde vi diktafon, detta för att inte missa något av det pedagogerna sa. 

Valet att använda diktafon medförde också att vi kunde fokusera helt på 

intervjun och ha ögonkontakt med dem som blev intervjuade. Vi var båda två 

närvarande vi alla intervjutillfällen som stöd för varandra och vi gjorde tre 

intervjuer var. Att vi båda två var närvarande vid intervjuerna bidrog till att vi 

båda kunde ställa eventuella följdfrågor. 

 

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet betyder enligt Stukát (2011) tillförlitlighet eller mätnoggrannhet.  I 

en studie kan det finnas brister som kan minska reliabiliteten. Det kan 

exempelvis handla om att intervjupersonen tolkar frågorna på fel sätt, 

intervjuaren kan feltolka intervjupersonens svar, yttre störningar under 

intervjun eller felskrivning vid transkribering av intervjuerna. Ett sätt att öka 

reliabiliteten i studien är att upprepa mätningen för att se om resultaten 

överensstämmer med varandra. Kihlström (2007b) menar att reliabiliteten kan 

öka om intervjuaren har erfarenhet och kunskap om tillvägagångssättet. Ett 

annat sätt att öka reliabiliteten kan vara att man vid intervjutillfället är två 

personer, den ena intervjuar och den andra observerar och eventuellt för 

anteckningar. Genom att även spela in intervjuerna kan tillförlitligheten öka. 

Enligt Kihlström (2007a) är det vid kvalitativa intervjuer meningen att de 

personer som blir intervjuade har erfarenhet av det man vill undersöka. Detta 

utifrån att svaren grundar sig på intervjupersonernas egen erfarenhet och inte 

bara består av åsikter. Detta kan medföra att svaren blir med tillförlitliga.  

 

Validitet enligt Stukát (2011) innebär giltighet och handlar om att man i 

studien verkligen undersöker det man avser att undersöka. Vid en intervju kan 

det hända att intervjupersonerna ger de svar som de tror att intervjuaren vill 

ha eller att de svarar på ett visst sätt för att vara intervjuaren till lags. Att få 

oärliga svar kan eventuellt undvikas genom att man skapar en förtroendefull 

intervjusituation. Kihlström (2007b) menar att de redskap som man använder 

vid undersökningen ska vara väl utprovade innan genomförandet. Valditeten 

kan öka om någon vetenskapligt kunnig person har granskat intervjufrågorna 

eller enkätkonstruktionen innan. Genom att ha en bra kommunicerbarhet i en 

kvalitativ studie bidrar det till en högre validitet, vilket betyder att alla som 

läser rapporten ska kunna förstå det som står där.  

 

Reliabiliteten och validiteten i denna studie kommer vi att diskutera senare i  

metoddiskussionen.  
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Forskningsetiska frågor  

Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudkrav som man bör ta 

hänsyn till när man genomför studier och de är till för att skydda individen. 

 

 Informationskravet: De som genomför studien måste informera de som 

deltar i studien om studiens syfte och vilken roll de kommer att ha.  

 Samtyckeskravet: De som deltar i studien måste själva få bestämma om 

de vill delta och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  

 Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som rör deltagarna i studien ska 

ha högsta möjliga konfidentialitet. Uppgifterna i studien ska förvaras 

på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan få tillgång till dem och inga 

personuppgifter ska redovisas.  

 Nyttjandekravet: Det materialet som har samlats in får bara användas i 

forskningssyfte, ej för kommersiellt bruk.   

 

När vi ringde förskolorna för att fråga om det fanns något intresse att delta i 

studien informerade vi pedagogerna om studiens syfte och de fick själva välja 

om de ville vara med eller inte. Innan varje intervju förklarade vi återigen 

studiens syfte, att det var frivilligt att delta och att de när som helst hade rätt 

att avbryta. Vi förklarade att vi inte skulle redovisa några personuppgifter i 

resultatet samt att materialet endast skulle användas i forskningssyfte. Innan vi 

startade intervjuerna frågade vi också om vi fick spela in intervjuerna med 

diktafon.  

 

Analysens genomförande 

Larsson (1986) menar att bearbetningen av intervjuer kallas kvalitativ analys. 

Enligt Stukát (2011) är det vanligt att inspelade intervjuer skrivs ut i sin helhet 

och att även skratt, pauser, suckar och liknande tas med. För att man ska 

kunna bearbeta och analysera materialet är det nödvändigt att läsa igenom 

utskrifterna flera gånger för att få en djupare förståelse för intervjupersonernas 

uppfattningar. Innehållet i intervjuerna analyseras därefter och grupperas. 

Bearbetningen görs enligt Larsson (1986) för att finna skilda kategorier under 

vilka intervjupersonernas olika uppfattningar kan beskrivas. Även Uljens 

(1989) skriver att man inom fenomenografin använder kategorier för att föra 

samman de olika uppfattningar som intervjupersonerna har av ett och samma 

fenomen. Det här innebär att forskaren kategoriserar uppfattningarna utifrån 

de skillnader i uppfattningarna som finns. Genom att analysera skillnader och 

likheter i uppfattningarna skapas kategorierna. Kategorierna är alltså inte på 

förhand bestämd av forskaren och grundar sig inte på teori eller forskning som 

gjorts tidigare. 

 

Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberades dessa ordagrant. Därefter 

läste vi noga igenom materialet ett flertal gånger för att finna likheter och 

variationer i intervjupersonernas uppfattningar och utifrån dessa skapade vi 
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kategorier. Under varje kategori har vi sedan sammanställt det material som vi 

anser hör ihop.     

 

Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte ansåg vi direkt att en fenomenografisk forskningsansats var 

rätt för vår studie. Inga andra alternativ övervägdes. Fenomenografi är enligt 

Uljens (1989) en kvalitativ forskningsansats som kan användas när man vill 

studera och få en ökad förståelse för människors uppfattningar av olika 

fenomen i omvärlden. Genom att använda en fenomenografisk ansats fick vi 

möjligheten att studera pedagogernas olika uppfattningar av barns stress i 

förskolan.  

 

Stukát (2011) menar att det är vanligt att man vid fenomenografiska studier 

använder öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna får beskriva 

sina uppfattningar med egna ord. Intervjuer kan genomföras på olika sätt och 

till stor del handlar det om vilket utrymme intervjupersonerna får. Kvale och 

Brinkman (2009) menar att en halvstrukturerad intervju kan användas när man 

vill undersöka hur andra människor uppfattar något. Innan vi genomförde 

intervjuerna skrev vi en intervjumanual som innehöll olika teman samt några 

frågor under varje tema. Det gav oss möjlighet att hålla fokus på det område 

som vi ville veta mer om samt ställa följdfrågor. Det var inte alltid så lätt att 

ställa följdfrågor då vi inte är så vana av att göra intervjuer och det har gått en 

tid sedan förra intervjutillfället. Vi fick även ett bortfall på grund av sjukdom 

men vi menar att bortfallet är så pass litet att det inte har påverkat resultatet. 

