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Abstract 
This work is about children and stress at leisure-time, how they are affected by stress and how 

the educators who work with children may help them. The purpose of my work is to 

investigate which factors according to leisure teachers can lead to stress for children at 

leisure-time, as well as how leisure teachers working to prevent stress for children. I have in 

my work used two questions that`s: What can cause stress in a child at leisure-time? How can 

leisure teachers work to reduce stressful situations for children in leisure-time? To get 

answers to my questions, I conducted five interviews with leisure teachers at two different 

schools, but in the same municipality. To gain more knowledge on the subject stress and how 

people are affected by stress, I have also done a literature review. What I have found in my 

work is that there in leisure-times are many situations that can stress a child, pedagogue’s 

mentions among other the feeling of not fitting in and loud sound as stressful factors. I have 

also come to the conclusion that there are many ways in which pedagogues can work to 

prevent children feel stressed, some ways mentioned in the interviews is massage tales and a 

constant effort to create peaceful situations for children. 
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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om barn och stress på fritidshem, hur de påverkas av stress och hur 

pedagogerna som arbetar med barnen kan hjälpa dem. Syftet med mitt arbete är att undersöka 

vilka faktorer som enligt fritidspedagoger kan leda till stress hos barn på fritidshem, samt hur 

fritidspedagoger arbetar för att förebygga stress hos barn. Jag har i mitt arbete använt mig av 

två frågeställningar som är: Vad kan orsaka stress hos ett barn på fritidshemmet? Hur kan 

fritidspedagogerna arbeta för att minska de stressiga situationerna för barnen på 

fritidshemmet? För att kunna få svar på mina frågor har jag genomfört fem kvalitativa 

intervjuer med fritidspedagoger på två olika skolor men i samma kommun. För att få mer 

kunskap om ämnet stress och hur människan påverkas av stress har jag dessutom gjort en 

litteraturgenomgång. Det jag har kommit fram till i mitt arbete är att det på ett fritidshem finns 

många situationer som kan stressa ett barn, pedagogerna nämner bland annat känslan av att 

inte passa in och en hög ljudnivå som stressande faktorer. Jag har även kommit fram till att 

det finns många sätt som pedagogerna kan arbeta på för att undvika att barnen känner sig 

stressade, några sätt som nämns i intervjuerna är massagesagor och ett ständigt arbete med att 

skapa lugna situationer för barnen. 

Nyckelord: Barn, stress, fritidshem 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Stress är ett ämne som intresserar mig, dels för att jag själv tidvis känner mig väldigt stressad, 

men också för att jag som blivande fritidspedagog vill ha en kunskap om hur jag kan hjälpa de 

barn som känner sig stressade att hitta lugnet. 

Att vuxna blir utbrända och går in i väggen är ingen nyhet, men nu dras också våra barn in i 

samma negativa spiral. Stress hos barn är ett växande problem och kunskapen om vad det är 

som stressar barn är begränsad (Währborg & Åhnberg, 2002). Allt fler barn uppvisar 

symptom på negativ stress, många barn idag klagar över ont i magen och huvudvärk. Ett 

ständigt påslag av stresshormoner kan vara skadligt på sikt, särskilt för unga som fortfarande 

växer och utvecklas (Barnombudsmannen.se). En undersökning som skolverket genomförde 

2001 visar en ökad stress bland eleverna i skolan. Stressen ökar i alla åldrar och 35 procent av 

eleverna säger att de ofta eller alltid känner sig stressade (Skolverket, 2001). Då 

fritidshemmet tillhör skolans verksamhet finner jag det intressant att undersöka vad som idag 

enligt fritidspedagoger kan stressa ett barn på fritidshemmet. Som blivande fritidspedagog 

finner jag det även intressant att undersöka hur jag kan gå tillväga för att hjälpa barnen att få 

en stressfri tillvaro på fritidshemmet. Idag är det inte ovanligt med stora barngrupper vilket 

brukar leda till höga ljudnivåer och en stökig inomhus miljö, enligt Währborg (2009,s.107) 

kan de som utsätts för höga ljudnivåer och buller uppleva stress.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet nämns inte begreppet stress 

alls. De riktlinjer som ges till pedagogerna är mer allmänt skrivna. I Lgr 11 tar Skolverket upp 

följande.” Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 

verksamheten”(Skolverket, 2011, s.7). Det nämns också att eleverna ska lära sig att orientera 

sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde som snabbt förändras (Skolverket, 

