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Sammanfattning 
 

Vår studie undersöker hur negativ stress hos förskolebarn kan yttra sig, hur 

pedagogers kunskap och förhållningssätt kan påverka barns hälsa, samt hur förskolans 

verksamhet och miljö kan utformas för att öka barns välmående och hälsa. 

 

En kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning har varit vår huvudmetod för studien, 

och syftade till att redogöra för hur anställda inom kommunala förskolor såg på barn 

och stress. Som kompletterande metod har vi genomfört två platsobservationer, där vi 

har studerat förskolemiljöns utformning. Resultatet av studien visar att vanliga tecken 

på negativ stress hos förskolebarn kan vara oro och nedstämdhet. Det är därför viktigt 

att vara medveten om att förskolans miljö och pedagogens förhållningssätt kan 

påverka barns välmående och hälsa. Det kan ske genom vila, fysisk aktivitet och att 

dela in barngruppen i mindre grupper, med hjälp av olika rum eller i olika aktiviteter.  

 

I vår studie kring negativ stress hos förskolebarn, har vi utgått från det psykosociala 

perspektivet som förespråkar vikten av att barn upplever och utvecklar sin tillit, 

självständighet samt initiativtagande för att kunna utvecklas. Vi vill därför med den 

här studien synliggöra hur vi kan arbeta för att motverka negativ stress och skapa en 

god lärmiljö, där barn ges möjlighet till utveckling och lärande.   

   

Nyckelord: Negativ stress, barn, förskola, förhållningssätt  
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1. Inledning och bakgrund 
 

“Ohälsa beror inte alltid på att det är för mycket av det onda, utan kanske istället på 

för lite av det goda” (Ellneby, 1999, s. 22). Barn i dagens samhälle utsätts precis som 

vi vuxna för stressfulla miljöer men de har dock inte samma möjlighet som vuxna till 

att välja vilka situationer de hamnar i. Det innebär att barn tvingas anpassa sig efter 

tillvaron som vuxna bestämmer, oavsett om de har kapacitet till att behärska 

situationen eller inte. Många vuxna utgår från att alla barn har samma förmåga, 

istället för att tillgodose varje barns behov. Ett barn som ständigt tvingas anpassa sig i 

stressfulla situationer med höga krav, kommer troligen göra det på bekostnad av sitt 

eget välmående. Därför är det viktigt att vuxna stannar upp och stöttar barn i de 

vardagliga och stressfulla situationer som de kan utsättas för. Vi vuxna måste vara 

goda förebilder och visa goda vanor, samt ge barn möjlighet till att uttrycka sina 

känslor. 

 

I denna studie har vi undersökt barns välmående i förskolan med fokus på negativ 

stress. Det är ett relevant ämne då allt fler barn tillbringar en stor del av sin dag inom 

förskoleverksamheten, och hur de upplever sin vardag har en stor inverkan på deras 

utveckling och lärande. Läroplanen för förskolan poängterar vikten av att förskolan 

ska erbjuda barn en balanserad vardag i form av omvårdnad, omsorg, vila och andra 

aktiviteter. Förskolan ska även ta hänsyn till barnets ålder och vistelsetid på förskolan, 

i utformningen av miljön och den dagliga verksamheten (Lpfö98, 2016, s. 7). 

 

Skolverket (2016) förklarar att barns hälsa har försämrats under de senaste 20 åren. 

Det är viktigt att förstå sambandet mellan hur barns hälsa påverkar deras utveckling 

samt inlärningsförmåga. Det krävs att vuxna är lyhörda och ser barns olika 

erfarenheter för att främja deras utveckling, hälsa och välmående. De utmaningar barn 

möter ska således vara utformade och anpassade efter vad som är rimligt för barnet att 

uppnå. Genom att barn ges möjlighet till att uppnå det som förväntas av dem, som 

exempelvis mål i lärandet, kan det bidra till en bättre självkänsla och därmed främja 

hälsan. Samhället ställer allt högre krav på individers prestationer, vilket därmed även 

påverkar barn. Broberg, Hagström och Broberg menar att förskolan är en miljö som 
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till en början är stressande för barn då de ställs inför många nya krav och erfarenheter. 

De menar på att barn som lever under en längre period med förhöjda stressnivåer kan 

uppleva svårigheter med bland annat inlärning eller ett försämrat immunförsvar 

(2012, s. 150-151). Det betyder inte nödvändigtvis att all stress är av negativ natur, 

eller att barnen inte trivs på förskolan men att de utsätts för en ny miljö som påverkar 

deras stressnivå och att det gäller att vara medveten om skillnaden mellan negativ och 

positiv stress (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 150-151).  

 

Vi upplever att samhället idag är mer påfrestande, och att det blir allt mer tydligt i en 

förskolemiljö med hög ljudnivå, stora barngrupper, stor personalomsättning samt 

högre krav från vårdnadshavare och ledning. I Skolverkets Allmänna råd med 

kommentarer förklaras vikten av att organisera mindre barngrupper på förskolan. Det 

samspel och den kommunikation som sker i mindre grupper mellan en förskollärare 

och ett barn, kan användas som ett verktyg för att lättare nå lärandet. I planerandet 

kring att organisera mindre grupper bör en förskollärare ta hänsyn till barns åldrar, 

barns närvarotider, barn i behov av särskilt stöd samt barn med olika modersmål. Den 

fysiska miljön bör även vara anpassad efter antalet barn i gruppen, barn ska således 

ges möjlighet till att genomföra aktiviteter och lek i en planerad inomhus- och 

utomhusmiljö (2016, s. 16-17).   

 

Utifrån tidigare erfarenhet har vi upplevt att barns behov av återhämtning inte 

värderas lika mycket som hos vuxna. Personal på förskolor har ofta avskilda 

personalrum för att kunna koppla av och ladda batterierna. Som regel finns det sällan 

sådana avkopplingsrum för förskolebarn. Barn förväntas delta i en pedagogisk 

verksamhet och vara aktiva under större delen av dagen, vilket är något som kan 

påverka deras stressnivå negativt. För att barn ska kunna nå sin fulla potential behöver 

de få rätt verktyg, för att kunna hitta en bra balans mellan nya intryck och tid för 

återhämtning.  
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1.1 Arbetsfördelning 
 

Vi har delat upp arbetet för vår studie genom att ta ansvar för att läsa olika artiklar 

och litteratur, samt sammanfatta dessa. Vi har sedan diskuterat och reflekterat kring 

vilken litteratur som har varit relevant att använda, och tillsammans arbetat ihop 

texten till en slutversion. I analysen av den insamlade datan har vi tagit ansvar för 

varsin del, Jessica har analyserat de stängda frågorna samt flervalsfrågorna och 

Michelle har analyserat de öppna frågorna, för att sedan sammanställa resultatet 

tillsammans. Vi har skapat och arbetat fram vår text i programmet Google 

Documents, som innebär att båda har kunnat skriva i samma dokument från olika 

datorer via internetuppkoppling. Därmed har vi haft ett nära samarbete kring 

formuleringen av vår text då vi tillsammans har kunnat utforma stycken och meningar 

i samma dokument.  

2. Teoretisk utgångspunkt 
 

Vi har utgått från Eriksons psykosociala teori som förespråkar att människor 

genomgår åtta olika faser, och inom varje fas uppstår en konflikt som måste lösas. 

Konfliktens lösning formar sedan människan vidare i livet. Dessa stadier uppfattas 

ofta som en vidareutveckling av Freuds psykodynamiska perspektiv, eftersom båda 

teorierna fokuserar på individens självständiga utveckling av “jaget”. Det som skiljer 

dem åt är att Erikson intresserade sig mer för den sociala miljöns påverkan på 

individen, vilket gör teorin mer socialpsykologisk inriktad än Freuds (Hwang & 

Nilsson, 2001, s. 53). Evenshaug och Hallen beskriver att Erikson lägger stor vikt vid 

miljöns betydelse för individens utveckling, men att individen även självständigt 

ansvarar för att aktivt forma sin identitet och framtid (1992, s. 412). 

 

Erikson beskriver som tidigare nämnt åtta olika faser som människan genomgår i 

livet, men vi har valt att fokusera på de tre första faserna eftersom de rör barn i 

förskoleåldern. Faserna är: grundläggande tillit kontra grundläggande misstro, 

autonomi kontra tvivel samt initiativ kontra skuld. Evenshaug och Hallen förklarar att 

den första fasen, grundläggande tillit kontra grundläggande misstro, gäller barn i 

åldern 0-1 år. Under barnets första levnadsår behöver barnet tillägna sig en känsla av 
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tillit istället för en känsla av misstro. En bidragande faktor är barns samspel och 

anknytning till föräldrarna, framförallt anknytningen till mamman. Tilliten bidrar till 

att barnet upplever en trygghet gentemot omvärlden och skapar sig en känsla av att 

omvärlden går att lita på (1992, s. 414).  

 

Den andra fasen inom den psykosociala teorin kallas för autonomi kontra tvivel och 

gäller barn i åldern 2-3 år. Autonomi inom denna fas innebär att barn lär sig vara 

självständiga i sina vardagliga aktiviteter. Grunden till självförtroendet stärks när barn 

känner att de kan lita på sin egen förmåga. Tvivel kan uppstå om barn känner att 

omgivningens krav och förväntningar är för höga och andras behov värderas före 

deras egna (Hwang & Nilsson, 2001, s. 54). Theorell lyfter vikten av att få utföra sina 

behov och ha kontroll över sitt eget beslutsfattande. Barns kontrolltagande innebär att 

de självständigt kan och får, utföra de flesta av sina vardagssituationer, och så även 

oväntade situationer de kan ställas inför. Det minimerar risken för att ständigt känna 

sig förödmjukad i sin vardag och stressnivåer hålls nere. När barn förlorar kontroll 

eller kämpar för att behålla den ökar således stressen, och när kontrollen väl är 

förlorad skapas känslor av uppgivenhet (2003, s. 16-17). 

 

Hwang och Nilsson menar att den tredje fasen, initiativ kontra skuld, omfattar barn i 

åldern 4-5 år. Ett bra samspel mellan vuxna och barn som tydliggör vad barn får och 

klarar av att göra, skapar positiva känslor kring initiativ för barn vilket också leder till 

en nyfikenhet då barn vill utforska mer. Möter barn istället många hinder där de 

misslyckas eller får nedslag för vad de får göra, kan barnet utveckla en känsla av 

skuld och svag initiativförmåga (2001, s. 54).  