Vi anser att vi ändå har fått mycket material att arbeta med, vi har funnit 

variationer i pedagogernas uppfattningar och utifrån detta har vi kunnat skapa 

olika kategorier.  Enligt Uljens (1989) skapas kategorier genom att analysera 

skillnader och likheter i intervjupersonernas uppfattningar.  

 

Vi anser att denna studie har relativt hög reliabilitet utifrån att vi har tidigare 

erfarenheter och kunskaper av en sådan här studie. Men vi känner att vi är lite 

ovana att intervjua eftersom det var en tid sedan vi gjorde intervjuer senast. Vi 

har även båda två deltagit vid intervjutillfällena, där den ena har intervjuat och 

den andra har observerat. Intervjupersonerna har alla relevant utbildning och 

erfarenhet av arbete i förskolan, vilket vi anser borde medföra att pedagogerna 

har kunskap om det som studeras. Vid alla intervjutillfällen satt vi i avskilda 

samtalsrum för att minska på yttre störningar.  

 

Validiteten i studien är relativt hög anser vi, detta utifrån att vi har fått våra 

intervjufrågor granskade och godkända av en vetenskapligt kunnig person. Vi 

kontrollerade även att diktafonerna fungerade innan användning. Vi försökte 

skapa en förtroendefull intervjusituation genom att vara tydliga och ärliga 

gentemot intervjupersonerna angående de etiska riktlinjerna och studiens 

syfte. Alla som vi har intervjuat har erfarenhet av att arbeta i förskolan, men 

däremot vet vi inte om intervjupersonerna har svarat för att vara oss till lags 
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eller om de har svarat utifrån sin egen erfarenhet. Vår uppfattning är dock att 

intervjupersonerna har svarat utifrån sin egen erfarenhet. När det gäller 

kommunicerbarheten i vår studie har vi haft som ambition att försöka skriva 

så att alla som inte har någon tidigare kunskap om barns stress i förskolan ska 

kunna läsa, förstå och få en inblick i ämnet. 

 

Något vi har reflekterat över i efterhand är om vi hade fått ett annat resultat 

om vi hade gett pedagogerna intervjufrågorna i förväg, och om det i så fall 

hade lett till att pedagogerna svarat annorlunda. Men vi har även funderat 

över om det i så fall hade funnits en större risk att pedagogerna svarat utifrån 

det som de trodde att vi ville ha svar på eftersom de då fått mer tid att tänka 

över sina svar. Med anledning av detta anser vi att valet att inte skicka ut 

frågorna i förväg var det bästa eftersom vi uppfattar att pedagogerna då skulle 

ge mer uppriktiga svar.   
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Resultat/Analys 
Här har vi sammanställt och presenterat det resultat vi fått fram genom våra 

intervjuer. Först kommer en kort presentation av intervjupersonerna därefter 

följer en sammanställning av resultatet, utifrån de olika kategorier vi arbetat 

fram ur det empiriska materialet. De olika kategorier vi har funnit är:  

Stress är både psykiskt och fysiskt, Lite stress kan vara positivt för barn, Stress 

hos barn är inte positivt, Pedagogernas krav på barnen kan skapa stress, 

Föräldrarnas stress påverkar barnen, Byte av aktivitet skapar stress hos barnen, 

Antalet barn och en hög ljudnivå kan stressa barnen, Antalet barn påverkar 

inte barns stress, Längre vistelsetider, Svårt att varva ner, Dela barngruppen, 

Att inte räcka till, Ta vara på utemiljön, Lugn innemiljö ger lugna barn samt 

Verktyg för att skapa lugn.   

 

Presentation av intervjupersonerna  

Anna är utbildad förskollärare och har arbetat i 31 år.  

Bodil är utbildad barnskötare och har arbetat i 27 år.  

Cecilia är utbildad förskollärare och har arbetat i snart 30 år.  

Doris är utbildad grundskollärare och har arbetat i förskola i 6 år.  

Eva är utbildad förskollärare och har arbetat i 24 år.  

Fanny är utbildad förskollärare och har arbetat i 36 år. 

Alla namn är fingerade.  

 

Stress är både psykiskt och fysiskt  

I denna kategori redovisas hur pedagogerna uppfattar begreppet stress. 

För de flesta pedagoger är stress ett svårdefinierat begrepp och de behöver en 

stund på sig för att tänka efter. Doris definierar begreppet som en känsla att 

inte räcka till för de uppgifter man har medan Bodil nämner att det är när man 

inte har kontroll på sin situation. För Eva handlar stress om att skynda sig och 

att göra saker och ting klart. Anna uttrycker sig så här: 

 
ja… jag tycker det är jättesvårt att definiera vad stress är egentligen, det 

beror på vad det handlar om, i vilken situation du blir stressad. 

Pedagogerna uppfattar stress på lite olika sätt men vi anser att de ändå är 

överens om att stress är något som händer i kroppen och att stress är något 

som orsakas av man har mycket att göra, att man måste prestera mycket vilket 

upplevs som negativt. Två av pedagogerna nämner dock att stress även kan 

vara positivt, att man är igång och kan få en kick av att göra något snabbt.  Eva 

säger: 
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Ibland kan man ju känna sig att man får en kick… av att man gör 

någonting raskt och snabbt. Så att definiera stress det är ju svårt. 

Lite stress kan vara positivt för barn 

Denna kategori handlar om pedagogernas uppfattningar av barns positiva 

stress i förskolan. Pedagogerna menar att ett visst mått av stress kan vara 

positivt även för barn. Cecilia menar att de sällan talar om stress hos barn som 

något positivt men hon anser att det kan främja kreativiteten lite grann. Hon 

säger: 

 
Lite intryck, lite input, lite aktivitet, lite rush, det tror jag är bra. I lagom 

dos. 

Bodil är inne på samma spår när hon säger att positiv stress handlar om att det 

händer mycket saker och det är roligt. Aktiviteterna ska kännas lustfyllda och 

utmanande på en rimlig nivå för det enskilda barnet. Även Eva nämner att när 

barnen blir glada av en aktivitet kan det ses som positivt, även om man aldrig 

riktigt kan veta eftersom det är den vuxnes tolkning av situationen.  