2011). En del elever tror jag kan uppleva detta som stressande. Därför finner jag det intressant 

att belysa ämnet stress då jag anser att det är viktigt för mig som pedagog att ha en kunskap 

om hur jag kan hjälpa dessa elever. 
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1.2 Problemformulering  
Idag är det inte ovanligt att miljön på fritidshem är rörig och högljudd. Många barn går långa 

dagar på fritidshemmet och har även fritidsaktiviteter på kvällarna, vilket jag tror kan leda till 

stress. Detta har gjort mig som blivande fritidspedagog intresserad av vad det kan vara som 

stressar ett barn på fritidshemmet. Men även hur erfarna pedagogerna som idag är verksamma 

på fritidshem arbetar för att hjälpa barnen att få en lugn och stressfri dag på fritidshemmet. 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som enligt fritidspedagoger kan leda till stress hos barn 

på fritidshem, samt hur fritidspedagoger arbetar för att förebygga stress hos barn. 

 

1.4 Frågeställning 
 

 Vad kan orsaka stress hos ett barn på fritidshemmet? 

 Hur kan fritidspedagogerna arbeta för att minska de stressiga situationerna för barnen 

på fritidshemmet? 

 

1.5 Disposition 

Arbetet börjar med en sammanfattning skriven på både engelska och svenska. Därefter följer 

inledning som förklarar varför jag anser det viktigt för mig att skriva om ämnet stress. Efter 

inledningen finns det en problemformulering, ett syfte och frågeställningar. Arbetet fortsätter 

sedan med en litteraturgenomgång som börjar med att förklara vad stress är för att sedan gå in 

på positiv och negativ stress, orsaker och symptom för att slutligen gå igenom hur det går att 

förebygga och hantera stress. Efterföljande avsnitt är metoddelen där jag förklarar min valda 

metod som är en intervjuundersökning. Här beskrivs också hur de genomförda intervjuerna 

gick till samt varför jag valde intervjuer. Metoddelen presenterar också vilka avgränsningar 

som har gjorts samt en deltagare listas med kön och hur länge de intervjuade har arbetat på 

fritidshem finns. 
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Fjärde delen av arbetet är resultatdelen, här presenteras det resultat jag har fått under mina 

intervjuer. Intervjufrågorna visas och svaren som har erhållits efter genomförda intervjuer 

presenteras som en sammanställning på respektive fråga. 

Sista kapitlet i mitt arbete som består av tre delar inleds med en diskussion. I denna diskussion 

resonerar jag kring det resultat jag har fått från intervjuer och litteraturgenomgången, sett 

utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Kapitlet fortsätter sedan med de slutsatser som jag 

har kommit fram till genom detta arbete för att slutligen avslutas med delen om framtida 

forskningsförslag. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Vad är stress? 

Det talas mycket om att vi i dagens moderna samhälle utsätts för stress. Stress är däremot 

inget nytt fenomen utan den har funnits i alla tider. Stress är oundvikligt och människans sätt 

att förbereda sig på handling och skärpa sin uppmärksamhet (Assadi & Skansén, 2000,s.11).  

Även Borelius & Bloom (2002,s.20) hävdar att stress är vårt sätt att reagera på yttre 

påfrestningar. Vidare talar de om att stressreaktioner ursprungligen utvecklades för att möta 

fysiska och psykiska faror i människans ur miljö. Samma sak händer i våra kroppar 

nuförtiden, när vi möter de krav som dagens moderna samhälle ställer och den stress det 

medför. 

Währborg (2009,s.43) säger att stress har blivit något av ett modeord som illustrerar vad som 

kännetecknar vår tid. Han menar att i stort sett alla barn och vuxna har en uppfattning om vad 

som menas med stress. De vuxnas syn på stress är oftast mer varierande medan barnen ofta 

förklarar stress som någon form av tidsbrist. Termen stress används numera som en diagnos, 

även om begreppet inte har någon klar plats i diagnostiska manualer eller klassifikationer. Det 

finns alltså inte någon allmänt godtagen definition som kan användas för att beskriva vad som 

menas med stress. Termen stress används flitigt och ofta läggs andra begrepp till för att 

förtydliga vad som menas. Inom medicinska sammanhang används också utmattning, 

utbrändhet och depression för att förklara stress begreppet. 

