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Syftet med detta arbete var att studera på vilket sätt skolans organisation samt barns 
närmiljö kan bidra till stress, men även hur skolans personal och vuxna i barns liv, 
aktivt kan arbeta för att förebygga stress. Studien bygger på fem intervjuer med 
vuxna som arbetar med barn i olika sammanhang och under olika förutsättningar 
samt 65 enkäter med barn i År2. Arbetets fokus ligger på barns stress i skolan men 
man kan konstatera att källan till barns agerande i skolan inte alltid behöver finnas i 
skolans verksamhet utan kan ha sitt ursprung i barnens övriga närmiljö. Därför bör 
även närmiljön uppmärksammas för att man ska få en helhetsbild av barnens 
situation. Resultatet i enkäterna visade att barnen hade få eller inga kunskaper om 
stress som begrepp men efter en begreppsförklaring visade sig att många barn själva 
hade upplevt eller sett stress hos personer i deras närhet. Slutsatsen man kan dra 
efter denna studie är att hela barnets miljö påverkar barnet och skolan kan vara en 
bidragande faktor, då eleverna måste skapa och vårda många relationer men även 
hantera de stora barngrupper samt de olika krav som finns i skolan.  

 

Nyckelord: barn, stress, skola



Förord 
 
Vi vill först ge ett stort tack till alla barn som ställt upp i vår enkätundersökning samt 
till deras klasslärare som har låtit vår undersökning ta tid från undervisningen. 
 
Vi vill även tacka klassläraren, biträdande rektorn, specialläraren, psykologen på 
stödcentrum och samhällsvetaren som arbetar för Barnombudsmannen, för att dem 
har tagit sig tid att träffa oss och svara på våra intervjufrågor. 
 
Tack också till vår handledare Tuula Vuorinen som gett oss tips och stöd under 
arbetets gång.  
 
Till sist vill vi även tacka våra familjer, Emil, Felix samt Fredrik, Alexander, Hanna 
som hela tiden funnits där och stöttat oss, även om det blivit många timmar vid 
datorerna. 
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1. Inledning 
Under 2008 kontaktades Bris (2009) 1293 gånger angående stress, en ökning med 
5,9 % sedan år 2007. 84 % var flickor och 16 % pojkar. Dagligen stöter pedagoger på 
barn som inte mår bra och många pedagoger känner att tiden inte räcker till, för att 
se samtliga barn i skolan. Redan under de första skolåren menar skolöverläkaren 
Bråkenhielm (2005) att barn drabbas av huvudvärk, magont och andra stresstecken, 
detta anser han kan bero på att barn har för mycket ansvar. Bris (2009) stärker detta 
när de skriver att stress hos barn har ökat markant idag och detta kan bero på de 
höga krav som ställs på dem, både från skolan och från dem själva. Även 
Barnombudsmannen som vi fortsättningsvis kommer att benämna som BO (2006) 
skriver att vartannat barn anser att de sover för lite och har för mycket krav på sig. 
Barn önskar enligt BO (2003) att vuxna runt omkring dem hade mer tid för dem. Bris 
(2009) skriver att det är många ungdomar som upplever att de inte har föräldrar som 
stöttar eller bryr sig. Levi (2000) styrker detta och skriver att barns stress kan bero 
på att barnet haft dålig kontakt med familjen under de första åren, då tänker han 
främst på kontakten med modern. Levi skriver att enligt statistik drabbas ca 45 000 
barn per år av att familjen splittras, detta för att det är dålig kontakt inom familjen. 
Bris (2009) skriver att 54,5% av alla barn bor i en kärnfamilj. I en undersökning som 
Bris (2004) genomfört med ca 1000 barn, har 7 % av barnen uppgett att de aldrig fått 
en kram av förälder eller annan vuxen. Vart tredje barn känner att vuxna är stressade 
och fyra av tio barn vill ha mer tid tillsammans med sina föräldrar. 
 
I Socialstyrelsens rapport (2009-03-25) skriver de att människan idag lever allt 
längre men att barn och ungas psykiska ohälsa oroar. I artikeln ”Ungdomar mår” 
(2009, se bilaga 1) kritiserar Eskilstuna Kuriren denna rapport för att den låter som 
en ”solskenshistoria”, då den säger att Svensken lever allt längre samt äter och 
motionerar bättre. Statistiken visar dock en mörk bild då stress och antalet självmord 
hos ungdomar har ökat. Kritiken handlar om att Socialstyrelsens rapport inte 
framhäver tillräckligt tydligt varför ungdomar mår sämre och vad det beror på. De 
menar att det finns många orsaker och en orsak kan vara stress, de ger tips på hur 
ungdomar kan hantera detta genom att börja med att sänka kraven på sig själva. 
 
Enligt Bris (2003) och Folkhälsoinstitutet (2009) har antalet unga som vårdats för 
självmordsförsök ökat starkt sedan år 2001-2002, detta gäller främst flickor i 
åldrarna 15 till 19. Vad beror detta på? Deras tankar startade inte i den åldern utan vi 
anser att vuxna måste ge sig på de problem som uppstår redan i tidig ålder. Enligt 
undersökningar som Bris (2003) genomfört, handlar det om att barns föräldrastöd 
har blivit sämre under åren, mer bråk i hemmet, för höga krav, ensamhet och för 
mycket stress eller mobbning i skolan. FN:s barnkonvention (2009) tar upp att barn 
har rätt till att växa upp i en familjemiljö som är omgiven av lycka, kärlek och 
förståelse. Vi anser att det är föräldrars uppgift att se till att deras barn sätts i första 
hand och mår bra. Det är även viktigt att poängtera att allt som sker i barnens 
omgivning påverkar barnens vardag, där skolans struktur och personal har en 
betydande roll. 
 
Skolbarns stress existerar, därför anser vi att det är av stor vikt att belysa områdets 
stressorer, det vill säga olika faktorer eller situationer som kan påverka barns vardag. 
Det är även viktigt att belysa hur vuxna kan upptäcka samt förebygga dem hos barn. 
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Det är betydelsefullt att lyfta fram barnen och deras tankar, då barn och vuxna inte 
alltid blir stressade i samma situationer och av samma faktorer. Många pedagoger 
som vi mött är stressade under sin arbetsdag då till exempel konflikter, möten, 
förberedelser och arbetsrelationer kan vara krävande. Det är allmänt känt att dagens 
samhälle har förändrats, det ställs större krav på skolan och om pedagoger är 
stressade, påverkar det barnen. För att lära oss hantera vardagen anses det vara 
lärorikt att se stress utifrån ett större perspektiv för att få en djupare förståelse om 
stress i sin helhet.  
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att studera på vilket sätt skolans organisation samt barns 
närmiljö kan bidra till stress, men även hur skolans personal och vuxna i barnens liv 
aktivt kan arbeta för att förebygga stress hos barn. 
 
1.2 Forskningsfrågor 
Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet. 
 
* Vilka faktorer kan bidra till att barn känner stress i skolan?  
  
* Hur kan pedagoger och andra vuxna i barnens liv? upptäcka, arbeta samt förebygga 
stress hos barn?  
 
2 Litteratur  
Litteratur avsnittet inleds med en historisk bakgrund till stress som fenomen samt en 
kort sammanfattning av vad stress innebär och hur kroppen reagerar när individen är 
stressad. Därefter belyses skillnaden mellan barn och vuxnas stress. Efter det avslutas 
litteraturgenomgången med att gå in på vad som kan stressa barn i samhället, 
hemmet och skolan. Även hur barns stress kan yttra sig samt hur man som pedagog 
kan arbeta för att förebygga stressen.  
 
2.1 Stress ur ett historiskt perspektiv 
Währborg (2002) menar att så länge som det har funnits liv på jorden har det även 
funnits sjukdomar och ohälsa av olika slag. Varje tidsepok har haft sjukdomar och 
hälsorisker som är karaktäristiska för just den tidsepoken. Även om människor i dag 
har lärt sig mycket om olika sjukdomar och deras orsaker, kommer man aldrig kunna 
utrota dessa hot mot vår hälsa. Forskaren menar att samtidigt som människan lyckas 
bemästra ett flertal hälsorisker uppkommer det nya outforskade. Yttre miljön utgör 
hot mot vår hälsa på ett eller annat sätt. Währborg betonar även att vår personlighet 
och livsstil kan leda till ohälsa och vissa sjukdomar. Han utgår ifrån ett biologiskt 
perspektiv då han säger att det tar lång tid att anpassa och förändra människans 
biologiska uppbyggnad. Ser man på människan ur ett biologiskt perspektiv så är 
människan anpassade till att leva som fiskare eller jägare och är biologiskt rustade för 
att hantera prövningar som är relaterade till dessa områden. Under de senaste 
årtusendena har det skett stora förändringar i vår yttre livsmiljö och detta utsätter 
oss för helt nya påfrestningar som människan biologiskt inte är anpassade för. 
Währborg anser att globaliseringen och den moderna teknologin i vårt 
informationssamhälle har ändrat karaktär på människans livssituation och därmed 
på hälsoriskernas skepnader. Assadi och Skansén (2000) skriver att människan ofta 
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talar om stress som dagens nya stora samhällssjukdom men forskarna menar att 
stress är inget nytt fenomen utan det har funnits genom alla tider. Stressreaktionen 
är en naturlig del av livet och är människokroppens sätt att skärpa sin fokus och 
förbereda sig på handling. Frankenhaeuser och Ödman (1983) menar att det ställs 
höga krav på människan som lever i dagens samhälle. Kraven leder till att 
människokroppen känner stress och reagerar på samma sätt som den alltid har gjort. 
När våra förfäder kände stress förberedde de sig på flykt eller kamp och tack vare det 
menar Levi (2000) att vår art överlevde. Dessa reaktioner får man än i dag men de 
passar inte in i vårt moderna samhälle. För att tydliggöra detta skriver Währborg 
(2002) att problem med datorn kan uppfattas lika hotfullt som att möta en björn i 
skogen, men nu hjälper inte de biologiskt inprogrammerade reaktionerna. 
Frankenhaeuser och Ödman (1983) frågar sig hur länge den uråldriga människan kan 
fortsätta utvecklas i detta tempo innan gränsen är nådd och vad händer när 
människan har nått toppen på sin kapacitet?  
 
2.2 Stress 
Det var så sent som år 1936 som begreppet stress myntades av forskaren Hans Selye 
(1984). Innan dess användes ordet psykosomatisk, som var ett mer begränsat 
begrepp med fokus på hjärnan (Währborg 2002). Utmattning, utbrändhet, fysisk 
eller psykisk påfrestning, jäkt eller nervositet är några av de ord som förklarar 
begreppet stress i Bonniers svenska ordlista (1994), Sjukvårdsrådgivningen (2007) 
och Währborg (2002). Sjukvårdsrådgivningen (2007) anser att stress är svårt att 
beskriva då människan upplever och reagerar på stress olika, men de beskriver stress 
som en reaktion på obalans mellan krav och individens förutsättningar. 
Frankenhaeuser och Ödman (1983) anser att människor reagerar utifrån de psykiska 
och fysiska förhållanden som individen befinner sig i. Hur de olika förhållandena får 
vår kropp att reagera, menar forskarna beror på vad människan har för medfödda arv 
samt hur vår sociala miljö format individen under uppväxten. En situation kan även 
upplevas olika beroende på när i livet man utsätts för den. Borelius och Bloom (2002) 
och Levi (2000) menar att stress uppstår när kroppen utsätts för påfrestningar, 
obehagliga upplevelser eller krav som individen inte kan styra över i omgivningen och 
relationer. Währborg (2002) anser att stress idag har blivit lite av ett modeord som 
beskriver vår tid. De flesta barn och vuxna har dock en egen uppfattning av vad stress 
betyder. Han påpekar att det egentligen inte finns någon specifik definition av ordet 
stress, för begreppet stress är stort och bör oftast förtydligas med ytterligare 
förklaringar.  
 
2.2.1 Positiv och negativ stress 
Dahlkwist (2004), Levi (2000) och Sjukvårdsrådgivningen (2007) skriver att 
människan måste ha i åtanke att stress är en naturlig reaktion och en viss mängd 
stress är positiv stress, då den får oss motiverade att orka mer samt prestera bättre. 
Assadi och Skansén (2000) menar även att stress kan ge oss viljan, drivkraften att 
genomföra olika saker. Men de tar även upp att för mycket positiv stress kan leda till 
negativ stress då det blir för mycket att hinna med. Forskarna tar upp att individens 
attityd till livet påverkar hanteringen av stressorer som individen kan möta. Med en 
negativ inställning kan det bli svårare för den enskilda personen att bearbeta stressen 
och påfrestningarna. Kraven kan bli större än vad personen klarar av, vilket Assadi 
och Skansén menar kan skapa negativ stress.  
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2.3 Kroppens reaktioner  
Ellneby (1999) och Folkhälsoinstitutet (2009) tar upp att ohälsan idag främst handlar 
om psyko-,  emotio–  och sociosomatiska sjukdomar som oro, ångest, nedstämdhet 
och sömnbesvär hos både vuxna och barn. Vår kropp är inte anpassad för detta och 
det leder till att människan kan gå omkring med förhöjda stresshormonnivåer. 
Frankenhaeuser och Ödman (1983) skriver att när de primära (till exempel mat, syre, 
vatten) och sekundära (till exempel sömn och omsorg, kärlek) behoven fungerar går 
det att mäta kroppens reaktioner och på så sätt få reda på hur stressad en person är. 
Detta mäts genom stresshormoner, blodtryck, puls och elektriskt hudmotstånd. 
Enligt Sjukvårdsrådgivningen (2007) mår individen bäst när kroppens funktioner är i 
balans. Detta är dock svårt då vårt samhälle och individen befinner sig i ständig 
förändring.  
 