 

Stress hos barn är inte positivt 

Den här kategorin visar de uppfattningar pedagogerna har angående att stress 

hos barn inte är något positivt. Fanny och Doris ser inte barn som är stressade 

som något positivt och de har inte tänkt på att barn kan bli stressade på ett 

positivt sätt. Doris förklarar:  

 
Ja, men är man vuxen kan man ju må bra av att ha lite press på sig, men 

det jag ser som barn som är stressade … då ser ju inte jag det som något 

positivt. Något som är positivt för dom, utan någonting som blir negativt.  

Fanny menar: 

 
Men den där positiva stressen den är… jag vet ju vad det innebär som 

vuxen, men som barn har jag faktiskt inte ens tänkt den tanken. Att barn 

kan bli positivt stressade.  

Pedagogernas krav på barnen kan skapa stress 

Här presenterar vi det resultat som handlar om de krav pedagogerna ställer på 

barnen. Flera av pedagogerna nämner att en källa till barns stress kan vara att 

kraven som ställs i förskolan är för höga för vissa barn. Bodil säger: 

 
Det kanske ställs krav på barnet som den inte riktigt klarar av … 

Anna menar att barn vid vissa situationer, till exempel när de blir uppmanade 

att klä på sig snabbt, kan reagera negativt på den stress som uppstår. Det kan 

då hända att barnen sätter sig ner och inte kan någonting, fast de egentligen 
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kan.  Både Eva och Fanny ser sig själva som boven i dramat och menar att ska 

gå fort och att barnen blir stressade av att de ofta ska skynda sig men att de 

ofta inte förstår varför. Eva menar att de vuxna ofta tjatar på barnen och att det 

skapar stress hos pedagogerna själva vilket hon tror påverkar barnen negativt. 

Hon uttrycker sig så här: 

 
Ja, men nu ska vi… skynda oss ut... eller skynda och skynda… nu ska vi 

klä på oss och gå ut /…/ Och om några springer runt eller fortsätter och 

leker, eller inte bryr sig att avsluta sin lek, då… och vi är där och tjatar… 

då blir vi stressade och det tror jag också kan stressa barnen. Och att dom 

känner våran irritation… och det kan nog stressa dom också. 

Föräldrarnas stress påverkar barnen 

I den här kategorin presenteras hur pedagogerna uppfattar hur föräldrarnas 

egen stress påverkar barnen. Pedagogerna nämner att föräldrars stress kan 

påverka barnen negativt, för om föräldrarna är stressade så blir barnen också 

stressade. Hälften av pedagogerna menar att föräldrarnas stress vid lämning 

och hämtning påverkar barnen mycket. Eva säger att föräldrar ofta skyndar på 

sina barn vid hämtningen för att de ska hinna hem och äta och sedan iväg på 

någon aktivitet. Barnen hinner aldrig bara vara. Även Cecilia menar att barn 

har mycket runt omkring sig, att de får mycket intryck och stimuli vilket hon 

tror skapar stress hos de flesta. Anna nämner att om föräldrarna ger barnen 

några extra minuter på morgonen och tar sig tid att ge barnen ett lugnt avsked 

så påverkar det barnen resten av dagen. Hon säger så här: 

 
Om man är stressad på morgonen, det smittar ju av sig väldigt mycket på, 

på barnen. Och jag tycker att man ser det på dom här barnen som 

kommer 6.30 på morgonen, om dom får den där lilla, lilla extra stunden 

barnen, så påverkar det ju dom väldigt mycket. Om mamma och pappa 

inte behöver rusa utan mamma och pappa kan sitta kanske fem minuter. 

/- - -/. Det behöver inte vara fem, det kan vara två minuter, men vad 

mycket det påverkar det här barnet alltså. Vad det här två minuterna 

gjorde mycket. 

Bodil uttrycker en önskan om mer samverkan mellan föräldrar och personal 

när det gäller barns stress. Hon menar att det är viktigt att både pedagoger och 

föräldrar förstår vad det handlar om. 

 

Byte av aktivitet skapar stress hos barnen 

Här presenteras hur pedagogerna uppfattar stress vid aktivitetsbyten. Flera av 

pedagogerna nämner att barn kan bli stressade när det är byte från en aktivitet 

till en annan, till exempel när man ska gå ut eller in, innan måltider eller andra 

aktiviteter när det händer mycket. Bodil säger att vid dessa situationer vet inte 

alltid barnen vad som förväntas av dem, vart de ska eller vad som kommer att 

hända. De känner att de inte har kontroll över situationen. Hon säger också att 
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de har rutiner för att barnen ska känna igen sig och veta vad som händer, men 

att glappen mellan aktiviteterna ändå kan skapa negativ stress hos barnen. 

Doris är inne på samma linje och säger att det skapas negativ stress hos barn 

när pedagogerna är ostrukturerade och barnen inte vet hur en dag ser ut på 

förskolan. Hon uttrycker det så här: 

 
… ifall vi vuxna är strukturerade och om vi vet vart vi ska vara, så tror jag 

att det minskar stressen hos barnen. 

Både Anna och Cecilia nämner den negativa sidan av att ha rutiner i den 

dagliga verksamheten. Rutinsituationerna, till exempel måltiderna, medför att 

pedagogerna hela tiden måste avbryta barnens lek. Att inte få göra klart det 

man har påbörjat kan skapa frustration och de anser att det är en stressituation 

för barnen. Cecilia berättar: 

 
Och att vi avbryter barn så ofta i leken, vi har så många rutinsituationer 

som bryter hela, hela, hela tiden. Vi stör dom väldigt mycket, så är det. 

Antalet barn och en hög ljudnivå kan stressa barnen 

Här redovisas pedagogernas uppfattningar angående barngruppernas storlek 

och hur gruppernas storlek påverkar ljudnivån. Pedagogerna anser att 

barngruppens storlek har en negativ påverkan på barns stress.  Bodil säger att 

det märks stor skillnad när de har färre barn på grund av ledighet eller 

sjukdom. Hon uttrycker sig så här: 

 
Men just det här att det är en, det är färre barn, det är lugnare, det är 

mindre ljud. För ljud är ju också väldigt stressande. Det märks på en gång 

det blir andra lekar, det blir lugnare i gruppen. Ja, det är stor skillnad.  

Men hon poängterar också att det är väldigt individuellt hur barnen reagerar, 

vissa barn klarar av de stora barngrupperna bättre och en del klarar det sämre. 

