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Förord 
 
Under vårt gångna arbete med denna rapport har vi stött på en rad människor som varit 
oss till stor hjälp och stöd. Därmed vill vi rikta vårt tack dels till de elever vi lärt känna 
under vår VFU och som positivt deltagit i vår undersökning, men även de väl 
tillmötesgående praktikhandledare vi haft. Vi vill speciellt tacka vår underbara 
handledare Mayvor Ekberg för utomordentlig vägledning och hjälp under arbetets gång. 
Dina tankar och synpunkter har varit till stor hjälp under hela skrivprocessen. Ett tack 
även till tjejerna i handledargruppen som korrekturläst vårt arbete och kommit med bra 
och konstruktiv kritik, vilket vi har värdesatt.  
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Abstrakt 
Syftet med vårt arbete var att se om vi med hjälp av våra undersökningar kunde få en 
ökad förståelse för barnens stress i skolan. De frågor vi ställde oss var hur stressen 
påverkar elevers inlärning samt på vilket sätt och hur ofta de upplever stress. Vi har tagit 
del av olika forskningsrapporter, artiklar samt litteratur. De elever som medverkade i vår 
studie är de klasser där vi gjort våra respektive VFU-praktiker. För att komma fram till ett 
resultat valde vi att använda oss av datainsamlingsmetoder i form av ostrukturerade 
observationer, tester och enkäter. Vi tittade på elevgrupperna var för sig men gjorde även 
en jämförelse mellan dem. Det vi kom fram till var att många elever tyvärr känner sig 
stressade alltför ofta vilket vi kunde se påverkade deras förmåga till inlärning. Arbetet 
som helhet har bidragit till att öka vår förståelse för hur barn upplever stress. Vi ser dessa 
nyvunna kunskaper som viktiga redskap inför vår kommande yrkesroll.  
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Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att lyfta fram tidigare forskning som bedrivits kring ämnet 
stress. Vi har dessutom tagit fasta på vad organisationer som BRIS och 
Barnombudsmannen säger om detta. Vi kommer att redogöra för begreppet stress och hur 
det är relaterat till barn, men även hur det påverkar barn och hur det går att arbeta 
förebyggande. Hur stress är kopplat till inlärning samt olika inlärningsteorier kommer vi 
också att presentera.  

 

Inledning 
Vi som har arbetat tillsammans med detta examensarbete är Christina Norman Nilsson, 
Ingela Sandström och Ann-Sofie Savilahti. I och med att den nya lärarutbildningen har 
förändrats och inte har fasta klasser längre hamnade vi tre av en slump tillsammans. En 
upptäckt vi gjorde var att de ämnesområden vi ville skriva om var mycket olika. Efter ett 
antal diskussioner och besök på biblioteket kom vi fram till det gemensamma 
intresseområdet stress.   

 

Stress har i många miljoner år funnits inbyggd i alla djur- och människoarter och varit en 
oundviklig och naturlig del av livet. Dess ursprungliga uppgift var att förbereda våra 
förfäder för kamp, flykt eller muskelarbete när det uppstod ett hot eller en fara. I dag är 
det inte förberedelsen för kamp eller flykt som framkallar stress hos människan. I stället 
kan vi på goda grunder anta att det ökade tempot, kraven och informationsflödet samt 
arbetslöshet, ekonomiska svårigheter och den eviga jakten på det perfekta livet vållar oss 
en mycket värre sorts stress. Denna stress som många forskare inom humanvetenskap och 
medicin kallar ”negativ stress” har medfört att människor lider av stressjukdomar i allt 
högre grad och i allt lägre åldrar. I massmedia kan vi läsa att elever i skolan mår allt 
sämre i dag samt att deras läs- och skrivfärdigheter har försämrats. ”Utvecklingen är 
mycket alarmerande” säger docent Peter Währborg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 
i Göteborg till Sveriges Radios Ekoredaktion. Om detta skriver Aftonbladet i en artikel 
som handlar om barn och stress (www.aftonbladet.se, 2000). Hälsotillstånd som migrän, 
magkatarr, sömnrubbningar, prestations- och koncentrationssvårigheter som tidigare 
tillskrivits ”vuxensjukdomar” ser forskarna idag som symptom hos flertalet barn. Erfarna 
personer som arbetar med barn vittnar om att ordet ”barnstress” myntats de senaste fem 
åren. (BRIS-rapporten, 2001)  

 

En anledning är det allt mer hårdnande samhällsklimatet där självspegling och 
prestationskrav står i fokus. Detta har fått till följd att många barn och ungdomar visar 
symptom på stress och utbrändhet innan de ens hunnit in i vuxenlivet. (Währborg, 2002) I 
en enkätundersökning gjord av barnombudsmannen Lena Nyberg våren 2003 fann man 
att hälften av 400 elever i åldrarna 9-16 år i 20 skolor runt om i Sverige känner sig 
stressade varje dag, och hela 80% av dessa tror att stressen beror på skolan.  

http://www.aftonbladet.se
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I hennes rapport om barn och stress beskrivs skolans många prov, inbördes konkurrens, 
schemaläggning utan tillräckligt långa raster och stökiga korta luncher som viktiga och 
stora faktorer till att eleverna känner sig stressade i skolan. (Stress i barns och ungas 
vardag, Barnombudsmannens rapport BR2004:03) 
 

Vår intention med detta arbete är att lära oss tolka och minimera de negativa 
stressfaktorerna så långt som möjligt, då vi mot bakgrund av ovan sagda ser detta som 
väldigt viktigt för oss blivande lärare. Vi kommer här att ta del av tidigare forskning samt 
göra observationer, enkäter och tester på de elever vi kommer att möta under vår VFU. 
För vårt arbete finner vi stöd i Lpo 94, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och 
de frivilliga skolformerna, där vi kan läsa under mål för eleverna att uppnå i grundskolan. 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse 
för den egna livsstilens betydelse för hälsan. (Lpo 94 sid. 25) 

 

Historik 
I Peter Währborgs bok kan vi läsa om den franske fysiologen Claude Bernard som i 
mitten av 1800-talet introducerade sina teorier angående stressens inverkan. Dessa fick 
stor betydelse för kunskapsutvecklingen inom medicin. En av de stora centrala frågorna 
vid denna tid var varför kroppsliga system fungerar som de gör. Währborg visar på hur 
Bernard svarade på denna komplicerade fråga. Bernard menade att systemen fungerar så 
som de gör för att upprätthålla en stabil inre miljö. Det är kroppens naturlag att sträva 
mot stabilitet och jämvikt. Den yttre miljöns påverkan leder till effekter på kroppens inre 
miljö, som vi brukar kalla själen, som i sin tur leder till kroppsliga och psykiska 
processer, vars syfte är att återställa den ursprungliga jämvikten. När vi inte lyckas 
upprätthålla denna stabilitet och jämvikt uppstår stress. Fysiologiprofessorn Walter B. 
Cannon utvecklade Bernards teorier vidare och dessa två lade grunden för den utveckling 
som ledde fram till uppkomsten av begreppet stress, även om ordet inte användes av dem. 
Hans Selye, även kallad ”stressforskarens fader”, var den som etablerade begreppet stress 
på 1930-talet. (Währborg, 2002) Selye grundade det internationella stressforsknings-
institutet i Montreal och var den som först skrev om förekomsten av stress hos barn. 
Selye betonade att stress hos barn framförallt framkallas av föräldrarnas och andra 
vuxnas förhållningssätt i olika situationer. Selye kom också fram till att olika människor 
har olika stora energireserver, att våra kroppar och sinnen har olika mycket kraft för att 
stå emot påfrestningar. Men ingen kan stå emot stress i det oändliga utan att krafterna 
sinar. (Ellneby, 2002) Författaren Sven Bremberg, docent och expert på barns hälsa på 
Statens folkhälsoinstitut, anser att om en individ utsätts för ett visst mått av påfrestningar 
som hon klarar av då ökar det hennes framtida möjligheter till välbefinnande. Detta kallas 
positiv stress. Däremot utvecklas negativ stress om påfrestningarna blir alltför stora, 
vilket får till följd av olika kroppsliga symtom. Dessa symtom kommer vi att lyfta fram 
senare i texten. (Bremberg, www.fhi.se, 2005) 

 

http://www.fhi.se
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Det stora genombrottet för stressforskningen skedde under 1960- och 1970-talen, då 
bland annat den svenska forskaren Marianne Frankenhaeuser gjorde stora insatser. 
Frankenhaeuser är en av förgrundsgestalterna i den svenska stressforskningen och har 
även en framträdande position internationellt. I drygt 40 år har hon ägnat sig åt att 
kartlägga hur stressen påverkar oss i såväl arbetslivet som vardagslivet. I sin forskning 
har hon synliggjort hur både under- och överstimulering i vår arbetsmiljö kan framkalla 
likartade och lika starka stressreaktioner. Hur stor stressens påverkan blir bestäms av 
individens förmåga att hantera situationen och omgivningens krav. För att kunna 
bibehålla en balans mellan förmåga och krav krävs det ett visst mått av egenkontroll över 
de uppgifter människan har att utföra. Varje människa har en optimal nivå där hon i sin 
uppgift presterar bäst och samtidigt mår bra. Frankenhaeuser anser att dagens forskning 
skall inriktas på sambandet mellan stress och fysiska sjukdomar. Vilken inverkan har 
stressen på muskelsjukdomar, diabetes, hjärt- och kärlfunktioner, cancer, övervikt o.s.v. 
Hon menar på att psykologiska faktorer har stor påverkan på kroppens immunförsvar och 
att en stor andel av långtidssjukskrivningarna är stressrelaterade. (Frankenhaeuser, 1983) 

 

Stress- begreppsanalys 

Vad är stress? 
I nationalencyklopedin definieras stress som: 

(eng., ”tryck”, ”spänning”, ”stress”), inom psykologisk, medicinsk, zoologisk vetenskap 
de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala 
påfrestningar, ”stressorer”. (Nationalencyklopedin, 1995, s. 333) 

 
Stress är något som uppstår när kraven ställs högre än individens förmåga. Mary Susan 
Miller, filosofie doktor, säger att stress är likaväl en fysiologisk som en psykologisk 
företeelse och människor reagerar olika på en påfrestning. (Miller, 1982) Förskolläraren 
Ylva Ellneby som också är författare samt tal- och specialpedagog anser att även om vi 
anstränger oss så kan vi inte skydda oss mot all stress. Det är när vi utsätts för alltför 
många stressfaktorer samtidigt, som det kan resultera i fysisk sjukdom eller psykisk 
utmattning. (Ellneby, 2000) 

 
Ordet stress står för de reaktioner i kropp och själ som utlöses av en stark upplevelse eller 
påfrestning, oavsett om den är positiv eller negativ. (Ellneby, 2000, s. 15) 

 