Selye (1984) berättar om att det finns tre generella faser som de flesta går igenom vid 
fara: alarm, motstånd och utmattning (G.A.S, the General Adaptation Syndrome). 
Alarm handlar om att kroppen gör sig redo för kamp eller flykt. Sjukvårdsråd-
givningen (2007) förklarar att när hjärnan upptäcker en fara, agerar den genom att 
ge signaler till hjärtat som börjar slå snabbare. Kroppens muskler spänns och 
adrenalin rinner ut i blodet så att kroppen reagerar fortare samt orkar mer. Kroppen 
skickar då ut impulser genom vårt stressystem i kroppen som består av nerver och 
hormoner. Det sympatiska nervsystemet och binjurarna är de organ som först och 
främst får kroppen att reagera. Binjuren tillverkar stresshormonerna adrenalin, 
noradrenalin och kortisol. Det sympatiska nervsystemet är inget människan kan 
kontrollera själv utan är kroppens så kallade autonoma (självständiga) nervsystem. 
När en individ blir stressad skickas det ut nervimpulser från hjärnan längs med 
ryggraden och ut till kroppens organ, vilket kan leda till smärta. 
Sjukvårdsrådgivningen (2007) menar att om kroppen under en längre tid utsätts för 
stora belastningar som den inte klarar av att balansera upp, blir stressen 
överväldigande och människan orkar inte kämpa utan tar till flykt. Då kan individen 
känna sig uppgiven, fientlig eller deprimerad med mera. Den andra fasen enligt Selye 
(1984) är motstånd, då försöker kroppen anpassa sig. Antingen klarar kroppen av 
detta eller går in i den tredje fasen, utmattning. Då börjar kroppens energi att ta slut 
och Levi (2000) samt Selye (1984) beskriver att i extrema fall kan intensiva 
stressreaktioner leda till dödsfall. Frankenhaeuser och Ödman (1983) menar att 
stress berör både kropp och själ, detta påverkar vårt beteende. Enligt Bodin (2001) 
måste varje person försöka hålla sin stress på en rimlig nivå så att inte stressen styr 
livet, utan individen själv. 
 
2.3.1 Hos barn 
Währborg (2002) skriver att forskare idag vet att barn kan bli stressade och att deras 
stress har en betydande roll, när det gäller utvecklingen av ett flertal sjukdomar som 
utvecklas hos dem i vuxen ålder. Det tog relativt lång tid innan man började forska 
om barns stress och kunskaperna om stressfaktorer i barnens liv är relativt 
begränsade. Detta beror bland annat på den etiska aspekten. Det är svårt att göra 
studier med barn då ett blodprov kan orsaka barnen smärta och eventuellt mer stress. 
Forskaren menar att i de flesta fall när det gäller forskning kring barn och stress, 
genomförs de efter att någon har sett eller misstänker stress hos ett barn. Detta gör 
att forskare måste se tillbaka i tiden och på så sätt försöka lösgöra problemets 
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beståndsdelar och hitta en orsak till stressen. Detta arbetssätt försvårar 
möjligheterna att finna en lösning då fler barn kan ha känt eller upplevt samma sak 
utan att påverkats. Währborg menar att de barn som inte påverkades på samma sätt 
syns inte i statistiken och det kan göra att forskare drar fel slutsatser. Miller (1982) 
generaliserar och skriver att det är helt nytt för vuxna att barn kan bli stressade. Hon 
anser att vuxna förr såg barndomen som trygg och bekymmerslös men påpekar att 
vuxna idag ser på barn på ett annat sätt, många vuxna har en förståelse över att måste 
ta barnen på allvar och lyssna på vad de i själva verket säger. Borelius och Bloom 
(2002) menar att barn måste ses som specifika individer och en del barn tål relativt 
mycket stress medan andra klarar av mindre påfrestningar. Vuxna måste även ha i 
åtanke att flickor och pojkar påverkas olika. Frankenhaeuser och Ödman (1983) 
menar att pojkar har högre pådrag av stresshormoner och därför sliter de mer på sin 
kropp gentemot flickor, fast de utsätts för samma påverkan. Währborg (2002) tar 
även upp att dagens sjukdomar som blir mer och mer synligt till exempel fetma som 
inte alltid beror på överkonsumtion utan kan orsakas av stress. Man måste således se 
till individens kontext och ibland leta djupare efter orsaker. Elkind (1984) förklarar 
att stress kan leda till att ett barn blir underviktigt eller överviktigt därför att 
energiförbrukning används annorlunda. Om barn hetsas mycket under barndomen 
kan barnets beteenden vara kvar när barnet utsätts för stress som vuxen. 
 
2.4 Stressorer hos barn 
I detta avsnitt redovisas stressorer som finns i barns vardag. Med fokus på stressorer 
som finns i samhället, familjen samt i skolan. Då stress i alla miljöer kan påverka 
barns vistelse i skolan.  
 
2.4.1 Vuxna och familjen 
Borelius och Bloom (2002) samt Ellneby (2005) menar att dagens samhälle 
innehåller många stressmoment för vuxna och detta påverkar barn. Ellneby ser 
därför att vuxna måste bearbeta sin egen stress innan de kan hjälpa barnen, då 
vuxnas attityder och beteenden sprider sig till barn och kan få dem att känna och göra 
lika. Hon anser också att det är vuxna som är de största stressorerna för barn när de 
ställer för höga eller felaktiga krav på barns prestationer. Här lägger även Währborg 
(2002) vikt vid att vuxnas, framförallt föräldrarnas, krav på barnen måste reduceras. 
Både Dahlkwist (2004) och Miller (1982) anser att barns stress kan bero på att barn 
har för stort ansvar och för att barn har svårare att påverka och förändra sin 
situation.  
 

Det är vi vuxna som orsakar stress hos barn!  
Det är vi vuxna som kan ändra på det!                         (Ellneby, 1999 s.36) 

 
Ellneby (2005) menar vidare att vårt samhälle är uppbyggt på så sätt att människan 
är beroende av informationsflödet som datorn och TV ger oss. Författaren anser att 
många föräldrar stimulerar och ställer höga krav på sina barns datakunskaper. 
Många vuxna anser att barnen inte lär sig tekniken tillräckligt fort och uppmanar till 
snabbare inlärning. Ellneby (2005) anser att tekniken berövar barn deras nattsömn 
och Borelius och Bloom (2002) menar att för ca 20 år sedan kröp familjen upp i 
soffan för att slappna av på kvällen medan man idag stimuleras av TV, radio eller 
dator. När barnens kroppar behöver varva ner och vila fortsätter stimulansen. Därför 
blir det svårt för barnen att slappna av och somna när det är läggdags. Borelius och 
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Bloom (2002) menar att sömnen är avgörande för vår stresshantering och 
återhämtning. Trenden som innebär att barnen sover allt mindre gör så att många 
barn lever på sparlåga. 
 
2.4.2 Skolan 
Enligt BO (2003) är negativ stress något som fler och fler barn känner av och när de 
själva ska beskriva stressen i skolan tar de bland annat upp arbetsmiljö, skolmåltider 
och mobbning. BO (2006) har även fått fram att det som stressar barn mest, är när 
det inte finns lugn och ro i klassen. Enligt barnen bidrar skolan till stress genom för 
korta raster, kort tid för ombyte i samband med idrotten, bråk eller höga ljudnivåer. 
BO (2001) skriver även att skolluncherna är en situation där höga ljudnivåer ständigt 
förekommer och att flera barn får dela på ett mindre utrymme. Bråkenhielm (2005) 
kritiserar skolluncherna då tiderna att äta och ha rast är orimligt korta. Ibland kan 
barn tvingas äta lunch alldeles för tidigt då det är många sittningar eller endast ha 20 
minuter på sig i matsalen och detta menar Bråkenhielm är absurt. För att klara 
skolans krav menar BO (2001) att barn inte ska behöva slänga i sig maten utan alla 
ska få sitta i lugn och ro och inte vara oroliga att tid eller mat tar slut. Men buller är 
inte endast störande vid lunchen utan Währborg (2002) menar att det stör barnen 
under hela dagen. För höga ljudnivåer kan leda till att barnen får koncentrations-
svårigheter vilket i sin tur kan leda till förhöjt blodtryck eller hörselskador. Han 
menar på att bullret kan bero på för stora grupper, dålig miljö eller för få vuxna som 
sänker barnens ljudnivå, vilket kan leda till att barn blir stressade. Währborg påpekar 
att vissa barn är känsligare och har svårt för många relationer och därför bör 
klasserna hållas små och stabila. Trafikbuller är ett annat slags buller som 
Socialstyrelsen (2009-03-12) vill göra oss uppmärksamma på i sin rapport, då det 
kan vara skadligt för barns hälsa. Vuxna bör ha detta i åtanke, då många skolor är 
placerade vid trafikerade vägar. Ellneby (2005) menar att det är samhället som bär 
stor skuld till barnens stress. Dels för att samhället styr över barngruppernas storlek, 
resurshjälpen samt antalet vuxna per barn men också för att samhällets tempo i sig 
har ökat. Samtidigt menar Ellneby att stora barngrupper bidrar till att barn tvingas 
bli självständiga då inte lärare hinner med alla. 
 
Ellneby (2005) och Währborg (2002) poängterar att relationer är viktiga för barn. 
Währborg menar att det inte bara är relationen i sig som är betydelsefull, utan även 
barns tankar och föreställningar kring relationen som kan upplevas stressande. 
Vuxna måste ha i åtanke att barn ibland lever i en fantasivärld och att den är 
betydelsefull för dem i många situationer. Han poängterar att när förutsättningarna 
för relationerna förändras kan stress uppstå vid till exempel byte av lärare eller 
klasskompisar. BO (2006) och Ellneby (2005) anser att rädslan för konflikter och 
mobbning är det mest stressande för barn i skolans miljö. Barn vill känna sig 
accepterade av både andra barn och vuxna. Ellneby tar speciellt upp den mobbning 
som kommit under senare tid, cybermobbning. Den är extra svår för vuxna att 
upptäcka och sker via sms, nätet eller chatt och följer med barnen överallt. Ellneby 
menar att det idag finns många skolor som är underbemannade vilket gör det svårare 
för vuxna att se och hjälpa. Detta kan leda till sjukskrivningar och det påverkar barn, 
då nya relationer måste skapas. Nilsson (2003) anser att dagens målstyrda skola och 
dess försämrade ekonomi gör att skolan är förändrad genom att lärare har mer press 
och mindre tid.  
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Elkind (1984) skriver även att stress kan uppstå när vuxna hetsar barn att gå från ett 
arbetsområde till ett annat och att barnen aldrig får känna att de avslutat något. Även 
Währborg (2002) går in på att när barn inte har kontroll över sin egen tid, kan de 
känna frustration. Lpo 94 (2009) skriver ”genom att delta i planering och utvärdering 
av den dagliga verksamheten/…/ kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 
inflytande och ta ansvar” (s. 7). Bråkenhielm (2005) opponerar sig emot detta och 
säger att skolan idag är för modern och saknar tydlig struktur. Han menar att barn 
blir stressade när de blir osäkra och får för mycket ansvar som att göra egna 
planeringar och utvärderingar. En annan faktor anser han kan vara att de sitter vid 
bord istället för bänkar då barnen mister koncentration när de måste hämta och 
lämna arbetsmaterial. 
 
Det är allmänt känt att barn har höga krav på sig från många olika håll. Währborg 
(2002) menar att många barn har prestationskrav på sig själva men krav kommer 
även från lärare och övrig skolpersonal, detta kan leda till kronisk stress. Ellneby 
(2005) lägger även uppmärksamhet på den konkurrens som finns i skolan och menar 
att även det kan vara en bidragande faktor. Elkind (1984) anser att personalen måste 
tänka på att kraven på barns mognad ökar. Även om barn kan se ut och bete sig som 
vuxna, bör de fortfarande behandlas som barn. Enligt Miller (1982) och Währborg 
(2002) skapar skolan stress hos barn genom att ge dem prov men Miller (1982) 
påtalar att prov inte alltid är negativt då det ger pedagoger och barn en överblick över 
vart de befinner sig.  
 
2.5 Barns tecken vid stress 
Ett barn kan bete sig på många olika sätt och Miller (1982) påpekar att ett tecken på 
stress inte behöver betyda att barnet är stressat. Barn behöver oftast visa flera tecken 
för att omgivningen ska kunna relatera det till stress. B0 (2003) skriver att när barn 
känner stress, beskriver de själva att de får ont i huvudet, ont i magen, har svårt att 
koncentrera sig eller svårt att sova. Ellneby (2005) och Miller (1982) styrker barnens 
svar och kompletterar med andra tecken som man kan se hos barn vid en längre 
period av stress, exempelvis mardrömmar, depression, aggressivitet, hyperaktivitet, 
skolk/fusk, dålig eller omåttlig aptit, passivt undandragande/utåtagerande eller 
problem med att hinna till toaletten.  
 
2.6 Motverka och förebygga stress hos barn 
Under detta avsnitt berörs vad vuxna, familjen, skolan och barn kan göra, för att 
minska eller förebygga den stress som finns i barns vardag. 
 
2.6.1 Vuxna och familjens betydelse 
Bris (2004) skriver att 10 % av de 80 000 barn som deltagit i deras undersökning 
uppger att de inte har någon vuxen att vända sig till när de är ensamma och ledsna, 
lika många uppger också att de känner att de inte blir tagna på allvar. I en annan 
undersökning som Bris (2004) genomförde med ca 1000 barn svarade sju av tio att 
deras föräldrar eller andra vuxna lyssnar och hjälper dem. Ellneby (2005) anser att 
det är viktigt att barn blir hörda oavsett om vuxna anser att det barnet säger bara är 
nonsens. Ellneby (1999) trycker även på att det som stressar en vuxen behöver 
nödvändigtvis inte stressa ett barn och tvärtom. Vuxna måste hjälpa barnen att må 
bra och det gör de enligt Miller (1982) genom att få barn att tro på sig själva och låta 
dem ta ansvar utefter deras förmåga. Elkind (1984) tar upp att barn vill ta ansvar och 
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hjälpa till, vilket dem bör få göra, då det ger dem en delaktighetskänsla samtidigt som 
de växer som individer. För barn är hjälpandet en lek, men det får inte överstiga 
barns mognad och kapacitet. För att bibehålla det hjälpsamma barnet menar Elkind 
att det är viktigt att vuxna visar sin uppskattning, annars kan hjälpen upphöra.  
 
Miller (1982) anser att föräldrar och vuxnas attityder avgör hur barnet uppfattar våra 
beslut och regler. Det är dem som lägger grunden för hur barn upplever sig själva och 
situationerna de hamnar i, samt hur de ska ta sig ur de negativa situationerna. 
Ellneby (2005) skriver att om ett barn bemöts på ett trevligt sätt, kan barn lättare 
vara trevlig och dennes välmående blir bättre. Levi (2000) och Miller (1982) skriver 
att alla individer behöver känna sig betydelsefulla och omtyckta för då ökar 
individens självförtroende. Barn som har självförtroende och grundtrygghet har 
lättare att kontrollera och hantera stress. Dahlkwist (2004) tar även upp att det är 
viktigt för kropp och själ att individen har livsglädje och poängterar att skrattet kan 
vara en källa till god hälsa. 
 