 

Människor möter i sitt vardagliga liv en psykosocial miljö som omfattar samspelet 

mellan psykiska och sociala faktorer. Det innebär en ömsesidig relation mellan det 

psykiska och sociala. Sammanfattningsvis skapas människans erfarenheter utifrån de 

faser som tidigare genomgåtts i livet (Theorell, 2003, s. 15).  

 

Det psykosociala perspektivet ligger till grund för vårt arbete eftersom teorin 

behandlar den sociala omgivningens påverkan på den personliga utvecklingen. För att 
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en individ ska kunna hantera yttre påfrestningar som stress, krävs det en stabil grund 

där barn får möjlighet att uppleva trygghet, självständighet och initiativtagande på 

förskolan. Det innebär att förskolepedagoger har en viktig roll gällande barns hälsa 

och individuella utveckling. Det krävs en medvetenhet hos pedagoger i bemötandet av 

barn utifrån den psykosociala teorin. Trygga, lyhörda samt närvarande pedagoger är 

enligt den psykosociala teorin centralt för att stärka barns tillit till sin omgivning, och 

kan därmed hjälpa barn att bemöta stressfulla situationer. Pedagoger bör även ha ett 

förhållningssätt som tillåter barn att prova och genomföra vardagsutmaningar själva, 

som exempelvis på- och avklädning. Pedagoger bör även stimulera barns nyfikenhet 

och initiativtagande. Ett sådant bekräftande och värdesättande förhållningssätt främjar 

barns trygghet i sig själv, vilket kan leda till välmående och positiv stresshantering. 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att undersöka hur anställda inom förskolan anser att den 

eventuella stressen hos barn kan uttrycka sig och hur förskoleverksamheten kan 

utformas för att minska stress hos förskolebarn. Vi tycker att det är ett relevant ämne 

eftersom samhället idag ställer allt större krav på barn och vi tror att det behövs mer 

kunskap kring hur vi möter stressade barn. För att undersöka den negativa stressen 

hos barn i förskoleverksamhet, har vi utgått ifrån följande frågeställningar: 

  

• Hur kan negativ stress hos förskolebarn yttra sig?  

• Vilka tillvägagångssätt kan pedagoger använda för att minska negativ stress 

hos förskolebarn? 

• Hur kan förskolans fysiska miljö utformas för att minska negativ stress hos 

förskolebarn? 

4. Forskningsöversikt  
 

I forskningsöversikten presenteras hur olika typer av stress kan yttra sig och hur 

kroppen reagerar på stress, hur barn blir påverkade av negativ stress och vilka 

åtgärder som kan användas för att öka barns välbefinnande.  
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4.1 Positiv och negativ stress 
 

Stress är ett begrepp som blivit allt vanligare när vi talar om hur vi som individer 

egentligen mår. Währborg menar att de flesta har sin tolkning av vad ordet innebär. 

Hos barn är stress oftast kopplat till tidsbrist, och en känsla av att inte räcka till. Det 

finns ingen klar definition av vad stress är, och hur en person kan komma till rätta 

med den psykiska ohälsan som stress kan innebära (Währborg, 2009, s. 43). Även 

Ellneby lyfter fram begreppet stress som något svårdefinierat och menar att stressens 

uttryck kan variera. Stress kan ses som en dynamisk process där omgivningens krav 

ställs mot individens förmåga att hantera dessa (1999, s. 15).  

 
Lindblad och Lindgren förklarar att positiv stress är något vi har kontroll och 

inflytande över. Det är en utmaning som är rätt konstruerad utifrån vad vi klarar av 

och behärskar. Den positiva stressen driver människan till att vilja prestera och ger 

oss en känsla av glädje när vi bemästrar uppgiften. Negativ stress däremot uppstår när 

vi ställs inför höga krav under alltför lång utsträckning. Det kan resultera i en sliten 

kropp med större risk för infektioner och psykiska sjukdomar (2009, s. 92). Även 

Währborg använder sig av en liknande definition av begreppet stress, då stress kan 

urskiljas på två olika nivåer, den dysfunktionella och den funktionella stressen. 

Funktionell stress är den typen av stress som inte påverkar kroppens jämvikt utan 

kroppen klarar av att anpassa sig, och dysfunktionell stress som, beroende på hur 

påverkbar individen är och hur situationen som stressen uppstått i, kan ge skador i 

kroppens vävnader (2009, s. 55) Vidare menar Währborg att samma faktorer som kan 

orsaka stress, kan ge upphov till både funktionell- och dysfunktionell stress, beroende 

på hur länge individen är utsatt (2009, s. 55). 

 

4.2 Hur påverkas kroppen av stress 
 

Ellneby lyfter fram att vid en situation som upplevs som påfrestande, sker en 

fysiologisk reaktion. Kroppen reagerar genom att signaler skickas ut till nervsystemet, 

puls och blodtryck ökar, matsmältningen går i viloläge, musklerna spänns och 

andningen blir snabbare (1999, s. 32-33). Även Lindblad och Lindgren beskriver den 

fysiologiska reaktion som sker och lyfter fram att det hormon som reglerar 
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stressnivåerna kallas för kortisol och utsöndras när en människa utsätts för olika 

svårigheter och påfrestningar. Kortisol finns till för att hjälpa människan att klara av 

stressfyllda situationer genom att hålla rätt fokus (2009, s. 90). Kryski et al. beskriver 

att den ökning av kortisol som stress framkallar har visat sig vara obehaglig för yngre 

barn, på grund av effekterna kortisolökningen ger i kroppen (2011, s. 1127). 

 

Vidare menar Ellneby att alla reagerar olika vid den fysiologiska reaktionen, något 

även Kryski et al. lyfter fram att stress kan se olika ut hos olika individer, och att 

kortisol ökar vid situationer som upplevs som stressfyllda (2011, s. 1127). Människan 

har kapacitet att klara av stress under kortare perioder i sitt liv, och där fyller 

kortisolet en viktig roll som den faktor som känner av när kroppen behöver vara redo 

för de nya situationer som kan uppstå. Men skillnaden mellan den positiva stressen 

som är nyttig för oss, då den hjälper oss att vara alerta och ge oss en vilja till att 

prestera, och den negativa stressen som uppkommer vid stor påfrestning och kan ge 

långvariga effekter på den allmänna hälsan (Lindblad & Lindgren, 2009, s. 90-92). 

Det är något som även Währborg och Kryski et al. lyfter fram då de talar om den 

dysfunktionella stressen och hur den påverkar oss i det långa loppet, då långvarig 

stress kan framkalla psykiska sjukdomar som depression och ångest. (Währborg, 

2009, s. 55; Kryski et al., 2011, s. 1127). 

 

Både Geoffroy et al. och Kryski et al. påtalar kortisolets inverkan på individens hälsa 

och menar att kortisolet följer en dygnsrytm. En individs stresstålighet kan variera i 

relation till dygnsrytmen och beroende på när under dagen personen utsätts för stress. 

På morgonen när man vaknar är kortisolet i topp för att sedan variera under dagen. 

Den lägsta nivån uppstår som regel precis innan man somnar på kvällen (Geoffroy et 

al. 2006, s. 608; Kryski et al., 2011, s. 1128). Därmed menar Kryski et al. att det finns 

en problematik med att mäta kortisolnivån hos barn, då förutsättningarna inte alltid är 

likvärdiga (2011, s. 1128). 
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4.3 Barn och stress 
 

Barn som känner sig otrygga har stressnivåer som ständigt är förhöjda. Det innebär att 

hjärnan kopplar in det stressystem som finns där för att skydda oss från verklig fara, 

och stänger samtidigt av de inlärningsmekanismer som finns (Ingvar och Eldh, 2014, 

s. 93-95). Ellneby anser att det finns flera faktorer som kan verka stressande för barn, 

som för mycket aktiviteter eller den fysiska miljön (1999, s. 42-43, 50). Det är något 

som även Hwang och Nilsson lyfter fram då barn som upplever stora händelser i sitt 

liv, som att exempelvis en förälder blir arbetslös eller att personal ändras på förskolan, 

leder till ny social anpassning för barn och är vanliga orsaker till att barn kan uppleva 

stress (2011, s. 186-187). 

 

I artikeln “Coping with stress among preschool children and associations with anxiety 

level and controllability of situations” beskriver Yeo et al. hur yngre barn hanterar 

stress. De tre olika sätt att hantera stress som kunde identifieras var: de barn som 

klarar av stresshanteringen på ett positivt sätt, de som hanterar stress på ett negativt 

sätt med fokus på känslouttryck samt de som hanterar stress på ett negativt sätt genom 

att hålla känslorna inne (2014, s. 97-99). Ellneby anser att det är viktigt att barn får 

tillgång till att möta sina känslor för att kunna hantera eventuell negativ stress (1999, 

s. 106). Sättet att hantera stress är något som även Währborg påtalar, då stress hos en 

individ kan ge uttryck för två framträdande känslor; aggressivitet och uppgivenhet. En 

person som upplever stress kan hantera det genom att bli irriterad eller till och med 

fientlig, medan en annan person istället blir uppgiven (Währborg, 2009, s. 61).  

 

Yeo et al. lyfter fram att barn inte har samma erfarenhet och kunskap som vuxna när 

det gäller att lösa stressfyllda situationer, vilket gör att barn tar till känslobaserad 

hantering av stress. Strategier som för vuxna är mer lätthanterliga och gör att stressen 

blir greppbar, kan för barn bli för svåra att använda då de inte kan påverka 

omständigheterna kring momenten på samma sätt. Vidare lyfter Yeo et al. fram att det 

som kan anses vara känslobaserad hantering av stress, som när ett barn gråter när den 

upplever en stressad situation, kan i själva verket vara en problemlösande strategi 

eftersom det är ett sätt att påkalla uppmärksamhet för att få hjälp (2014, s. 97-99).  
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4.4 Åtgärder för att öka barns välbefinnande 
 

I det här avsnittet kommer vi presentera några av de metoder som finns för att minska 

den negativa stressen hos barn.  

 

4.4.1 Fysisk aktivitet 
 

Währborg lyfter fram vikten av fysisk aktivitet, både för att förebygga ohälsa som kan 

vara kopplad till negativ stress, men även för att minska ett stressat beteende. En 

individ som är fysiskt aktiv är bättre rustad för att möta stressfyllda situationer än en 

person som är inaktiv. I den fysiska aktiviteten anpassar sig kroppens organ till den 

ökade belastningen, vilket gör att en individ har lättare att hantera korta perioder av 

ökad stress. Vidare menar Währborg att det är den ökade inaktiviteten då människor 

är idag allt mer stillasittande, som är en av de allra största farorna med att negativ 

stress blir allt mer påtaglig i vårt samhälle. Kroppen är gjord för att vara aktiv och 

behöver fysisk rörelse för att må bra (2009, s. 354).  