Som vi tidigare nämnt har stress sedan människans början varit en oundviklig och 
naturlig del av livet och dess ursprungliga uppgift var att förbereda våra förfäder för 
kamp, flykt eller muskelarbete när det uppstod ett hot eller en fara. Vid en sådan situation 
utsöndras cortisol, noradrenalin och adrenalin som bland annat gör att plusen stiger, 
blodtrycket och andningen ökar, musklerna blir spända samt att immunförsvaret 
aktiveras. Till skillnad från idag fick människorna utlopp för sina kroppsliga reaktioner.  
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Våra gamla stress-/krissystem är inte avpassade för dagens ständigt pågående 
påfrestningar. (Miller, 1982) Hormonerna som utsöndras gör att vår kropp bokstavligen 
oupphörligt förbereder sig för kamp eller flykt och detta är mycket slitsamt för kroppen. 
När kroppen inte ges möjlighet att varva ner för återhämtning är det rent livsfarligt i 
längden. (Ekelund, www.ur.se, 2004)  

 

Enligt Miller är problemet idag att hjärnan inte har utvecklats i samma takt som 
samhället. Kortvarig stress kan hjärnan hantera, men långvarig stress påverkar hjärnans 
kemi, vilket i sin tur får effekter på olika delar i kroppen. Risken ökar bland annat för 
hjärtinfarkt, högt blodtryck, hjärnblödning vilket tar död på hjärnans nervceller, som i sin 
tur kan leda till minnessvårigheter och demenssjukdomar. (Miller, 1982)  

 

Författarna Alvar Lindberg och Morgan Lindberg tar upp i sin bok Stressboken, att stress 
är ett programmerat tillstånd i kroppen som är i ständig beredskap. När den är 
välfungerande tar den emot signaler om krav och faror och på nolltid mobiliserar de 
aktiviteter som svarar mot kraven och skyddar mot farorna. Det är när det råder balans 
mellan krav och förmåga som vi får en nyttig stress. Men om vi skulle ta bort all stress i 
vår tillvaro skulle vi även avlägsna vår drivkraft och motivation, det vill säga det som får 
oss att utvecklas och drivas framåt som människor. Detta skulle leda till att vi inte kunde 
klara av att fungera i dagens samhälle. 

 

Stress har kommit att bli ett modeord. Till en viss del har det blivit missbrukat i olika 
sammanhang. Exempel på detta kan vara när problemen hopar sig tar vi ofta till oss ordet 
stress eller så använder vi det som synonym till ordet upptagen.. (Lindberg & Lindberg, 
1990) 

 

Positiv och negativ stress 
I föregående stycken nämnde vi två former av stress. Vi kan alltså se att stress inte är 
enbart av ondo. Ytterligare två författare som bekräftar vad tidigare forskning kommit 
fram till är Abdolkarim Assadi och Jan Skansén. De menar att vid exempelvis 
förälskelse, vinst på lotteri eller tävlingar ger stress kroppen ett extra adrenalintillskott. 
Sådan form av stress är positiv och gör att vi mår bra. Men om vi inte låter vår kropp och 
själ vila blir denna så kallade positiva stress till slut negativ. Det sägs att vi påverkas 
negativt om stressfaktorerna är intensiva, upprepas ofta eller varar under en längre tid. 
Detta kan få till följd att vi upplever obehag och mår dåligt, vilket kan innebära en 
kronisk känsla av att vara pressad och otillräcklig. På längre sikt kan detta leda till ångest, 
depression, minnes- och inlärningssvårigheter, hjärtinfarkt m.m. (Assadi och Skansén, 
2000) Währborg bekräftar Assadi och Skanséns tankar och säger att till skillnad från 
positiv stress som gör människan skärpt och alert är den negativa stressen en 
söndringsfaktor som kan ge allvarliga psykosomatiska sjukdomar. (Währborg 2002) 
Även Ellneby styrker detta och menar att positiv och negativ stress är en del av livet, men 
den måste kompenseras med stunder och upplevelser utan stress. (Ellneby, 2002)  

http://www.ur.se
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Stress hos barn  
Det krävs en helhetssyn på barnet för att förstå orsakerna till varför barn allt mer blir 
stressade i dagens samhälle. Det är viktigt att kunna göra kopplingar mellan barnets 
upplevelser, faktorer i omgivningen och barnets reaktioner, säger Gunnar Sandelin i 
BRIS-tidningen Barn och ungdom Nr 1/2000.  

 

Enligt Selye tvingas barn ofta anpassa sig efter föräldrarnas ambitioner och strävanden, 
samt att föräldrarna ofta har för höga och felaktiga prestations- och beteendekrav på 
barnet. Skiljer detta sig allt för mycket från barnets egna önskningar eller överstiger det 
deras förmåga så kan barnet utveckla skuldkänslor, känslor av värdelöshet och 
undertryckt värde. (Miller, 1982) 

 
Stress kan visa sig på många olika sätt och vara svår att känna igen. Som vi tidigare har 
nämnt tar sig kamp- och flyktreaktionerna idag andra uttryck. Hos barn kan det handla 
om:  

• Rädsla, fobier  
• Allmän retlighet, som kan uttryckas i aggressivitet eller håglöst beteende 
• Oförmåga till koncentration  
• Rastlöshet, hyperaktivitet 
• Impulsivitet 
• Nedstämdhet 
• Oro 
• Trötthet  
• Sömnlöshet 
• Stamning 
• Dålig aptit eller tröstätande 
• Glömska 

 

De vanligaste kroppsliga symptomen på stress hos barn är sådant som är relaterat till 
magen (magont, kräkningar, diarré o.s.v.). Även huvudvärk, eksem, astma, bitskador i 
mun och allergier kan vara stressrelaterat. Ett tecken på att barn inte mår bra kan vara att 
de slåss, förstör saker eller en allmän vägran att göra olika saker. Ytterligare tecken kan 
vara att de ljuger, svär, använder sig av könsord och ideligen ifrågasätter allting. Det är 
svårt att identifiera stress hos barn då ovan nämnda kroppsliga symptom var för sig inte 
behöver betyda att barnet är stressat, utan dessa kan bero på sjukdom. Men om flera 
beteenden och symptom stämmer in på barnet bör detta tolkas som signaler på att barnet 
kanske mår dåligt och kan behöva hjälp. Ellneby ser ytterligare en svårighet med att 
identifiera stress hos barn och det är att blanda ihop stress med sorg, t.ex. efter separation, 
skilsmässa, dödsfall eller liknande upplevelser. Dessa är två helt olika saker men med 
ofta samma reaktioner. Det gäller att fråga sig om barnet sörjer något eller någon innan 
man diagnostiserar barnet som stressat. (Ellneby, 2000)  
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I boken Stressade barn (1982) av Miller, kan vi läsa att stress hos barn i stor utsträckning 
handlar om rädsla, det vill säga att rädsla utlöser stress. Vuxna och barn har olika 
utgångspunkt gällande stress och det är därför lätt att underskatta ett barns upplevelse av 
ett problem. Hos ett barn kan det vara lika stressande att inte ha de ”rätta” kläderna som 
det kan vara för en vuxen att se de första tecknen på sitt åldrande.   

 

Forskaren Peter Währborg har specialiserat sig på barn och stress och menar att pojkar 
blir mer aggressiva om de är stressade samtidigt som flickor drar sig undan. Währborg 
har i sin forskning även lagt märke till att stressade barn drabbas av åldringssjukdomar 
som tidig åderförkalkning och diabetes typ 2, också kallad åldersdiabetes. ”Som tur är får 
inte barn hjärtinfarkt.” ”De har skyddsmekanismer mot det” säger Währborg och ser 
mycket allvarligt på denna utveckling. (Sventelius, www.aftonbladet.se, 2002) 

 

Enligt Ellneby kan nedanstående faktorer vara orsaker till barns stress: 

• För många relationer. Barnet träffar på ”för” många olika personer under en dag 
(personal vid daghem/skola, andra barn, diverse vikarier o.s.v.). 

• Understimulering. Barnet har ingen meningsfull sysselsättning, det händer för lite 
kring barnet. 

• Överfylld almanacka, med för många aktiviteter och ingen tid till att ”bara vara”. 

• Separationer och skilsmässor. Det är viktigt att komma ihåg att en separation eller 
skilsmässa inte blir mindre dramatisk för ett barn bara för att den drabbar andra 
och fler.  

• Höga ljudnivåer. Omvärlden är full av ljud, en del kommer vi inte ifrån. Men 
ljudnivåerna har ökat kraftigt de senaste 20 åren och det påverkar barnen mer och 
mer då deras hörselorgan är känsligare än vuxnas och inte färdigutvecklade.  

• Skolan. Barn upplever rädsla i skolan för att inte klara kraven, inte bli förstådda 
eller själva förstå. De känner press och stress för att inte kunna leva upp till 
skolans förväntningar och oroar sig för att bli mobbade. Även barngrupperna i 
skolan är för stora och barn känner sig inte sedda.  

• Föräldrar/vuxna är stressade, vilket smittar av sig.  

• Syn- och hörselintryck. Vissa sinnen får för mycket stimulans idag via teve, 
datorer, tv-spel, buller från olika apparater m.m. och andra sinnen får för lite.  

• Mognads- och pubertetsutvecklingen. Barn som mognar sent eller för tidigt.  

• Idrottsprestationer. Både föräldrar och barn har en tendens att ställa allt för höga 
krav på barnens idrottsprestationer. 

• Förändringar, som kan handla om att flytta, att kompisen flyttar, någon nära 
anhörig dör, en förälder blir arbetslöshet eller reser bort. Även positiva 
förändringar kan orsaka stress hos barn. 