Eva menar att stora barngrupper medför en större konkurrens bland barnen, 

både vad gäller leksaker och pedagogernas uppmärksamhet. Både Bodil och 

Cecilia nämner att barngrupper på 15-16 barn skulle vara bättre än de grupper 

på 18 barn som de har idag. Cecilia säger också att barngrupperna inte få vara 

allt för små för det kan också få konsekvenser för vissa barn. 

 
… få barn i barngruppen kan också vara stressande för en del barn, att 

dom inte får någon ro i att, att gå in i nån lek som dom är van att göra 

med kompisarna.  

Flera av pedagogerna nämner den höga ljudnivån som skapas av de stora 

barngrupperna. De menar att stora grupperna medför att barnen är högljudda 

för att få pedagogernas uppmärksamhet.  Eva säger: 

 
… för att synas och höras så måste dom göra sig hörd och synliggjord. 
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Anna tycker att barn pratar mer idag än tidigare för att få uppmärksamhet. 

Hon funderar över om det är ett tecken på stress eller om det handlar om att 

vuxna är sämre på att bemöta barns prat och att barnen därför måste prata 

mycket för att vuxna ska se och framför allt höra dem. Även Fanny säger att de 

stora barngrupperna gör så att barnen skriker mera och blir frustrerade för att 

pedagogerna inte lyssnar och att det troligtvis skapar stress hos barnen.  

 

Antalet barn påverkar inte barns stress 

Här presenteras de uppfattningar som handlar om att barngruppernas storlek 

inte har någon betydelse för barns stress. Anna vill inte säga att barngruppens 

storlek påverkar barnens stress. Hon förklarar det så här: 

 
… det där är väldigt svårt alltså … jag tror att barngruppen påverkas mer 

under höstarna när det kommer till nya barn och inskolningar. De är 

alltså, om vi säger, vi har ju haft, vi har ju haft utökning av barngruppen 

någon gång under vårterminen, men då har man ju byggt på en så stabil 

barngrupp så kommer det in ett barn till så är det lättare, medan på 

hösten kommer det kanske in fem, sex nya barn i en barngrupp /…/. Så att 

jag vill inte säg, jag vill inte säga att barngruppens storlek påverkar 

stressen så, nej.. 

Längre vistelsetider 

Den här kategorin handlar om barnens allt längre vistelsetider i förskolan samt 

hur pedagogerna uppfattar att det påverkar barnen. Hälften av pedagogerna 

nämner att barnens långa vistelsetider påverkar barnen negativt. Eva säger att 

de har många barn över hela dagen och det blir därför aldrig någon lugn och 

ro. Cecilia nämner att hon tycker att barn har väldigt långa vistelsetider och att 

det skapar ett jättetryck på förskolorna. Detta tror hon är jobbigt för dem och 

att det stressar dem mycket.  Hon säger även:  

 
Det är inga föräldrar som jobbar deltid snart utan dom flesta jobbar ju 

heltid. Tyvärr så måste jag säga det, det är tufft för små barn. Och jag tror 

att dom här som är riktigt små, dom får ju ändå varva ner när dom sover. 

Dom här som har slutat sova har det tuffare kanske.  

Anna anser barnens vistelsetider har blivit längre de senaste tio åren än de var 

tidigare och att det är något som är viktigt att tänka på. Hon berättar att det 

inte är några 40-timmarveckor det handlar om för de barn som skolas in, utan 

snarare 42-43 timmar. Detta jämför hon med de 38,5 timmar som pedagogerna 

själva gör varje vecka. 

 

Svårt att varva ner 

Här presenteras resultatet som handlar om barnens svårigheter att ta det lugnt 

och komma ner i varv. Hälften av pedagogerna nämner att ett tecken på att 
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barnen är stressade kan vara att de har svårt att varva ner och koncentrera sig. 

Doris säger: 

 
… jag tror man kan märka det med barn som inte kan leka, som inte har 

tid och ro att komma ner i varv så dom kan leka. 

Både Cecilia och Bodil berättar att stress hos barn kan märkas genom att de 

inte kan koncentrera sig och därför byter sysselsättning väldigt ofta. De har 

svårt att sitta stilla en längre stund och verkligen göra någonting. Cecilia säger: 

 
Jag tror att på en del barn är det att dom byter sysselsättning väldigt, 

väldigt ofta, oftare än vad kanske dom skulle behöva göra för den ålder 

dom har. En del barn har väldigt svårt att varva ner när de ska sova eller 

vid läsvila. 

Dela på barngruppen 

I den här kategorin presenterar vi en strategi som pedagogerna ofta använder 

för att minska på barns negativa stress.  Den strategi som alla pedagoger oftast 

verkar använda sig av och bäst fungerar för att motverkar stress är att dela på 

barngruppen. Doris säger att de jobbar mycket med att dela barnen i mindre 

grupper eftersom de redan från början har en stor barngrupp på 36 barn. Även 

Fanny jobbar på en avdelning med 36 barn och hon berättar att de delar upp 

barnen. Hon säger: 

 
… vi jobbar ju nu så att vi delar upp barnen i tre grupper. Dom yngsta har 

en grupp, och sen mellangruppen och sen dom här större barnen. Då 

fungerar det ju… för då är man ju vid den lilla gruppen varje 

förmiddag… så att det… men skulle vi jobba så att vi skulle ha alla barn 

samtidigt, skulle det inte gå.  

Att ofta dela gruppen är också en strategi som Cecilia berättar att de använder 

sig av. De har till exempel tre olika samlingar och tre olika läsvilor där barnen 

delas in efter ålder. Att dela på barn och vuxna för att se till så att alla inte är 

på samma ställe fungerar enligt henne jättebra. För Bodil handlar det om att: 

 
… hitta dom där bra lärmiljöerna som gör att barnen sprider sig lite grann 

och hittar det dom tycker är roligt och intresserade av.   

Att inte räcka till 

Den här kategorin tar upp pedagogernas uppfattningar om att aldrig riktigt 

räcka till i det dagliga arbetet. En faktor som pedagogerna ser som ett hinder 

för att kunna arbeta för att minska barns stress handlar om personaltäthet och 

att inte räcka till. Eva tycker att det är svårt att sitta ner med några få barn 

eftersom hon kanske är ensam när de andra är på rast. Både Anna och Cecilia 

säger att de sällan är fler än två som arbetar samtidigt, det är bara under en 

kort stund mitt på dagen som de är tre. Cecilia berättar även: 
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Är man två och har en full barngrupp då är det ju, då blir det ju stora 

barngrupper även om man delar på dom, så är det. Då ska man räcka till 

för flera grupperingar och då kan det bli lite stressande för mig. Att hinna 

med kanske ett gäng som målar och ett som sitter och bygger och jag 

kanske måste finnas på båda ställena. 