Enligt Ellneby (2008,s.31) är stress det engelska ordet för spänning eller tryck. Ordet stress 

har inom medicin och psykologi använts för att beskriva de reaktioner i kroppens organsystem 

som framkallas av fysiska och psykiska påfrestningar. Vidare förklarar hon begreppet stress 

med att det är en reaktion på att vi utsätts för stora fysiska, emotionella eller intellektuella 

påfrestningar.  

 

2.2 Positiv och negativ stress 

Stress är inte bara en reaktion på något som är obehagligt, utan den påverkar oss både fysiskt 

och psykiskt oavsett hur vi upplever situationen. När vi kan hitta en balans mellan de krav 

som ställs och vår förmåga till att klara av det, kan stress upplevas som en positiv utmaning 

(Ellneby, 2008,s.34).   
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Stress är inte alltid något negativt utan en lagom nivå av stress i våra liv är positivt. Får vi 

uppmuntran för det vi gör och ser tydliga resultat kan stressen bli en utmaning snarare än en 

belastning. Men även den positiva stressen kan vändas till något negativt om vi inte ger 

kroppen tid för vila. Tid för återhämtning och avkoppling måste finnas, annars bränns de 

fysiska och psykiska krafterna snart ut (Assadi & Skansén, 2000,s.12).  

Enligt Malmström & Nihlén (2002,s.55,60) är negativ stress inte något som uppstår 

automatiskt i en viss situation. Om vi känner negativ stress eller inte beror på hur vi själva 

tolkar och förhåller oss till livets utmaningar. Vidare hävdar de att känslan av negativ stress 

snarare är vår brister i att kunna hantera den stress vi känner, än påverkan av de yttre 

omständigheterna. De anger två orsaker till negativ stress. Den vanligaste är brist på vila och 

den andra är överdrivna eller långvariga anspänningar så som oro, osäkerhet och nervositet.  

Allt fler barn och unga uppvisar symptom på negativ stress. Många barn idag klagar på ont i 

magen och huvudvärk, vilket är symtom på att de utsätts för negativ 

stress(Barnombudsmannen.se).  

Vart femte barn i Sverige uppger i en undersökning att de ofta känner ångest och nedstämdhet 

och 42 procent säger att de känner sig stressade varje vecka. Många skolsköterskor, 

psykologer och kuratorer upplever också att dagens barn får mer depressioner och 

ångeststörningar än vad barn tidigare har haft (Borelius & Bloom, 2002,s.11). 

Vistelsen i en barngrupp kan vara förenat med både positiv och negativ stress. De barn som 

vistas i gruppmiljöer utsätts alltid i viss grad av stress, som påverkar dem både positivt och 

negativt. Aktiviteter som är stimulerande och anpassade till barnets ålder och kunskaper är 

positiva stressfaktorer. Negativ stress kan barnet uppleva om det utsätts för höga ljudnivåer 

eller om de inte trivs. Det är individuellt vad som påverkar en person negativt, samma miljö 

kan upplevas negativ för en person och positiv för andra (1177.se). ”Negativ stressreaktioner 

kan alltså drabba vem som helst, närsomhelst - oavsett kön, ålder, utbildning eller 

sysselsättning” (Assadi & Skansén, 2000, s.13). 
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2.3 Orsaker och symtom  

Alla människor utsätts på något sätt för stress och kroppen klarar av att hantera stress i måttlig 

omfattning. Stress påverkar hela kroppen både humöret, hur man beter sig mot andra och 

immunförsvaret. En del som utsätts för upprepad stress under en kort period kan bli mer 

mottaglig för infektioner, som inte hade utvecklats under lugnare förhållanden. Stressfaktorer 

kan till exempel vara en flytt, oroligheter i familjen eller problem med kompisar (1177.se). 