 

http://www.aftonbladet.se
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En annan bidragande orsak till stress kan vara om barn får en allt för stor ansvarsbörda i 
hemmet. Det kan handla om att barn t.ex. får fatta beslut de inte är mogna för eller att de 
får ta ett allt för stort ansvar för hemmets olika sysslor. Detta hävdar barnpsykologen och 
professorn  David Elkind. (Elkind, 1984)  

 

Även Barnombudsmannen pekar i rapporten Barn och unga berättar om stress 
(BR2004:03) på skolan som stressfaktor. Skolan är till och med den främsta orsaken till 
barn och ungdomars negativa stress enligt rapporten. Eleverna säger att detta beror på för 
mycket läxor och föreslår att lärarna borde planera läxor och prov bättre samt att 
projekten i skolan borde vara mindre omfattande. En annan bidragande orsak som 
eleverna i rapporten lyfter fram är att det inte är lugn och ro i klassen samt att det är 
stökigt på lektionerna. Särskilt de yngre eleverna tar upp detta menar 
Barnombudsmannen. Andra faktorer som barn och unga mår dåliga av i skolan är 
konflikter, bråk, slagsmål och hårda ord. Detta är verklighet för många barn och unga i 
skolan idag och skapar en otrygghet såväl som det utgör en negativ stressfaktor. I samma 
rapport av Barnombudsmannen uttrycker barn och ungdomar att sömnbrist ofta är en 
utlösande stressfaktor. Enligt undersökningen säger vartannat barn att de får för lite sömn 
varje natt och att de blir stressade av att de sover för lite. Det visar att barnen själva inser 
hur viktig sömnen är, men att de har svårt att själva sätta gränser. (www.bo.se, 
BR2004:03)    

 

I en artikel i Lärarförbundets tidning menar Ellneby att olika stressfaktorer var för sig inte 
är så farliga, men att de tillsammans kan bli för mycket. Vi måste enligt henne se över 
den totala miljön och situationen samt vilka olika påfrestningar som påverkar, både 
positivt och negativt. (Björkman, www.lararforbundet.se, 2000) 

 

Vad lyfter BRIS fram i frågan om stress hos barn? 
BRIS är en av Sveriges största organisationer som arbetar för barnens välmående. De har 
i många år jobbat aktivt för att stävja och förebygga stress hos barn. I BRIS facktidning, 
Barn & Ungdom nr 1, 2000, får vi ta del av flera författares och forskares tankar och 
resultat om barn och stress. Christina Ålander som varit BRIS-ombud i trettio år och som 
dagligen tar emot samtal från barn och ungdomar, menar att barns stress har ökat 
avsevärt. På 1970- och 1980-talet fanns inte ens uttrycket barnstress utan det har 
tillkommit på 1990-talet. Antalen samtal till BRIS har under de senaste åren ökat med 
drygt 80 % och den största andelen samtal kan kopplas till stressrelaterade problem. 
Ålander påpekar dock att barnen själva inte använder ordet stress utan säger i stället saker 
som ”det är jobbigt att inte kunna vara hemma” eller att ” jag måste göra så mycket hela 
tiden, det har mamma och pappa bestämt”. Hon menar att detta är barnens vardag och att 
barnen strävar efter att vara sina föräldrar till lags, annars så får de skuldkänslor. Enligt 
Ålander är barns önskan att hela familjen ska få vara tillsammans och bara göra enkla 
vardagliga sysslor som att handla och äta tillsammans. 

http://www.bo.se
http://www.lararforbundet.se
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I samma tidning talar också barnhälsovårdsöverläkaren Margareta Blennow om stress 
men hon kallar det för hjärnstress. Allt fler barn bombarderas med intryck de inte kan 
sortera eller värja sig emot. Det kan röra sig om allt från höga bullernivåer, dataspel, 
dokusåpor, reklam och massmedial inverkan till stora krav från vuxna i deras omgivning. 
Ytterligare en forskare som BRIS lyfter fram är barnhälsovårdsöverläkaren Claes 
Sundelin. Han arbetar med problemet om hur man ska kunna komma till rätta med barns 
psykiska hälsa. Sundelin menar att stressen i samhället påverkar barnen i mycket större 
utsträckning än man tidigare trott. Många barn är känsliga för höga stresslägen och när 
kroppen utsöndrar stresshormoner påverkas kroppens nervsystem, som i sin tur kan leda 
till dysfunktioner som exempelvis koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem.  

 

Sundelin nämner tre olika typer av stress: 

• Stress som orsakas av samhällets snabba utveckling och förändring med snabba 
informationsutbud, mediegenomslag samt av vuxenvärldens och föräldrarnas 
tidsbrist. 

• Stress som utlöses i en viss konkret situation där barnet inte kan värja sig, 
försvara sig eller fly från en angripare.      

• Posttraumatisk stress, som är en långvarig psykisk reaktion på att barnet varit 
utsatt för en chockartad situation eller upplevelse. Detta kan vara allt från svåra 
separationer till sexuella övergrepp.  

 

Claes Sundelin poängterar dessutom att människan är en helhet och att det inte finns 
någon mening med att skilja ut kropp och själ. Det som sker på det psykologiska planet 
påverkar också det rent fysiska. BRIS tar även fasta på specialpedagogen Ellnebys åsikter 
om barns stress, som anser att barn och stress inte hör ihop. Ändå ser vi allt oftare tecken 
på stressade barn som blir allt mer oroliga, passiva eller aggressiva. Hon menar att det är 
många vuxna som finns i barnens närhet som stressar barnen utan att själva varken vilja 
eller veta om det. Föräldrarna själva är redan så stressade och uppvarvade att de inte har 
förmågan att se eller förstå barnens behov. Även Ellneby framhåller att det allt snabbare 
och större medieutbudet av mode, såpor, våld och sex ger information och intryck som 
barnen och ungdomarna har svårt att bearbeta, tolka och förstå. Det är då den vuxnes 
uppgift att finnas till hands för att bringa balans och skapa vila och avkoppling. Lugn och 
ro ger barnet tid till reflektion som är en förutsättning för att kunna utveckla tankar och 
känslor. (Barn & Ungdom, 2000)  

 

Hur kan vi ”vaccinera” barn mot stress? 
Som vuxen kan vi tänka efter och i viss mån välja vad vi kan och vill utsätta sig för. Barn 
har inte samma möjlighet, utan tvingas anpassa sig till den tillvaro som vi vuxna bestämt, 
vare sig barn har kapaciteten eller inte. Med andra ord är det vi vuxna som är ansvariga 
och kan försöka undanröja så många negativa stressfaktorer som möjligt för våra barn.  
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Vi vuxna laddar våra batterier genom att gå ut i naturen, promenera, träna eller ägna oss 
åt något som gör ett avbrott i den stressade vardagen. Precis som för vuxna är det 
livsviktigt att barn finner sin egen väg till återhämtning, så därför måste vi försöka lära 
våra barn hur de kan ladda sina batterier. (Ellneby, 2002)  

 

Enligt Miller är problemet idag att hjärnan inte har utvecklats i takt med samhällets 
utveckling. Eftersom vi inte kan förändra hjärnan måste vi försöka förändra och skapa ett 
samhälle där vi kan ta hand om och hantera den stress vi utsätts för. (Miller, 1982) 
Ellneby menar att vi med träning kan anpassa oss till olika livssituationer och uppgifter. 
Om vi till exempel ägnar oss åt en krävande idrottsgren så orkar kroppen till en början 
inte prestera så mycket. Men om vi tränar lite varje dag klarar kroppen av allt större 
påfrestningar. På samma sätt kan vi träna oss att höja toleransen för stress. (Ellneby, 
2002) 

 

Det finns många bra stresslösande aktiviteter. Fri rörelse förbränner stresshormoner, ökar 
vakenheten och minskar därmed stressen. Rörelse i all form är viktigt då barn behöver 
sensomotoriska aktiviteter som både är stresslösande och utvecklande. Även leken 
motverkar stress och ger tillfällen till att ”bara vara”. Naturen har visat sig ha mycket 
positiv påverkan. Där är ljudnivån lägre, där hittar alla lekutrymmen och där skapas 
många tillfällen till rörelse. Massage, sinnesstimulerande aktiviteter och avslappning, 
tidpunkter/platser där det finns möjlighet till att varva ner, komma till ro är viktiga och 
stresslösande aktiviteter. (Björkman, www.lararforbundet.se, 2000) I författaren Lena 
Jelvéus bok Berör mig! skriver hon att forskningsstudier har visat att så kallat ”lugn och 
ro”-hormonet oxytocin ökar när man masserar eller blir masserad, men även att nivån av 
stresshormonerna minskar. Avslappningsträning är effektivt redskap för att kontrollera 
sin stress. Den muskulära avslappningen ger en mental avslappning och genom att lära 
barn detta får de ett redskap för att samla sig, hämta nya krafter och koncentrera sig. 
(Jelvéus, 1999)  

 

Ellneby anser det betydelsefullt att barn får lära sig hantera känslor, utveckla empati och 
öva sig i social kontakt. Barn som inte kan det hamnar ofta i konflikter vilket leder till 
stress och stressituationer. Att lära sig skilja på och uttrycka känslor måste byggas upp 
hos barn så att de kan lära sig förstå vad som händer och varför. (Björkman, 
www.lararforbundet.se, 2000) Även en sund och stabil självbild ökar den psykiska 
motståndskraften mot stress. (Assadi och Skansén, 2002)  

 

Genomgående i Ylva Ellnebys bok Om barn och stress är att det för barn inte räcker med 
kvalitet, gällande tid, i umgänget med föräldrarna, utan kvantitet. Det krävs tid för att 
förstå barnets reaktioner och Ellneby talar också om tid för reflektion. För att utveckla 
sina tankar måste man få tid till att reflektera. Det gör man bäst tillsammans med någon 
och för barnet behövs en vuxen som har tid. (Ellneby, 2002) Även barnombudsmannen 
Lena Nyberg rekommenderar tid till barnen att prata och hon menar att vi bör ersätta 
barnens aktiviteter med tid för samtal.  

http://www.lararforbundet.se
http://www.lararforbundet.se


     

 10 

I rapporten Stress i barns och ungas vardag (2003) säger Nyberg vidare att vuxna kan 
minska den negativa stressen genom att försöka skapa balans i barns och ungdomars 
vardag tillsammans med dem. Det är inte bara föräldrarnas ansvar, det är allas ansvar, 
förskole- och fritidspersonal, lärare, ledare inom organisationer och idrottsrörelser med 
flera. Det är vedertaget att barn inte gör som vuxna säger, utan som vuxna gör. Vi kan 
inte säga åt våra barn att stressa mindre om inte vi vuxna föregår med gott exempel. 
(www.bo.se, BR2003:2)  

 

På arbetsmiljöverkets hemsida kan vi läsa deras förslag till hur pedagoger kan arbeta 
stressförebyggande. De anser att skolan ska planera och organisera verksamheten så att 
personal och elever får en så jämn arbetsbelastning som möjligt. Skrivningar och 
hemuppgifter bör planeras så att det finns tid för återhämtning kvällstid och under helger. 
(Norell, www.av.se, 2005)  

 

Inlärning 

Vad är inlärning? 
Eftersom en av våra forskningsfrågor är hur elevernas inlärning påverkas av stress är det 
främst av vikt att belägga vad inlärning är. Inlärning är något som alla människor får 
naturligt i den dagliga verksamheten. Den kan ske på vår fritid, i hemmet, på 
arbetsplatsen eller på ungdomsgården. Alla har vi vårt så kallade privata “inlärningsrum” 
där våra egna intressen, nyfikenheter och ändamål får bestämma. I skolan däremot har vi 
en systematisk och planerad inlärning där det krävs medvetenhet, koncentration och 
ansträngning som leder till en evig kamp mellan skolans inlärning och elevens privata 
inlärningsrum. (Imsen, 2000) 

 

Specialläraren Karin Taube arbetar numera som forskningsassistent vid Umeå 
Universitets psykologiska institution. Hon skriver i sin bok Läsinlärning och 
självförtroende (1987) om en liknande förklaring på inlärning. Hon menar på att 
inlärning kan vara av två slag. Hon kallar de för ”varm” och ”kall” inlärning. Den varma 
inlärningen är den som sker utan att vi tänker på det, det vill säga då vi inte behöver 
anstränga oss. Den kalla inlärningen är den som finns i skolan och kan beskrivas som 
isolerande och påfrestande. För denna typ av inlärning krävs medvetenhet, koncentration 
och ansträngning.  

http://www.bo.se
http://www.av.se
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Inlärningsteorier 
Många tror att en inlärningsteori ska ge oss en lösning på hur den mängd stoff vi tar in 
den traditionella vägen, det vill säga från lärobok till lärarens ordrika genomgång i 
klassrummet in i elevernas huvuden. Men det finns många olika inlärningsteorier som 
belyser inlärningsprocesser i klassrummet. Det vi måste bli medvetna om är att alla dessa 
teorier inte kan ge läraren viktig information om elevernas ”inlärningsrum”. I stället är 
dessa teorier väsentliga eftersom de medverkar till att medvetandegöra läraren om 
elevernas sätt att tänka.  