 

Även Ingvar och Eldh tydliggör vikten av fysisk aktivitet för att hålla en bra balans 

gällande de hormoner som styr kroppens dygnsrytm, tillväxt och stressnivå. Barn som 

sitter stilla mycket får försämrad hälsa. Genom att röra på sig regelbundet och låta 

kroppen få svettas utsöndras endorfiner vilket ger en känsla av välmående. Vidare 

menar Ingvar och Eldh att vikten av motion hos yngre barn är viktig då den ger 

effekter omgående på hjärnans tillväxt vilket i sin tur bidrar till ökad 

inlärningsförmåga. De lyfter fram vikten av att vuxna, som befinner sig i barns direkta 

omgivning, är goda förebilder och visar barn vikten av att röra på sig för att må bra 

(2014, s. 116-118). På samma sätt menar Ellneby att pedagoger bör utforma en 

förskoleverksamhet som erbjuder mycket rörelse, då barn som får möjlighet till fysisk 

aktivitet blir mer lugna och harmoniska. Tillgång till rörelse i olika miljöer som med 

och utan musik, samt utomhus och inomhus är av stor vikt för barns välbefinnande 

(1999, s. 162). 
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4.4.2 Återhämtning och vila 
 

Ingvar och Eldh anser att stressen som finns i dagens samhälle är betydligt större än 

vad den vad för ett antal år sedan. En av de faktorer som spelar in är att vi idag inte 

ägnar lika mycket tid åt återhämtning. Det är främst under sömnen som hjärnan 

återhämtar sig från de intryck som den fått och därmed minskar stressnivåerna (2014, 

s. 92). Det är något som även Staton et al. påtalar i sin studie “The sleeping elephant 

in the room”, där de tydliggör att en individs sömnmönster grundläggs i den tidiga 

barndomen och att det är mellan 0 år till 5 år, som det sker som mest frekvent. 

Sömnen koncentreras till att ske främst under natten, och behovet av att sova under 

dagen minskar. Men Staton et al. lyfter fram att barn i ålder 3 till 5 år, som ännu inte 

hittat en balans från att ha sovit under dagarna till att ha fått en monofasisk sömnrutin, 

alltså en sömn som är koncentrerad till natten, kan behöva sova eller vila under dagen 

för att orka med. Det gäller även de barn som hittat sin monofasiska sömnrutin, men 

vid vissa tillfällen fått den störd och kan behöva extra vila (2015, s. 77 - 78, 80).  

 

Även Währborg menar att det är viktigt med goda sömnvanor och en individ som 

upplever stor stress ofta har fått sin sömn störd. Det är därför viktigt att vara 

medveten om vilka strategier som kan tas till för att förbättra sömnen som rutiner för 

hur och när en person ska sova (2009, s. 354). Däremot lyfter Stanton et. al. fram att 

det finns många svårigheter kring barns vila i förskolan då det finns flera faktorer att 

ta hänsyn till, däribland verksamheten som vill fasa ut barns sömnstunder på 

förskolan eftersom de är äldre och snart ska börja skolan, samt de föräldrar som av 

olika skäl inte vill att deras barn ska sova under dagen (2015, s. 84).   

 

Vikten av goda sovvanor är något som även Währborg lyfter fram som viktigt, men 

han menar att enbart sömn inte räcker till för att en individ ska återhämta sig. Det 

behövs andra metoder som ger vila till kroppen (2009, s. 356). Ett sätt att ge barn 

möjlighet till vila och återhämtning är att använda massage som avslappningsmetod. 

Knorring et al. beskriver i artikeln “Massage decreases aggression in preschool 

children: a long-term study” att massage och beröring är en viktig del för barns 

trygghet, självständighet och inlärningsförmåga. Det är något som även Ellneby 
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poängterar då behovet av kroppskontakt är viktigt för barn eftersom att beröring 

sänker stresshormonet kortisol och ger barn möjlighet till att slappna av (Knorring et 

al, 2008, s. 1265; Ellneby, 1999, s. 133). De barn som inte får tillräckligt med 

tillfällen till återhämtning kan ge uttryck för ett utåtagerande beteende. Knorring et al. 

beskriver att aggressiva beteenden hos barn är ett växande problem, särskilt i det 

västerländska samhället. Det kan exempelvis bero på faktorer som förändrade 

familjekonstellationer och ett ökat våld i filmer och media som barn möter (2008, s. 

1265).  

  

I sin studie kunde Knorring et al. se effekterna av daglig massage hos förskolebarn i 

ålder 4-5 år. Olika beteenden hos barnen som aggressivitet, uppmärksamhetsbehov, 

nedstämdhet, depression, sociala problem och somatiska problem minskade av den 

dagliga beröringen som pågick i 12 månader. Främst var de barnen med stora 

beteendeproblem som aggressioner, som fick färre utbrott av att ha blivit masserade. 

Föräldrar och personal ansåg även att barnens sociala problem minskade radikalt, 

särskilt det stora behovet av uppmärksamhet i hemmiljön sjönk (2008, s. 1265 - 

1267). Ellneby bekräftar effekterna av daglig massage då barn lättare utvecklar en 

tillit till vuxna, socialiserar sig och stimulerar sin empatiska förmåga (1999, s. 135). 

 

4.4.3 Pedagogernas kunskap och inställning 
 

Broberg, Hagström och Broberg menar att barns behov av trygghet i förskolan är av 

allra största vikt för att de ska kunna utvecklas och känna trygghet i det de gör. De 

lyfter fram begreppet anknytning och menar på att ett barn behöver en person nära 

som går att ty sig till när något känns främmande eller oroväckande. För ett litet barn 

är vårdnadshavarna som regel dessa personer, men under förskoletiden behöver barnet 

hitta trygghet i de personer som befinner sig närmast (2012, s. 19 - 21).  

 

I artikeln “Transition to child care: Associations with infant-mother attachment, infant 

negative emotion, and cortisol elevations” belyser Ahnert et al. hur barns 

kortisolproduktion ökade med 75 - 100% jämfört med hemma under inskolningstiden. 

Stress och kortisolproduktionen hos barnet påverkas beroende på hur separationen 
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och överlämningen på förskolan går till. Med närvarande, känslosamma och 

omhändertagande pedagoger minskar barns förtvivlan och således stress (2004, s. 

639). Ett barn som inte möter närvarande och trygga pedagoger kommer enligt 

Broberg, Hagström och Broberg att slå på anknytningssystemet. I den fasen kommer 

barnet ha svårt att koppla bort stressen och därmed inte kunna engagera sig i någon 

aktivitet eller lek. Genom att få närhet till en vuxen som barnet känner trygghet med, 

och därmed hitta ett lugn igen, kan anknytningssystemet gå i viloläge och barnets 

utforskandesystem kan aktiveras igen (2012, s. 20).   

 

Ellneby anser att ett barn som fått en trygg tillvaro som liten, har ett större förtroende 

för sin omgivning och känner trygghet (1999, s. 40). På samma sätt menar Ahnert et 

al. att säkra och trygga barn utsöndrar lägre nivåer av kortisol under separationsfasen 

än vad osäkra barn gör. När otrygga barn spenderar mycket tid på förskolan tidigt i 

livet löper de större risk för att utveckla aggressiva och oönskade beteenden under 

resten av sina förskoleår. Trygga barn, som har fått tillräckligt med anknytning till sin 

mamma, litar starkt på att mamman återkommer, och kan därmed slappna av och 

utsöndrar lägre nivåer av kortisol (2004, s. 640 & 645). 

 

För att barn ska känna sig trygga på sin förskola är det väsentligt med en miljö som 

upplevs som säker. Till stor del handlar det om förskolepedagogers kunskap att på ett 

professionellt sätt skapa en miljö, som ger tillräckligt med stimulans utifrån barnets 

eget behov (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 20-22). Däremot menar Gren att 

det finns stora krav från samhället, såsom vårdnadshavare, ledning och kollegor, på 

pedagoger och att de påverkar stressnivån i verksamheten (2007, s. 103). Jennings & 

Greenberg beskriver i artikeln “The prosocial classroom: Teacher social and 

emotional competence in relation to student and classroom outcomes” att det finns ett 

samband mellan lärarens stressnivå och det emotionella klimat som råder inom 

förskolan, då lärare med en hög stressnivå är mindre benägna att visa barn god 

omsorg, har en sämre förmåga att hantera verksamheten samt att de har en större 

tendens till att fokusera på de negativa aspekterna i möten med barn.  (2009, s. 501). 
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4.4.4 Förskolans miljö 
 

Björklid anser att förskolans fysiska miljö är av stor vikt för att barn ska kunna känna 

sig trygga och finna möjligheter till lärande. Miljön ska även ge barn utrymme att leka 

själva och de ska kunna anpassa miljön efter sina behov. Björklid menar att den 

fysiska miljön hos en förskola kan påverka den pedagogiska verksamheten. 

Kännetecken för en miljö som ansågs ”dålig” var bristande överblick, buller eller 

brister i planlösningen som bidrog till mer stress. En miljö som däremot har en positiv 

utveckling för den pedagogiska verksamheten innefattade plats för både avkoppling 

och livlig lek (2005, s. 40-41). Vikten av en god miljö som ger barn tillräckligt med 

utrymme, erbjuder återhämtning samt har plats för alla typer av lek, är något som 

även Ellneby poängterar (1999, s. 181). 

 

Söderström et al. har i sin studie “The quality of the outdoor environment influences 

children’s health” undersökt utomhusmiljöns påverkan på barns psykiska och fysiska 

hälsa. De menar på att barn tillbringar en stor del av sin vardag i en förskolemiljö och 

att som regel är förskolebarn utomhus minst en gång per dag. Det ställer stora krav på 

hur den utemiljön ser ut för att barn ska må bra och kunna utvecklas (2012, s. 84). För 

att barn ska lockas till att vara utomhus bör miljön erbjuda en välplanerad yta och ha 

tillgång till kuperad terräng, något som både Ellneby och Söderström et al. tydliggör. 

Att vara utomhus ökar barns fysiska aktivitet, och kan minska eventuell stress hos 

barn (Ellneby, 1999, s. 180; Söderström et al., 2012, s. 84). 

 

Det som kännetecknar en förskola av god kvalité kan synliggöras utifrån två olika 

faktorer, något som Geoffroy et al. beskriver i sin studie “Daycare attendance, stress, 

and mental health”. Den första faktorn innefattar barnets egna upplevelse av 

förskolan, där interaktionen med de som arbetar med barnet är en viktig del, precis 

som möjligheten till värdefull lek och barnets behov av trygghet och välbefinnande. 