Miller (1982) anser att vuxna måste inse att stress inte bör uteslutas från barns 
vardag då stress är viktigt för barn, de kommer i kontakt med det dagligen. Vuxna bör 
istället känna till vad som orsakar stress i barns omgivning och undanröja de onödiga 
faktorerna. Miller anser också att vuxna bör hjälpa barn att förstå stress och få dem 
att hantera den. Enligt BO (2007) kan vuxna minska barns stress genom att hjälpa 
dem att upprätthålla goda kamratrelationer samt ha en meningsfull fritid. Men inte 
för många olika aktiviteter utan se till så att barn upplever dem roliga. BO menar att 
många barn har fullt upp på fritiden, vilket kan skapa stress medan anda barn inte 
kan ha några aktiviteter alls för att de har dålig ekonomi eller liknande. Assadi och 
Skansén (2000) och Sjukvårdsrådgivningen (2007) tar även dem upp att stress kan 
uppstå om individen blir överstimulerad men även vid understimulans när det är 
brist på utmaningar. 
 
BO (2007) skriver att vuxna är viktiga, för relationen mellan barnet och föräldrarna 
har stor betydelse för hur motståndskraftiga barnen blir mot stress. Bråkenhielm 
(2005) tar upp att idag hinner familjen inte med varandra utan de stressar ofta från 
det ena till det andra. Familjen måste därför värna om de stunder de har 
tillsammans. Vissa barn klarar stress bättre och enligt Miller (1982) beror det på att 
dessa barn är individualister och säkra på sig själva. Detta menar forskaren beror på 
att ett barn som får mycket kärlek, är ett barn som mår bra. Familjen har därför en 
viktig uppgift, att ta hand om varandra och lära varandra hantera stress. Elkind 
(1984) anser att vuxna måste vara tydlig, så att barnet uppfattar vad de vill förmedla, 
samt lyssnar och visar barnet respekt. Währborg (2002) skriver att barn behöver 
trygghet i familjen och skolan, det som drabbar familjen och skolan påverkar även 
barnet. 
 
Ellneby (2005) tar upp att barn behöver uppleva olika saker och använda alla sina 
sinnen, vara fysiska och leka mer än vad barn gör idag. Hon anser att datorn lockar 
mer än skogen. Hjärnan utvecklas beroende på hur den används och som förälder bör 
man därför ha uppsikt över vad barnen gör vid datorn. Borelius och Bloom (2002) 
anser att familjen bör umgås mer tillsammans utan varken dator eller TV. Elkind 
(1984) anser att TV hetsar barn genom att den lägger beslag på barnens tid att leka. 
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Ellneby (2005) anser inte att det är fel att använda datorn men vuxna måste hjälpa 
barnet att balansera användandet, så att den är en tillgång och inte en stressor.  
 
2.6.2 Skolans betydelse 
Precis som Borelius och Bloom (2002) tidigare påpekat behöver barn omsorg av 
familjen, men det är även viktigt att skolan visar omsorg. Ellneby (2005) anser att det 
är betydelsefullt att ha klara och tydliga regler för att det är något som barn mår bra 
av. För få regler och rutiner i skolan menar Ellneby gör att de blir oroliga och 
stressade. Barn kan i dessa situationer känna sig mindre älskade, de flesta barn ser 
gränser och regler som en bekräftelse på kärlek. Nilsson (2003) anser att när barn 
känner delaktighet, ökar arbetsglädjen och därför ska skolan skapa mer utrymme för 
diskussion. Miller (1982) tar upp detta och säger att när lärare och barn arbetar 
tillsammans kan de diskutera mycket och försöka dämpa ner konkurrensen som 
ständigt pågår mellan barn. Det går att förebygga genom att till exempel arbeta med 
grupparbete. Elkind (1984) anser att om samhället i stort lättar på kraven på skolan, 
lättar även kraven på barnen. Ett sätt att lätta på kraven är genom lek, Elkind lägger 
vikt vid att barn ska få leka. Leken hjälper barnet att bearbeta stress och forskaren 
menar även att det är i leken som den viktiga inlärningen sker. Det är även något 
Lpo94 (skolverket, 2009) menar när de skriver att lek tillhör det aktiva lärandet. 
 
BO (2006) skriver utifrån en av deras studier att om barn själva kunde förändra i 
deras vardag så skulle de bland annat vilja ha färre läxor och prov, lägre krav från 
lärare, bättre planering från lärare, känna sig tryggare i skolan, bättre arbetsmiljö, 
längre raster och lugnare arbetsmiljö. Barnens åsikter kan även styrkas av Nilsson 
(2003) som menar att skolan måste förbättra miljön för barnen, för det bidrar till att 
deras hälsa och studieresultat förbättras. Ett sätt att förbättra barns miljö är att 
minska på det höga bullret som kommer från omgivningen. För hög bullernivå stör 
inlärningen, skapar sömnsvårigheter och kan leda till stressrelaterade tecken, detta 
har konstaterats av Folkhälsoinstitutet (2007). Kommunerna har kommit en bit på 
väg, då de nu har startat ett samarbete med Vägverket för att minska trafikbullret i 
samhället. 
 
Skollunchen är en tidpunkt där många barn känner oro, obehag och Ellneby (2005) 
anser att måltiderna ska vara trevliga, lugna, och behagliga. Pedagogerna ska hinna 
med att se varje barn och därför måste skolan försöka underlätta denna situation. 
Ellneby tar även upp att om pedagogen har mindre barngrupper så får varje barn mer 
uppmärksamhet samt att arbetet blir mer effektivt genom att disciplinproblemen blir 
färre, ljudnivån blir lägre och alla barn får den hjälp de behöver. BO (2007) tar upp 
att barn måste få tillgång till fler yrkesgrupper inom skolans verksamhet så att de har 
någon att tala med om det inte fungerar med klassläraren. Ju fler vuxna som finns i 
barns närhet, desto lättare blir det att uppmärksamma om någon inte mår bra och 
själv inte tar initiativ till kontakt.  
 
2.6.3 Barnets betydelse 
Sjukvårdsrådgivningen (2007) anser att människan måste förstå varför han/hon är 
stressad, för att kunna hantera och bearbeta stressorerna. För att minska och 
förhindra stress måste individen även enligt Frankenhaeuser och Ödman (1983) ta 
kontroll över sitt liv och sina handlingar. Det är grundläggande att varje person själv 
bestämmer över sitt liv så att man inte känner hjälplöshet. Forskarna menar att det 
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lönar sig att ta egna initiativ. Miller (1982) skriver att barn har svårare än vuxna att 
undanröja stressfaktorer men att de försöker kringgå dem så mycket som möjligt. Ett 
sätt är att koppla av, barn kopplar inte av på samma sätt som vuxna, utan barn finner 
ro när de sitter vid TV:n men får då ofta höra av sina föräldrar att de bara slösar tid. 
Ellneby (2005) menar däremot att TV/datorn skapar stress i barns liv och att 
stimuleringen av deras hjärnor ofta sker på kvällen, när det är dags för barnen att 
koppla av. Överstimulerade barn menar Ellneby kan ha svårt att varva ner och somna 
och sömnbrist i sig kan leda till stress. 
 
Nilsson (2003) och Sjukvårdsrådgivningen (2007) anser att barn måste motionera, 
sova tillräckligt, äta nyttigt och regelbundet för att orka med skolan. Motion ger barn 
kraft till att vara delaktiga i skolan och de kan få ett bättre socialt beteende vilket 
underlättar deras stresshantering. Nilsson (2003) anser att barns 
koncentrationsförmåga ökar genom fysisk aktivitet och menar att de barn som 
idrottar blir sällan deprimerade och är mer stresståliga. Enligt Lpo94 (Skolverket, 
2009) ska skolan sträva efter att alla barn ska få någon form av fysisk aktivitet under 
skoldagen. Nilsson (2003) anser att dessa förutsättningar leder till bättre attityd mot 
sig själv, andra och skolan. Även Borelius och Bloom (2002) tar upp att motion är en 
bidragande faktor till att barn blir mer motståndskraftiga mot stress och det gynnar 
även deras inlärning. Levi (2000) menar att varje individ bör motionera för att 
förbränna den energiuppladdning som stress skapar. Man bör även träna 
avslappning, för på så sätt lär individen känna sina muskler och kan lättare ladda sina 
batterier vilket även Bodin (2001) tipsar om. Men det är inte heller alltid enkelt att 
hjälpa ett barn, Bodin anser att barnet själv måste vara positivt inställd mot 
situationen för annars tar den inte till sig på rätt sätt.  
 
2.7 Sammanfattning av litteratur 
Stress kan sammanfattas genom att det är något som alla upplever, oavsett ålder, kön 
och bakgrund. Det finns både positiv och negativ stress, den positiva stressen är bra 
för människan medan den negativa stressen är något som individen måste lära sig att 
hantera. För mycket negativ stress kan leda till sjukdom och psykisk ohälsa, som inte 
alltid går att stoppa. Det som sker i barns omgivning påverkar hur barn mår och beter 
sig under skoldagen. Vuxna och skolan är stora stressorer i barns liv och det är viktigt 
att vuxna är medvetna och arbetar aktivt för att motverka stress samt försöker 
involvera och få barnen att reflektera över detta. Enligt forskare måste individen själv 
förstå vad som är stressande, för att kunna bearbeta sin egen situation. 
 
3. Metod 
Metodavsnittet innefattar inledningsvis tillvägagångssättet för denna studie, vilka 
som deltagit samt metoder som använts.  
 
3.1 Forskningsstrategi 
I denna studie har data samlats in genom så kallad metodtriangulering, som innebär 
att materialet samlades in genom enkäter med barn och intervjuer med vuxna. När 
man använder flera metoder menar Denscombe (2006) att validiteten i studien stärks 
då man kan se svaret från olika perspektiv. Det betyder inte alltid att forskaren 
kommer närmare sanningen, men man kan se tydligare ifall de olika metodernas svar 
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överensstämmer. Enkäter används i regel då forskaren vill nå en större grupp och ta 
del av deras kunskaper samt erfarenheter.  
 
Större delen av enkätundersökningen bestod av fasta frågor för att underlätta för 
barnen, då det inte skulle bli för jobbigt. Forskaren kan få ett ytligare svar och måste 
vara försiktig då man kan vilseleda respondenten genom formuleringen på frågorna. 
Följdfrågor samt öppna frågor valdes för att se om barnen förstått frågorna samt vad 
de hade för erfarenheter och kunskaper. Denscombe (2006) menar att 
tolkningsvidden mellan svarsalternativen kan vara relativt stor. Det man måste ha i 
åtanke vid öppna frågor är att vissa barn undviker att skriva, om de upplever det 
jobbigt, detta kan då ge ett oklart svar. Denscombe menar också att öppna frågor är 
ett mer tidskrävande arbete för att sammanställa resultatet. Det är viktigt att lyfta 
fram barns egna tankar, då det är barnen som vet vad som stressar dem och hur de 
upplever stress. Det är även viktigt att lyssna på barnen, då det finns relativt lite 
forskning kring barn och stress.  
 
Intervjuer är en bra metod för att få mer detaljerad information av ett fåtal personer. 
Att använda sig av intervjuer är också ett lämpligt sätt eftersom det bjuder in till att 
parterna för en konversation, men Denscombe (2006) menar även att forskaren 
måste vara försiktig då det också kan misslyckas om intervjuaren inte har en 
noggrann planering, är lyhörd och uppmärksam under intervjun. Det kan även vara 
svårt att veta om svaren på intervjuerna är tillförlitliga, men det kan vara användbart 
att se till personens helhet och däribland tolka informantens kroppsspråk. Genom att 
använda en semistrukturerad intervju anser Denscombe framhävs respondentens 
tankar då den är uppbyggd på öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer användes 
för att respondentens svar kunde förtydligas vid eventuell misstolkning av fråga. 
Denscombe menar att den enda nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att 
metoden är tidskrävande, då den är mer djupgående men det är även det som gör att 
forskaren kan få inblick i deltagarnas tankegångar eller föreställningar. 
 
3.2 Urval 
I denna studie samlades data in från 65 barn i År2, de 24 pojkarna och 41 flickorna 
var mellan 8 och 10 år gamla. Barnen gick vid undersökningstillfället vid fyra olika 
skolor, två av skolorna ligger förhållandevis centralt medan två skolor ligger mindre 
centralt. Samtliga skolor är belägna i en medelstor stad. Dessa fyra skolor valdes då 
ett tidigare samarbete fanns.  
 
Fem personer som arbetar med barn inom olika områden intervjuades till detta 
arbete. En respondent har arbetat inom skolans verksamhet i 24 år och är i grunden 
lågstadielärare samt har vidareutbildat sig inom ämnet svenska. Klassläraren 
tillfrågades för att hon träffar barn dagligen samt har lång arbetserfarenhet. En 
annan respondent arbetar som biträdande rektorn men hon har även arbetat 14 år 
som klasslärare för År1-6, hennes kompetens och erfarenhet kan ge en inblick i barns 
vardag i skolan. En av respondenterna arbetar som speciallärare för de yngre 
åldrarna och har varit verksam i skolan sedan hon tog lärarexamen 1967. Hon har 
arbetat till och från som klasslärare och speciallärare. Hon tillfrågades för att hon 
arbetar med barn i behov av särskilt stöd, då dessa barn kan uppleva stress för att de 
har läs, skriv eller matematik svårigheter. En respondent är psykolog och arbetar på 
ett stödcentrum. Hon började arbeta som förskolepsykolog 1977. I början inom 



 

 

12 

 

landstinget där hon hade direkt kontakt med individen och sedan på stödcentrum där 
hon är ett stöd för verksamheterna i stort. Hon valdes då stödcentrum har kontakt 
med verksamheter som befinner sig i utsatta situationer där det kan förekomma 
stressade barn. För att kunna få en bredare syn på barns hälsa och eventuella stress 
tillfrågades även en samhällsvetare med sociologi som huvudämne. Hon har arbetat 
hos Barnombudsmannen i Stockholm sedan 1993 när myndigheten startades. 
Barnombudsmannen arbetar på en övergripande nivå och inte med enskilda ärenden, 
de har därför ingen direkt barnkontakt.  
 
3.3 Genomförande 
När enkäten hade utformats diskuterades den med både handledare samt lärare i 
År2. De fick ge synpunkter på enkäten för att synliggöra styrkor och svagheter i 
frågeformuleringarna och Denscombe (2006) menar att den viktigaste uppgiften är 
att formulera frågorna, så att forskaren får ut rätt information. Detta visade sig även 
vara det svåraste. När enkäten var klar, tillfrågades lärare för respektive klass om en 
undersökning kunde genomföras i deras verksamhet. Ett missivbrev till barnens 
målsmän skickades hem. Brevet till målsmännen skickades ut i god tid samtidigt som 
datum för genomförandet bestämdes med läraren, detta för att boka en tid som 
passade samtliga parter. De barn som deltog i studien var de som lämnat in missiv 
brevet med godkännande och själva visat intresse, resterande barn hade undervisning 
som vanligt. Vid datainsamlingstillfället lästes frågorna högt och barnen fick skriva 
ner sina svar, detta för att alla skulle kunna förstå och få möjlighet att fråga vid 
oklarheter. Efter att barnen svarat på frågan om de visste vad begreppet stress 
innebar, fick barnen en kort beskrivning av begreppet för att på så sätt ha goda 
förutsättningar för att kunna svara på efterföljande frågor. Totalt tog en 
enkätundersökning ca 30 minuter. Barnen tyckte att det var spännande att få delta 
och svara på frågor och lyssnade ivrigt på instruktionerna.  
 