Detta är även Bodil inne på när hon berättar att de skulle behöva vara fler 

pedagoger, så att de kunde vara två pedagoger i varje liten grupp för att räcka 

till för alla.  Hon menar att det är svårt att få till det riktigt bra hur de än gör. 

Bodil säger också: 

 
Ja det är ju just det att man känner att man inte räcker till, att man skulle 

vilja va fler pedagoger /- - - / ibland så skulle man vilja va en hand till, 

dels för att räcka till bland barnen men för att kunna dela dom på ett 

annat vis och känna att nu kan vi göra det här… 

Ta vara på utemiljön 

I den här kategoring presenteras pedagogernas uppfattningar om utemiljöns 

betydelse för barns välbefinnande. Flera pedagoger i studien menar att 

utemiljön är viktig eftersom naturen har en lugnande effekt. Både Cecilia och 

Bodil anser att utemiljön är jätteviktig och att utevistelsen får barnen att må 

bra. Anna säger att om förskolan har en bra utemiljö och barnen har möjlighet 

att vara ute i naturen så ger det en avstressande effekt. Hon säger också att: 

 
… det som kanske upplevs som stress inomhus det kan ju lösas upp när vi 

kommer ut, för att det finns dom här stora ytorna för barnen att vara på.  

Eva berättar att de är ute mycket och att pedagogerna upplever att barnen blir 

lugnare av det. Hon tror att det har att göra med att barnen har mycket större 

utrymme ute och att de inte kommer så nära inpå varandra. 

 

En lugn innemiljö ger lugna barn 

Här uttrycker pedagogerna sina uppfattningar om innemiljöns lugnande effekt 

på barnen. För pedagogerna är det viktigt hur innemiljön organiseras och 

presenteras för barnen.  Både Fanny, Doris och Cecilia säger att det är viktigt 

att innemiljön inte är alldeles för plottrig och att man inte har allt för mycket 

på väggarna och för mycket saker framme. Fanny säger också att hon har läst 

om hur man bäst möblerar rum och att det finns vissa färger som lugnar barn. 

Cecilia berättar att de inte erbjuder barnen allt material på en gång. Hon säger: 

 
Att man istället försöker byta ut materialet eftersom, så att man inte har 

alla, alla pussel framme som vi äger och har eller alla spel och alla böcker 

och alla, allt byggmaterial och allting. Det försöker vi byta ut då, för att 
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inte allt ska finnas så att man erbjuder så mycket så att dom inte kan slå 

sig till ro och göra någonting… 

Även Eva pratar om vikten av att skapa en lugn innemiljö, att möbleringen är 

viktig och att man inte har för mycket på väggarna. Däremot menar hon att det 

även finns en risk med att ha för lite saker framme. Hon säger: 

 
… är det för lite grejor att leka och pyssla med kan det ju också bli 

stressande, att dom inte har ingenting att göra och bara går runt, runt.  

Ett hinder som pedagogerna nämner vad gäller att skapa en lugn innemiljö är 

lokalernas utformning. Fanny anser att lokalerna de har är fina, men menar att 

rummen är stora och hon saknar fler rum eller små vrår där några få barn kan 

vara tillsammans. Bodil och Eva nämner båda två att det är viktigt med en 

innemiljö där man har möjlighet att skapa små vrår eller öar där barnen kan 

sprida ut sig. Detta medför att det blir tystare och lugnare samt att konflikterna 

minskar. Anna nämner att avdelningen som hon arbetar på är mycket liten, 

lokalerna är små och det kan skapa stress hos barnen då det blir många barn 

på liten yta. 

 

Verktyg för att skapa lugn 

Den här kategorin tar upp olika verktyg som pedagogerna använder sig av för 

att barnen ska få en lugn stund. Några pedagoger nämner att beröring är något 

de kan använda för att skapa lugn. Anna talar om beröringens lugnande effekt 

och anser att det är viktigt att ta sig tid och sitta med barnen i famnen om man 

märker att de bara springer runt och inte gör något vettigt. Anna säger: 

 
Det här med närkontakten tror jag också är ett bra sätt och jobba med, för 

att undvika stress både som personal och som barn.  

Bodil berättar att de på hennes avdelning använder massage i barngruppen för 

att skapa lugn. Andra verktyg de ibland använder är yogainspirerad rörelse 

och miniröris. Hon säger: 

 
… vi använder oss av massage, vi använder oss av miniröris, och i 

miniröris så är det ju, dels är det ju mycket glädje och rörelse i det så och 

sen är det avslappning som ingår i det. Vi har yogainspirerad… ehh… nej, 

jo yogainspirerad rörelse som vi också använder oss lite grann av. Och det 

är ju också såna där bra verktyg för att lugna ner barnen. 

Anna och Cecilia nämner båda två att det är viktigt att försöka skapa lugna 

stunder under dagen, till exempel har de alltid en lugn stund efter lunch när 

barnen endast får välja lugna aktiviteter som att rita, bygga med lego eller 

spela spel.  
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 Diskussion 
Här kommer vi att presentera olika slutsatser kring vad vår studie visat i 

förhållande till syfte, metod, teori samt bakgrund. I slutet kommer vi att ge 

förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna studie var att bidra till en ökad förståelse för pedagogers 

uppfattningar av barns stress i förskolan och hur man som pedagog kan arbeta 

för att motverka barns stress. Vi anser att vi har uppnått detta syfte. Genom att 

vi har använt en fenomenografisk forskningsansats med öppna kvalitativa 

intervjuer har pedagogerna fått möjlighet att beskriva sina olika uppfattningar 

om fenomenet. Både Uljens (1989) och Larsson (1986) menar att man genom att 

använda en fenomenografisk forskningsansats kan studera människors olika 

uppfattningar av fenomen i omvärlden.  

 

Vi använder den utvecklingsekologiska teorin utifrån att den beskriver hur 

olika miljöer som barn ingår i hänger samman i olika system. Andersson (1986) 

menar att samspelet mellan de biologiska och miljömässiga förutsättningarna 

är viktiga för individens utveckling. De olika systemen i denna teori är enligt 

Haeggman och Sjöblom (2000) beroende av varandra. Mikrosystemet är 

barnets närmaste miljö, till exempel familjen och förskolan. Mesosystemet är 

relationerna mellan de olika mikrosystemen. Förflyttningar mellan olika 

mikrosystem kallas för ekologiska övergångar och vid dessa är barnen extra 

känsliga. En ekologisk övergång är inskolningen i förskolan. Kihlbom, Lidholt 

och Niss (2009) menar att en bra relation mellan barn och pedagog är 

avgörande för att barnen ska känna sig trygg i förskolan och i barngruppen. 