Den andra faktorn som spelar en stor roll under barnets förskoletid är det som rör den 

mer fysiska biten av verksamheten, såsom antalet barn per pedagog, gruppstorlekar 

samt utbildningsnivå på de anställda. De förskolor som i studierna kunde 
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kategoriseras som en förskola med sämre kvalité, hade en koppling till ökade 

kortisolnivåer hos barn (2006, s. 609).  

 

Geoffroy et al. lyfter fram en koppling mellan förskolans kvalité och barns 

kortisolnivå, då det fanns tendenser till att barns nivåer av kortisol kunde öka under 

tiden de befann sig i förskolan, vilket i längden kan resultera i en ökning av psykiska 

sjukdomar. De barn som hade en markant ökning av sina kortisolnivåer kunde 

urskiljas utifrån tre specifika aspekter; barn som gick på en förskola med lägre 

kvalité, barn som befann sig i ett åldersspann på 3,5 år till 4,9 år, samt barn som hade 

ett temperament som kunde klassas som “svårt”. Geoffroy et al. menar att för barn 

med redan svårt temperament bidrar en dålig kvalité på förskolan till höga 

kortisolnivåer. Hög kvalitet på förskolan minskar risken för psykiska problem, och 

förskolan är en viktig del av barns utveckling och socialisation. Barn som tillbringar 

tid i förskolan utvecklar en mindre risk att utveckla beteendeproblem och stärker 

istället den kognitiva utvecklingen (2006, s. 608). 

5. Metod 
 

I vårt självständiga arbete har vi valt att undersöka hur den pedagogiska miljön, alltså 

den fysiska miljön där barn vistas i dagligen på förskolan, kan utformas för att minska 

eventuell negativ stress hos förskolebarn. Datainsamlingen för studien utgår från en 

enkätundersökning där deltagarna har besvarat frågor gällande barn och stress, samt 

två observationer för att se hur verksamheten kan vara uppbyggd för att förebygga 

negativ stress hos förskolebarn. Observationerna har genomförts på andra förskolor än 

de som har deltagit i enkätundersökningen, då vi ville minimera risken för att 

enkätfrågorna skulle påverka resultatet för observationerna kring förskolans miljö. 

 

5.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 

Vår enkätundersökning består av både kvalitativa och kvantitativa frågor, då vi har 

använt oss av både slutna frågor som redovisas i tabeller och öppna frågor där vi 

tolkat och analyserat varje svar. Trost menar att en enkätundersökning kan vara 
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kvantitativ eller kvalitativ. När forskaren vill undersöka hur någon resonerar eller hur 

det kan uppstå mönster, bör man utgå från en kvalitativ studie, medan en kvantitativ 

studie anger frekvensen av en fråga (1994, s. 21-22). En kvalitativ metod syftar till att 

synliggöra deltagarnas egna tankar angående olika frågor, och i den här studien kring 

hur förskolan kan arbeta för att minska den eventuella stressen, och hur negativ stress 

hos barn kan uttrycka sig. Även under observationerna har vi använt oss av en 

kvalitativ metod, då vi har studerat två förskolemiljöer där resultatet är tolkat utifrån 

våra egna iakttagelser. Bjørndal menar på att en kvalitativ datainsamling ger utrymme 

för respondenternas egna upplevelser av en observation och att det därmed kan bli en 

mer relevant tolkning av det som ska studeras (2005, s. 108-109). Vi valde att arbeta 

utifrån en kombinerad metod vi ansåg att det bäst skulle passa vårt syfte, då vi ville 

mäta vilken typ av fysisk aktivitet som är mest förekommande i förskolan, samt få 

pedagogernas egna tankar kring barn i förskolan och negativ stress, och kunna 

reflektera kring det vi såg under observationerna.  

 

5.2 Enkät 
 

Den psykosociala teorin är utgångspunkten för vår studie och det finns några aspekter 

att ta hänsyn till i undersökandet av miljön. Theorell har studerat den psykosociala 

miljön och förklarar att det inte räcker med att endast använda sig av standardiserade 

formulär i studier kring hur den psykosociala miljön fungerar och påverkar 

människor. Om förhållanden på en arbetsplats ska undersökas behövs olika metoder 

blandas med varandra för att uppnå bästa resultat. Den som genomför studien bör 

även ha skaffat sig detaljerad kunskap som rör området som ska undersökas, och 

frågorna som ställs ska vara utformade efter den empirin (2003, s. 29 & 31). Vi har 

tillägnat oss kunskap inom området barn och negativ stress genom att ta del av 

relevant litteratur och tidigare forskning. Enkätfrågorna (se bilaga 1) för vår studie är 

därför utformade efter den kunskapen vi har tagit del av, som berör området. Genom 

frågorna ville vi ta del av de anställdas erfarenheter och kunskaper kring den 

psykosociala miljön och faktorer som rutiner, stress, motion, återhämtning och 

pedagogisk kunskap. Vi valde att utgå från frågor som synliggjorde pedagogernas syn 
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på stress, utformningen av förskolans miljö och vilka faktorer de upplevde som är 

viktiga för barns välmående.  

 

Enkäten inleds med 6 bakgrundsfrågor som berör ålder, kön, utbildningsnivå, 

yrkeslivserfarenhet, samt ålder på barngrupp, för att ge en bakgrund till vilka som har 

deltagit i studien. För frågorna 7-11 fanns utrymme för respondenterna att själva 

kunna skriva sina tankar och erfarenheter. Vi hoppades få svar som skulle gå att 

analysera och jämföra.  Vi har därefter sammanställt och kategoriserat svaren från de 

öppna frågorna för att urskilja relevanta teman. De sista frågorna 12-15 är 

flervalsfrågor där respondenterna har kunnat markera ett eller fler alternativ som de 

anser passa för frågan. I flervalsfrågorna var alternativen utformade efter olika 

faktorer som var centrala utifrån litteraturen vi tagit del av, exempelvis gällande 

metoder för att minska eventuell stress. Det har även funnits möjlighet för 

respondenterna att ange egna åsikter under alternativet “annat”. Vi ansåg att 

flervalsfrågor skulle ge oss svar som vi enkelt kunde jämföra, samt tydligt överblicka 

i stapeldiagram. Även Bell förklarar att kategorifrågor upplevs som lätta för 

deltagaren att svara på, eftersom de endast kräver ett eller flera svarsalternativ (2016, 

s. 246).  

 

Fokus för vårt analysarbete har varit att organisera det insamlade materialet genom att 

synliggöra och urskilja teman, för att göra datan mer översiktlig. Resultatet från varje 

enskild enkät har vi sammanställt i programmet Excel, genom att koda varje 

enkätformulär med en siffra, och frågornas olika alternativ och svar kodades i siffror 

och bokstäver som sedan presenteras i olika stapeldiagram. Enligt Bell används 

kodning för att forskaren enkelt ska kunna hitta och sammanställa de svar som hör till 

en viss fråga i undersökningen. Kodningen kan innebära att forskaren väljer en siffra 

för varje kategori eller svarsalternativ, och de mönster som upptäcks används i 

slutsatsen (2016, s. 253). Varje svar för enkätens öppna frågor listades i Excel för att 

enkelt kunna göra en innehållsanalys genom att urskilja liknande och återkommande 

teman. Frågorna kodades efter olika teman, samt kategoriserades utifrån våra 

huvudområden: negativ stress hos förskolebarn, vila, återhämtning och fysisk 

aktivitet, pedagogers roll och förhållningssätt samt förskolemiljöns betydelse. 



 

                

21 

 

 

Eftersom dessa frågor var öppna blev det en tolkning av dessa. Bell menar på att i en 

analys av öppna frågor kan en innehållsanalys vara ett relevant tillvägagångssätt, där 

vissa återkommande begrepp synliggörs och ifall det därmed går att se ett samband 

mellan de olika svaren (2016, s. 265).  

 

5.3 Observation 
 

För att komplettera vår enkätundersökning använde vi oss av observationer för att se 

hur en förskoleverksamhets miljö kan anpassas efter barns olika behov. Bell belyser 

vikten av att noga ha bestämt sig för vad som ska observeras, vad man vill få ut av 

observationen och varför observation är just rätt metod innan observationen 

genomförs (2016, s. 223). Innan observationstillfället diskuterade vi därför fram de 

områden vi ville observera och varför. Vi valde en strukturerad observationsmodell 

eftersom att vi utgick från specifika frågeställningar och för att se hur förskolornas 

miljö stod i relation till dessa. Bell förklarar att en strukturerad observation innebär att 

observatören har förutbestämt ett fokus och ett konkret syfte för observationen, och 

att det i specifika fall kan gynna själva observationen eftersom det då blir lättare att 

urskilja det som ska undersökas (2016, s. 227). 

 

I våra observationer ville vi se hur barn gavs tillgång till vila samt fysisk aktivitet 

utifrån verksamhetens utformning. Därför blev vårt fokus att titta speciellt på hur 

miljön var uppbyggd och hur den användes för att tillgodose barns alla behov. Våra 

observationer genomfördes på två förskolor på landsbygden, under cirka en timme 

vardera, på eftermiddagen. Vi genomförde observationerna tillsammans för att sedan 

kunna reflektera kring det vi iakttagit. 

 

Bjørndal lyfter fram fördelar med att vara flera än en observatör, då det ger en mer 

fullständig bild av det som observeras. När vi observerar använder vi alla våra sinnen 

och tar därmed in en mängd intryck. Dock kan vi omöjligt registrera all den 

information som vi möter, det blir ett slags informationskaos som påverkar vilken typ 

av information som vi lagrar och det kan variera från person till person (2002, s. 21 & 

27). Vi hade förutbestämt att observationen skulle genomföras individuellt eftersom 
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att båda självständigt skulle registrera miljön vi iakttog. Varje observationstillfälle 

utfördes således utifrån två olika perspektiv som vi sedan har sammanställt och tolkat 

tillsammans. Även Bell menar att det finns fördelar med att vara två observatörer 

eftersom att det minskar risken för att registrera fördomar och feltolkningar under 

observationen (2016, s. 224). För att kunna synliggöra det vi iakttagit under 

observationen, hade vi i förväg utformat ett observationsschema (se bilaga 2), där de 

områden vi studerade var i fokus.  

 

Bjørndal lyfter fram observationsschema som tillvägagångssätt för genomförandet av 

en strukturerad observation. Om observatören har valt ett tydligt fokus att observera, 

är det bra att föra strukturerade anteckningar för vad som iakttas. Dessa anteckningar 

sker i ett observationschema som har skapats i förväg (2002, s. 50). 