När intervjufrågorna sammanställdes baserades dem på informanternas yrkesroll 
samt vilken kontakt de har med barn. När detta arbete var färdigt, fick handledare 
och VFU-handledaren en möjlighet att ge respons på frågorna för att se ifall frågorna 
hade relevans, men även om de ansåg att formuleringen bidrog till budskapets 
tydlighet. Detta har Denscombe (2006) tidigare uppmärksammat som det viktigaste 
när forskaren formulerar sina frågeställningar oavsett till vilken informant eller 
vilken form av forskningsstrategi man använder sig av. En förfrågan om ett 
deltagande gjordes några veckor innan intervjuerna och efter samtycke skickades 
intervjufrågorna ut i god tid för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig inför 
mötet. Denscombe anser att det är viktigt att planera och tänka på att det kan ta tid 
att få tillstånd av olika befogenheter. Varje intervju tog mellan 40 och 60 minuter att 
genomföra och tidpunkten var bestämd i samråd mellan parterna så att dialogen 
kunde föras i lugn och ro. Denna möjlighet att samtala i lugn och ro ser även 
Denscombe (2006) som viktigt för intervjuns kvalitet. Intervjuerna bandades för att 
på så sätt underlätta efterarbetet, men även för att stärka validiteten så att forskaren 
inte misstolkar respondenternas svar. Då intervjuerna innehöll viss information som 
var orelevant för arbetet, så var det inte nödvändigt att transkribera dem i sin helhet. 
För att säkerställa respondenternas svar används respondentvalidering, en metod 
som Bryman (2002) anser är betydelsefull då varje respondent fick sina svar mejlade 
till sig efter transkriberingen, för att på så sätt få möjligheten att korrigera eventuella 
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missförstånd. Samtliga respondenter gav samtycke till att presenteras med namn och 
yrke.  
 
3.3.1 De forskningsetiska kraven 
De forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2002) har uppfyllts genom att 
respondenterna redan inledningsvis informerades om examensarbetets syfte. De 
tillfrågades om ett deltagande och fick lämna ett samtycke. De informerades om att 
deras kunskaper skulle användas i en studie. De informerades även om att det var 
frivilligt att delta och att det endast var övergripande frågor och ej enskilda fall som 
skulle beröras samt att svaren endast skulle nyttjas i examensarbetet. Efter 
medgivande bokades en tid som passade samtliga parter. Till enkättillfällena 
tillfrågades först klassläraren, om en enkätundersökning kunde få ta tid ifrån deras 
undervisning. Efter detta skickades ett missivbrev ut till målsmännen, då barn är 
omyndiga och inte får avgöra sitt deltagande själva. Barnen fick även vid 
enkätundersökningens början avgöra om de ville delta. Detta är något som 
Vetenskapsrådet kallar samtyckeskrav. I brevet informerades målsmännen om 
examensarbetets syfte och att konfidentialitetskravet skulle uppfyllas genom att 
enkäterna inte går att koppla till ett specifikt barn.  
 
3.4 Databearbetning och analysmetoder 
För att få en bred syn på barns uppfattning om begreppet stress utfördes en 
enkätundersökning med 65 barn. När samtliga enkäter var besvarade 
sammanställdes varje fråga för sig. De frågor som var mest relevanta om barns 
tolkning om stress och hur barn påverkas av stress valdes ut. Även frågor som 
berörde barns fritid togs med då det fanns en tydlig koppling till skolan. Vikten lades 
vid de frågorna som barnen hade gett ett utförligt svar på, då dessa gav en tydlig 
förklaring på barnets uppfattning kring exempelvis stress. Om barnen trivs i skolan 
är exempelvis en fråga som inte direkt är kopplad till studien, men barnens svar 
skilde sig åt samt gav en bild av hur barnen upplevde skolan och dess miljö. En del av 
resultatet presenteras i tabellform då de innehåller många olika svarsalternativ. 
 
Eftersom samtliga intervjuer spelades in så fanns möjligheten att lyssna på 
respondenternas svar och utifrån det skriva ner det väsentliga till arbetet. 
Intervjusvaren transkriberades inte i sin helhet då allt som sades inte var väsentligt 
utifrån studiens syfte. Varje fråga bearbetades för sig. Under bearbetningen fördes 
diskussioner om materialet och vad som skulle diskuteras under senare skede i 
arbetet.  
 
4. Resultat 
Nedanstående avsnitt kommer att behandla resultatet av datainsamlingen.  
 
4.1 Intervjuer 
Det har genomförts fem olika intervjuer med respondenter som arbetar med barn 
inom olika områden, detta för att få en bredare bild av skolans kontext, då alla 
miljöer och situationer påverkar barn på olika sätt. Respondenterna benämns med 
deras yrkestitel för att texten ska vara tydlig samt att läsaren lätt ska kunna koppla 
yrke till åsikt.  
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4.1.1 Definitioner av stress 
Respondenterna svarade relativt olika på frågan om hur de definierar begreppet 
stress, det som dock kopplade dem samman är att alla tog upp att det finns både 
positiv och negativ stress. Samhällsvetaren och specialläraren förtydligade genom att 
säga att stress är en reaktion som människan måste ha och som mestadels är bra, då 
det kan skapa en drivkraft. Men om påslaget av stresshormoner sker för ofta eller 
oavbrutet så skadar det kroppen på sikt, inte minst om individen är ung och 
fortfarande växer och utvecklas. Psykologen menade att när vuxna tänker på barn så 
är det ofta en negativ stress de associerar till. Psykologen ansåg att man måste lyfta 
fram den ”positiva stressen” då den sporrar barn att göra extra bra ifrån sig. Hon 
menade att stress är i sin helhet en obalans mellan individen och omgivningens krav. 
Klassläraren lyfte fram det faktum att stress ter sig olika under livets olika stadier. 
Biträdande rektorn fokuserade sig på stressymtom hos barn och sade att stress är när 
barn är splittrade, virriga och har koncentrationssvårigheter.  
 
4.1.2 Stressorer i skolan och i hemmet 
Både biträdande rektorn och samhällsvetaren ansåg att stora barngrupper kan vara 
en stor stressfaktor för barn. Samhällsvetaren hänvisade även till BO’s undersökning 
(2003) där barn tog upp att de kände sig stressade i skolan på grund av lärares dåliga 
planering, att kommunikationen mellan lärarna brister, att det är för hög ljudnivå, att 
matsalen är stökig, att toaletterna är otrevliga och att mobbning förekommer. 
Psykologen ansåg att den största stressoren för barn i skolan är när barn måste skapa 
nya relationer, när det är stor omsättning på personal eller när splittring av klasser 
sker ofta. Psykologen ansåg att pedagoger måste se till individen då alla barn 
påverkas och visar stress olika, bidragande faktorer kan vara vem personen är, ålder 
och boende. Specialläraren ansåg att barn kan bli stressade av konkurrens och 
tystnad runt omkring sig (då alla inte är vana med detta, unga vill ofta ha någon form 
av ljud i bakgrunden som radio eller TV). Specialläraren menade även att hon kan se 
bristande engagemang hos somliga barn, de har svårt för att ta egna initiativ. Skolans 
struktur idag är upplagd så att barn själva ska försöka finna kunskaper. Klassläraren 
ansåg att bidragande faktorer till stress är när barnen inte vet vart de ska, orimliga 
krav och även omognad. Hon ansåg att flickor i allmänhet känner mer stress än 
pojkar när de inte hinner färdigställa arbetet de arbetar med. Biträdande rektorn och 
samhällsvetaren lyfte även fram skolan i sin helhet och säger att skolans försämrade 
ekonomiska förutsättning stressar barn. Samhällsvetaren menade även att detta har 
lett till att det har blivit fler barn på samma yta och färre vuxna per barn. Biträdande 
rektorn ansåg även att barnen påverkas av en ostrukturerad skola men att den 
enskilda skolan inte alltid kan styr över sin situation. 
 
Klassläraren och samhällsvetaren ansåg att åtskilliga barn har för många aktiviteter 
och utflykter inplanerade. Samhällsvetaren menar att barn vill spendera mer tid med 
sina familjer och bara vara. Biträdande rektorn, klassläraren och specialläraren lyfte 
upp att kompisar, sovrutiner och intressen kan bidra till stress. Specialläraren 
menade att familjens roller har förändrats, hon nämner att de sällan äter ihop och att 
barnen inte blir sedda och hörda ordentligt. Detta menade hon kan bero på att 
föräldrarna eller barnen har mycket inplanerat och hur deras livsrytmer ser ut. 
Biträdande rektorn och specialläraren utvecklade det genom att säga att barn med 
bristfälliga matrutiner även är mer mottagliga för stress. Specialläraren menade även 
att barn som inte motionerar, hanterar stress sämre än andra. 



 

 

15 

 

 
Biträdande rektorn, klassläraren och samhällsvetaren ansåg att barn påverkas och 
hanterar stress olika för att de har olika förutsättningar och erfarenheter samt olika 
krav från omvärlden. Biträdande rektorn och psykologen menade att de barn som 
kan hantera stressen bättre är de som är stabila och nöjda med sig själva. Biträdande 
rektorn sade att ”barn som har grundtryggheten klarar stressituationer bättre”. 
 
4.1.3 Barns närmiljö och olika situationer stressar 
Klassläraren, psykologen och specialläraren tog upp att barn kan upplevas stressade 
när de är hungriga, trötta och under lunchen. Klassläraren förklarade att lunchen är 
stressande då det är tidsbrist och barn kände rädsla för de äldre barnen. Men 
samtidigt känner klassläraren att skolan är lite av en skyddad värld och att stress inte 
riktigt visar sig där. Psykologen ansåg att de tillfällen som barn är utan vuxnas 
närvaro kan bidra till stress. Biträdande rektorn såg inte någon speciell orsak eller 
tidpunkt på dagen som bidrar till stress utan hon lade vikt vid att pedagoger måste se 
och tänka på hur de arbetar och är mot barnen.  
 
Samtliga respondenter tog upp att människor runt omkring barnet stressar. 
Psykologen och samhällsvetaren ansåg, att vuxnas beteende och attityder påverkar 
barn då beteendet samt attityderna kan överföras till barnen. Biträdande rektorn och 
specialläraren menade att barn påverkar varandra genom sitt sätt att vara, sitt sätt att 
tala och vad de talar om. Detta kan skapa en avund över vad barnet själv inte 
upplever. Klassläraren tar även upp att barn stressar varandra genom att konkurrera 
om vem som kommit längst i skolarbetet. 
 
4.1.4 Tecken barn kan visa vid stress 
Klassläraren, samhällsvetaren och specialläraren tog upp att de upplever att barnen 
visar stress på följande sätt: svettiga händer, fladdrande blick, hjärtklappning, svårt 
att sitta stilla, bristande koncentration eller psykosomatiska besvär som ont i 
huvudet, ont i ryggen eller sömnproblem. Klassläraren kände även att barn ofta söker 
efter vuxenkontakt. Hon trodde att barn är för unga för att uppleva stress och ansåg 
sig därför inte ha fått så stor erfarenhet av stressade barn, hon kopplar barns tecken 
mer till koncentrationssvårigheter. Biträdande rektorn, psykologen och 
samhällsvetaren generaliserade att pojkar blir mer aggressiva och utåtagerande vid 
stress liksom vid andra påfrestningar och att flickor vänder sin oro inåt och blir tysta 
och i större utsträckning får psykosomatiska tecken. Det är därför svårare att se att 
flickor är stressade och psykologen anser att det går att se stresstecken i tidig ålder, 
bara vuxna vet vilka tecken de ska leta efter. Men psykologen sade även att ”i skolan 
ser vi avtrycken men stressen startar inte alltid där”. 
 
4.1.5 Pedagogens kunskaper kring stress och vad som krävs för att minska den 
Samhällsvetaren ansåg att först och främst måste vuxna uppmärksamma att stress 
förekommer hos yngre barn, detta var något som BO år 2000 fick upp ögonen för när 
de läste Ellnebys bok (1999) ”Om barn och stress”. Biträdande rektorn och 
psykologen tog upp att pedagoger inte själva får vara stressade för då speglar det av 
sig på barnen. Biträdande rektorn och samhällsvetaren ansåg att ju mer kunskap 
pedagogen besitter och ju bättre man lär känna barnet, desto lättare är det att 
uppmärksamma tecken hos barnet. Ett barn kanske blir sporrad av press medan 
andra blir passiva poängterar biträdande rektorn. Biträdande rektorn och 
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samhällsvetaren tog även upp att pedagog måste kunna se, höra och bekräfta alla 
barnen för att visa att han/hon är betydelsefull. Samtliga respondenter ansåg att 
pedagogen måste ha en god relation i klassen så att man bibehåller en god ethos. 
Biträdande rektorn, psykologen och specialläraren tog upp att skolan måste vara 
strukturerad, ha en trevlig miljö, sätta rimliga krav och ge barn en trygghet. 
Biträdande rektorn la vikt vid att pedagogen bör diskutera med barn om att alla är 
och tycker olika. Barnen måste acceptera detta så att grupptrycken reduceras samt för 
att värna om deras självförtroende. I diskussion med barnen ansåg klassläraren och 
specialläraren att pedagogen ska ta upp betydelsen av kvalitet och inte kvantitet samt 
att alla arbetar i olika takt. Medvetandegöra dem om situationer där stress kan 
uppstå så att barnen själva kan välja. Klassläraren menar att pedagogen kan minska 
konkurrensen i klassen genom att dela upp klassen och arbeta gruppvis med olika 
ämnen. Klassläraren menade också att man inte ska pressa barnen med läxorna utan 
vara flexibel och erbjuda en extra dag. Hon ansåg att pedagogen ska anpassa 
undervisningen och raster utefter barns mognad och att vuxna tillåter barn att vara 
individer och ger dem uppgifter utifrån detta. Specialläraren ansåg att det är bra att 
arbeta i parallellklasser för att det sparar tid och resurser samt ger möjlighet till 
nivågrupperingar för att undvika konkurrens. Detta arbetssätt öppnar upp 
möjligheterna att alla barnen blir sedda. Biträdande rektorn menade att om klasserna 
är mindre är det lättare att få barnen att må bra. 
 