Det är viktigt att barnet har en trygg bas att komma till när det känner sig 

skrämt och behöver tröst. Precis som författarna beskriver krävs det en trygg 

relation mellan pedagog och barn, speciellt vid inskolning. Detta för att barnet 

ska kunna känna tillit och få en bra start i förskolan. Men enligt Kihlbom et al. 

(2009) har barnen ofta inte sina anknytningspersoner nära utan de möter 

istället olika vikarier. Detta medför att förskolans kvalité försämras. Haeggman 

och Sjöblom (2000) menar att exosystemet innehåller de miljöer som barnen 

inte är delaktig i men som ändå påverkar dem. Till exempel föräldrars 

arbetsplatser eller kommunala beslut som påverkar förskolan. Makrosystemet 

är bland annat de politiska och ekonomiska värderingar som finns i samhället. 

De här värderingarna påverkar de övriga systemen. Vi menar att barnen 

påverkas väldigt mycket av de olika beslut som fattas på kommunal nivå, 

exempelvis barngruppens storlek och personaltäthet, men även föräldrarnas 

arbetstider påverkar. Om föräldrarna har långa arbetsdagar medför det att 

barnen får långa vistelsetider i förskolan.  
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För pedagogerna i studien är stress ett svårdefinierat begrepp och de uppfattar 

stress på lite olika sätt. Precis som Währborg (2009) skriver så har de flesta en 

tanke om vad begreppet betyder men det finns inte någon etablerad definition 

av begreppet stress. Däremot råder det stor enighet om att stress finns och det 

är även pedagogerna eniga om. Även om pedagogerna uppfattar stress på lite 

olika sätt är vår uppfattning ändå att de är överens om att stress är något som 

händer i kroppen när man har mycket att göra. Det handlar om att man måste 

prestera på en nivå som känns negativt. Währborg (2009) anser att individens 

egen tolkning och uppfattning av en stressor har betydelse för hur kroppen 

reagerar. Vi finner det intressant att alla har åsikt om vad stress är och att 

stress finns trots att det inte finns någon tydlig definition av vad det är. Vi har 

funderat över hur detta kan komma sig och vi menar att det handlar om att det 

är en upplevd känsla, både fysiskt och psykiskt. Detta upplevs av alla oavsett 

ålder. Vi menar även att anledningen till att det är så svårt att definiera vad 

stress är beror på att alla har så olika upplevelser av stress. Det är individuellt 

hur man reagerar och på vad. 

 

Det råder delade meningar bland pedagogerna ifall stress kan vara positivt för 

barn, och precis som Ellneby (1999) skriver så är det oftast negativ stress som 

man talar om när det handlar om stress. Några pedagoger menar att ett visst 

mått av stress kan vara positivt för barn medan andra inte har tänkt på att 

stress kan vara något positivt för barn. En pedagog menar att en lagom dos 

stress kan främja kreativiteten lite grann. För de pedagoger som anser att stress 

kan vara positivt för barn så verkar det handla om att aktiviteterna måste ligga 

på en rimlig nivå för varje barn. Detta kan kopplas till det Assadi och Skansén 

(2000) menar när de skriver att stress inte alltid behöver vara något negativt 

utan att en låg nivå av stress kan vara något positivt. Även Ellneby (1999) 

anser att positiv stress handlar om att vi ställs inför utmaningar som vi känner 

att vi klarar av. På så sätt drivs vi framåt och utvecklas. Som man kan se 

utifrån både pedagoger och författare så kan en lagom dos av stress vara något 

positivt om aktiviteterna och utmaningarna anpassas till varje enskilt barn.  

Det vi kan se som en svårighet är att det inte alltid är så lätt att utmana barnen 

utifrån deras egen nivå på grund av exempelvis för lite personal eller stora 

barngrupper. Alla barn är dessutom olika och klarar av att hantera stress på 

olika sätt. Flera författare, exempelvis Währborg och Friberg (2005) och Ahmad 

och von Knorring (2005), menar att barns förmåga att hantera stress varierar 

och beror bland annat på barnets utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. En 

del klarar av att hantera stressen bättre än andra. Alla pedagogerna är överens 

om att negativ stress finns i förskolan. Vi menar att det är viktigt att alla 

pedagoger i förskolan är medvetna om detta problem eftersom flera studier, 

exempelvis Dettling, Parker, Lane, Sebanc och Gunnar (2000) och Sims, 

Guilfoyle och Parry (2005) visar att barn som går i förskolan har högre 

kortisolnivåer än barn som är hemma.   

 

Flera pedagoger är eniga om att de krav som ställs i förskolan är för höga för 

vissa barn och att detta är en källa till stress. Påklädning är en situation som 
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kan skapa stress hos både pedagoger och barn. Flera av pedagogerna nämner 

också att de tjatar på barnen för att de vill att det ska gå fort och menar också 

att deras egen stress smittar av sig på barnen och påverkar dem negativt. 

Ellneby (1999) menar att vuxna kan ha orealistiska förväntningar på barnen 

som påverkar dem negativt. Som vi tidigare nämnt är det viktigt att tänka på 

att aktiviteterna i förskolan måste vara anpassade efter barnens nivå för att inte 

skapa negativ stress hos barnen. Men det är också viktigt att tänka på att 

pedagogerna själva kan bidra till negativ stress hos barnen genom sitt eget 

agerande. Vid påklädningssituationer kan man kanske tänka på att allt inte 

behöver gå så fort och att det inte gör så mycket om barnen kommer ut 10 

minuter senare.  

 

Föräldrarnas egen stress är något som pedagogerna menar påverkar barnen 

negativt. Hämtning och lämning är situationer där pedagogerna uppfattar att 

föräldrarna är stressade och att det även stressar barnen. En pedagog menar att 

om föräldrarna tar det lugnt och ger sina barn några extra minuter vid lämning 

så påverkar det barnen under resten av dagen.  Stressnivån hos barn har enligt 

Währborg och Friberg (2005) ökat under senare år och att föräldrar, förskola 

och samhället i övrigt tillsammans spela en stor roll. Enligt Ellneby (1999) 

påverkar de vuxnas beteende barnens välbefinnande och att de vuxna därför 

bör fundera över sitt eget beteende. Woxberg (2005) anser att det är viktigt att 

ifrågasätta det höga tempot i samhället och att man måste diskutera problemet 

med de som finns runt omkring oss. En pedagog önskar mer samarbete mellan 

föräldrar och personal när det gäller barns stress eftersom hon menar att det är 

viktigt att både pedagoger och föräldrar förstår vad det handlar om. Detta 

nämner även Woxberg (2005) som menar att ansvaret för att motverka stress 

ligger hos alla i barnens omgivning och att hem, förskola och fritid därför bör 

samverka.  Både situationer hemma och i förskolan kan skapa stress och enligt 

Ellneby (1999) är det bra om föräldrar och pedagoger kan samarbeta för att 

hitta orsaker till barns negativa stress.  