 

5.4 Urval 
 

Vi begränsade oss inte till utbildningsnivå eller hur länge de arbetat, i vårt urval. Trost 

lyfter fram att för att göra en enkätundersökning behöver man göra ett urval som 

representerar den grupp man vill undersöka (1994, s. 28). Vi ansåg att det var viktigt 

att få höra allas röster kring hur förskolan kan arbeta för att minska den negativa 

stressen hos barn, eftersom de alla har en direkt påverkan på hur barn upplever sin 

vardag. 

 

Vi kontaktade förskolecheferna via mail för att de skulle få tid att fundera över sitt 

deltagande. Till en början hade vi svårigheter att få tag på förskolor som ville delta. 

Vi ändrade då vårt ursprungliga urval från kommunala förskolor i närområdet, till 

kommunala förskolor på landsbygden, inom en radie på fem mil. Efter en diskussion 

med andra förskolestudenter som också gjorde en enkätundersökning, valde vi även 

att kontakta avdelningschefen för förskolorna, för att se hur hon ställde sig till vår 

enkätundersökning. När vi fick hennes godkännande, samt ett godkännande från 

berörda förskolechefer, delade vi ut enkäterna med information kring vår studie och 

hur datan skulle användas, till de elva förskolor som svarade ja. Vi lämnade enkäterna 

till den personal som tog emot oss och förklarade att det var något alla kunde fylla i 
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oavsett anställningsform. Ytterligare en förskola svarade ja till deltagande men låg 

åtta mil bort, och var för långt borta för att vi skulle hinna dit och lämna, samt samla 

in enkäterna i tid.  

 

Av de utlämnade 130 enkätformulären fick vi tillbaka 49 enkäter som var ifyllda. Det 

blev därmed en svarsfrekvens på 38 procent. Faktorer som kan ha spelat in kring hur 

många som valde att svara på vår enkät, kan vara att många uppgav att det var mycket 

som hände i verksamheten just nu och att det var flera enkäter som var ute och 

cirkulerade, vilket innebar att ett flertal trodde att det rörde sig om samma enkät. 

Trots ett högt bortfall ansåg vi att det insamlade materialet var tillräckligt att arbeta 

med eftersom att vi tydligt kunde se tendenser till att deltagarnas svar relaterade till 

tidigare litteratur och forskning vi tagit del av, samt de frågeställningar vi hade. 

 

Av våra 49 respondenter hade 24 en förskollärarutbildning, 21 var barnskötare och 3 

hade en annan utbildning. En person uppgav att hen hade både barnskötarutbildning 

och annan utbildning. Pedagogerna i vår undersökning var mellan 26 och 64 år, varav 

92 procent av deltagarna var kvinnor, 6 procent var män och 2 procent uppgav att de 

ej ville svara. Det uträknade medelvärdet visade att de som deltog i vår studie hade 

arbetat inom förskoleverksamheten i snitt 18 år, och det var en jämn fördelning kring 

de åldersgrupper pedagogerna arbetade med.  

 

För observationerna kontaktade vi två förskolor på landsbygden som fanns inom det 

område vi genomförde vår studie i, men som inte ingick i vår enkätundersökning. 

Detta på grund av att vi ville genomföra en observation med så lite förutfattade 

meningar som möjligt. Vårt urval för observationerna begränsades till förskolor som 

låg inom vårt närområde med en radie på fem mil, samt att det var förskolor ingen av 

oss kände till sedan tidigare. Vi besökte förskolorna personligen för att fråga om 

tillåtelse för observation och förskolorna kontaktade då förskolechefen för ett 

godkännande. Vi kontaktade sedan förskolorna via telefon för att bestämma tid och 

datum.  
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5.5 Reliabilitet och validitet 
 

För att en enkätundersökning och observation ska fungera som datainsamlingsmetod, 

bör utgångspunkten vara likadan för de som deltar. De som svarar på enkäten ska få 

goda möjligheter att besvara likadana formulär och lika många dagar att besvara 

frågorna på (Trost, 1994, s. 53-54). Vi lämnade ut enkäterna, och hämtade dem åter 

efter tre dagar.  

 

Observationerna genomfördes på förskolor med liknande förutsättningar och vid 

ungefär samma tid på dagen. Bell lyfter fram vikten av att en datainsamling både är 

reliabel och har validitet. Reliabilitet handlar om att undersökningen ska vara 

tillförlitlig och kunna gå att genomföra vid ett annat tillfälle och ändå få samma 

resultat. Det ska inte finnas något tvivel kring hur undersökningen är strukturerad och 

vad den frågar efter. Validiteten visar om en undersökning har giltighet och man bör 

därför vara kritisk mot hur frågorna är formulerade och ifall de verkligen undersöker 

det som det är sagt att de ska undersöka (2016, s. 133-134). Vi förstår att det finns en 

risk att alla inte tolkar enkätfrågorna på samma sätt och att egna erfarenheter kan 

spela in i de svar som ges. Vi har därför försökt ställa sådana frågor som håller en 

tydlig struktur och följer de frågeställningar vi utgått ifrån. För att säkerställa att 

frågorna tolkades som vi hade tänkt, visade vi enkäten för sju förskollärarstudenter 

och bad om deras synpunkter. De svarade inte på enkäten utan kom endast med 

åsikter, och efter deras respons formulerade vi om frågorna genom att ersätta 

värderande ord samt ändra några svarsalternativ till mer specifika alternativ. 

 

5.6 Forskningsetiska principer 
 

I vår vetenskapliga studie har vi tagit hänsyn till olika forskningsetiska principer för 

att förhindra att undersökningsdeltagarna hamnar i obekväma och oetiska situationer. 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer används dessa principer eller krav, 

som normer mellan forskare och undersökningsdeltagare. Kraven används även som 

mall och vägledning för den som forskar. Det första kravet är informationskravet, som 

innebär att forskaren måste informera undersökningsdeltagarna om studiens syfte. Det 
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andra kravet är samtyckeskravet som innebär att den som tillfrågas att delta i studien 

har rätt att bestämma över sin egen medverkan. Det tredje kravet är 

konfidalitetskravet och rör frågor angående offentlighet och sekretess. Med det menas 

att undersökningsdeltagarnas personuppgifter ska vara otillgängliga för obehöriga att 

nå. Det sista kravet, nyttjandekravet, omfattar att de uppgifter och den information 

som deltagarna lämnar endast används inom ramen för studiens syfte och ändamål 

(2002, s. 7, 9, 12 & 14).  

 

Enligt de forskningsetiska principerna informerade vi först förskolechefer via mail om 

vilka vi var, vad vi studerade och vilket syftet vi hade med vår studie. Information om 

enkäten och observationerna skickades ut som bilaga på mail (se bilaga 3 & 4). 

Vidare informerade vi förskolepersonal om samma uppgifter när vi lämnade ut 

enkäterna och vid observationerna. Vi rättade oss även efter samtyckeskravet när vi 

frågade efter förskolechefers godkännande för att lämna ut enkäter och genomföra 

observationer. Vi respekterade de förskolor som inte ville delta och kontaktade istället 

förskolechefer på landsbygden som gav oss sitt godkännande. Pedagogerna på 

förskolorna hade valfriheten att välja själva ifall de ville delta i enkätundersökningen 

eller inte. Förskolechefen och pedagogerna för de observerade förskolorna beslutade 

att medgivandeblanketter ej behövde delas ut till vårdnadshavare, eftersom det bara 

var förskolans miljö som skulle observeras. Däremot satte båda förskolorna upp 

information om observationen i hallen, för att vårdnadshavarna skulle vara medvetna 

kring varför vi var där och vad syftet var. Gällande den insamlade datan, var allt 

material anonymt och kunde inte kopplas till en enskild person eller förskola. Vi 

hänvisar i vårt arbete endast till “pedagoger” eller till “förskolan” för att 

säkerhetsställa konfidentialitetskravet, och all data kommer efter studien att förstöras. 

Vi informerade deltagarna i samband med utlämning av enkäter, samt vid 

observationerna att den insamlade datan enbart skulle användas till vår studie, enlig 

nyttjandekravet.  
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6. Resultat och analys 
 

I resultat- och analysdelen kommer vi redogöra för anställda i förskolan anser att 

negativ stress hos barn kan yttra sig, samt vilka åtgärder som används för att 

förebygga negativ stress. 

 

6.1 Negativ stress hos barn på förskolan 
 

Överlag så kunde vi utläsa i enkätsvaren att många av pedagogerna kunde se på 

barnens kroppsspråk när de upplevdes ha en hög nivå av negativ stress. Barnen blev 

utåtagerande, aggressiva, oroliga, nedstämda, okoncentrerade och hade svårt att hålla 

fast vid en aktivitet samt sökte närhet till vuxna. Många av pedagogerna uppgav att 

barnen blev osäkra på sig själva och en pedagog lyfte fram att: “Tysta barn blir tystare 

och försvinner i stora grupper”. Andra tecken på barns stress som lyftes fram var 

fysiska besvär som ont i magen och att barnen var tvungna att gå på toaletten ofta. De 

hade problem med att sova, och det fanns mycket känslor som bidrog till konflikter i 

barngruppen. Tabell 1 visar resultatet på en flervalsfråga där pedagogerna fick fylla i 

de situationer som upplevdes som mest stressfyllda för barn i förskolan. Frekvensen 

visar antalet pedagoger som upplever respektive faktor som stressfull för barn. De 

faktorer som pedagogerna ansåg vara mest stressande under dagen, var för hög 

ljudnivå och för många barn per avdelning. De pedagoger som markerade alternativet 

“annat” har angett ljuset, inskolningar, när barn väcks från vilan samt för mycket 

övergångar som stressande faktorer.  

  

Tabell 1. 
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I enkäterna ansåg 54 procent av pedagogerna att stora barngrupper var en orsak till att 

de kände att de inte hann med att se alla barnen. En av pedagogerna menade på: “nej, 

det är så mycket som ska hinnas med under en dag och för många barn i gruppen”. De 

tillfällen som lyftes fram som enklast att “se” alla barn var när barngruppen var 

indelad i mindre grupper och vid vilan, vilket tydliggjordes av en pedagog som skrev: 

“Det är svårt att se alla barnen i helgrupp, vi delar in barnen i mindre grupper för att 

se det enskilda barnet”. En av pedagogerna lyfte fram att: “Man har god överblick och 

märker när något avviker. Men det är svårt att ge så mycket tid som man önskar till 

var och en”, vilket var en åsikt som flera av pedagogerna delade. Många av 

pedagogerna upplevde det som att svårt att hinna med barnens behov, även om de 

kunde se att det var något som inte stämde, en problematik som synliggjordes i ett av 

enkätsvaren var: “Tycker man hinner se vilken stämning barnen befinner sig i men 

svårt att göra något åt det”. 