Klassläraren ansåg att pedagogen måste se till sin egen situation för att kunna 
förbättra verksamheten. Hon gav tips om längre mattid och veckoläxor (möjlighet att 
göra läxan under helgen då detta underlättar för vissa familjers uppbokade 
veckoschema). Psykologen menar att barnens placering i klassrummet är avgörande 
för deras möjlighet att få arbetsro samt att pedagoger reflekterar över situationer. 
Alla barn vill lära och det gäller att variera sitt arbetssätt så det passar samtliga 
individer.  Biträdande rektorn och specialläraren gav tips om att pedagoger ska 
använda sig av massage, lätt beröring och musik för att få barnen avslappnade. 
Specialläraren såg även datorn som ett hjälpmedel mot stress om barn skriver sakta 
eller anser sig skriva fult. Hon menade även att datorn i vissa fall kan vara lugnande 
och skapa koncentration.  
 
Samhällsvetaren och specialläraren ansåg att det är viktigt att skolgården håller en 
hög kvalitet så att barnen trivs. Samhällsvetaren menade även att man behöver 
uppmärksamma skolgården och rasterna för att det händer mycket där, både positivt 
och negativt, som vuxna ofta inte känner till. Biträdande rektorn, psykologen och 
specialläraren ansåg att pedagoger bör samarbeta med andra personalgrupper i 
skolan för att hjälpa barn. Psykologen rekommenderade också att pedagoger vänder 
sig till stödcentrum innan de kör fast och behöver hjälp med en individ eller grupp. 
Hon menade att ”man ska inte alltid försöka klara allt själv”!  
 
4.2 Enkäter 
När barnen ombads beskriva vad begreppet stress innebar för dem, kunde 14 barn 
svara på detta och beskrev att stress kan orsaka tidsbrist, fysiska åkommor, 
konkurrens samt olyckor. En 8-årig pojke svarade att ”ibland när jag ska till 
innebandyn blir min pappa det [stressad]”. 
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När barnen ombads beskriva stressfyllda situationer var det 16 barn som inte kände 
sig stressade och 17 barn som var osäkra. De barn som känt eller upplevt stress i sin 
närhet relaterade till olika faktorer som till exempel tidspress kring aktiviteter, läxor, 
relationer, ensamhet, dataspel, tidsbrist, buller, skollunchen, konflikter och specifika 
pojkar/flickor i klasserna (som nämndes med namn). 
 
På frågan om barnen måste skynda sig till skolan på morgonen svarade majoriteten 
[55,4%] av barnen ”ja, ibland”, medan några [18,5%] svarade ”ja, ofta” och några 
[26,2%] som svarade att de aldrig behövde skynda sig. De barn som svarade ofta eller 
ibland relaterade till föräldrarnas tidsbrist eller de fasta tider de själva har att passa. 
 
Barnen fick frågan om de hinner jobba klart med skolarbetet under lektionen, strax 
över hälften av barnen [53,9%] svarade ”ja”, medan några [38,5%] svarade ”ibland” 
och ett fåtal [7,7%] svarade ”nej”. När de svarade nej eller ibland svarade de 
exempelvis att lektionen var för kort eller avbröts, uppgiften för svår, miljön för 
bullrig samt brister i den egna förmågan. 
 
Angående om barnen ansåg att skolans personal lyssnar på dem svarade majoriteten 
av barnen [76,9%] att de ansåg att personalen lyssnar. Ett mindre antal barn [15,4%] 
ansåg att personalen lyssnade ”ibland”, medan några få [7,7%] svarade att de inte 
ansåg att skolans personal lyssnar. Förklaringen de gav när de svarade nej eller 
ibland var att de bland annat ansåg att personalen är upptagna, inte vill hjälpa eller 
talar med andra. En 8-årig flicka svarade att ”de vill inte bli med i bråket”. 
 
Barnen tillfrågades om de hade några kompisar att leka med i skolan och majoriteten 
[92,3%] av barnen svarade att de hade kompisar, några [4,6%] svarade ”ibland” och 
ett fåtal [3,1%] barn svarade att de inte hade någon att leka med. De barn som 
svarade nej eller ibland kompletterade sina svar genom att skriva bland annat att 
kompisarna vill leka själva eller att den svarande ansågs vara dum av en kompis. 
 
När barnen svarade på frågan över hur många aktiviteter de hade på fritiden svarade 
några [15%] barn att de inte hade någon fritidsaktivitet, medan nästan hälften 
[44,6%] svarade att de hade en aktivitet. Ett stort antal [23%] barn svarade att de 
hade två aktiviteter, några [11%] svarade att de hade tre aktiviteter och ett fåtal [6%] 
berättade att de hade fyra eller fler aktiviteter [se diagram 1]. 
 
Diagram 1. Antal aktiviteter 
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Barnen fick även frågan, vem som bestämmer att barnet ska gå på dessa aktiviteter 
och då svarade majoriteten [47,7%] att det var barnet i samspel med förälder som 
tagit beslutet. Det var några [27,7%] barn som svarade att det var barnets egna beslut. 
Några [16,9%] barn svarade att det var föräldern som bestämt vilka aktiviteter som 
barnet skulle delta i. Det var inget barn som svarade att de hade blivit påverkade av 
någon kompis. Det var ett fåtal [7,7%] barn som inte svarade på denna fråga [se 
diagram 2]. 
 
Diagram 2. Initiativtagare till aktivitet 
 

 
 
På frågan om barnen hinner äta sin skollunch i lugn och ro svarade en stor del av 
barnen [78,5%] ”ja”. Ett lägre antal barn [6,2%] svarade ”ibland” och några  [15,4%] 
ansåg att de inte fick äta ostört. När barnen svarade nej eller ibland förklarades den 
uteblivna matron i huvudsak med att den höga ljudnivån var störande. En 9-årig 
flicka skrev att ”jag vill gå därifrån. Högt ljud”. 
 
Vid frågan om barnen tycker det är roligt att gå till skolan svarade majoriteten [60%] 
av barnen ”ja”. Nästan en tredjedel [30,8%] av barnen svarade ”ibland” och några 
[9,2%] barn svarade ”nej”. När de svarade nej eller ibland svarade barnen bland 
annat att det är tråkigt med vissa delar av skolans arbete och brist på kompisar. 
Barnen tillfrågades även om det var något som de ville ändra på i skolan så svarade 
de skollunchen, toaletterna, skolgården och mindre mobbning. En 8-årig flicka 
sammanfattade med ”ibland fröken och alltid skolgården”. 
 
5. Analys och diskussion 
I nedanstående avsnitt analyseras resultatet mot litteraturen, diskussion och egna 
tankar kring frågeställningarna samt till slut en diskussion kring arbetets gång. 
Punkter som är intressanta för vidare forskning kommer även att belysas. För att 
underlätta för läsaren så är intervjuerna och enkäterna analyserade var för sig. 
 
5.1 Analys av intervjuer angående vuxna och familjens inverkan 
Samtliga respondenter var överens om att barn påverkas olika av stressorerna runt 
omkring dem beroende på förutsättningar, erfarenheter och krav. Biträdande rektorn 
menar liksom Levi (2000) och Miller (1982) att barn som har grundtryggheten kan 
hantera stress på bästa sätt. Men det är inte bara barnets inre trygghet som har 
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betydelse utan Frankenhaeuser och Ödman (1983) påtalar, att människan reagerar 
utifrån de psykiska och fysiska förhållanden som den befinner sig i. Detta beror på att 
barn kan vara lättpåverkade och sårbara, de anammar omgivningens beteende och 
attityder speciellt när de är osäkra. När det gällde om pojkar och flickor reagerar lika 
var samhällsvetaren, psykologen och biträdande rektorn överens och generaliserade 
att de reagerar olika på stress beroende vilket kön individen har. Likheter med deras 
åsikter finns även hos Borelius och Bloom (2002) som menar att pedagoger måste 
tänka på att det kan finnas könsmönster i barns reaktion på stress. Frankenhaeuser 
och Ödman (1983) anser att detta kan bero på att pojkars adrenalin ökar när de är 
aktiva. Det kan även bero på att flickor och pojkar är fysiskt uppbyggda på olika sätt, 
har olika smärtgränser, har utvecklat skilda tankemönster och så vidare. Därför är 
det inte konstigt att de reagerar på olika sätt. 
 
Respondenterna ansåg att det finns många olika stressorer i barns miljö utanför 
skolan som kan uppmärksammas till exempel separationer, för många aktiviteter 
eller utflykter inplanerade samt att barns sov och matrutiner har försämrats. De 
menar att dessa påverkar skolan då barn kan ha dem i åtanke under dagen och känna 
oro. Frankenhaeuser och Ödman (1983) och Sjukvårdsrådgivningen (2007) 
instämmer med detta och menar att när de primära (mat med flera) och sekundära 
(sömn med flera) behoven är tillfredställda, fungerar kroppen som bäst. Skolans 
syfte, att förmedla kunskap försvinner då barn inte klarar av att anamma den, vilket 
kan bero på att deras kropp inte är i balans. Det kan bero på att barn idag har ett mer 
fulltecknat schema och att maten inte får ta den tid den behöver. Specialläraren 
menar att det kan bero på att familjens roller har förändrats och att den 
gemensamma måltiden inte prioriteras. Även sömnen har en betydande roll för 
återhämtning och stresshantering, Borelius och Bloom (2002) menar att sovvanorna 
har förändrats. Ellneby (2005) anser att en bidragande del kan vara data och TV, när 
barn stimuleras på kvällen, detta kan leda till att barn får svårt att koppla av. Borelius 
och Bloom (2002) håller med Ellneby och menar att ”det var bättre förr” då barn 
slappnade av på ett annat sätt, exempelvis genom att läsa en bok. Miller (1982) skiljer 
sig från detta och menar att TV:n kan vara ett sätt för barn att slappna av.  Borelius 
och Bloom (2002), Dahlkwist (2004), Ellneby (2005) och Miller (1982) poängterar 
även att det finns fler faktorer som kan stressa barn som relationer, personligt ansvar 
och krav från omgivningen.  
 
Samhällsvetaren och psykologen tar upp att barn påverkas av vuxnas attityder och 
beteende och att det kan överföras på barnen, vilket är naturligt då vuxna är barns 
förebilder. Borelius och Bloom (2002) samt Ellneby (2005) tar även dem upp att 
barn påverkas av vuxna. Vuxna tänker inte alltid på vad de gör och säger i barns 
närvaro och detta kan leda till att barn tillämpar dessa attityder och beteenden som 
sina egna, trots att de inte förstår innebörden. Ellneby (2005) anser även att vuxna är 
de största stressorerna i barns liv då de ställer för höga eller felaktiga krav. Att vuxna 
inte tänker på hur barn omedvetet anammar omgivningens handlingar kan bero på 
att vuxna inte tänker sig för eller för att de tror att barn inte förstår det som sägs. 
Barnen anammar inte bara vuxnas attityder utan Miller (1982) menar att attityderna 
även kan styr barns uppfattning om vuxnas beslut och regler. Dessa uppfattningar 
ligger som grund för hur deras självbild ser ut samt hur de hanterar olika situationer. 
  
5.2 Analys av intervjuer angående skolans inverkan 
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Biträdande rektorn och samhällsvetaren anser att klimatet i skolan har blivit tuffare 
för att det dras ner på resurser, bildas större barngrupper och skolan är 
ostrukturerad. Att respondenterna tänker ifrån dessa aspekter kan bero på att de 
själva arbetar inom den nivån och inte direkt i skolans verksamhet. Även Nilsson 
(2003) instämmer och anser att det tuffa klimatet beror på att den målstyrda skolan 
och budget neddragningarna, dessa förändrar skolan samt ställer fler krav på 
pedagogen förutom att utbilda barn. Tiden i barngruppen har minskat men 
arbetsbördan ökar, vilket leder till att pedagoger behöver ha mer självständiga barn i 
klassrummet. Detta i sin tur menar Bråkenhielm (2005) gör att barn idag får ta för 
mycket ansvar. Detta kan i sin tur vara positivt då Lpo94 (Skolverket, 2009) menar 
att barn utvecklas när de är delaktiga och får känna att de har inflytande, det kan 
bidra till att stress motverkas.  
 
Andra faktorer som respondenterna tog upp är stressorer och situationer som den 
enskilda skolan kan påverka som matsituationen, hög ljudnivå och toaletterna. Även 
BO (2003, 2006), Elkind (1984), Ellneby (2005) och Währborg (2002) samstämmer 
med detta och menar att dessa stressorer är en stor del av skolans vardag som 
pedagogen ständigt behöver arbeta med. Att det är hög ljudnivå i skolans verksamhet 
kan bero på de stora barngrupper som finns i lokalerna samt det kommunikativa 
arbetssätt som har tagit katederundervisningens plats.  
 
Biträdande rektorn, klassläraren och specialläraren lyfter fram att barn påverkas av 
varandra, genom sitt sätt att tala och bete sig men även genom den konkurrens som 
finns. Konkurrensen kan bero på de krav som pedagogen ställer på barns prestationer 
men även för att barn sinsemellan hetsar varandra, i jakten på bra omdöme. Precis 
som barn anammar vuxna så härmar de andra barn och detta leder till att de 
utvecklas som individer och det är bland annat därför som Ellneby (2005) och 
Währborg (2002) menar att relationer är viktiga för barn. Det är i relationer som 
konkurrensen startar. Det är även tack vare relationerna som barn utvecklas.  
 
Klassläraren, samhällsvetaren och specialläraren menar att barns stress kan yttra sig 
genom fysiska eller psykiska åkommor eller genom att söka vuxenkontakt. Ellneby 
(2005) och Miller (1982) instämmer med dessa och kompletterar med andra tecken 
som skolk, fusk, undandragande eller utåtagerande. BO (2003) och Miller (1982) 
förklarar att ett stressat barn kan reagera eller visa stress på många olika sätt för att 
de är olika som individer. Därför måste vuxna alltid se till barnets hela kontext innan 
de avgör om barn är stressad då det kan ligga andra orsaker bakom signalerna som 
exempelvis koncentrationssvårigheter. 
 
Samtliga respondenter ger många tips på vad skolan och pedagoger kan göra för att 
underlätta för barn och skolans verksamhet. Samhällsvetaren skiljer sig från 
klassläraren då hon lägger vikten vid skolans organisation och pedagogens kunskap 
samt beteende gentemot barnen. Medan klassläraren ger konkreta tips till arbetet i 
klassrummet. Klassläraren och samhällsvetaren fokuserar på två skilda områden och 
det kan bero på att samhällsvetaren inte arbetar i skolans miljö utan har hand om 
övergripande frågor. Medan klassläraren har direktkontakt med barn och arbetar för 
att de ska må bra samt att hitta strategier så att den dagliga verksamheten fortlöper. 
  