 

Pedagogerna nämner att barnen kan känna stress vid aktivitetsbyten när man 

till exempel ska gå ut eller in eller vid måltider. Pedagogerna menar även att 

barnen i dessa situationer inte alltid vet vad som kommer att hända eller vad 

som förväntas av dem. De har rutiner för att barnen ska känna trygghet men 

ett par av pedagogerna nämner att det även finns negativa sidor med 

rutinerna. Det medför att pedagogerna ofta måste avbryta barnen när de leker 

och det kan skapa frustation och stress hos barnen. Alvestad, Bergem, Eide, 

Johansson, Os, Pálmadóttir, Pramling Samuelsson och Winger (2013) har i sin 

studie kommit fram till att rutinerna i förskolan är både en arbetsmetod och ett 

sätt att skapa trygghet hos barnen. Pedagogerna i deras studie ansåg att det är 

viktigt med fasta rutiner i det dagliga arbetet i förskolan för att barnen ska 

känna sig trygga. Rutinerna i förskolan kan alltså både ses som något positivt 

och negativt. Rutinerna behövs för att skapa struktur under dagens lopp och 

även för att skapa trygghet, kanske framförallt hos de yngre barnen i 

förskolan. Men allt för många rutinsituationer kan också skapa stress då 
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barnen aldrig får leka färdigt utan att bli avbrutna hela tiden. Vi menar att man 

vid de rutintillfällen där det går kan vara lite mer flexibel, till exempel vid 

mellanmålet. Där kan man ha mellanmål lite senare om barnen är inne i en bra 

lek. Vi menar att det även är viktigt att som pedagog vara strukturerad och 

vara tydlig mot barnen och berätta vad som ska hända. Att man i tid förvarnar 

barnen om nästa aktivitet så att de hinner förbereda sig och avsluta leken.  

 

Stora barngrupper har en negativ påverkan på barnens stress anser de flesta 

pedagoger. Däremot menar en pedagog att barngruppens storlek inte påverkar 

barns stress utan säger att barnen blir mer påverkade av att det kommer nya 

barn vid nyinskolningar. Den strategi för att motverka stress som pedagogerna 

oftast använder sig av och som bäst verkar fungera är att dela på barngruppen. 

Pedagogerna nämner att de stora barngrupperna medför en högre ljudnivå 

men att detta blir bättre genom att dela på barnen i mindre grupper. Stora 

barngrupper medför att barnen är högljudda för att få uppmärksamhet av 

pedagogerna. Dellve, Samuelsson och Persson Waye (2013) har i sin studie 

kommit fram till att barnen upplever höga ljudnivåer som både hotfulla och 

plågsamma. Sambandet mellan buller och inte kunna hantera ljudmiljön får 

effekter på barnets hälsa. Kihlbom (2009a) menar att barngruppernas storlek 

och personaltätheten har visat sig vara de viktigaste faktorerna för en god 

kvalitét i förskolan. Dessa faktorer är bland annat viktiga för den dagliga 

miljön vad gäller stress, buller och konfliker. Även Alvestad et al. (2013) menar 

att den främsta utmaningen för pedagoger i förskolan är barngruppens storlek. 

Barngruppens storlek påverkar både barnens välbefinnande och den dagliga 

verksamheten. Färre barn i gruppen gör att pedagogerna kan fokusera mer på 

varje enskilt barn. Ett sätt att hantera de stora barngrupperna är att organisera 

barnen i mindre grupper. Detta görs för att minska stress hos både barn och 

personal samt minska bullret. Sjödin (2012) menar också att den faktor som 

bäst förbättrar ljudmiljön i förskolan är antalet barn på avdelningen. Utifrån 

vad både pedagogerna i vår studie säger och vad tidigare forskning har visat 

så är den bästa metoden att dela på barnengruppen, både för att minska stress 

och buller.  

 

Dagens barngrupper är stora och enligt Kihlbom (2009a) så har Skolverket 

tydligt påpekat att barngrupperna i förskolan borde minska. Men så länge som 

barngrupperna är så stora som de är nu så måste pedagogerna  använda sig av 

de möjligheter som finns. Men så handlar det naturligvis i vilken utsträckning 

man kan dela på barngruppen beroende på personaltätheten. En faktor som 

pedagogerna uppfattar som ett hinder är personaltäthet och att inte räcka till 

när det gäller arbetet för att minska barnens stress. Pedagogerna upplever att 

det är svårt att sitta ned med ett fåtal barn eller att finnas till hands för alla. 

Ellneby (1999) menar att det är påfrestande för barnen att dela utrymme med 

många andra och att barnen sällan själv får ha tillgång till en vuxen. Kihlbom, 

Lidholt och Niss (2009) anser att barnen måste få utveckla en trygg relation till 

vuxna i sin närhet men det krävs också att de vuxna har tid att engagera sig i 

samspelet, att de vuxna är lyhörda, flexibla och kan svara på barnens signaler.  



  

 

30 

 

 

Långa vistelsetider är en av faktorerna som pedagogerna anser har en negativ 

påverkan på barnen. Många barn har idag långa vistelsetider och detta skapar 

ett jättetryck på förskolorna samtidigt som det bidrar till stress hos barnen. 

Vistelsetiderna har blivit längre under det senaste decenniet och det är viktigt 

att tänka på. För precis som Kihlbom (2009a) menar så spelar vistelsetiden en 

stor roll för barnens välmående men att det är något som många ofta glömmer 

bort. Ett tecken på stress hos barnen kan enligt pedagogerna vara att ta det 

lugnt och varva ner. De har svårt att sitta stilla och göra någonting och byter 

därför sysselsättning ofta. Barnen kan också ha svårt att varva ner när de har 

läsvila eller ska sova. Men de barn som sover får ändå varva ner medan det är 

tuffare för de som har slutat sova på eftermiddagen. Resultatet från Li och 

Schen´s (2008) studie visar att kortisolhalterna hos barn på förskolan är lägre 

när barnen vilar. Pedagogerna nämner olika verktyg för att skapa lugn. För 

några handlar det om att skapa lugna stunder efter lunch då barnen bara får 

välja mellan lugna aktiviteter. Andra verktyg kan vara yogainspirerande 

rörelser och miniröris. Även beröringen kan ha en lugnande effekt och det kan 

handla om att ta sig tid till att sitta med barnen i famnen eller att använda 

massage i barngruppen. Ellneby (2011) och Uvnäs Moberg (2000) menar att vi 

mår bra av beröring och att hormonet oxytocin utsöndras vid beröring. Detta 

har en positiv inverkan på kroppen och sänker bland annat kortisolnivåerna. 