 

Däremot uppgav 25 procent av pedagogerna att de hann med att se alla barn varje dag 

genom att organisera mindre barngrupper och lugnare stunder. De var lyhörda och 

uppmärksamma på barnens förändrade beteenden och kroppsspråk, och lyfte fram 

åsikter som: “Jag prioriterar barnen framför annat vuxenfix och ser till allas behov, 

inte bara de barn som är bra på att se om sig själva. Alla har behov av att höras.” Små 

barngrupper var den främsta orsaken till att pedagogerna hann med att se alla barn. 

 

21 procent angav att de oftast kunde se alla barnen. Hur dagen såg ut var en faktor 

som spelade in gällande hur mycket pedagogerna ansåg att de hann se alla barn. 

Dagar som ansågs lugna var det lättare att ge mer tid till varje barn, och ett svar som 

lyftes fram i enkäten var: “Det gör man inte varje dag. Lugnare dagar med färre barn 

känns bättre när man hinner prata och vara med alla barn”.  

 

Precis som vi kunde se i enkätsvaren så anser även Ellneby att det är viktigt att 

försöka tolka barns beteende för att kunna se när barn ger uttryck för tecken som kan 

kopplas till stress. Ett förändrat beteende som en ökad aggressivitet, svårt att 

koncentrera sig eller sömnproblem, ska ses som ett rop på hjälp och vara något vi tar 
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på allvar. Vad som kännetecknar stress, är olika hos alla individer men barns reaktion 

på stress är ofta psykosomatiska, och visar sig genom fysiska besvär som problem 

med magen, återkommande huvudvärk, utslag eller eksem. Barn har olika 

förutsättningar att möta stress och barn som öppet visar känslor, har lättare att stå 

emot stress. Vidare menar Ellneby att det idag kan vara svårt att se barns behov, då 

många vuxna upplever en stor stress själva på grund av en större arbetsbörda i 

kombination med för lite tid att varva ner på, och därmed inte alltid har möjlighet att 

se hur barnen egentligen mår (1999, s. 17, 19-20). Barn som inte blir sedda, kan få 

svårt med anknytning och tillit till sin omgivning, enligt det psykosociala 

perspektivet, vilket i sin tur kan leda till misstro och psykisk ohälsa (Evenshaug & 

Hallén, 2001, s. 414).  

 

6.2 Vila, återhämtning och fysisk aktivitet 
 

I vår enkätstudie uppgav 50 procent att det fanns möjlighet för barnen att under dagen 

vila, när de själva kände behov av det. En av pedagogerna menade: “Ja, det finns 

möjlighet i form av lugna aktiviteter barnen själva väljer som ex. spela spel, läsa bok. 

Vi har även läsvila och ibland lugn, avslappnande musik. Vi inför så smått 

sagomassage”.  

 

Resterande pedagoger ansåg att det inte fanns möjlighet för barnen att dra sig undan 

och vila/återhämta sig när de själva kände ett behov av det. Faktorer som spelade in 

var brist på utrymme och för många barn, och flera av pedagogerna menade på att det 

inte fanns någon avskildhet och att rummen var till för alla. Yttre faktorer som raster 

och önskemål från vårdnadshavare spelade också in, och en pedagog förklarade att: 

“Nej, eftersom verksamheten är styrd av personalraster och föräldrars önskemål och 

det finns inte utrymme för att avsätta ett specifikt sovrum”, något som även syntes i 

ett annat svar från en annan pedagog: “Nej, vilan är styrd utifrån föräldrarnas 

önskemål då en del barn inte får sova. Svårt att hålla dem vakna när de inte får sova 

utifrån pedagogers raster”.  
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Under observationerna kunde vi se att förskola 1 hade sovvila för barn i åldern 3-4 

samtidigt som 5 åringarna hade lugna aktiviteter som lägga pussel eller rita, medan 

förskola 2 hade vila där alla barn skulle ligga ned på en madrass och koppla av. 

Resultatet för vår studie visar således att pedagoger utifrån vår enkät och observation, 

hade delade erfarenheter och arbetssätt kring utformningen av vila och återhämtning. 

Däremot angav majoriteten för enkätundersökningen att regelbunden vila/möjlighet 

till att dra sig undan, var en central metod för att minska eventuell stress hos 

förskolebarn. Även utomhusvistelse var prioriterat i stressförebyggande arbeten på 

förskolorna. I tabell 2 synliggörs de olika metoder som förskolorna använde för att 

förebygga stress hos förskolebarn. Pedagogerna kunde fylla i alla de alternativ som 

ansågs passa in i deras verksamhet. Frekvensen anger hur många av pedagogerna som 

ansåg att respektive alternativ passade in i deras verksamhet. 

 

 

Tabell 2. 

 

Utöver vila och utomhusvistelse var det vanligt att ta hjälp av lugn musik medan 

avslappningsövningar som exempelvis massage var lågt prioriterade. Stationslek och 

rutiner var metoder som nämndes under alternativet “annat”, gällande åtgärder för att 

förebygga negativ stress hos barn i förskolan.  
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I tabell 3, som var en flervalsfråga, visas den fysiska aktivitet som allra flesta uppgav 

att barnen mötte mest av. Frekvensen visar hur många av pedagogerna som valt 

respektive typ av fysisk aktivitet. Den mest förekommande fysiska aktiviteten, var 

utelek på gården.  

 

Tabell 3. 

 

Währborg lyfter fram vikten av rörelse för att må bra, och att den fysiska aktiviteten 

är en viktig del i att förebygga psykisk ohälsa (2009, s. 354). För att kunna hjälpa barn 

att hantera eventuell negativ stress, behövs en förståelse för vad som ger en positiv 

inverkan på barns liv. Läroplanen för förskolan menar att det innebär att hitta en bra 

balans mellan fysisk aktivitet, som är nödvändig för att en individ ska må bra, och 

vila, för att ge en möjlighet att kunna bearbeta de intryck och krav som barn möter 

(2016, s. 7). Att arbeta förebyggande och skapa goda rutiner som utevistelse och vila, 

kan ge barn möjligheter till att kunna hantera situationer som upplevs som påfrestande 

(Ellneby, 1999, s. 23-24).  

 

En aspekt vi kunde se utifrån vår observation på förskola 2, var att de prioriterade vila 

och återhämtning, även för de äldre barnen. Det är något som Ingvar och Eldh 

poängterar vikten av, vila bidrar nämligen till att minska barns stressnivåer och 

hjärnan får en chans att återhämta sig (2014, s. 92). På förskola 1 var vila och 

återhämtning för barn i åldern 3 - 5 år istället utformad som lugna aktiviteter där 

pussel och pyssel var i fokus. 
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6.3 Pedagogens roll och förhållningssätt 
 

Det allra viktigaste för att barn i förskolan ska må bra, var enligt enkätundersökningen 

trygghet, som 84 procent lyfte fram. 42 procent ansåg att närvarande pedagoger var en 

viktig del i vad som ses som trygghet för barn i förskolan. Att som pedagog kunna 

lyssna in vad barnen vill säga, vara tydlig och ha ett medvetet förhållningssätt kring 

barns välmående ansågs vara viktigt och en pedagog menade på: “Trygghet som 

innebär en stabil personalstyrka och lagom många relationer”. Pedagogernas 

förhållningssätt och roll var betydande, och pedagogerna i enkätundersökningen lyfte 

fram glädje och en vilja till att lära sig som viktiga aspekter för att utveckla en bra 

verksamhet. I ett av svaren så tydliggjordes vad som ansågs viktigt för att skapa en 

bra förskolemiljö: “Trygghet. Glada, intresserade, busiga, pedagogiska, roliga, 

kunniga vuxna”.  

 

Enligt det psykosociala perspektivet ställs barn inför många vändpunkter i sin 

utveckling, och anknytning till andra lyfts fram som en viktig faktor för barns 

välmående. De behöver känna förtroende till personer i sin omgivning, och tillit till 

omvärlden för att på ett bra sätt kunna hantera de situationerna som de ställs inför. 

Det kan kopplas till vikten av att de möter en trygg miljö som är tydligt strukturerad 

för att kunna utvecklas och må bra (Evenshaug & Hallen, 1992, s. 414; Broberg et al., 

2012, s. 19-21).  

 

6.4 Förskolemiljöns betydelse 
 

Enligt vår enkätundersökning ansåg hälften av pedagogerna att miljön var utformad 

för att möta barns olika behov. Faktorer som nämndes var den fysiska utformningen 

av miljön, som att stolar och bord var låga för att barnen skulle kunna ta sig upp och 

ner själva, och att lokalerna var uppdelade i mindre rum för att barnen skulle kunna 

hitta plats för sina lekar. Miljön blev beskriven som utformad efter bästa förmåga, för 

att tillgodose barns olika behov och att den var under ständig utveckling för att möta 

behoven hos varje barngrupp. En pedagog tydliggjorde vikten av att reflektera kring 
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hur miljön är utformad: “Ja, men den utvecklas ständigt. Barn växer och miljön 

tillsammans med dem”. 

 

Att arbeta flexibelt ansågs också viktigt och många lyfte fram att det gällde att utgå 

ifrån barngruppen i miljöns utformande, “Ja, vi har öppna planlösningar och lokaler 

som går att ändra efter barnens behov med flyttbara hyllor/skärmar på hjul”, som en 

av pedagogerna i enkätstudien uttryckte det. Det var något vi även kunde se i våra 

observationer. Både förskola 1 och förskola 2 hade organiserat miljön med låga hyllor 

och placerat det material barnen fick använda lättåtkomligt i lagom höjd, medan 

exempelvis små pärlor och saxar var placerade högre upp. Även en ateljé med diverse 

material fanns nära till hands för barnen.  

 

I observationerna kunde vi se likheter då lokalerna och planlösningarna innehöll ett 

stort rum samt flera små rum. Inga korridorer fanns, samt en stor hall var tillgänglig. 

Vi kunde se att båda förskolorna hade en soffa, samt flera rumsavdelare och bokhyllor 

för att avgränsa ytor. De flesta rum hade dörrar som gick att stänga och det fanns 

ljuddämpare uppsatta på väggarna. De skillnader vi kunde urskilja mellan förskolorna 

för observationerna, var att förskola 2 hade en annan organisation, där rummen var 

planerade för olika typer av lek och aktivitet, och siffror satt uppsatta på dörren eller 

väggen för att illustrera hur många barn som fick vistas på platsen samtidigt. Förskola 

2 hade även tillgång till ett stort rum som användes till lekhall med material som 

bollar, rep, stege att klättra i, mjuka klossar samt rockringar.  