5.3 Analys av enkätstudien 
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En femtedel av barnen hade en uppfattning om vad stress kunde vara. Detta kan bero 
på att stress är ett komplicerat begrepp som, på senare tid har blivit ett mer 
omfattande problem. Hur ska barn kunna ha kunskap om stress när vuxna inte har 
den? Att kunskapen inte funnits tidigare kan bero på som Währborg (2002) påtalar, 
att forskare inte förrän på senare tid har börjat forska kring stress hos barn. När 
vuxna talar om stress menar Borelius och Bloom (2002) att det är viktigt att tänka på 
att individer är olika och att de inte reagerar på samma sätt, men även att individen i 
sig reagerar olika, beroende på vilket stadium i livet man befinner sig. 
 
Barnen berättade om olika stressorer som de upplevt, bland annat relationer, 
aktiviteter, tidsbrist, konflikter och hög ljudnivå. För att underlätta för barnen menar 
Borelius och Bloom (2002) att man måste se varje barn för att individerna inte 
upplever prestations krav på samma sätt då deras stresströsklar befinner sig på olika 
nivåer.  Ellneby (2005) och Währborg (2002) anser att man bör uppmärksamma 
kraven som kommer från lärare och övrig skolpersonal men även från individen själv. 
I enkätstudien ansåg ett barn ha höga krav på sig och att barn har det kan bero på att 
skolan kräver relativt höga sociala, teoretiska och fysiska kunskaper. Bearbetningen 
av individens egna krav kan vara ett stort, tidskrävande arbete och för att barnet ska 
känna tillfredställelse måste man hjälpa den med att sänka kraven till en rimlig nivå. 
Liknande som barnen menar BO (2003, 2006) att barn blir stressade av bland annat 
konflikter och tidsbrist men även skolmiljön och måltider. Detta kan bero på att 
skolan är en miljö där barn ständigt måste anpassa sig, de har inte själva valt schema, 
lokaler, personal, kamrater, måltider med mera. Barnen påverkas även av de höga 
ljudnivåerna och detta menar Währborg (2002) beror på de stora barngrupperna. 
Ellneby (2005) anser att det kan handla dels om skolans organisation och dels om 
skolans ekonomiska resurser. Samtidigt menar Ellneby att stora barngrupper skapar 
självständiga barn och det är något som kan ses både negativt och positivt, de flesta 
självständiga barn kan hantera stress bättre. 
 
Några barn kände att lektionstiden inte alltid räcker till, medan över hälften av 
barnen ansåg sig hinna arbeta klart. Barnens skilda uppfattningar om möjligheterna 
att hinna färdigt under lektionstiden kan bero på ljudnivå, tidsbrist eller hoppande 
från en uppgift till en annan. Detta kan på sikt leda till stress då Elkind (1984) menar 
att det är viktigt att barn hinner avsluta ett arbetsområde innan de går vidare till 
nästa. Detta kan göra att barn upplever att de inte har kontroll över sin egen tid vilket 
Währborg (2002) menar kan skapa frustration hos barn. Vem blir inte frustrerad när 
kontrollen ligger hos någon annan? För att minska på frustrationen hos barn, kan de 
vara delaktiga i skolans arbete och planering, detta kan även läsas i Lpo94 
(skolverket, 2009) där de påtalar att barn utvecklas genom delaktighet. Bråkenhielm 
(2005) har invändningar mot detta, då han anser att barn behöver struktur i skolan. 
De behöver veta vad som förväntas av dem, annars kan det leda till stress.  
 
En stor del av barnen anser att skolans personal lyssnar på dem, men inte alla. 
Barnens svar stämde överens med studien som Bris (2004) utförde, då 10 % av 
barnen uppger att de inte har någon vuxen att vända sig till eller som tar dem på 
allvar. Att barnen upplever att personalen inte lyssnar, kan bero på att de är upptagna 
och inte kan ge barnen den omedelbara uppmärksamhet som de vill ha. Barn kan 
även själva, tolka och skapa situationer som inte alltid överensstämmer med 
verkligheten och detta anser Währborg (2002) kan vara en förklaring till barns stress. 
För att visa barn att deras tankar och åsikter är viktiga menar Ellneby (2005) och 
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Miller (1982) att vuxna måste ta barn på allvar och lyssna på dem även om vuxna 
uppfattar det barnet säger som nonsens. 
 
Det är allmänt känt att alla behöver social kontakt och därför tillfrågades barnen om 
de hade några vänner i skolan. De flesta svarade ja, men inte alla. Relationerna 
mellan barn är betydelsefulla, vilket Ellneby (2005) och Währborg (2002) 
poängterar. BO (2006) och Ellneby (2005) menar att rädslan för konflikter och 
mobbning är det mest stressande för barn i skolan. Detta beror på att barn vill känna 
sig accepterade av människor i deras närmiljö. Den sociala kontakten är viktig, för i 
samspel med andra utvecklas individen. Währborg (2002) menar även här att 
relationer kan få barn att bygga upp föreställningar, att någon inte tycker om denna 
och detta skapar stress. Denna föreställning kan uppstå för att barn inte har tydlig 
kommunikation gentemot varandra eller barnets brist på självförtroende.  
 
En stor andel av barnen skrev att de hade en till två aktiviteter. Att ha aktiviteter 
anser BO (2007) ger barn stimulans, skapar glädje och social träning samt är 
främjande för deras hälsa. Nilsson (2003) menar även att barn som idrottar är mer 
stresståliga och får ökad koncentrationsförmåga. De barn som svarade att de inte har 
någon aktivitet kan enligt Assadi och Skansén (2000) och Sjukvårdsrådgivningen 
(2007) även de känna stress då de kan vara understimulerade. Att vissa barn inte har 
en aktivitet att gå till menar BO (2007) kan bero på, familjens ekonomiska 
förutsättningar eller tidsbrist men det kan även bero på att barnet själv valt att avstå. 
Assadi och Skansén (2000) och Sjukvårdsrådgivningen (2007) anser att barn kan bli 
stressade om de har för många aktiviteter, det vill säga att barnet inte känner 
aktiviteterna givande, lustfyllda eller om de inte är självvalda. Stressen kan bero på 
att barn enligt Elkind (1984) berövas sin tid att leka och varva ner. Han menar att 
leken är en viktig del av barns utveckling. Vid frågan om vem som bestämt barnets 
deltagande i eventuella aktiviteter svarade de flesta barn att de i samråd med vuxna 
hade tagit beslutet. Det är viktigt att barn får vara delaktiga och råda över sin egen tid 
för annars kan det vara en stressor, vilket Währborg (2002) menar kan skapa 
hjälplöshet hos barn. Dels är det viktigt att barn får känna sig delaktiga i beslut om 
deras fritidsaktiviteter då de annars inte har eller tappar intresset. Men det är även 
viktigt att aktiviteterna lämnar tid för återhämtning. 
 
Större delen av barnen upplever skollunchen som lugn och harmonisk. De andra 
barnen ansåg bland annat att det var för hög ljudnivå och att många vill skynda sig ut 
och leka. Enligt BO (2001) är skollunchen en av de moment som stressar barnen för 
att det ständigt är höga ljudnivåer och att barnen får dela på ett mindre utrymme. 
Även Bråkenhielm (2005) kritiserar skollunchens upplägg och menar att barn inte 
ska behöva stå ut med detta. BO (2001), Nilsson (2003) och Sjukvårdsrådgivningen 
(2007) anser att barn inte ska behöva slänga i sig maten eller vara oroliga för att 
maten ska ta slut utan de måste få äta nyttigt och regelbundet för att orka med 
skolan. 
 
5.4 Diskussion 
Stress är inget nytt fenomen utan det märks tydligare idag för att människor lever 
annorlunda och inte är biologiskt anpassade till dagens tempo. Währborg (2002) 
skriver att stress idag har blivit ett modeord. Varför är det mode? Man kan även ställa 
sig frågande till ifall människan har mått dåligt under en längre tid utan att kunna 
benämna orsaken? Eller är det lättare att koppla åkommor till stress för att det blivit 
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vår tids sjukdom? För att veta vad som kan bidra till stress valdes det därför att först 
belysa begreppet stress. Biträdande rektorn tar upp i intervjun att det är viktigt att få 
större kunskap om stress, innan pedagogen kan förebygga den hos sig själv och 
barnen. Sjukvårdsrådgivningen (2007) menar att stress ter sig olika hos varje individ 
och det är något som individen måste ha i åtanke och visa förståelse för, men i 
allmänhet handlar det om en obalans mellan krav och förmåga. Individen måste se 
till sin egen bakgrund samt erfarenheter för att kunna se vad som är stressorer för 
just en själv, bara individen själv vet om och när han/hon är stressad. Människan 
måste även komma ihåg att faktorer som till en början är positiva och sporrar oss kan 
överväldiga oss och omvandlas till negativ stress och skada vår kropp.  
 
Något som vuxna heller inte alltid tänker på som Währborg (2002) påtalar, är att 
barn som utsätts för stress i yngre åldrarna kan utveckla diverse sjukdomar när de 
blir vuxna. Därför är det betydelsefullt att vuxna i första hand ser till sin egen 
situation, hur de kan hjälpa sig själva att inte känna stress genom organisationen och 
sin egen planering. Vuxna måste börja med att införskaffa mer kunskap om stress för 
att kunna förstå och föra den vidare. Det är först efter att vuxna sett till sin egen 
situation som de kan se till barns situation och hjälpa dem. Währborg (2002) menar 
att det inte är förrän på senare tid som forskare börjat undersöka om barn och stress 
och det är först nu de börjar förstå att även barn reagerar och känner av dagens 
folksjukdom. Han förklarar att det är svårt att mäta stress på barn. Därför måste 
familjen och skolan arbeta tillsammans för att kunna se hela barnet och på så sätt 
koppla barns symtom till stress. Psykologen menar att man kanske ser stress i skolan, 
men det behöver inte vara skolan som är den utlösande faktorn och samma sak gäller 
även för hemmet. Även om föräldrar märker att sitt barn är stressat behöver inte 
hemmet vara orsaken. Människan är inte alltid medvetna om vilka handlingar som är 
kopplade till våra biologiska stressreaktioner men Währborg (2002) menar att 
orsaken beror på att kroppen inte är biologiskt anpassad till att hantera dagens 
stressrelaterade situationer. Detta förklarar många av kroppens reaktioner och varför 
människan inte alltid förstår dem.  
 
5.4.1 Att kunna se stress 
Stress hos barn och vuxna ter sig olika och därför är det viktigt att vuxna förstår vilka 
tecken som barn kan visa. BO (2003), Ellneby (2005), Miller (1982) och 
respondenterna belyser olika tecken men Miller (1982) kommenterar även att ett 
tecken inte behöver betyda att barnet är stressat. Stor vikt bör läggas vid detta och det 
kan även vara som klassläraren svarade, att vissa tecken kan bero på att barnet är 
okoncentrerad eller inte finner uppgifterna tillräckligt intressanta. Vem kan inte 
ibland få ont i huvudet eller få svårt att sova? Många tecken kan bero på andra 
faktorer än stress och vuxna måste vara försiktiga när de säger att ett barn är stressat, 
då det kan orsaka mer skada än nytta, återigen måste man se till barnets helhet. 
Vuxna måste ändå ta varje tecken på allvar då man inte vet innan om det bara är 
tillfälligt eller om det ligger stress bakom. Selye (1984) beskrev de tre generella 
faserna (G.A.S) och i andra fasen handlade det om motstånd. När barn känner stress 
och får motstånd kan de reagera på olika sätt, bland annat genom aggressivitet eller 
tillbaka dragande. Ofta ser vuxna inte barn som stressade utan istället som besvärliga 
och ouppfostrade. Det är viktigt att ha stress i åtanke för om individen når till Selye’s 
(1984) sista fas, utmattning, så kanske det inte finns en återvändo. Det oroande när 
Bris (2003) och Folkhälsoinstitutet (2009) påpekar att självmord har ökat markant 
under de senaste åren och därför måste vuxna ta ansvar och börja hjälpa samt se 
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barns symtom redan i de yngre åldrarna. Vuxna måste arbeta med barns välmående 
samt med att stärka deras självbild. Frankenhaeuser och Ödman (1983) och 
respondenterna generaliserar genom att säga att flickor och pojkar reagerar och visar 
stress olika. Detta är något pedagoger måste tänka på när de arbetar med barn, det är 
naturligt att de beter sig annorlunda dels för våra olika genetiska förutsättningar men 
också för att samhället formar oss. Vuxna måste därför se till hela barnet och dess 
kontext för att kunna få en helhetsbild av vad som är just det barnets stressor.  
 
5.4.2 Stressorer och hur vuxna och familjen kan förebygga 
Det finns många olika faktorer som kan bidra till stress och under arbetets gång 
bekräftades många tankar kring vuxnas betydande roll för barns välbefinnande. 
Samhällsvetaren pekar på att vuxnas beteende, attityder och stress påverkar barnen 
och för att de ska kunna hjälpa dem att må bättre och hantera sin stress, bör vuxna 
som Ellneby (2005) menar, först och främst hantera sin egen stress. Vuxna är en av 
de större stressorerna i barns liv och det är bara dem som kan förändra situationerna. 
Psykologen menar att barn påverkas av sina föräldrars stress när de har så många 
måsten under dagen. Vilket enkäterna tydligt visade då barnen uppgav föräldrarna 
som stressorer. Så länge vuxna håller ett högt tempo så fortsätter barn att påverkas, 
nu måste det förändras. Det är många vuxna som har både tidskrävande arbete och 
aktiviteter men samtidigt finns det många som är arbetslösa och båda faktorerna kan 
skapa stress. Om vuxna är stressade så mår de inte bra och detta känner barn av. Det 
är de närmaste vuxna som är de viktigaste i barns liv och om inte den relationen 
fungerar så kan det vara en orsak till att barn lättare känner stress. BO (2007), 
Borelius och Bloom (2002) Bris (2004) och Miller (1982) menar att familjen måste ta 
hand om varandra. Genom att familjen tar hand om varandra kan barns 
självförtroende höjas, den är en del av grundtryggheten som behövs för att kunna 
hantera stress. BO (2006) och Bris (2009) menar även att barn anser att de får sämre 
stöd från föräldrarna. Genom detta bekräftar barn att vuxna idag inte har samma tid 
att umgås och stötta sina barn genom livets alla faser. En bekräftelse på detta syntes i 
enkätundersökning då främst ett barn känner stress när han/hon är själv hemma. 
Detta skapar en ond cirkel, att barn får ta för stort ansvar, kvalitetstid minskar eller 
uteblir och mer bråk förekommer, vilket gör att grundtryggheten försvagas. Det är 
dock viktigt att tänka på att kvalitetstid med barn inte ska ske när vuxna är stressade 
för då försämras kvalitén. Hur länge ska detta fortlöpa, när är gränsen nådd? Många 
familjer har grundtrygghet, detta får inte förbise men vad är det som gör att vissa 
klarar sig, men inte andra? Det handlar även om att det är förändrade familjemönster 
idag och att fler föräldrar yrkesarbetar samt att barn inte har lika många syskon, utan 
är mer beroende av föräldrarna för att inte vara ensam. Men det behöver inte vara 
negativt, barns självständighet stärks och barn kan söka social kontakt med kamrater 
och släktingar.  
 