Kunskapen om vad det är som stressar barn är begränsad men för det mesta är det samma 

saker som stressar barn som vuxna. Byte utav lärare och klasskompisar kan vara en orsak till 

stress. Barnen kan också känna stress om de inte trivs i skolan. Om man ständigt misslyckas i 

skolan så sjunker självkänslan och oförmågan att leva upp till omgivningens krav kan leda till 

kronisk stress (Währborg, 2009,s.106).  

Alla barn är olika och reagerar därför på olika sätt när de utsätts för stress. Om ett barn känner 

sig stressad eller inte i en viss situation beror till stor del på vilka mentala resurser barnet har 

för att hantera situationen. Hur stresståliga barnen är varierar, en del tål mer stress medan 

andra är känsliga för minsta lilla påfrestning (Borelius & Bloom, 2002,s.22).  

Förändringar är en orsak till stress, oavsett om det är positiva eller negativa förändringar som 

sker kan det upplevas vara stressande. Det är vanligt att människan blir stressad av att få för 

mycket information och att ha många valmöjligheter. Många känner också att de inte hänger 

med i den snabba utvecklingen som sker i vårt samhälle. Stress kan också komma ifrån ett 

sorgligt minne, värme, buller, för lite sömn och dåliga matvanor. Stress kan därför beskrivas 

som kroppens sätt att reagera på olika retningar som den utsätts för. Om dessa retningar 

kommer inifrån eller utifrån är positiva eller negativa bryr sig kroppen inte om (Assadi & 

Skansén, 2000,s.13).  

Höga ljudnivåer och buller som Währborg (2009,s.107) talar om orsakar inte bara stress hos 

eleverna utan påverkar också deras koncentration och språkutveckling. Under stora delar utav 

dagen är ljudnivån i skolan alldeles för hög. Barn som utsätts för buller i skolan kan utveckla 

förhöjt blodtryck. Den typ utav buller som orsakar förhöjt blodtryck vänjer man sig inte vid. 

Kroppen kan inte heller vänja sig vid den typ av stress som detta orsakar.  
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Ellneby (2008,s.42) förklarar en orsak till stress hos barn på följande sätt. Under en vanlig dag 

för barnen händer många saker som kan skapa oro och konflikter. Under dagens gång möter 

barnet många vuxna och vistas vanligtvis i stora barngrupper. Vikarier som inte känner till det 

enskilda barnets vanor och ovanor kommer och går.  

När en vuxen som barnet känner förtroende för flyttar och ersätts med en ny, som efter en 

kort tid också försvinner, upphör barnet till sist att knyta an mer än på ett ytligt plan. De lär 

sig att människor är utbytbara och risken finns att de aktar sig för att fästa sig vid 

någon(Ellneby, 2008, s.42). 

 

När stressen är stark och långvarig bildas ett överskott av hormonerna adrenalin och 

noradrenalin som påverkar blodkärlen. Detta leder till att det onda kolesterolet ökar i kroppen 

och samlas på insidan av blodkärlen, vilket kan orsaka åderförkalkning. Idag börjar 

åderförkalkningen allt lägre ner i åldrarna. (Borelius & Bloom, 2002,s.21). 

En annan reaktion vid stark och långvarig stress är att stress hormonet kortisol ökar. Detta 

tolkar kroppen som en fara, som att en period av svält eller kamp är på väg. Kroppen reagerar 

då med att samla energi och lagra fett, vilket leder till att kolesterolhalten ökar. Ett stressat 

barn går lätt upp i vikt och stressfetman lägger sig runt magen. En rund barnmage kan tyda på 

både psykisk och fysisk stress (Borelius & Bloom, 2002,s.21).  

Stressforskningsinstitutet (2012) tar upp en rad varningssignaler som kan ses som ett tecken 

på att kroppen tolkar stress som en kamp. Svårt att somna, sover oroligt och vaknar många 

gånger, drömmer mardrömmar och vaknar tidigt kan vara ett tecken på stress. En annan 

varningssignal är om en person är överaktiv, känner sig rastlös och har svårigheter med att 

vila. Det är heller inte ovanligt att en stressad person känner sig irriterad, är rädd och har 

ångest, detta kan leda till ett aggressivt beteende och panikångest känslor. Många tankar kan 

snurra runt i hjärnan vilket kan vara orsaken till koncentrationsproblem och svårigheter med 

att minnas saker. Det finns också en risk att stress orsakar hjärtklappning, mag- och 

tarmproblem samt muskelspänningar. 