 

De 50 procent av pedagoger som utifrån enkätundersökningen menade att lokalerna 

inte helt kunde möta barnens behov, ansåg att det var för små lokaler för att alla barn 

skulle få utrymme och miljön var inte tillräcklig. Respondenterna svarade att 

“lokalerna var inte tänkta för att användas till förskola från början” samt “trånga 

utrymmen och svåra att möblera utifrån barngruppen”. Att ha tillgång till ett stort rum 

som inspirerar till motoriska rörelser, kan motverka och förebygga känslor som ångest 

och depressivitet. När barn har utrymme till att röra på sig och svettas, i exempelvis 

en lekhall, utsöndras endorfiner som stimulerar barns välmående och en känsla av 

lycka. Fysisk aktivitet kan även användas som ett förebyggande medel mot 
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koncentrationssvårigheter, på grund av att hjärnans tillväxt stimuleras (Ingvar & Eldh, 

2014, s. 116-117). Ett sådant stort utrymme till rörelse kunde vi identifiera på förskola 

2, och denna typ av möjlighet till fysisk aktivitet kan då fungera förebyggande mot 

ångest, depression samt koncentrationssvårigheter. Fler aspekter på hur förskolans 

miljö kan planeras för att minska koncentrationssvårigheter är genom att pedagoger 

organiserar mindre rum för barn där de har tillgång till att arbeta ifred och ostört, 

vilket förekom både på förskola 1 och 2. 

 
Effekterna av att ha mindre organiserade rum där olika aktiviteter sker, resulterar i en 

lägre ljudnivå och bättre kommunikation mellan barn. När det finns möjlighet att 

stänga om sig, som med hjälp av grindar eller dörrar, blir rummets miljö mindre 

bullrig och stressig än exempelvis vid genomgångsrum (Björklid, 2005, s. 41). Vi 

upplevde att pedagogerna på förskola 2 medvetet hade organiserat stationer och 

anpassat lokalerna för olika ändamål, och därmed utformat verksamheten för att 

tillgodose barns behov. Vi ansåg att det bidrog till en låg ljudnivå under vårt 

observationstillfälle.  

 

Pedagogerna från enkätundersökningen samt observationerna, hade ett medvetet 

förhållningssätt kring placeringen av möbler samt tillgängligt material, vilket är 

viktigt för barns självförtroende enligt det psykosociala perspektivet. Theorell 

beskriver hur det psykosociala perspektivet belyser vikten av att barn självständigt får 

utföra sina vardagliga aktiviteter, genom att exempelvis kunna nå material som pärlor 

och pennor på egen hand (2003, s. 16). Hwang och Nilsson förklarar att inom den 

psykosociala teorin är vuxnas tydlighet kring vad barn får och klarar av att göra 

avgörande för barns initiativtagande (2011, s. 54). Det kunde synliggöras på förskola 

2 genom att pedagogerna hade planerat tydliga och strukturerade regler för varje rum 

och avgränsning, exempelvis genom att begränsa max antal barn per yta och tillåta 

barns ommöblering av materialet såsom madrasser. Björklid menar att barn måste få 

påverka och omkonstruera miljön utefter sina behov för att kunna känna sig trygga 

inom verksamheten (2005, s. 40). 
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För att barn ska få utvecklas i sin takt och ställas inför utmaningar som ger möjlighet 

till lärande, innebär det att den miljö som barn erbjuds blir av största vikt för hur deras 

välmående utvecklar sig, något som även Geoffroy et al. påtalar (2006, s. 609). 

Utformningen av den fysiska miljön ska ske på ett sådant sätt att den inbjuder till 

lärande samt att den ger barn möjlighet att anpassa miljön efter sina behov. Miljön 

måste ge barn möjlighet att få vara ifred, men även vara öppen för vad som kan anses 

vara vild lek. Lokalerna behöver ha tillräckligt med utrymme för att inte skapa en 

stressfull situation, samt att förskolans fysiska miljö ska utformas i samspel med barns 

behov (Björklid, 2005, s. 38; Ellneby, 1999, s. 181).  

7. Diskussion  
 

I vår diskussionsdel redogör vi för hur den negativa stressen kan yttra sig hos barn i 

förskolan, hur pedagoger kan arbeta praktiskt samt hur förskolans fysiska miljö kan 

utformas för att minska negativ stress. 

 

7.1. Hur kan negativ stress hos förskolebarn yttra sig? 
 

Det är tydligt att negativ stress hos förskolebarn ofta kan kopplas till fysisk och 

psykisk ohälsa, något som forskningen som vi tidigare diskuterat i avsnitt 4.1. visar. 

Resultatet från vår enkätundersökning visar att pedagogernas syn på hur negativ stress 

hos barn yttrar sig, visar sig genom barns förändrade beteende. Det kan handla om ett 

utåtagerande beteende, koncentrationssvårigheter, problem med magen samt en 

allmän oro och nedstämdhet. Den långvariga effekten av att vara utsatt för negativ 

stress kan påverka en individs hälsa, något som även Währborg (2009, s. 55) samt 

Lindblad och Lindgren (2009, s. 90-92) lyfter fram i sina studier.   

 

Även Ellneby poängterar att det finns olika stressfaktorer som påverkar barns 

välmående och hälsa i förskolan såsom höga ljudnivåer, stora barngrupper och mötet 

med många människor i deras direkta miljö. Vuxna har ofta för höga krav på barns 

prestationer, vilket kan leda till stress och dåligt självförtroende hos barn. Uppgifter 

ska istället vara utformade efter barnets individuella mognad för att kunna bidra till en 
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positiv utveckling (1999, s. 15-16), och därför bör en förskollärare vara medveten om 

vilka krav barn faktiskt kan uppfatta och hur verksamhetens struktur därefter kan 

utformas för att minska stressfulla situationer på förskolan. Det kan handla om att 

undvika stora samlingar där det kan vara svårt för barn att göra sin röst hörd, dela upp 

barngruppen i mindre grupper, tillräckligt med återhämtning samt möjlighet att prata 

om hur de egentligen mår. Barn kan ha svårt att hantera stressfyllda upplevelser, då de 

saknar den nödvändiga erfarenheten och kunskapen som krävs för att förstå hur de 

bäst bör lösa en svår situation, vilket är i enlighet med det som vi diskuterat i avsnitt 

4.3. De behöver hjälp att lära sig förstå de känslor som kan uppstå och hur de kan 

hantera känslor som känns svåra.  

 

7.2. Vilka tillvägagångssätt kan pedagoger använda för att minska 
negativ stress hos förskolebarn? 
 

Pedagoger verksamma inom förskolan behöver vara medvetna om hur barn som 

upplever negativ stress uttrycker detta, och hur ett arbete för att öka barns 

välbefinnande kan struktureras. Utifrån enkäterna för studien kunde vi se att 

pedagogerna är medvetna om hur negativ stress kan uttrycka sig hos barn, men att de 

själva känner att de finns få resurser för att hantera och åtgärda problematiken. De 

kunde uttrycka att barn lätt blir okoncentrerade och utåtagerande på grund av för stora 

barngrupper, hög ljudnivå och den fysiska miljön, men även att det var svårt att 

påverka. De försökte anpassa verksamheten efter barngruppens behov genom att dela 

in barnen i mindre grupper, organisera vila efter lunch, erbjuda rörelse genom styrd 

aktivitet samt att planera utflykter.   

 

Genom att pedagogerna har ett sådant förhållningssätt har de inkluderat ett 

stressförebyggande arbete i den dagliga verksamheten, vilket är väsentligt för att öka 

barns välmående. Vi är medvetna om att det idag finns få resurser till att göra stora 

förändringar på den fysiska miljön, och att andelen barn per avdelningen är svårt att 

göra något åt, men att pedagogernas inställning och flexibilitet är avgörande för barns 

psykiska hälsa. Vi tror att det handlar om att skapa en lugn miljö, där trygghet och 

glädje står i fokus, oavsett vilka förutsättningar en förskola har. 
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Det psykosociala perspektivet, lyfter fram vikten av barn ges en bra grund för att möta 

de påfrestningar som kan uppstå, samt de krav som finns från omgivningen. Barn 

behöver känna tillit till sig själva och till sin omgivning, för att kunna utvecklas på ett 

bra sätt. Vi behöver vara medvetna om vilka situationer som stressar barn och hur vi 

som vuxna, kan hjälpa dem hantera dessa på. För att barn ska må bra krävs det att de 

får känna att de har kontroll över sin vardag och sådant de kan påverka. De behöver 

känna anknytning till personerna i sin närhet och trygghet i den miljö de befinner sig 

i, något som både Ellneby (1999, s. 40) och Broberg, Hagström och Broberg (2012, s. 

19-21) lyfter fram. Utifrån enkätundersökningen kunde vi utläsa att de faktorer som 

pedagogerna ansåg vara mest framträdande för att skapa en bra förskoleverksamhet, 

var trygghet och närvarande pedagoger. Som pedagoger i förskolan har vi ett stort 

ansvar att se över de val vi gör och hur de kan påverka barnens välmående. Precis 

som Ingvar och Eldh lyfter fram de fem faktorer som är av största vikt gällande barns 

utveckling och välbefinnande; sömn, mat, motion, rutiner samt stress (2014, s. 91), så 

är det viktigt att vi som kommer arbeta inom förskoleverksamheten är medvetna om 

vikten av en bra balans mellan dessa faktorer. 

 

7.3. Hur kan förskolans fysiska miljö utformas för att minska negativ 
stress hos förskolebarn? 
 

Förskolans miljö har en stor betydelse för hur barn mår och hur de kan hantera stress. 

Vi kunde i vår studie se att utformningen av miljön ansågs viktig och att pedagogerna 

gjorde det mesta av det som fanns att tillgå. Enkäterna visade att de hade strukturerat 

miljön, såsom flyttbara rumsavdelare och låga bord och stolar, för att minska de 

faktorer som kunde påverka den negativa stressen. Under våra observationstillfällen 

kunde vi se att pedagogerna hade organiserat den fysiska miljön genom att ha material 

tillgängligt, låga arbetsytor för barns delaktighet, mindre rum och avgränsningar för 

låg ljudnivå samt möjlighet till återhämtning genom soffa och madrasser. Enligt 

Hwang och Nilsson lyfter den psykosociala teorin fram pedagogens förhållningssätt 

för barns möjlighet att kunna utvecklas till självständiga individer. De förklarar att en 

miljö utformad med fokus på delaktighet och tillgänglighet, stärker barns 
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självförtroende och tillit till sin egen förmåga. (2001, s. 54). Även Björklid menar att 

lokalernas utformning har en stor del i hur barn och vuxna mår. Den fysiska miljön 

kan i sig ge en ökad känsla av stress genom att ha dålig planlösning, för små 

utrymmen till antalet barn samt vara utsatt för mycket ljud och dålig luft (2005, s. 38). 