Vuxna har idag många måsten och utflykter inplanerade men även många barns 
vardag är fyllda med fotbollsträningar, utflykter, scouterna med mera. I enkät-
undersökning visade det sig att de flesta barn hade mellan en till två aktiviteter och 
det anses av BO (2007) vara bra, då aktiviteten är en positiv del av fritiden. Barn som 
utövar aktiviteter får en social gemenskap, har ofta en lustfylld fritid samt kan lättare 
hantera stressande situationer, vilket även Nilsson (2003) stärker. 17% av barnen 
hade tre eller fler aktiviteter, vilket frammanar frågorna, hur länge kommer dessa 
aktiviteter vara positiva för barnet? Ger aktiviteterna familjen en möjlighet att umgås 
eller vart tar familjetiden vägen? Kan aktiviteter som inte känns stressande idag, 
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bidra till att barn utvecklar stress när de blir äldre? Om barn ständigt blir matade 
med stimulans kan de då även tappa det egna initiativtagandet och bli passiva då 
deras fantasi inte stimuleras. Om barn inte heller får den återhämtning som kroppen 
behöver så måste energin ta slut någon gång. Men dessa frågor är svåra att svara på 
då barn är olika och påverkas inte på samma sätt. Men som tidigare belyst menar 
Assadi och Skansén (2000) och Sjukvårdsrådgivningen (2007) att kroppen inte 
klarar av att överstimuleras under en längre tid. Detta stärks även av 
enkätundersökningen då några barn angett att aktiviteter är en stressor för dem. 
Skulle barnen må bättre med färre eller inga aktiviteter? Assadi och Skansen (2000) 
och Sjukvårdsrådgivningen menar även att understimulans kan påverka kroppen till 
stress. Det viktigaste är inte att lägga fokus på hur många aktiviteter barn har, utan 
det väsentliga är att barn har så många aktiviteter som de själva vill, samt klarar av. 
Währborg (2002) påtalar att barn behöver känna kontroll över sin situation. Barns 
aktiviteter sker under deras fritid men har stark koppling till skoldagen, då de kan 
orsaka att barn känner stress inför att hinna med sin aktivitet eller att barn inte 
hinner med återhämtningen samt att rastlöshet kan skapas då inga aktiviteter är 
inplanerade. Liknande aktiviteter kan även läxor skapa stress hos barn då de tar upp 
barns fritid, men läxor är viktigt då de förbereder barn att ta ansvar och planera, då 
kommande studier kräver mer engagemang. Klassläraren ansåg att pedagogen ska 
anpassa läxorna utefter barnens behov och om barnen har många aktiviteter så är det 
bra att ge läxan så att familjen själva får välja om de vill och hinner arbeta med den 
under en vardag eller under helgen, så att deras fritid inte påverkas utifrån skolans 
krav utan tvärtom. 
 
Människan är beroende av rutiner och när barns sov och matvanor rubbas så 
påverkas deras kroppar vilket kan leda till stress. Specialläraren svarade att bristen 
på sömn kan vara en stressor då fokus minskar och BO (2006) tar upp att vartannat 
barn sover för lite. För att kunna hantera stress menar Borelius och Bloom (2002) att 
sömnen är avgörande. Därför har familjen en betydande roll, då de måste tala med 
barnen om vad stress är och hur det kan bli fel för kroppen när kroppen inte får 
grundbehoven tillfredställda (Frankenhaeuser och Ödman, 1982 samt 
Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Om barn ska kunna hantera sin stress och undvika 
den negativa så måste de få kunskap om begreppet och att sov och matvanor har en 
betydelse då de hjälper kroppen att upprätthålla balans.  
 
En orsak till att barn inte går och lägger sig på kvällarna menar Borelius och Bloom 
(2002) och Ellneby (2005) kan vara att barn har annat för sig, bland annat anser 
Ellneby att datorn och TV: n lockar till stimulans. Några barn i undersökningen 
kände att data och TV spel är stressorer i deras liv. Vad kan det bero på? Är det spelet 
i sig? Sitter de för ofta och länge? Är spelet anpassat för deras ålder eller kan stressen 
bero på att de inte har det senaste spelet? Det är svårt att förklara de direkta 
orsakerna om varför de styr och blir stressorer men kopplingen till skolan ligger i att 
barn ofta jämför med varandra vad de har hemma, har fått i present, julklapp med 
mera och detta kan synliggöra klasskillnader och skapa oro hos barnen. När barn 
sitter vid datorn kan de ibland ha svårt för att avsluta då de ”ska bara” först. Detta 
kan leda till att avkopplingen samt sömnen blir lidande då de lägger sig senare men 
Ellneby (2005) hävdar att även om vissa barn känner sig avslappnade vid skärmarna 
så stimuleras fortfarande hjärnan aktivt. Men vuxna får absolut inte förbjuda datorn 
och TV då detta trots allt är barns sätt att koppla av och de är en naturlig del av deras 
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vardag. Specialläraren menar att datorn är bra i skolan då den kan hjälpa barn att 
fokusera på arbetet och därför bör detta hjälpmedel användas.  
 
5.4.3 Stressorer i skolan och hur skolan kan förebygga 
I studier som BO (2003) utfört tar barn upp att det fanns tre stora huvudfaktorer i 
skolans vardag som barn upplevde som stressande, en av dem är skolmåltiderna. 
Även enkäter och intervjuer i detta arbete poängterar dessa faktorer. Skollunchen är 
en återkommande stressfaktor och Bråkenhielm (2005) anser inte att detta är 
underligt, då förutsättningarna för matsalen är svåra att styra över. Ljudnivån blir 
högre ju fler människor man samlar i ett och samma rum, men å andra sidan, i en 
mindre lokal blir tiden mer komprimerad och maten serveras under en längre tid, då 
alla sittningar ska hinna äta. Det finns många studier som stödjer detta och därför 
måste skolor börja omstrukturera denna situation då den skapar oro hos barnen. För 
att minska problemen med skolluncherna kan en lösning vara att skolan bygger om 
matsalen till flera mindre rum så att flera barn får plats samtidigt och att ljudnivån 
sänks. Det bör dock finnas en pedagog i varje rum så att vuxna kan synas och finnas 
tillhands för barnen samt för att inte mobbning uppstår. Dessa rum också kan 
användas till grupprum för att utnyttjas och gynna skolan under hela dagen. Ett 
annat förslag är att barnen äter i sina klassrum, vilket endast fungerar i skolor som 
ligger i ett plan eller har hiss. Det positiva är att barnen då slipper vara i en för stor 
grupp och ljudnivå håller en rimlig nivå. På detta sätt får de en möjlighet att stärka 
gemenskapen i klassen, resterande kompisar kan barnen träffa på rasterna. Barn 
klagar ofta på den mat som serveras. Orsaker till detta kan bland annat vara för att 
innehållet är främmande för dem men även för att maten vid vissa tillfällen är för 
hopblandad, detta gör att vissa barn undviker att smaka. Frankenhaeuser och Ödman 
(1983) beskrev att de primära och sekundära behoven måste vara tillfredställda och 
det handlar inte bara om att ge barn mat, utan ge dem näringsrik mat som de äter.  
 
I BO’s (2003) studie ansågs även arbetsmiljön vara en av de större faktorerna. Även 
här syns tydliga kopplingar till vad respondenterna svarat i resultatet, då de är eniga 
om att skolans fysisk och psykisk miljö bör förbättras. De har bland annat tagit upp 
att pedagogen har en stor roll för hur skolans vardag fungerar och hur klassens ethos 
upplevs. Om inte pedagogen har den kontroll och ledarskap som behövs i 
klassrummet så kan oro och stress skapas. Om pedagogen själv, medvetet eller 
omedvetet, är stressad så kan detta uppfattas och föras vidare till barnen och som 
Borelius och Bloom (2002) och Ellneby (2005) menar, måste därför pedagogen 
reflektera och tänka över sin situation samt bearbeta sin egen eventuella stress. Hela 
klassrumssituationen kan stressa barn genom flera olika faktorer, där ibland dåligt 
med utrymme, dålig planering och som Bråkenhielm (2005) och psykologen menar 
är placeringar i klassrummet av stor vikt. Fel placering av katedern kan orsaka 
störningar, då barn på vägen dit passerar många lockelser som får dem att tappa 
fokus som exempelvis att prata, retas och se vad kompisar arbetar med. Men det är 
även viktigt att barn får små prata med varandra då de utvecklar sin relation och vad 
de ska göra på rasten.   
 
Att skolan skapar stress anses inte vara något unikt då barn ständigt måste anpassa 
sig. Ju mindre yta barn får att röra sig på, kan skapa bråk och koncentrationssvårig-
heter. Pedagoger måste planera och tänka på barnens behov när de strukturerar upp 
klassrummets miljö, även banala saker som vart pennvässaren är placerad kan avgöra 
lugnet i klassen. För att barn ska må bra i skolan handlar det även om att se till 
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miljön helhet. Ett område som oftast glöms bort är toaletterna. Några respondenter 
uppgav att dem inte håller den kvalité som de önskar och att detta kan bidra till barns 
stress, då de undviker att gå på toaletten och väntar tills de kommer hem. För att 
barn ska kunna känna ett lugn, är skolans miljö betydelsefull men även kraven som 
ställs på individen en avgörande faktor. Ellneby (2005), klassläraren, specialläraren 
samt Währborg (2002)  menar att skolan och pedagoger relativt ofta ställer för höga 
krav på barnen och detta är en stressor för dem. Skolan i allmänhet har krav på att 
barn ska ta in en stor mängd kunskap under så kort tid som möjligt, samtidigt som 
lärarna vill att barnen anammar den dolda läroplanen, sitta still, lyssna och vänta på 
sin tur med mera.  
 
En annan stressor anser Elkind (1984) är att barn hetsas från det ena arbetsområdet 
till det andra och detta bekräftade barnen i enkätundersökning genom att visa att 
endast hälften ansåg sig hinna klart med skolarbetet. Även här handlar det om att 
pedagoger planerar fel och lägger för stora krav på barnen. Detta kan bero på krav 
som kommer ifrån samhället och kursplanerna, men det behöver även poängteras att 
barn själva inte alltid gör det de förväntas under lektionstiden utan istället talar med 
kompisar med mera som i sig kan bidra till bättre relationer och därmed en skapa en 
mindre stressad miljö.  Att undervisa handlar inte om att lära barn så mycket som 
möjligt under en kort tid utan att få igång en egen reflektion och ge dem möjlighet att 
lära för livet. Det är viktigt att barnen besitter kunskaperna i ämnena innan 
pedagogen går vidare. För att få barnen att reflektera över sin tid och 
kunskapsinlärning menar Lpo94 (skolverket, 2009) att barn bör få delta i 
planeringen. Bråkenhielm (2005) menar tvärtom att barn behöver struktur och när 
barn får vara med att planera och utvärdera så uteblir den. Båda tankesätt kan vara 
givande, det viktiga är att barn får ta ansvar utefter sin mognad. Men vilket sätt är att 
föredra för att barnen inte ska känna sig stressade? Det gäller att barn får stöd och 
hjälp med att få ut ett givande arbetsinnehåll av planeringen, för utifrån detta kan 
barn lära sig ta eget ansvar både över sin inlärning och utveckla ett metakognitivt 
tänk. Detta kan ge barn en kontroll över sin inlärning vilket Währborg (2002) menar 
gör att stress kan reduceras. Barns kontroll försvinner när skolan ställer krav på 
deras prestationer och Ellneby (2005) och Miller (1982) menar att det även 
förorsakar en tävlan och konkurrens mellan barnen. Många respondenter anser 
konkurrensen som en stressfaktor men känner samtidigt att det kan vara en sporre 
för barnen att kämpa lite extra. Konkurrensen kan vara grundande på att barn vill 
vara bäst och ha bra betyg men kan även vara en tävlan om pedagogens 
uppmärksamhet och gillande. Det är inte alltid lätt att se konkurrensen då barns 
beteende är olika, vissa syns tydligt andra inte. De flesta barn vill ha pedagogernas 
uppmärksamhet och har olika metoder för att fånga dem. För att minska 
konkurrensen menar respondenterna att pedagogerna måste diskutera med barnen 
om att kvalitet är viktigare än kvantitet samt varför. 
 
I enkätundersökningen tillfrågades barnen om de ansåg att pedagogerna såg och 
lyssnade på dem. Ett fåtal barn kände inte detta och det kan bero på många orsaker, 
bland annat att pedagoger kan vara upptagna med uppgifter eller andra personer. 
När ett barn kommenterar att pedagogerna undviker att ta tag i konflikter så uppstår 
oro. Vart blev det så fel att vuxna inte hjälper barn att lösa problem, hur små de än 
verkar för vuxna? Om vuxna inte lyssnar kan det leda till att barnet i sin tur inte 
känner sig respekterad och kan tappa förtroende för personalen. Personalen gör inte 
detta med vilja, utan för att det är deras tid och energi som inte räcker till. I många 
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situationer kan pedagoger därför försöka ”undvika” dilemman som känns mindre 
relevanta för dem. Pedagoger bör öva konflikthantering och arbeta förebyggande med 
barn då det hjälper dem att själva ta tag i och undvika konfliktsituationer. Men skolan 
bör även satsa mer pengar på resurser. De ekonomiska neddragningarna bidrar till 
att skolklimatet blivit tuffare och att allt fler barn mår sämre. Barnen är vår framtid 
och det är dem vi måste satsa på. 
 