Det finns också allvarligare sätt att reagera på som oftast inte kopplas ihop med stress. Detta 

tillstånd kallas för spela död-programmet och sätts igång när vår hjärna bedömer att ingen 

annan utväg finns. I detta tillstånd känner människan ofta en trötthet som är väldigt svår att 

vila bort. I detta stadie innebär sömnproblem att vi kan sova hur länge som helst men ändå 

vakna trötta. Vi blir också handlingsförlamade, passiva, ledsna eller deprimerade. En 

varningssignal för detta kan vara att ett stort behov av sömn uppstår och känslan av trötthet 
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försvinner aldrig. Känslomässigt finns det risk för att känna sig nedstämd, ledsen och 

deprimerad. I hjärnan känns en stor tomhet, det finns inga dagdrömmar och problem att 

minnas saker uppstår. Kroppsligt skapas en överkänslighet för smärta och behovet av att bli 

tröstad är stort. Dessa beteenden är de farligaste då vi här har lagt av med att försöka göra 

något åt det spända läget, vilket oftast bidrar till att problemen förvärras istället för att lösas. 

Oavsett om hjärnan använder sig av kamp eller spela död-programmet så blir vi sjuka av 

stress och fastnar i våra stressreaktioner under en lång tid (Stressforskning.su.se). 

2.4 Förebygga och hantera stress 

Det är de vuxna som måste arbeta för att hjälpa barnen att minska den stress som de känner, 

de måste också hjälpa barnen att utveckla metoder till att hantera stressen. Forskningen tyder 

på att om vi hjälper barn utveckla goda sociala och emotionella färdigheter tidig i livet, så gör 

det en stor skillnad för deras långsiktiga hälsa och välbefinnande (Lantieri & Nambiar, 

2012,s.28). 

Enligt Ellneby (2008) är det första vi behöver göra för att minska stress hos barn, att ta reda 

på vad orsakerna till stressen är. För att själv kunna ta reda på om ett barn är stressat eller inte 

finns det kännetecken att vara vaksam på. Hur är barnets hälsa är viktigt att ta reda på då 

stress kan leda till sjukdomar, likväl som sjukdom kan vara en orsak till stress. Det är bra att 

kontrollera barnets syn och hörsel, då det kan vara stressande för barnet om det finns 

svårigheter med att tolka den information som de får via sina sinnen. Om barnet är uppe sent 

på kvällen och tittar mycket på tv, kan det sen få svårigheter med att sova. Mycket tv-tittande 

överbelastar hjärnan med intryck som barnet inte hinner bearbeta innan det är dags att sova. 

Kostvanorna är också viktiga, får inte barnet en näringsrik och varierande kost blir det trött 

och får därmed svårt att möta den stress som finns i det dagliga livet. Har det hänt något 

speciellt i barnets omgivning är en fråga att ställa sig, många händelser som rör hemmet eller 

skolan kan orsaka stress hos barn. Som vuxen är det också viktigt att ställa sig frågan hur jag 

själv mår, då de spänningar den vuxne känner påverkar beteendet mot barnet. En tyst ilska 

och en fientlig inställning är skrämmande för barnet, även tvist mellan föräldrarna, dålig 

ekonomi och arbetslöshet är negativa omständigheter som kan påverka barn. En förändring 

kan inte ske förrän orsaken till varför barnet är stressat har fastställts. När förändringar runt 

barnet sker kan stress försvinna relativt snabbt. Arbetslösheten och den dåliga ekonomin som 

råder är inte så lätt att ändra på, men i dessa situationer är det viktigt som vuxen att inte tynga 

barnen med sina problem (Ellneby, 2008,s.78).  
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Borelius och Bloom (2002,s.27) tar upp att massage sätter igång lugnande och reparerande 

funktioner. Massage fungerar som en snabb väg till frid hos ett barn, bara några minuter kan 

ge återhämtning. Enligt Ellneby (2008,s.134) finns det forskning som visar att massage 

motverkar stress genom att beröring sänker nivån av stresshormonet kortisol. Denna påverkan 

kommer sig av att ett annat hormon som kallas oxytocin utsöndras. Oxytocinhalten sjunker 

snabbt men har en långvarig påverkan av andra system i kroppen. Bland annat så sänks puls 

och blodtryck, matsmältningen förbättras, immunförsvaret stärks och vår tolerans för smärta 

ökar.  