 

Enligt en av de mest inflytelserika teoretikerna inom ämnet pedagogik och kunskapsteori, 
Jean Piaget, kräver all inlärning och utveckling genom aktivitet från barnets sida. Det 
innebär att ”något” på det inre planet förändrar sig. Han menar vidare att barnet utvecklas 
i omvänd ordning från en ”självupptagen” egocentricitet till ett tillstånd, då det kan 
”decentrera” och se saker och ting från andras synvinkel. En av Piagets teorier går ut på 
att anpassa elevernas arbetsmaterial till deras förståelseförmåga, vilket han ser som den 
bästa inlärningen.  

 

Till skillnad från Piaget anser psykologen Lev Vygotskij att all intellektuell utveckling 
och tänkande tar sin utgångspunkt i social aktivitet. Vygotskij menar: 

…att eleven genom övning kan tillägna sig de redskap, som ligger i språket. Han 
intresserade sig för, hur detta samspel bäst kunde struktureras så att utvecklingen på det 
inre, psykologiska planet kunde stimuleras på bästa möjliga sätt. (Imsen, 2000, s. 191) 

 

Att ställa eleverna inför utmaningar är också viktigt för elevernas inlärning anser 
Vygotskij. Han menar att undervisningen inte ska ligga på den nivå som elever redan 
behärskar utan på en lite högre nivå. Meningen är att eleven måste anstränga sig lite, men 
självklart inte utanför det område eleven har möjlighet att behärska. Det får ändå inte 
vara för svårt så att eleverna tappar intresset för att lära. Läraren måste fungera som ett 
dragplåster för eleverna och inspirera till inlärning. Enligt Vygotskij är det läraren som 
har det primära ansvaret för elevernas inlärning i skolan. (Imsen, 2000) 

 

Stress och inlärning 
På Hjärnfondens hemsida kan vi läsa en artikel av Åke Pålshammar som handlar om 
stress och inlärning. Han anser att det hela tiden sker förändringar i hjärnan när vi lär oss 
något. Det är många delar av hjärnan som är inblandade vid både inlärning och lagring i 
olika delar av minnet. För att ett smidigt inlärande ska kunna ske måste de samtliga 
delarna fungera i harmoni med varandra. När dessa delar inte fungerar som de ska, 
exempelvis vid stress försämras dess inlärningsmöjlighet genom att uppmärksamheten 
minskar. Om man utsätts för stress som är kraftig under en längre tid utsöndras stora 
mängder stresshormon från binjurarna.  
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Som vi tidigare nämnt är cortisol ett av dessa hormon som utsöndras från binjurebarken 
och som bieffekt har de på något sätt visat sig förstöra delar av hjärnans celler. Särskilda 
delar av hjärnans celler är speciellt mottagliga för sådan åverkan och detta har visat sig 
vara inblandade i inlärning och minneslagring. (Pålshammar, www.hjarnfonden.se, 2002) 

 

Syfte 
Syftet med vårt arbete är att öka vår förståelse för barnens stress i skolmiljön.  

 

Forskningsfrågor 
– Hur påverkas elevernas inlärning? 

– Hur upplever eleverna stressen? 

– Hur ofta känner sig eleverna stressade? 

 

Metod 
I metoddelen tar vi upp vilka informationsinhämtande metoder vi använt oss av. Vidare 
följer en redogörelse för hur vi gått till väga när vi gjort vår undersökning. Slutligen 
presenteras analys och tolkning samt en tidsplan över vårt arbete. 

 

Val av metod 
Vi har valt att använda oss av två olika enkäter (se bilaga 1 och 2) i vår undersökning 
som är av både kvantitativ och kvalitativ art. Vi anser att detta gynnar vårt syfte då vi får 
både ett djup på elevernas svar samtidigt som vi når fram till ett större antal elever. Till 
grund för detta tar vi stöd av Trost (2001) som säger att de båda metoderna kompletterar 
varandra och är lika mycket värda. Syftet med den kvalitativa undersökningen är att få en 
ökad förståelse och hitta beteendemönster. Genom den kvantitativa metoden får man 
fram hur ofta, hur många eller hur vanligt något är. Enligt Backman (1998) är 
kvantitativa metoder sådana som leder till numeriska observationer. Hit räknas bland 
annat experiment, tester och enkäter. Kvalitativa metoder innefattar och resulterar i 
verbala utformningar, skrivna eller talade. Nackdelen med enkäter är att man är utlämnad 
till individens villighet till att svara ärligt och korrekt på frågorna. Vi har också gjort 
ostrukturerade observationer, det vill säga iakttagelser utan observationsschema, i 
samband med de olika testerna som eleverna deltagit i. Fördelen med att göra 
observationer som är ostrukturerade är att eleverna inte vet om att de är iakttagna vilket 
kan ge en mer sanningsenlig bild. Backman ser att svårigheten däremot är att besitta 
förmågan att kunna skilja på faktiska beteenden och tolkningen av vad beteendet betyder. 

 

http://www.hjarnfonden.se
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Undersökningsgrupp 
Undersökningen ägde rum på två grundskolor. Båda klasserna var åldersintegrerade, den 
ena var en 2-3:a och den andra var en 4-5-6:a. Vi valde att göra våra tester och 
undersökningar på elever ur årskurs 3 samt årskurs 6. Detta för att se om det fanns 
skillnader mellan de yngre och de äldre elevernas uppfattning och upplevelser angående 
stress. I årskurs 3 deltog 15 elever, varav 7 pojkar och 8 flickor, och från årskurs 6 var det 
28 elever, varav 18 stycken var pojkar och 10 var flickor, som deltog i undersökningen.  

Bortfall  
Vid de olika undersökningstillfällena har vi sammanlagt haft sex bortfall på grund av 
sjukdom, varav två flickor och en pojke från årskurs 6 och tre pojkar från årskurs 3. Vid 
det stressiga testtillfället var två av flickorna i årskurs 6 borta på grund av 
basketturnering. Vid det lugna testtillfället var en pojke frånvarande till följd av sjukdom. 
I årskurs 3 var 2 pojkar frånvarande på grund av sjukdom och resa vid det stressiga 
testtillfället. En pojke deltog inte i det lugna testet då han var sjuk. Vår bedömning är att 
detta inte påverkade vårt resultat.  

 

Mätinstrument 
De verktyg vi använt oss av för vårt datainsamlande är två olika enkäter (bilaga 1 och 2) 
samt olika löptexter med tillhörande frågor. Första enkäten som var utformad för att ta 
reda på hur eleverna upplever stress var konstruerad dels med Ja- och Nej-frågor men gav 
också plats för eleverna att lämna egna åsikter. I den andra enkäten som behandlade 
elevernas olika sömnvanor kunde eleverna endast svara med egna ord. Den löptexten 
med tillhörande frågor vi använt oss av i våra tester valdes utifrån elevgruppernas olika 
åldrar. Texterna till eleverna i årskurs 3 är hämtade från läroboken Läs med oss, Antons 
årsbok. Till eleverna i årskurs 6 är texterna tagna ur två av Enid Blytons fem-böcker. 
Texternas svårighetsgrad var anpassad till de olika åldrarna. 

 

Genomförande 
Samtliga enkätundersökningar och tester ägde rum på de två grundskolorna under mars 
och april månad. Enkätundersökningarna, som tog ca 15 minuter för eleverna både i 
årskurs 6 och årskurs 3, gjordes i klassrummen vid ett tillfälle. Även testerna 
genomfördes i klassrummen men vid ett senare tillfälle. När testerna gjordes med 
eleverna ur årskurs 6 delades barnen in i två grupper för att få ner gruppantalet. Det första 
testet bestod av en skönlitterär text på ca 1 1/2 A-4-sida med 12 följdfrågor till texten. 
Medan eleverna läste texten och besvarade frågorna så spelades det hög technomusik i 
klassrummet. Samtidigt gick vi omkring och smällde i skåpar, rasslade med nycklar, 
gungade på elevernas stolar, pratade högt och uppträdde allmänt stökigt och störigt. 
Eleverna hade 18 minuter på sig att genomföra testet. Det andra testet genomfördes vid 
ett annat tillfälle och hade en likvärdig text med frågor. Även denna gång var eleverna 
indelad i två grupper. Till skillnad från det första testet så fick eleverna denna gång 
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slappna av till lugn musik några minuter innan text och frågor delades ut. Under 
testtillfället rådde det lugn och ro i klassrummet och eleverna fick veta att de hade all den 
tid de behövde till sitt förfogande. Under de olika testtillfällena gjorde vi även 
ostrukturerade observationer av hur eleverna betedde sig samt deras förmåga till 
koncentration.  

 

Tidsplan 
 
VT-05 Vecka 4 PM inlämnades 

 Vecka 5-7 Började skriva bakgrunden och syftet. Skrev även brev till  

  föräldrarna angående enkäten 

 Vecka 8  Handledarträff för att få godkännande om enkäten och  

  brevet till föräldrarna 

 Vecka 9 Fortsatte skriva bakgrunden 

 Vecka 10 Praktikvecka 1 

  Bekantade oss med eleverna 

 Vecka 11 Praktikvecka 2 

  Enkätundersökning med klasserna  

  Stresstest ett genomfördes på skola 1 

 Vecka12  Praktikvecka 3  

  Stresstest två genomfördes på skola 1 

 Vecka 13  Skollov för eleverna  

  Började sammanställa det insamlade materialet samt skriva  

  metoden 

 Vecka 14 Praktikvecka 4 

  Stresstest ett och två genomfördes på skola 2 

 Vecka 15 Praktikvecka 5 

 Vecka 16 Började skriva resultatet 

 Vecka 17 Fortsatte att skriva resultatet samt började med  

  diskussionen 

 Vecka 18 Fortsatte med diskussionen 

 Vecka 19  Inlämning av vårt arbete till handledaren 
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Resultat  
Här presenterar vi de resultat vi fått från våra tester, enkätundersökningar och 
observationer. 

 

Vår undersökning är genomförd bland elever på våra respektive VFU-platser. Vi har valt 
att redovisa vårt resultat i berättande text men också i diagramform. Utifrån elevernas 
enkätsvar och deras testresultat har vi gjort en sammanfattning. Därför kommer vi inte att 
presentera de enskilda frågorna och svaren var för sig. Detta för att vi vill få ett mer 
allsidigt och givande resultat.  