Vi behöver ge barn utrymme att påverka sin vardag och vara medvetna kring hur 

miljöerna påverkar dem. I planerandet av miljön behöver vi ha barns delaktighet och 

tillgänglighet i åtanke, exempelvis kan material som finns högt placerat samt fasta 

möbler som inte går att flytta, vara stressande faktorer för barn. Hwang och Nilsson 

menar att barn som inte har kontroll över sig själv och sin situation, upplever en 

känsla av stress. När barn har möjlighet till att utforska sitt eget initiativtagande kan 

självförtroendet och självkänslan stimuleras, vilket är i enlighet med den psykosociala 

teorin (2001, s. 54).  

 

Vi kunde i vår enkätundersökning se att utevistelse på gården var en av de mest 

förekommande åtgärderna för att minska den negativa stressen. För att barn ska må 

bra krävs det att de vistas utomhus i en välplanerad miljö. Enbart fysisk aktivitet 

räcker inte för att skapa god hälsa utan det är nödvändigt med vistelse i dagsljus för 

att må bra (Söderström et al. 2012, s. 89). Däremot kunde vi se att andra metoder som 

exempelvis avslappningsövningar och massage, var lågt prioriterade, vilket kan ha att 

göra med bristande kunskaper inom området. Vi tror att en förskollärare bör vara 

medveten om olika typer av metoder för att minska eventuell stress hos förskolebarn, 

för att kunna tillgodose alla barns behov samt ha förståelse för betydelsen och 

effekterna av beröring och massage. 

 

Återhämtning och fysisk aktivitet är två viktiga faktorer för att behålla en god hälsa, 

och förskolan har ett stort ansvar att det blir en bra balans mellan vila och verksamhet. 

Vi behöver därmed arbeta aktivt för att skapa bra och välplanerade miljöer som 

erbjuder barnen en god lärmiljö och samtidigt ger möjlighet till att bearbeta de intryck 

som de möts av varje dag. I studien kunde vi se att möjligheten för barn att vila under 

dagen, var begränsad. Vanligtvis hade barnen vila direkt efter lunch i ett rum avskilt 

just för detta ändamål. Sovvila gällde främst de yngre barnen (1-3 år) och läsvila var 

vanligast för de lite äldre barnen (4-5 år). De barn som kände ett behov av att vila 
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under dagen, kunde som regel ta det lugnt en stund, sitta i en soffa eller göra lugnare 

aktiviteter som att läsa eller lägga pussel. Utifrån vår studies enkäter och 

observationer, kunde vi utläsa att pedagogers sätt att organisera barns möjligheter till 

vila och återhämtning skiljer sig från olika förskolor. Det är inte en självklarhet att 

alla barn har tillgång till lugn och ro när de själva känner ett behov av det. Precis som 

Ellneby lyfter fram är det viktigt att avsätta tid för att ladda batterierna (1999, s. 34), 

så det är upp till oss som arbetar i förskolan att ge barn en förståelse för vikten av 

avkoppling, oavsett om det handlar om att sova en stund eller hitta lugnare aktiviteter.  

 

För att kunna hantera den negativa stressen krävs det att ett barn får tillfälle att vila, 

för att kunna bearbeta alla de intryck som de utsätts för varje dag. Dagens samhälle 

ger idag inte samma möjligheter till återhämtning, då vi ständigt ges tillfälle till att 

vara uppkopplade, och kraven blir allt högre på vad en individ ska klara av, något som 

även Währborg lyfter fram (2009, s. 64-65). Barn spenderar allt större tid av sin 

vardag i en pedagogisk verksamhet, där de möter en mängd nya människor som de 

ska förhålla sig till. Ellneby lyfter fram att barn kan behöva vuxnas hjälp för att hitta 

lugn och ro, för att få tillgång till den viktiga återhämtningen (1999, s. 19-20). Alla 

barn vet inte nödvändigtvis hur de ska hitta platser eller en aktivitet där de kan ta de 

lugnt och vila en stund. Samhället idag ställer andra krav och ett ständigt flöde av 

information ger barnen massvis med intryck redan från det att de är små. Vi vuxna 

behöver skydda barnen och ge dem rätt verktyg för att hitta en balans mellan 

aktiviteter och vila. 

8. Slutsats 
 

I studien för vårt självständiga arbete har vi varit medvetna om att inte kunna utgå 

ifrån att alla förskolebarn är stressade och upplever en stressad förskolemiljö. Vi är 

medvetna om att många olika omständigheter spelar in för att barn ska försättas i en 

period av långsiktig, negativ stress, exempelvis för stora barngrupper eller stor 

personalomsättning. Med det menas att barn inte behöver uppleva en långvarig samt 

ohälsosam stress bara för att de uppvisar något stressrelaterat tecken. Däremot vill vi 
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med studien poängtera vikten av att uppmärksamma barns förändrade beteenden och 

synliggöra betydelsen av den pedagogiska verksamhetens utformning. 

 

För att studera verksamheten har vi under de utförda observationerna endast fokuserat 

på förskolans miljö och struktur, utifrån stressrelaterade faktorer som planlösning, 

ljudnivå, barns delaktighet och tillgänglighet samt pedagogisk utformning av miljön. 

Genom observationerna kunde vi urskilja att de båda förskolorna hade likheter som 

flera olika rum, uppdelningar av barngruppen och tillgängligt material. Båda 

förskolorna hade en genomtänkt struktur som fokuserade på ljudnivå, 

kommunikation, koncentration och återhämtning. De skillnader vi uppmärksammade 

var de olika utformningar av vilan, samt olika möjlighet till fysisk aktivitet i stora 

utrymmen. Från arbetet har vi lärt oss vikten av att pedagoger planerar den fysiska 

miljön för att säkerhetsställa alla barns behov. Det är också av allra största vikt att 

hitta rätt metoder för stresshantering, då alla barn har olika förutsättningar och 

erfarenheter. 

 

För att få en djupare inblick i pedagogers tankar kring barns välmående och hälsa i 

förskolan gjorde vi en enkätundersökning med noga utvalda enkätfrågor för att nå vårt 

syfte samt frågeställningar. Genom svaren kunde vi bland annat utläsa hur 

pedagogerna upplever stress hos barn, hur de uppmärksammar barns välmående och 

vad de gör för att förebygga stress hos förskolebarn. Vi blev förvånade över alla 

likheter vi kunde urskilja i svaren, då majoriteten ansåg att trygghet och närvarande 

pedagoger var centralt för barns hälsa och välmående i förskolan. På samma sätt 

ansåg de flesta att stora barngrupper och hög ljudnivå var de mest centrala faktorerna 

som kan stressa barn. Vi förstår att vissa faktorer gällande verksamhetens utformning 

som barngruppens storlek, antalet barn per pedagog eller det övergripande 

förhållningssättet som råder, inte går att ändra men vi tror att anställda inom förskolan 

behöver ha ett flexibelt tankesätt och hitta möjligheter till utveckling. Utifrån vår 

studie har vi därför lärt oss vikten av att som förskollärare aktivt planera, organisera 

och strukturera verksamheten utifrån barns olika behov, där återhämtning och fysisk 

rörelse är viktiga delar för att motverka och förebygga negativ stress hos förskolebarn.  
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För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka effekterna av långvarig 

negativ stress hos förskolebarn. Genom att studera samma förskola och barn, under en 

längre period, skulle vi få mer kunskap kring hur den långvariga, negativa stressen 

kan bidra till somatiska sjukdomar som magont, samt psykiska sjukdomar som ångest 

och depression.  Det skulle kunna ge resultat som visar hur förskolans kvalitét kan 

påverka barns välmående och hälsa negativt i form av långvarig stress.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning  
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Bilaga 2: Reflektionsloggbok 
 
Reflektionsloggbok: Datum:   Tid: 

Beskrivning: Tolkning och reflektion: 

Lokaler och planlösning  

Pedagogisk utformning av miljöerna 

(lugn/vild lek) 

 

Ljudnivå  

Barns delaktighet och tillgång till miljöer  

Tillgång till att ta det lugnt/lugna miljöer  

Antal barn per avdelning/yta  

Utemiljö   
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Bilaga 3: Missivbrev till förskolechef för enkät 
 

Till förskolechefer angående enkäter 

Information om en studie kring stress hos förskolebarn 
 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Vi vill undersöka hur förskolans verksamhet kan utformas för att minska stress hos 

förskolebarn, och hur den eventuella stressen hos barn kan uttrycka sig. Vi tycker att 

det är ett relevant ämne eftersom att samhället idag ställer allt större krav på barn och 

vi tror att det behövs mer kunskap kring hur vi möter barn och stress.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att lämna ut ett enkätformulär till 

anställda inom Ert förskoleområde under vecka 42, vi hämtar sedan enkäten igen efter 

några dagar. 

 

Datainsamlingen kommer att ske någon gång under oktober månad. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter eftersom att enkäten är anonym. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter 

att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Helena Häll, Adjunkt i engelska. 
e-post: xxx 

 

xxx den 10 oktober 2017 

 

Jessica Johansson, e-post: xxx 

 

Michelle Malmros Stenvall, e-post: xxx 

 

 

 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 
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Bilaga 4: Missivbrev till förskolechef för observation 
 

Till förskolechef angående observation 

Information om en studie kring stress hos förskolebarn 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Vi vill undersöka hur förskolans verksamhet kan utformas för att minska stress hos 

förskolebarn, och hur den eventuella stressen hos barn kan uttrycka sig. Vi tycker att 

det är ett relevant ämne eftersom att samhället idag ställer allt större krav på barn och 

vi tror att det behövs mer kunskap kring hur vi möter barn och stress.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att genomföra en observation av 

förskolans miljö och se hur den är anpassad för att möta barns olika behov. 

Observationen kommer endast att ske under en dag på en avdelning, och vi kommer 

enbart att föra anteckningar och finnas med som deltagande observatör.  

 

Datainsamlingen kommer att ske någon gång under oktober månad. Insamlade data 

kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter eftersom att enkäten är anonym. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter 

att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 

handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Helena Häll, Adjunkt i engelska. 
e-post: xxx 

 

xxx den 10 oktober 2017 

 

Jessica Johansson, e-post: xxx 

 

Michelle Malmros Stenvall, e-post: xxx 

 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 