Som tidigare forskning visar har beröringen en lugnande effekt och vi menar 

att det därför är viktigt att använda sig av exempelvis massage för att barnen 

ska komma ner i varv. I vår studie var det bara en pedagog som nämnde 

massage och vi funderar på om det kan vara så att resterande pedagoger 

glömde nämna det eller om de saknar kunskapen om massagens positiva 

effekt.  

 

Några av pedagogerna är överens om att utemiljön har stor betydelse för barns 

välbefinnande.  De menar att om man har möjlighet att vara ute i naturen så 

ger det en lugnande effekt och barnen mår bra av utevistelsen. Barnen har mer 

utrymme och kommer inte så nära inpå varandra. Söderström (2011) menar att 

utevistelse i naturen har en dämpande effekt på stress. För de yngre barnen i 

förskolan kan det dock vara både fysiskt och psykiskt krävande att vara ute 

mycket, och speciellt vid kyligt väder. Även Söderström, Boldermann, Sahlin, 

Mårtensson, Raustorp och Blennow (2013) anser att de förskolebarn som har 

tillgång till rymliga gröna områden är lugnare, mindre stressade och har bättre 

koncentration än förskolebarn som har en karg närmiljö. Tidigare forskning 

visar att utevistelsen i förskolan är viktigt ur en hälsosynpunkt och detta 

nämner även pedagogerna i denna studie. Även om utevistelsen medför 

många positiva effekter så måste man ändå tänka på de yngre barnen, att de 

inte ska vistas ute under lång tid och speciellt när det är kallare väder.  

Beroende på hur förskolans gård ser ut samt personaltätheten så menar vi att 

samspelet mellan de yngsta barnen och pedagogerna kan försvåras. Om det 

finns mycket utrymme på gården och det är lite personal kan det bli svårt för 
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pedagogen att engagera sig i en liten grupp barn eftersom pedagogen behöver 

ha översikt över alla andra barn.  

 

Hur innemiljön organiseras på förskolan och presenteras för barnen är något 

som pedagogerna beskriver som viktigt. För dem handlar det om att inte ha för 

mycket på väggarna eller för mycket saker framme. Möblering och färger har 

betydelse när det gäller att skapa en lugn innemiljö. Lokalernas utformning 

kan vara ett hinder för att skapa lugn. Laike (2004) menar att den fysiska 

miljön i förskolan kan påverka barnens välbefinnande. En rörig miljö ger 

många intryck och det kan skapa stress hos barnen. Detta visar att innemiljön i 

förskolan har en stor påverkan på barnens stress. Det här kanske inte alla 

pedagoger tänker på när de utformar sina miljöer. Med rätt kunskap kan man 

skapa en harmonisk miljö som tilltalar alla sinnen men som ändå skapar lugn 

och ro.  

 

Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis kan man se att pedagogerna i studien uppfattar att stress 

är svårt att definiera. Stress hos barn är inte något som i första hand ses som 

något positivt utan det är den negativa stressen som pedagogerna i de allra 

flesta fall först tänker på. Barngruppens storlek är något pedagogerna inte kan 

påverka men som de allra flesta upplever är något som påverkar barnen 

negativt. Stora barngrupper medför också en ökad ljudnivå vilket också ses 

som en stressfaktor. Den strategi som pedagogerna uppger att de använder sig 

av för att underlätta arbetet och förbättra barnens situation är att dela upp dem 

i mindre grupper. Det som enligt pedagogerna kan ses som ett hinder är 

personaltätheten och lokalernas utformning. Pedagogerna upplever att det är 

svårt att räcka till och att finnas till hands för det enskilda barnet. Utemiljön 

uppfattar pedagogerna har en lugnande effekt på barnen och därför är den 

viktig att ta tillvara på.  Innemiljön är också viktig menar pedagogerna då den 

inte ska ge för mycket intryck för barnen utan inge lugn och ro. Andra verktyg 

som nämns är att använda massage, miniröris och yogainspirerande rörelser 

för att skapa lugn i barngruppen.  

 

Eftersom vi inte hittade så mycket tidigare forskning om pedagogers 

uppfattningar av barns stress i förskolan, anser vi att det finns en lucka i 

forskningen om just detta. Ingen av pedagogerna i vår studie nämner höga 

kortisolnivåer i samband med barns stress medan detta oftast ligger i fokus i 

den tidigare forskningen angående barns stress i förskolan. Vi menar att detta 

troligtvis beror på att kortisol är en medicinsk term som inte används i 

vardagligt tal. Pedagogernas fokus ligger mer på barnens beteenden och på 

hur barnen reagerar när de utsätts för stressande situationer.  
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Förslag till vidare forskning 

Pedagogerna i studien nämnde bland annat vikten av en harmonisk innemiljö 

för att inte skapa stress hos barnen. Därför anser vi att det är relevant för 

framtida studier att undersöka innemiljöns betydelse för barns välbefinnande. 

Hur kan innemiljön på bästa sätt organiseras för att minska stress och skapa 

lugn hos barnen.   
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BILAGA 1: Intervjufrågor 
Bakgrundsfrågor 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som pedagog i förskolan? 

 

Stress 

Hur skulle du definiera stress? 

Hur tänker du kring barn och positiv respektive negativ stress i förskolan? 

Vilka situationer tror du skapar negativ stress hos barn i förskolan? 

Varför tror du just dessa situationer skapar stress hos barnen? 

Hur upplever du att barngruppens storlek påverkar barnen? 

Hur kan man märka att barnen är stressade på förskolan? 

Vilken betydelse tror du miljön har på barns välbefinnande? 

 

Stressförebyggande arbete 

Vilka strategier har ni på den här avdelningen för att motverka stress hos 

barnen? 

Har ni någon strategi som fungerar bättre än andra? I så fall, hur märks detta 

på barnen? 

Upplever du att det finns några hinder för att realisera strategierna? 

 

Övrigt 

Har du något övrigt att tillägga?  