 

Enkätundersökningarna 
I den första enkäten (bilaga 1) bad vi eleverna beskriva om det fanns någon situation på 
skolan som de upplevde stressande. I årskurs 3 var det 60% som ansåg att det fanns 
någon specifik skolsituation som gjorde dem stressade och i årskurs 6 var det hälften som 
upplevde samma sak. Vi ställde även frågan om eleverna kände sig mer stressade i skolan 
eller på fritiden. På denna fråga var det interna bortfallet 50% i årskurs 3. Eleverna hade 
inte svarat om det var skolan eller fritiden som var mer stressande, utan bara ja eller nej. 
De resterande svaren visade på lika resultat för skola och fritid. I årskurs 6 där samtliga 
elever förstått frågan, fick fritiden en röst mer än skolan. Två elever kunde inte ta 
ställning och en ansåg att det var lika stressigt i skolan som på fritiden. På en av de öppna 
frågorna, vad får dig att bli stressad?, var några av svaren följande:  

 
När mamma säger flera saker samtidigt. (Elev åk 3)  

När jag gör läxan och nån ringer. (Elev åk 3) 

När jag t.ex har mycket läxor att göra, fast jag måste gå ut till stallet eller något annat så 
hinner jag inte med i skolan lika bra. (Elev åk 6)  

När nan ska hinna allt till en speciel tid. (Elev åk 6) 
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För att skapa oss en bild av elevernas kunskaper om stress ställde vi frågan om de hört 
talas om stress och vad de vet om syndromet. Samtliga elever hade hört talas om det men 
eleverna i årskurs 3 hade svårt att definiera begreppet. I överlag hade eleverna i årskurs 6 
en klar bild över detta. I frågan om de känt sig stressade någon gång var svaret 
övervägande ja. Diagrammen nedan visar frekvensen över hur ofta eleverna befinner sig i 
denna situation. 

 

 

Elever i åk 3

21%

37%

21%

21%
0%

Varje dag

Flera ggr/v

Några ggr/mån

Några ggr/år

Aldrig

 
Figur 1 visar hur ofta eleverna i åk. 3 känner sig stressade.  
 
 

Elever i åk 6

4%

19%

35%

27%

15%

Varje dag

Flera ggr/v

Några ggr/mån

Några ggr/år

Aldrig

 
Figur 2 visar hur ofta eleverna i åk. 6 känner sig stressade. 
 

 

Av ovan två diagram framgår det att många fler elever i årskurs 6 känner sig stressade 
några gånger i månaden till skillnad från årskurs 3 där endast ett fåtal ansåg sig vara 
detta. Däremot var det fler av de yngre eleverna som ansåg sig vara stressade varje dag. 
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Testresultat  
För att få svar på vår forskningsfråga hur elevernas inlärningsförmåga påverkas under 
stress gjorde vi de två testerna vi tidigare nämnt (se bilagorna 3, 4, 5 och 6). Vår intention 
var att se om en lugn respektive stressad miljö visar på skillnader i elevernas förmåga att 
läsa en text och besvara följdfrågor.  

 

0

1

2

3

4

5

6

Antal elever

0p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p
Antal poäng/maxpoäng 8

Lugnt test
Stressigt test

 
Fig. 3 Diagrammet visar hur många antal rätt eleverna i årskurs 3 presterat vid de två olika testtillfällena. 

 

Av diagrammet ovan kan vi tydligt se att fler elever presterade högre poäng vid det lugna 
testet än vid det stressiga. Medelpoängen för det lugna testet blev 6,6 poäng och för det 
stressiga testet 5,4 poäng.  
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0
1
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3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

0p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p 9p 10p 11p 12p

Antal poäng/maxpoäng 12

A
nt

al
 e

le
ve

r
Stressigt test
Lugnt test

Fig.4 Diagrammet visar hur många antal rätt eleverna i årskurs 6 presterat vid de två olika testtillfällena. 

 

Detta diagram visar tydligt att flertalet elever presterade maxpoäng på det lugna testet. Vi 
kan också se att flera elever presterade låga poäng vid det stressiga testet, vilket inte var 
fallet vid det lugna. I årskurs 6 kan vi se en större differens mellan testresultatens 
medelpoäng där värdena låg på 5,6 poäng på det stressiga testet och 10,7 på det lugna. 

 

I den andra enkäten (bilaga 2) fick barnen svara på frågor angående deras sömnvanor. 
Resultatet visade att hos eleverna i årskurs 3 sov pojkarna i snitt 2 timmar mindre per natt 
än flickorna. De svarade dock att de kände sig lika utvilade som flickorna trots denna 
skillnad. Bland eleverna i årskurs 6 blev svaret däremot helt annorlunda. Här var det 
flickorna som sov knappt 30 minuter mindre än pojkarna per natt, samt att de också 
kände sig mindre utvilade än pojkarna.  

 

Observationer 
Vi gjorde även ostrukturerade observationer under de båda testtillfällena. Detta för att se 
om det var någon skillnad på elevernas beteende. Det vi kunde se i årskurs 3 var att vissa 
elever hade lättare att hantera den stressade situationen än andra. Däremot märktes tydligt 
att vissa elever hade stora koncentrationssvårigheter och att situationen påverkade dem 
avsevärt negativt. Samma tydliga tecken märktes bland de äldre eleverna där många hade 
stora svårigheter att lösa uppgiften. Under våra observationer lade vi särskilt märke till att 
pojkarna inte klarade av den stressade situationen lika bra som flickorna.  
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Diskussion  
I denna del presenterar vi en diskussion utifrån de tolkningar och slutsatser vi kommit 
fram till samt förslag på fortsatt forskning. De slutsatser vi kommit fram till berör endast 
vår undersökningsgrupp. 

 

Resultatdiskussion 
Vi tycker det är viktigt att belysa att stress bland barn och ungdomar finns. Det är 
betydelsefullt att vi som lärare arbetar förebyggande, har förmågan att se stressymptom i 
tid och kan hantera problemet. Detta eftersom forskningen visar på kommande 
hälsoproblem hos barn, relaterade speciellt till stress, i allt yngre åldrar.    

 

Syftet med vår undersökning var att öka vår förståelse för barns stress i skolan. Vi ville 
också veta hur elevernas inlärning påverkades, hur de upplever stress samt hur vanligt det 
är att de känner sig stressade. Vi tycker att vi har uppnått vårt syfte och besvarat våra 
forskningsfrågor.  

 

I vår bakgrund har vi lyft fram historiken kring stress hos barn i både tidigare och nutida 
forskning. Vi ställer oss frågan varför problemet inte aktualiserat förrän de senaste 5 åren 
när Seyle, en föregångare inom stressforskningen, redan på 1930-talet skrev om 
förekomsten av stress hos barn. Kan det bero på att problemet inte var lika påtagligt förr i 
tiden och i samma utsträckning som i dag? Eller kan det vara så att vi i dagens 
mediesamhälle är mer upplysta och därigenom fått kunskaper om stressens symptomer 
vilket lett till att vi uppmärksammar problemet i högre grad.  

 

Eftersom vi lärare ska följa styrdokumenten inledde vi vårt arbete med att försöka 
analysera och tolka vad Lpo94 säger i relation till ämnet. Det vi såg belyste vikten av att 
eleverna ska ha kunskaper för en god hälsa och för livsstilens betydelse för hälsan. Vi kan 
tycka att läroplanerna skulle kunna utvecklas och få en tydligare struktur när det gäller 
stress. Vi saknar direkta riktlinjer för hur vi som lärare ska gå till väga med att förebygga 
stress i skolan. 

 

När vi började vår undersökning var vår intention att se vilken påverkan skolan hade på 
elevernas upplevelse av stress och stressens påverkan på inlärning. Vi var övertygade om 
att skolan skulle ha en större påverkan på detta än vad den i verkligheten hade. Vi blev 
därför förvånade över att fritiden var den största stressfaktorn för eleverna. Innan vi lät 
eleverna besvara enkäterna pratade vi med eleverna om förekomsten av både negativ och 
positiv stress. Med tanke på att stress är ett komplicerat fenomen är det svårt att avgöra 
om alla elever uppfattat enkäten korrekt.  
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Eftersom vi av resultatsvaren kan anta att några av de yngre eleverna förmodat att 
enkäten berörde även den positiva stressen, kanske vi borde ha uppmärksammat eleverna 
på vilken sorts stress som efterfrågades i undersökningen.  

 

När vi började sammanställa och analysera elevernas svar fick vi en klar bild av att de 
flesta eleverna uttryckte tiden som en stor bidragande faktor till stress. När alla deras 
”måsten” var gjorda så fanns det nästan ingen tid över till det de ville göra för nöjes skull. 
De äldre eleverna uttryckte ett missnöje över de planerade fritidsaktiviteterna upptog så 
mycket tid i anspråk att det därigenom nästan inte fanns någon tid till att ”bara vara”. 
Som vi tidigare nämnt tar både Ellneby, Frankenhaeuser samt Barnombudsmannen upp 
påverkan av en allt för fulltecknad almanacka som orsaker till barns stress. Vi är väl 
medvetna om att varje elevgrupp är unik och att vi inte kan utgå ifrån att vi skulle få 
samma resultat i en annan liknande grupp. Men med koppling till ovan nämnda 
yrkesskribenter anser vi ändå att vårt resultat talar för att undersökningen är 
sanningsenlig. Kontentan av detta visar att eleverna tycker sig vara tidspressade vilket vi 
anser tyda på överstimulering. 

 

När det gäller hur frekvent eleverna upplever att de är stressade fick vi ett överraskande 
svar, som visade att en stor del av eleverna i årskurs 3 känner sig stressade flera gånger i 
veckan. Vi tror att de tolkade frågan som att vi efterfrågat hur ofta de känt av både positiv 
och negativ stress, vilket inte var vår mening. Vi borde redan innan ha klarlagt att 
frågorna enbart handlade om den negativa stressen. Utifrån detta kan vi förmoda att 
resultatet är aningen missvisande. Vad gäller årskurs 6 har vi inte skäl att tro att någon 
misstolkat frågan varvid vi anser att deras svar var tillförlitliga. Om vi ser till de svar vi 
erhållit så känns det oroväckande att så stor del av eleverna känner sig stressade så ofta.   