Barn befinner sig ständigt i samspel med andra och dessa relationer är betydelsefulla 
för deras utveckling, men samtidigt poängterar Ellneby (2005), respondenterna och 
Währborg (2002) att relationer och separationer är bland de största stressoren i 
barns liv. Alla vill bli accepterade och Elkind (1984), Levi (2000) samt Miller (1982) 
menar att barn behöver få känna sig omtyckta och betydelsefulla för att det stärker 
deras självförtroende. Om barn har för många olika relationer eller tvingas genomgå 
separationer kan barn känna stress då de tvingas skapa nya relationer och detta i sig 
är en stressor då barn bland annat kan bli osäkra. För många separationer kan även 
leda till att barn inte vill skapa nya relationer då de upplever att dessa ändå inte leder 
någonvart. Men separationer är inte alltid negativt utan vissa barn kan befinna sig i 
en utsatt situation, då kan det vara en lättnad att få byta exempelvis lärare eller klass. 
Splittring av klasser kan även vara bra för elever då de kan få möjlighet att skaffa 
andra kamrater och utveckla sin personlighet eller få en annan roll i klassen. Detta är 
viktigt för skolans organisation att ha i åtanke då barn av olika orsaker måste 
genomgå byte av klasskompisar och klasslärare under sin skolgång. Pedagoger måste 
arbeta för att behålla barns självförtroende samt hjälpa dem att skapa en god ethos i 
klassen vilket kan främja relationerna. Pedagoger måste även ha förståelse över att 
barn ibland kan skapa egna föreställningar och fantasivärldar kring relationer och 
situationer och Währborg (2002) menar att dessa föreställningar kan skapa stress 
även om de inte alltid stämmer överens med verkligenheten. Men han påpekar även 
att fantasivärlden är viktig för barn då de genom sina fantasier bearbetar saker och 
situationer som de upplevt. Det är därför viktigt att vuxna är extra tydliga gentemot 
barn så att inte förvirring och missuppfattningar uppstår. 
 
Många i arbetet påpekar att de stora barngrupperna orsakar barns stress för att de 
ökar ljudnivåerna samt minskar pedagogens tid att hinna se samtliga individer. (BO 
2003, BO 2006, Elkind 1983, Ellneby 2005 och Währborg 2002). Biträdande 
rektorn, Nilsson (2003) och samhällsvetaren menar att detta beror på de ekonomiska 
neddragningar som skett inom skolan. Detta är något som varken skolan eller barnen 
kan råda över så varför ska då de drabbas? Därför menar BO (2007), samhällsvetaren 
och specialläraren att skolan måste använda samtliga resurser så att barn alltid har 
någon som ser och hör dem. Om personalen inte räcker till menar Ellneby (2005) att 
det leder till att de vuxna inte hinner med att se och hjälpa alla barn samt att det kan 
leda till att mer mobbning. Hon vill även lyfta den ”nya” cybermobbningen. Detta är 
något som har kommit i samband med vår teknologiska utveckling och den gör så att 
det blir mycket lättare att vara elak mot någon utan att andra ser. Det svåra med 
denna mobbning är att den följer med barnen hem då den finns i mobiltelefonen och 
datorn, men vuxna ska inte ta bort teknologin. Frågan ligger i hur man ska få bort 
mobbningen utan att förbjuda teknologin? Ett alternativ är att lära eleverna ha 
respekt för varandra och förståelse för hur dåligt utsatta mår när någon mobbar, 
oavsett hur mobbningen går tillväga.  
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Skolans arbetsmiljö handlar även om den yttre miljön. Skolgården måste kunna 
erbjuda barn sysselsättning under rasterna och många barn hade i undersökningen 
förslag på ändringar. Sysselsättningar får barn att fokusera på något som de finner 
roligt samt skapar möjlighet till samarbete och stimulerar fantasin. Om barn får 
stimulans så minskar chanserna att de blir uttråkade. Det kan finnas en koppling 
mellan barns tristess och barns ”elaka” beteenden gentemot varandra. Relationerna 
kommer i fokus när det är brist på stimulerande aktivitet. Därför är det även 
betydelsefullt som samhällsvetaren berörde att personalen på skolan måste finnas 
tillgängliga på skolgården då det händer mycket när vuxna inte finns närvarande. Att 
pedagoger inte alltid finns på skolgården under rasterna har flera orsaker. En kan 
vara att pedagogen måste hjälpa till vid konflikter eller att hon/han måste hinna med 
att förbereda inför nästa lektion. Att ha rastvakts schema och ha flera rastvakter 
samtidigt kan vara en lösning på problemet. 
 
5.4.4 Slutsats 
Forskare och respondenter i arbetet tar upp många olika faktorer som kan orsaka 
stress men hävdar även att många olika stressorer är en naturlig del av livet. Men det 
vuxna måste tänka på är att alla individer är olika och att det som en individ upplever 
stressande, kanske inte stressar någon annan samt att barns stress inte behöver likna 
vuxnas. Många barn visste inte vad begreppet stress innebar men efter en 
begreppsförklaring kunde många barn hänvisa till situationer de själva eller personer 
i deras närhet har varit med om. Resultatet visar tydligt att även barn kan uppleva 
och komma i kontakt med stress, då de nämner olika platser och situationer. 
Pedagoger bör därför lägga stor vikt vid att lära känna och se varje barn, då det blir 
lättare att koppla samman barns tecken med stress. Verksamheten bör också ha en 
bra rytm, upplägg och ethos för att få en trivsam arbetsmiljö samt att kraven i skolan 
ska vara anpassade efter barnens mognad och förutsättningar. Många av 
respondenterna var eniga om att barn påverkas olika samtidigt som de tänkte långt 
ifrån varandra angående hur man bör arbeta för att förebygga stress. Vilket kan bero 
på att de arbetar med barn inom olika sammanhang. De som har daglig kontakt med 
barn tänkte mer konkret och direkt på barns situation medan de andra tänkte mer 
generellt och i allmänhet. En respondent tog upp att det är först nu vuxna började få 
upp ögonen på att även barn kan uppleva stress men de flesta respondenterna 
kopplade ihop hemmet och skolan och menar att de påverkar varandra, för att de 
båda har stora betydelser i barnets liv. Många av respondenterna såg mest till de 
stora åtgärderna som skulle underlätta för barnen till exempel mindre grupper. De la 
störst vikt vid den stora helheten, vilket bidrar till att den enskilda pedagogens roll att 
underlätta för barnen, kommer i skymundan. Miller (1982) anser inte att vuxna ska 
ta bort all stress, utan de bör hjälpa barn att förstå och hantera stressen samt 
undanröja de onödiga faktorerna. Vuxna måste hitta ett lugn i vardagen och som 
respondenterna tipsar om, kan pedagoger använda sig av avslappning, massage med 
mera. Varje individ ska tänka på vad man själv kan förändra men pedagoger måste 
som BO (2007) och respondenterna menar, använda sig av skolans samtliga 
personalgrupper och ha i åtanke att även hemmet är ett stort utslagsgivande element 
som skolan inte kan styra, men som påverkar barns skoldag och här krävs därför ett 
samarbete. För att barn och pedagoger ska må bra måste alla arbeta aktivt med att 
förebygga stressens uppkomst. 
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5.5 Metoddiskussion 
Arbetets gång har haft sina fördelar och nackdelar. Arbetet startade med att söka 
efter litteratur och värdera den. Nu i efterhand, kan vi reflektera över att 
litteraturinsamlingen blev lite för omfattande. Men det var samtidigt positivt då det 
fanns mycket att välja mellan även om detta bidrog till en större arbetsbörda. Arbetet 
startade direkt med att ta kontakt med samtliga respondenterna, för att på så sätt 
vara effektiva. En intressant respondent för arbetet, Bris, kunde inte ställa upp på en 
intervju, då deras arbetsbelastning var för stor. Bris har mycket kontakt med utsatta 
barn och detta säger en hel del om hur barns hälsa ser ut idag och vikten vid att man 
reflekterar över det. Annars gick samtliga intervjuer över förväntan, men det som 
kändes lite tungt var den relativt dåliga respons på missivbrevet, det var många 
föräldrar som inte lämnat tillbaka brevet, vilket ledde till att fler skolor fick tillfrågas. 
Upplägget av enkät och intervju undersökningarna fungerade väl då samtliga träffar 
var planerade under en kort period, vilket gav en helhetskänsla samt att allt material 
kunde bearbetas samtidigt. Intervjuerna transkriberades till viss del och alla 
enkätsvaren sammanställdes. De delar som var av relevans plockades ut. I efterhand 
kom det upp fler frågor som skulle ha varit intressanta att fått besvarade av samtliga 
respondenter. Eftersom begreppet stress är stort och tvetydigt lades vikten vid att ge 
en djupare förklaring. Styrkan i arbetet har legat vid att jobbet har skett i samspel 
mellan oss. Våra styrkor har kompletterat varandra. 
  
5.6 Vidare forskning 
Det finns många nya frågor som dyker upp efter arbetets gång och om vi skulle 
utveckla detta område skulle vi kunna fråga barn hur de bäst kan slappna av, vad är 
avkoppling för dem? Det vore även intressant att ta reda på det stora samspelet i 
skolan i stort och inte bara barn emellan. Om hur barn upplever och tänker kring 
relationerna som finns i skolan? Både relationen till klassläraren men även till andra 
verksamma vuxna som sjuksyster eller kurator. Det var inte så länge sedan som BO 
kom ut med ett lagkrav till regeringen att skolhälsovården bör finnas på varje skola. 
De menar på att skolhälsan är viktig för barnen och detta skulle man kunna 
undersöka vidare om det verkligen stämmer och varför kravet inte kommit tidigare? 
 
För vidare läsning och tips har vi lagt in en boktipslista (se bilaga 7). 
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SÄTT KRYSS I RUTORNA! 
 
Ålder:                            Tjej:                   Kille: 
 
1. Hinner du äta frukost på morgonen? 
 
Ja ibland         Ja ofta              Nej  
 
 
 

Om du svarar ibland eller nej vad kan det bero på?________________________ 
__________________________________________________ 
 
2. Måste du skynda Dig till skolan på morgonen?    
 
Ja ibland       Ja ofta             Nej  
 
 

  
Om du svarar ja, vad kan det bero på?________________________________ 
__________________________________________________ 
 
3. Hinner du dusch ordentligt efter idrotten?    
 

      Ja                 Ibland             Nej  
 
 
 

Om du svarar ibland och nej vad kan det bero på?________________________ 
__________________________________________________ 
 
4. Tycker du att rasterna räcker till?   
 

      Ja               Ibland             Nej 
 
 
 

Om du svarar ibland och nej vad kan det bero på?________________________ 
__________________________________________________ 
 
5. Får du gå på toaletten under skoltid?     
 

      Ja               Ibland           Nej 
 
 
 

Om du svarar ibland och nej vad kan det bero på?________________________ 
__________________________________________________ 
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6. Hinner du göra klart det du jobbar med i skolan? 
 

     Ja                Ibland             Nej 
 
 
 

Om du svarar ibland och nej vad kan det bero på?________________________ 
__________________________________________________ 
 
7. Lyssnar skolans personal på dig när du har någonting att 
säga? 
 

      Ja               Ibland               Nej 
 
 
 

Om du svarar ibland och nej vad kan det bero på?________________________ 
__________________________________________________ 
 
8. Har du några kompisar att leka med i skolan? 
 

    Ja                 Ibland              Nej 
 
 
 

Om du svarar ibland och nej vad kan det bero på?________________________ 
__________________________________________________ 
 
9. Har du tid att leka efter skolan? 
 

     Lite       Vuxen bestämmer       Hur mycket jag vill 
 
 
 
10. Hur många aktiviteter (exempelvis handboll, ridning, 
fotboll, ishockey, dans) har du efter skolan?  
  
      0                   1                    2                    3            4 eller fler 
 
 
 
11. Vem är det som bestämmer att du ska gå på 
aktiviteten/aktiviteterna?  
 

   Jag           Jag/vuxen       Vuxen        Kompis 
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12. Hinner du äta skollunchen i lugn och ro? 
 

  Ja               Ibland               Nej 
 
 
 

Om du svarar ibland och nej vad kan det bero på?________________________ 
_________________________________________________ 
 
13. Vad vet du om stress?___________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
14. Vad får dig att bli stressad?_____________________________ 
___________________________________________ 
 
15. Finns det något/någon i skolan som gör dig stressad?_____ 
___________________________________________ 
 
16. Hinner du göra dina läxor efter skolan? 
 

    Ja              Ibland             Nej 
 
 
 

Om du svarar ibland och nej vad kan det bero på?______________________ 
________________________________________________ 
 
17. Är det roligt att gå till skolan? 
 

     Ja               Ibland              Nej 
 
 
 

Om du svarar ibland och nej vad kan det bero på?________________________ 
__________________________________________________ 
 
18. Finns de något som du skulle vilja ändra på i skolan? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 
 
Tack för att du hjälpte oss med vårt arbete!! =) 
/ Mia & Tessan 
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Intervjufrågor till speciallärare, klasslärare och biträdande 
rektor. 
 
1. Vad har du för utbildning? 
 
2. Hur länge har du arbetet inom skolans verksamhet? 
 
3. Hur definierar du stress? 
 
4. Vad har du för erfarenheter om barn som visar tecken på stress? 

- Hur reagerar barnet när du/ni försökte hjälpa honom/henne? 
 
5. Om du ser på barns stressorer ur ett historiskt perspektiv, kan du utskilja några 
förändringar, i så fall vad kan orsaka dessa? 
 
6. Upplever du att barn är stressade eller påverkade av stress? 

- I hemmet? 
- I skolan? 

 
7. Vad kan bidra till stress hos barn i skolan/hemmet, påverkas alla lika? 
 
8. Upplever du att barn är stressade någon viss tid på dagen eller under en viss 
aktivitet? - Vad tror du det är som påverkar dem just då? 
 
9. Hur påverkas barnen av sin omgivning och av andra?  
 
 
10. Vilka tecken visar barn och hur kan man upptäcka att de är stressade i skolan? 
 
11. Vad tror du krävs av pedagogen, när den ska hjälpa ett barn att hantera sin 
eventuella stress? 
 
12. Jobbar ni för att förebygga stress hos barn i skolan? 

- Ja, hur? 
- Nej, varför inte? 

 
13. Hur hanterar skolans personal en situation där barnet är tydligt stressat? 
 
14. Har du några tips och råd, om hur man kan arbeta förebyggande mot stress i 
skolan?  
 
 
TACK! 
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Intervjufrågor till Barnombudsmannen och Stödcentrum. 
 
1. Vad har du för utbildning? 
 
2. Hur länge har du arbetet inom detta område? 
 
3. Hur definierar du stress? 
 
4. Vad har du för erfarenheter om barn som visar tecken på stress? 
 
5. Om du ser på barns stressorer ur ett historiskt perspektiv, kan du utskilja några 
förändringar, i så fall vad kan orsaka dessa? 
 
6. Upplever du att barn är stressade eller påverkade av stress? 

- I hemmet? 
- I skolan? 

 
7. Vad bidra till stress hos barn i skolan/hemmet, påverkas alla lika? 
 
8. Vilka tecken kan ett barn visa och hur kan man upptäcka att han/hon är stressade i 
skolan? 
 
9. Hur påverkas barn av sin omgivning och av andra?  
 
10. Vad tror du krävs av pedagoger för att kunna få barnet att kunna hantera sin 
eventuella stress? 
 
11. Hur reagerar barnet när man försöker hjälpa honom/henne? 
 
12. Har du några tips och råd om hur man kan förebygga stress i skolan?  
 
TACK! 
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