 

Utifrån de svar vi fick angående sömnenkäten blev vi förvånade över hur olika resultaten 
i de olika klasserna var. Vi hade definitivt inte trott att den elevgrupp som sov färre 
timmar skulle uppleva att de var utvilade i samma omfattning som de övriga. Därmed kan 
vi inte verifiera vår undersökning fullt ut med tidigare forskningsresultat då vårt resultat 
visade att eleverna i årskurs 3 inte var lika lättpåverkade av få timmars sömn som de i 
årskurs 6. Vid en analys såg vi att flickorna i årskurs 6 som sov mindre och inte kände sig 
utvilade på morgonen var också de som i högre utsträckning upplevde sig stressade. 
Något motsvarande tolkningsresultat gick däremot inte att utröna för eleverna i den 
tidigare årskursen. Frågan vi ställer oss av detta resultat är om det kan vara så att pojkar i 
8-års ålder inte behöver lika mycket sömn som sina jämnåriga flickor? Och ligger det 
optimala sömnbehovet för barn i 12-års ålder på 8-9 timmar per natt för att de ska känna 
sig utvilade? För att få svar på dessa frågor så krävs betydligt mer omfattande 
undersökningar som vi dessvärre inte vare sig haft tid eller möjlighet att genomföra. 
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Vår direkta upplevelse när vi gjorde testerna var att det till största delen var pojkar som 
inte klarade av att fokusera på sin uppgift under det stressiga testet. Det vi kunde se var 
att pojkarna uttryckte både verbalt och med kroppsspråk att de blev distraherade av dels 
den höga musiken men också av vårt agerande inne i klassrummet. Flickorna däremot 
föreföll till synes nästan helt oberörda och väldigt fokuserade. När vi sedan tittade på 
deras resultat visade det sig att även de hade blivit påverkade och inte presterade mycket 
bättre poängmässigt än pojkarna.  

 

I och med detta ser vi en koppling till det Währborg säger om flickor och pojkars sätt att 
hantera stressituationer, det vill säga att pojkar är mer utåtagerande samtidigt som flickor 
har en tendens att dra sig undan.  

 

Om vi tittar på de båda testerna rent poängmässigt kan vi för eleverna i årskurs 3 se att 
det inte var någon större skillnad mellan det stressiga och lugna testet. Vi tror att detta 
beror på att några elever hade väldigt bra koncentrationsförmåga och att de därutav 
klarade stressituationen bra. Hos eleverna i årskurs 6 såg vi däremot en markant 
poängskillnad mellan det stressiga testet gentemot det lugna. Av detta kan vi dra 
slutsatsen att de äldre eleverna helt klart blev distraherade under stresstestet. En lugn och 
avslappnad miljö gjorde att de kunde koncentrera sig bättre vilket också visade sig 
poängmässigt. Vi ser direkta kopplingar till vad både Ellneby och Barnombudsmannen 
kommit fram till i sina forskningar. Som vi tidigare nämnt tar Ellneby upp faktorer, höga 
ljudnivåer, syn- och hörselintryck samt att barnen känner rädsla för att inte klara av 
kraven i skolan, som orsaker till att barnen känner sig stressade. I Barnombudsmannens 
rapport säger även eleverna själva att de påverkas av att det är stökigt på lektionerna.  

 

Vår åsikt är att samhällets starka medieflöde kan vara en stor påverkande stressfaktor för 
barnen i allmänhet. Vi upplever att höga ljudnivåer, konflikter, bråk samt röriga och 
stökiga lektioner är stressframkallande i skolan. Vi tror att dessa påverkande krafter 
tillsammans gör att elevernas inlärningsmiljö hämmas vilket leder till att de får svårare att 
ta in kunskap. Med tanke på det resultat vi fick fram i stresstesterna har vi diskuterat och 
vår undran är om eleverna i årskurs 3 inte är lika starkt influerade av stress som eleverna i 
årskurs 6. Vi baserar dessa tankar på de erfarenheter vi gjort samt det resultat vi kommit 
fram till i våra undersökningar under vår VFU-period. Om vår praktikperiod varit längre 
hade vi haft möjlighet att genomföra intervjuer vilket säkerligen ökat tillförlitligheten i 
vår undersökning. Vi känner också att vårt arbete varit mer utvecklande samt att vi 
kunnat öka vår förståelse ytterligare. 
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Validitet  
I Patel och Davidsons bok Forskningsmetodikens grunder (2003) kan vi läsa att validitet 
och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra och gör att vi inte kan koncentrera 
oss på det ena och utesluta det andra. För att uppvisa god validitet måste vi ha undersökt 
det vi avsåg att undersöka. Vidare är det viktigt att ha en god reliabilitet vilket betyder att 
undersökningen gjorts på ett tillförlitligt sätt. Vår rapport är av god validitet anser vi, då 
de enkäter och tester vi gjort motsvarar väl mot våra forskningsfrågor.  

Reliabilitet  
Vad som ger oss en hög grad av reliabilitet är att vi i våra tester och enkäter använt oss av 
ett enkelt och lättbegripligt språk. Detta gör att vi kan anta att i stort sett alla elever 
förstått våra löptexter med frågor samt enkäterna, bortsett från en fråga i den ena enkäten. 
Att vi inte intervjuade eleverna kan vi i efterhand se som en nackdel eftersom dessa hade 
varit ett komplement och gett en mer verklig bild av vår undersökning.  

 

Vi gjorde även ostrukturerade observationer som kan göra att reliabiliteten ifrågasätts, 
eftersom vi som tolkande individer inte har möjlighet att se och uppfatta allt som 
försiggår. Men anledningen till att vi valde denna metod var att få in så mycket 
information som möjligt och inte vara styrda av ett observationsschema. Vi som gjorde 
observationerna i årskurs 6 valde att vara två som observerade, detta för att sedan kunna 
jämföra och diskutera med varandra för att på så sätt kunna öka tillförlitligheten, vilket vi 
tar stöd av från Patel & Davidson (2003). Av naturliga skäl fanns inte samma möjlighet i 
årskurs 3 då en av oss var ensam på den VFU-platsen. Som vi tidigare nämnt anser vi det 
positivt att eleverna inte vet att de är iakttagna och därmed ger detta ett mer 
sanningsenligt observationsresultat.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser att den framtida forskningen bör riktas mot att hitta bra och konkreta 
förebyggande åtgärder dels inom skolan men också i samhället överlag. Nutida forskning 
visar att vi vuxna ”smittar” barnen med vår egen stress. Därför är det viktigt att vi börjar 
med att rannsaka oss själva. Vi som lärare och vuxna måste försöka se hur mycket vi 
själva stressar och hur det påverkar barnen i vår omgivning. En annan aspekt ur 
forskningssyfte är hur stressen påverkar pojkar respektive flickor. Är det ena könet 
känsligare än det andra, har åldern en avgörande faktor? Hur stor påverkan har sömnen i 
frågan om stress? Dessa frågor hade varit intressanta att både undersöka och få svar på. 
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Avslutande tankar 
Vi är av den åsikten att så länge vi vuxna inte har en tillfredsställande vardagssituation 
kan vi heller inte erbjuda våra barn det. Den tid vi tillbringar med våra barn måste 
innehålla kvalitet men kanske främst kvantitet. Även Barnombudsmannen och Ellenby 
poängterar vikten av att vi som vuxna och föräldrar verkligen ger barnen den tid de 
behöver. Lite krasst uttryckt är det även ur samhällsekonomisk synpunkt viktigt att titta 
på sambandet mellan stress och fysiska sjukdomar. Kostnaderna för dagens 
sjukskrivningar är redan alldeles för höga och en del forskare menar att det finns barn och 
ungdomar som aldrig kommer att kunna arbeta för att de kommer att vara ”utbrända” 
innan de ens når vuxen ålder. Därför anser vi att det är viktigt att vi föregår med gott 
exempel och tar vårt vuxna ansvar.  
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Bilaga 1 
Enkät 
 
1. Jag är: Pojke: Flicka: 

(Kryssa i svarsalternativen)  

  

2. Födelseår: __________ 
 
 
3. Har du hört talas om stress?  Ja Nej 
 
4.Vad vet du om stress?___________________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
5. Har du känt dig stressad någon gång?  Ja  Nej 
 
 
6. Om ja, hur ofta?  
 

Varje dag 
Flera gånger i veckan 
Några gånger i månaden 
Några gånger per år 

 
 
7. Hur känner du dig då?__________________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
8. Vad får dig att bli stressad?______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 



     

  

9. Finns det någon situation på skolan som gör dig stressad?______________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
10. Har du någon gång känt något av följande (utan att vara sjuk) 
 

Magont 
Huvudvärk 
Svårt att koncentrera dig i skolan 
Rädsla 
Irritation 
Svårt att somna på kvällen? 

 
 
11. Känner du dig mer stressad i skolan eller på fritiden?_________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
 
Dina svar kommer endast att läsas av oss tre och du förblir anonym. 
 
Tack för din medverkan / Christina, Ingela & Ann-Sofie 
 
 



     

  

Enkät         Bilaga 2  
 
 
1.  Pojke                                      Flicka                               
                                                                                                 
 
 
2.  Om du ska upp till skolan nästa dag, vilken tid går du då till sängs?  
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
3.  Ungefär vilken tid brukar du somna?  
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
4.  Brukar du ligga och läsa eller lyssna på musik innan du somnar?  
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
5.  Vilken tid brukar du kliva upp när du ska till skolan?  
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
6.  Känner du dig pigg och utvilad när du går till skolan?  
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

 
 



     

  

          Bilaga 3:1 
Testerna till årskurs 3 
 
Vad samlar du på? (Stressiga testet) 
 
Anton samlar på tänd-sticks-askar. Han har ett-hundra-sextio-sex stycken med olika 
bilder på. Ibland lägger han ut alla askarna på golvet.  
– Vilken tycker du är finast? säger han till Sara.  
– Den med tigern i djungeln, svarar Sara.  
Anton tycker bäst om en ask med ett eld-sprutande berg på.  
 
Sara samlar på sudd-gummin. Hon har fyrtio-två olika. Ett är som en grön och skär tårt-
bit. Ett är som en liten gris. Ett är som en stuga. Sara har sina sudd-gummin i en trä-låda 
med olika fack. I skolan har Sara aldrig något sudd-gummi.  
– Ta något från din låda, säger Ulrika. 
– Aldrig, säger Sara. Då blir de ju alldeles sneda och förstörda.  
 
Tomas samlar på elefanter. Han har tio svarta elefanter med vita betar i olika stor-lekar. 
Den minsta är inte större än en tum-nagel. 
– De är gjorda av ebenholts, säger Tomas. Och betarna är av riktigt elfen-ben. Tomas 
morfar har köpt elefanterna i Marocko, som ligger i Afrika. 
 
Ulrikas pappa samlar på fri-märken. Han har många tusen. Fri-märkena klistrar han in i 
album. Ulrikas pappa tittar på fri-märkena genom ett förstorings-glas. Några fri-märken 
är mycket gamla.  
– Titta, Ulrika och Sara, säger han. Det här märket är mycket dyr-bart. Det är ett fel-
tryck.  
– Det är väl inget fint med ett fel-tryck, säger Sara. Ulrikas pappa skrattar.  
– Det har du rätt i, Sara. Men det är bara för att det är så o-vanligt med fel-tryck.  
 
Herr Larsson, som har bensin-macken, samlar på leksaks-bilar. Han har flera hundra 
stycken. En bil är sjuttio år gammal. Det är en T-ford. Ibland låter han barnen komma in 
och titta på bilarna. Men de får inte röra vid dem.  
– Leker du med dem också? frågade Anton en gång. Herr Larsson skrattar inte. Min 
hobby är mycket seriös, säger han. Vi brukar samlas varje månad i leksaks-bil-föreningen 
och byta bilar. Den här samlingen är värd hundra-femtio-tusen kronor.   
 
– Vad samlar du på, mormor? frågade Ulrika.  
– Jag samlar på minnen, svarade mormor.  
– Vad har du för minnen då? undrade Ulrika.  
– Å, det är så många, så många. Både roliga och vackra och sorgliga.  
– Vilket är ditt bästa minne? undrade Ulrika.  
– Det är nog när morfar och jag träffades, sa mormor. Och så när du föddes, förstås.  
– Synd att jag inte kan se dina minnen, sa Ulrika.  
- Nej, men jag kan berätta dem, sa mormor. 



     

  

          Bilaga 3:2  
Frågor till ”Vad samlar du på?”  
 
1. Hur många tänd-sticks-askar har Anton?_______________________________ 
 
2. Vad samlar Sara på?____________________________________________________ 
 
 
3. Varför använder Sara inte sina samlar-sudd-gummin?__________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
4.  Av vad är Tomas elefanter gjorda av?______________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
5. Varför tycker Ulrikas pappa särskilt om ett fri-märke?_________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
6. Hur gammal är en av Herr Larssons bilar? Och vad är bilen för märke? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
7. Hur mycket är Herr Larssons samling värd?_________________________________ 
 
 
8. Hur ska Ulrika kunna ”se” mormors minnen?________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
 

Tack för dina svar!  / ann-Sofie 
 
 
 
 
 



     

  

Bilaga 4:1 
Viktors stuga (lugna testet) 
 
Långt inne i skogen ligger Viktors stuga. Där bodde han ensam i många år. Nu är han 
död. Stugan står öde. Gräset växer högt vid knuten, och en buske har växt upp framför 
dörren. De stora granarna susar runt ängen där stugan står.  

En gång gick jag till Viktors stuga. Det var en mulen vår-dag och regnet hängde i 
luften. Jag stod en stund vid den gråa stug-väggen. Skulle jag våga gå in? Till slut kröp 
jag in genom ett trasigt fönster. Jag kände mig modig och rädd på samma gång.  

Jag kom in i köket. Det var halv-mörkt där inne. Jag såg en jätte-stor murad spis och 
ett gammalt brunt köks-bord. På bordet stod en blå tallrik. På golvet låg det mus-lortar. 
På väggen satt en bild med en tomte på en släde.  

Allt var så tyst! Inne i fin-rummet stod det en byrå med två fotografier. På det ena 
fotografiet syntes en herre i fin kostym. Han såg sträng ut. På det andra var det en dam i 
lång klänning. Jag torkade bort dammet från fotografierna.  

Då kom jag plötsligt ihåg, att jag träffat Viktor en gång, när jag var mindre. Jag hade 
mött honom i skogen. Han var lång och smal med vit mustasch. Jag blev rädd, men 
Viktor bugade sig och sa till mig: 

– Var hälsad unge broder. Må lycka följa dig på din levnads dagar.  
Sedan försvann han in bland träden. Men det var länge sen. Nu var han död sedan 

flera år.  
På ett bord i fin-rummet låg en spets-duk med en stor bok på. Jag öppnade boken. 

Innan-för pärmen hade någon skrivit:  
TILL MIN ALLRA KÄRASTE VIKTOR FRÅN DIN EMMA. MICHIGAN USA 

1912. 
Vem var Emma? Kanske var det Viktors fäst-mö, som rest ifrån honom till Amerika. 
Det fanns en dörr till i fin-rummet. Försiktigt tog jag i hand-taget. Dörren gnisslade. 

Plötsligt kom det ett brak och ett hemskt väsande! Jag kastade mig ut genom köks-
fönstret och stannade inte förrän borta vid skogen. Ett spöke! hann jag tänka, men när jag 
tittade bakåt, såg jag en stor uggla flaxa ut genom det trasiga fönstret.  

Där stod jag med bultande hjärta. Jag skämdes också, för att jag trott på spöken, när 
det bara var en uggla.  

Men jag gick inte tillbaka till Viktors stuga mer. Jag hade liksom ingen lust.  
Några veckor senare stod det en rad bilar vid skogs-brynet. Det var auktion på allt i 

Viktors stuga. En man stod framför stug-dörren på en stol och ropade: 
– Hur mycket får jag för köks-bordet? Tjugo kronor bjudet! 
– Tjugo-fem, skrek någon. 
–  Trettio, skrek en dam.  
– Ett, två, tre, såld för trettio kronor, ropade mannen på stolen.  
Folk bar iväg med Viktors saker åt alla håll. Snart fanns inget kvar. Stugan var åter 

tom och över-given. Jag undrar vem som köpte Amerika-boken från Emma. Den hade jag 
velat ha.  
 
 
 
 



     

  

Bilaga 4:2 
Frågor till ”Viktors stuga”     
 
1. Var bodde Viktor?_____________________________________________________ 
 
 
 
2. Hur var vädret när jag gick till stugan?_____________________________________ 
 
 
 
3. Hur såg det ut i stugan?_________________________________________________ 
 
 
 
4. Vad fanns på byrån? Och vad föreställde de?________________________________ 
 
 
 
5. Hur såg Viktor ut när han levde?__________________________________________ 
 
 
 
6. Vem var Emma?_______________________________________________________ 
 
 
 
7. Vad fick mig att bli rädd?________________________________________________ 
 
 
 
8. Vad är en auktion?_____________________________________________________ 
 
 

 
Tack för dina svar!  / ann-Sofie 

 



     

  

Bilaga 5:1 
Testerna till årskurs 6 
 
Test 1 (stressiga testet)  
 
När de kom fram till kustvaktens stuga sken solen igen. Det var en riktig vårdag, med 
aprilskurar som avbröts av solsken. Det glittrade och glänste i regndropparna och på 
havet. Det var vått på marken, men fem-gänget hade stövlar på sig. 
De letade efter kustvakten. Han satt i sitt skjul som vanligt och sjöng medans han 
snickrade. 
”God dag på er”, sa han och log med hela ansiktet. ”Jag undrade just när ni tänkte komma 
och hälsa på mig. Vad tycker ni om stationshuset som jag håller på med?” 
”Å, så fint!” utbrast Anne beundrande. ”Mycket finare än det de har i leksaksaffären.” 
Och kustvakten hade verkligen byggt det med omsorg in i minsta detalj. Han nickade och 
visade på några små träfigurer som föreställde bärare och stins och passagerare. 
”De ska målas”, sa han. ”Martin sa att han skulle komma och göra det åt mig. Han är 
väldigt duktig på att måla. En riktig konstnär. Fast han har gjort illa sig.” 
”Har han? Vad har hänt?” frågade Julian. 
”Jag vet inte så noga. Hans pappa hjälpte honom hem i morse”, sa kustvakten. ”Fick 
nästan bära på honom. Han måste ha halkat och slagit sig. Jag var på väg ut för att fråga 
vad som hade hänt, men herr Carlsson hade bråttom att hjälpa pojken in så han fick lägga 
sig. Ni kan väl gå och hälsa på honom. Det är en lustig pojke. Men han är snäll.” 
”Visst, vi går dit”, sa Julian. ”Säg, kan vi få titta i teleskopet igen?” 
”Så mycket ni vill!” sa kustvakten. ”Det blir inte utslitet för att ni tittar i det. Jag såg din 
pappa signalera från tornet i går kväll. Han blinkade väldigt länge, inte sant?” 
”Ja, sa George. ”Kom så går vi och tittar.” Hon gick fram till teleskopet och riktade det 
mot ön. Men var hon än tittade kunde hon varken upptäcka Tim eller pappa. De måste 
vara inne i det där gömstället var det nu var. Hon tittade på glasrummet överst i tornet 
också, men det var förstås tomt. Hon suckade. Det hade varit roligt att få syn på Tim. 
De andra kikade också. Ingen av dem kunde se Tim. Det var tydligt att han inte vek från 
farbror Quentins sida. Han tog verkligen sin uppgift som vakthund på allvar! 
”Ska vi gå till Martin nu?” föreslog Julian. ”Det börjar snart regna igen. Vi kan vara hos 
honom tills skuren har gått över.” ”Det gör vi”, sa Dick. Han tittade på George. ”Jag 
lovar att jag ska uppföra mig. Nu vet jag ju att Martins pappa bara är journalist.” ”Jag ska 
hålla tätt i alla fall”, sa George. ”Jag fattar vad du menar, och jag ska inte prata bredvid 
mun, fast det inte är farligt.” 
”Bra!” sa Dick förtjust. ”Du talar som en hela karl!” 
”Fåntratt!” sa George. Men hon blev inte arg. När de gick in genom grinden till Martins 
stuga hörde de en ilsken röst. 
”Det får du inte! Jämt ska du kladda och måla. Jag som trodde att jag lärt dig av med det. 
Ligg stilla så vristen blir bra. Gå och stuka vristen, nu när jag behöver hjälp!” 
Anne stannade till. Hon blev rädd. Det var Martins pappas röst som hördes genom det 
öppna fönstret. Han grälade tydligen på Martin. De andra stannade också och undrade om 
de vågade gå in. Då hördes en smäll och de såg Martins pappa gå ut genom köksdörren. 
Han gick med raska steg genom trädgården, bort mot stigen som ledde inåt land. Det gick 
en väg till byn där. 



     

  

”Bra! Han har gått! Och han såg oss inte” sa Dick. 
”Vem kunde anat att den vänliga, trevliga karln kunde låta så hemskt elak när han var på 
dåligt humör?  
Kom så går vi in och hälsar på Martin när han är borta.” 
De knackade på dörren.  
”Det är vi!” ropade Julian glatt. ”Får vi komma in?” 
”Ja! Kliv in bara” ropade Martin inifrån. Han lät förtjust. Julian öppnade dörren. 
”Har du gjort dig illa?” sa Julian. ”Vad har hänt? Gör det mycket ont?” 
”Nej, jag har bara stukat foten” sa Martin. ”Det gjorde så ont att pappa nästan måste bära 
hem mig. Nu känns det mest fånigt!” 
”Du blir säkert snart bra ska du se”, sa Dick ”Var trillade du?” 
Martin blev illröd i ansiktet. ”Jo….. jag var ute och gick vid stenbrottet med pappa …. 
Och då halkade jag och rullade långt ner” sa han. Det blev tyst. Sen sa George: ”Hoppas 
du inte skvallrade för din pappa om vår hemlighet. Det är inget kul att ha hämligheter om 
ens föräldrar vet om dem. Då ska de bara snoka reda på allting själva. Det är mycket 
roligare att ha hemligheterna för sig själv. Du har väl inte berättat för honom om hålet 
under den där stenen?” 
Martin tvekade. ”Jo”, sa han till slut. ”Jag trodde inte att det gjorde någonting. Förlåt.” 
”Sjutton också! Sa Dick. ”Det var ju våran upptäckt. Vi tänkte gå dit idag igen. Men sen 
regnade det, så vi tänkte att det kanske blev så vått att vi skulle halka om vi försökte 
klättra ner i det där branta stenbrottet.” 
Julian tittade forskande på Martin. ”Var det så det hände?” frågade han. ”Försökte du 
klättra ner när du halkade?” 
”Ja”, sa Martin. ”Jag är hemskt ledsen om ni tyckte det var er hemlighet. Jag bara råkade 
berätta för pappa var vi varit, och då ville han gå dit och titta.” 
”Journalister är väl såna, förstås”, sa Dick. ”Ska jämt vara med när det händer någonting, 
eller när det finns nåt spännande. Det är deras jobb. Glöm det, Martin. Men försök hålla 
din pappa borta från stenbrottet. Vi skulle faktiskt vilja undersöka det själva innan han 
kommer dit. Fast det är ju inte säkert att det är någonting konstigt med det alls.” 
Det blev tyst en stund.  
”Är det tråkigt att ligga här?” sa Anne och tyckte synd om honom. 
”Hemskt”, sa Martin. ”Jag bad pappa gå till kustvakten och hämta några trägubbar som 
jag lovade att måla åt honom. Men pappa ville inte. Jag älskar att måla. Bara jag får hålla 
på med färg och pensel så är jag glad. Jag målar till och med kläder på trädockorna, fast 
det är pilligt.” 
Så länge hade de aldrig hört Martin tala i ett sträck förut! Och han riktigt lyste upp av 
iver! 
”Tänker du bli konstnär?” frågade Anne. ”Det skulle jag också vilja bli.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

  

Bilaga 5:2 
FRÅGOR TILL TEXTEN 
 
1. Vem bor i den lilla stugan som nämns i texten? 
 
 
2. Vad sysslade den som bodde i stugan med när fem-gänget hittade honom? 
 
 
3. Vilken årstid eller månad är det? 
 
 
4. Vad finns att titta på i leksaksaffären? 
 
 
5. Vad är det som inte blir utslitet för att ungdomarna använder det? 
 
 
6. Vems pappa är på en ö? 
 
 
7. Vem har gjort sig illa, och vart är den personen skadad? 
 
 
8. Vem är Tim? 
 
 
9. Vilket yrke har Martins pappa? 
 
 
10. Vad är George orolig att Martin berättat, och för vem? 
 
 
11. Vad är Martin speciellt duktig på? 
 
 
12. Vem vill bli konstnär? 
 
 
 
 
 
 



     

  

Bilaga 6:1 
Test 2 (lugna testet)  
 
Bilen susade vidare. De körde för det mesta längs kusten, men ibland vek vägen av inåt 
land någon kilometer. Men förr eller senare såg de havet igen. Barnen njöt av den långa 
bilturen. De skulle stanna och äta lunch på vägen. Chauffören sa att han kände till ett 
trevligt värdshus.  
 Halv ett körde han upp framför en gammal gästgivargård där de gick in. Julian 
beställde. Maten var god och de lät sig väl smaka. Tim också. Värdshusvärden tyckte om 
hundar, och han ställde fram en stor, rågad tallrik med godsaker framför Tim. Tim 
vågade nästan inte börja äta, för han kunde inte tro att det var hans mat! 
 Han tittade på George och hon nickade åt honom. ”Det är din middag, Tim. ”Var så 
god och ät upp den.” Så han åt och hoppades att de skulle stanna kvar på värdshuset! Så 
god mat vankades minsann inte varje dag! 
 Men efter maten reste sig barnen. ”Jaså, ni ska åka till Jätteberget”, sa 
värdshusvärden. ”Där får in vara försiktiga.” 
”Jätteberget”, sa Julian. ”Är det så kullen som Smugglarnästet ligger på kallas?” 
”Just det”, sa värdshusvärden. ”Varför heter det så?” undrade Anne. ”Vilket konstigt 
namn! Jag trodde att det var en liken kulle.” 
”Ja det är det” sa värdshusvärden. ”Enligt en gammal sägen låg kullen på fastlandet förr. 
Men den var ett tillhåll för trollen, och en jätte blev så förargad på trollen att han slängde 
ut kullen i havet, och så blev den en ö” 
 ”Och så fick den heta Jätteberget!” sa Dick. ”Men nu bor det väl inga troll där längre. 
Och nu finns det väl en väg dit. Eller hur?” 
 ”Ja då. Det går en ganska stor väg dit”, sa värdshusvärden. ”Men akta er för att gå för 
långt utanför vägen! Det är så sankt runt omkring att ni sjunker ner i dyn och drunknar 
om ni kliver fel.” 
 ”Det låter spännande”, sa George. ”Smugglarnästet på Jätteberget! Och det går bara 
en enda väg dit!” 
 ”Dags att fortsätta”, sa chauffören och tittade på klockan. ”Er farbror sa att ni måste 
vara framme i tid till middagen.” De klev in i bilen igen. Tim klättrade över deras fötter 
och ben och la sig bekvämt till rätta i knät på George. Han var alldeles för stor och tung 
för att ligga i knät, men ibland ville han göra det och George hade aldrig hjärta att schasa 
bort honom. 
 Bilen startade och de var på väg igen. Anne somnade. De andra kände sig också 
dåsiga. Bilen spann. Det började regna och landskapet såg ganska dystert ut. 
 Efter en stund vände sig föraren om och sa till Julian: ”Nu är vi snart framme vid 
Jätteberget. Om en liten stund kör vi in på vägen till kärret.” 
 Julian väckte Anne. Alla tittade ut. Men de blev ganska besvikna. Dimman låg tät 
över kärret. Det enda de kunde se var den plana vägen som de åkte på och som höjde sig 
över kärret runt omkring. På några ställen var dimman lite svagare, där kunde de se 
sumpmarken på båda sidor om vägen. 
 ”Stanna ett litet tag”, bad Julian chauffören. ”Jag skulle vilja se hur kärret ser ut.” 
 ”Ja, men gå inte av vägen”, sa föraren. ”Och släpp inte ut hunden. Om han springer ut 
i kärret så är han borta för alltid.” 
 ”Hur då? Hur skulle han kunna försvinna?” undrade Anne och spärrade upp ögonen. 



     

  

 ”Han menar att Tim skulle sjunka ner i dyn”, sa Julian. ”Stäng bildörren om honom, 
George.” 
 Så Tim fick stanna kvar i bilen. Han var inte glad över det. Han krafsade på dörren 
och försökte titta ut genom fönstret.  Föraren vände på huvudet och pratade med honom. 
 ”Ingen fara, Tim! De är strax tillbaka.” Men Tim gnällde hela tiden medan de andra 
var ute. Han såg dem gå fram till vägkanten. Han såg Julian hoppa nerför vägbanken, 
som var ungefär en halv meter hög. Det låg en rad stenar i kärret längs vägen. Julian stod 
på en av stenarna och tittade i kärret. 
 ”Det är dy”, sa han. ”Våt, gyttjig dy. Titta, den rör sej när jag petar på den med foten. 
Om jag klev ner skulle jag snart vara uppslukad av den”. 
Anne blev rädd och ropade: ”Kom tillbaka upp på vägen, Julian. Tänk om du ramlar i!” 
Dimman låg i tjocka sjok över kärret. Det var ett kusligt ställe - kallt och fuktigt. Ingen av 
dem tyckte om det. Tim började skälla i bilen.  
 ”Tim krafsar sönder bilen om vi inte går tillbaka”, sa George. Så de gick tillbaka 
under tystnad. Julian undrade hur många som hade gått vilse och försvunnit i det kusliga 
kärret. ”Det är många som inte hörts av”, sa chauffören när de frågade honom. ”Det sägs 
att det finns ett par slingrade stigar från kullen till fastlandet, som folk använde innan 
vägen byggdes. Men om man inte vet på pricken var de finns är det lätt hänt att man 
kliver fel och sjunker ner i dyn.” 
 ”Hu, vad hemskt”, sa Anne. ”Jag vill inte prata om det mer. Kan man se Jätteberget 
än?”  
”Jo, där borta ligger det. Det tornar upp sej i dimman”, sa chauffören. Toppen sticker upp 
ovanför dimman. Konstigt ställe egentligen.” Barnen satt tysta och tittade. Över den täta 
dimman reste sig en hög kulle. De steniga sidorna stupade brant ner. Det såg ut som om 
kullen flöt på dimman och inte alls låg på marken. Överst fanns flera hus som såg gamla 
och konstiga ut på håll. Några av dem hade torn.  
 ”Det måsta vara Smugglarnästet!” sa Julian och pekade. ”Det ser ut som en gammal 
fästing. Det kanske är det. Titta på tornet! Vilken fantastiskt utsikt det måste vara där 
uppifrån.” Barnen stirrade upp mot Smugglarnästet. Det såg spännande och pittoreskt ut – 
men också ganska skrämmande.  
 ”Det ser så ….. hemlighetsfullt ut”, sa Anne, och klädde de andras tankar i ord. ”Det 
ser ut som om det ruvade på alla möjliga gamla hemligheter. Det skulle säkert kunna 
berätta många spännande saker!”  Chauffören började köra igen. Han höll låg fart, för 
dimman var så tät. Mitt i vägen fanns en rad vita märken, och när chauffören slog på 
halvljuset lyste de och hjälpte honom att köra rätt. 
 ”Snart kör vi igenom ett valv”, sa föraren. ”Förr i världen var det stadsporten. Byn är 
fortfarande omgiven av en mur. Som förr i världen. Den är tillräckligt bred för att man 
ska kunna gå på den, och om man bara går tillräckligt länge kommer man alltid tillbaka 
till samma ställe!” 
 Alla barnen bestämde sig för att gå på stadsmuren. Vägen blev brantare och 
chauffören la in en lägre växel. Bilen brummade uppför kullen. Sen nådde de fram till 
valvet. Där fanns det gamla järngrindar som stod öppna. De körde igenom och så var de 
på Jätteberget! 
 



     

  

Bilaga 6:2 
FRÅGOR TILL TEXTEN 
 
 
1. Vilken tid kom barnen i boken till gästgivargården? 
 
 
2. Vad gjorde barnen på gästgivargården? 
 
 
3. Varför vågade Tim nästan inte äta sin mat? 
 
 
4. Vad kallas kullen som Smugglarnästet ligger på? 
 
 
5. Varför hade chauffören bråttom att fortsätta färden från gästgivargården? 
 
 
6. Vem somnade under bilfärden? 
 
 
7. Varför bad Julian chauffören att stanna till ett litet tag? 
 
 
8. Varför sa föraren att de inte skulle släppa ut hunden? 
 
 
9. Hur hög var vägbanken som Julian hoppade nerför? 
 
 
10 Varför höll chauffören låg fart? 
 
 
11. Vad är det som omger byn? 
 
 
12. Varför la chauffören in en lägre växel? 
 
 

 