Vidare tar Ellneby (2008,s.121) upp att barn måste får tid att leka, barn som inte leker är 

stressade barn. Det är hälsosamt att leka och de barn som leker mycket är mindre sjuka och 

sjuka barn som leker blir fortare friska. Det är den fria leken som fungerar bäst som ett 

botemedel mot stress. 
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3. Metod 

När jag började med mitt arbete hade jag inte riktigt klart för mig hur jag skulle gå tillväga för 

att få svar på mina frågor, det jag valde mellan var att skicka ut enkäter eller genomföra 

intervjuer. När jag slutligen hade bestämt mig för vilken undersökningsmetod jag ville 

använda mig av så blev valet att genomföra kvalitativa intervjuer. Anledningen till att jag 

valde att göra intervjuer är delvis att jag tycker det är lättare och det blir mer personligt att 

möta personen som jag ställer frågorna till. Vid en intervju har jag också möjlighet att ställa 

följdfrågor och be dem förklara lite till om jag inte förstår vad de menar, vilket jag inte har om 

jag hade valt genomföra en enkät undersökning. Genom att välja intervjuer kan jag försöka ta 

reda på den intervjuades upplevelser istället för att bara få reda på hur något förhåller sig. 

En fördel som jag kan se med att genomföra kvalitativa intervjuer är att som intervjuare finns 

det möjlighet att vara flexibel i sitt sätt att ställa frågorna på. Med flexibilitet menar jag att här 

finns det en möjlighet att ställa frågorna på ett mer personligt sätt utifrån de svar som erhålls. 

Jag behöver inte hålla mig till att formulera frågorna på exakt samma sätt till alla, utan kan 

anpassa dessa om behov finns. I de intervjuer som genomfördes använde jag mig av en låg 

grad av standardisering, vilket innebär att de frågor jag hade förberett formulerades utefter 

den intervjuades språkbruk. Frågorna ställdes också i den ordning som passade bäst och 

följdfrågor formulerades beroende på vilka svar som erhölls, för att få så uttömande svar som 

möjligt. ”Vid låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora”( Trost, 2010, 

s.39).  

I min undersökning tyckte jag det var bäst att använda mig av intervjuer då jag ansåg att det 

kunde ge mig mer uttömmande svar, då möjligheten till att ställa följdfrågor finns. Men också 

för att jag var utefter pedagogerna egna upplevelser och erfarenheter kring ämnet stress.  

Vid en kvalitativ intervju har endast frågornas område bestämts och frågorna kan därför 

variera från intervju till intervju. Beroende på svaren finns här möjligheter till att ställa 

följdfrågor. Meningen med denna sorts intervju är att få den som blir intervjuad att ge så 

uttömmande svar som möjligt. Därför måste frågorna anpassas så personen som blir 

intervjuad får möjlighet att ta upp allt den vet om det aktuella ämnet. (Johansson & 

Svedner, 2010,s.31). 

Vid en enkätundersökning som skickas ut får alla svara på frågor som är formulerade på exakt 

samma sätt, är det någon som inte förstår en fråga så har de ingen möjlighet till att få den 

förtydligad. Vilket jag kan ses som en risk för att ett felaktigt resultat erhålls, om det är många 

som missuppfattar frågor. 
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En enkätundersökning kan också göras under ledning, vilket innebär att jag tar med mig 

enkäten och besöker den som ska besvara frågorna. Vid detta besök har jag då möjlighet att 

förtydliga frågorna om det skulle behövas (Patel & Davidson, 2003, s.69). Då jag ansåg att 

om jag gjorde enkät undersökningen på detta sätt så skulle det ta lika lång tid som att 

genomför intervjuer. Eftersom jag kände mig mer bekväm med att genomföra intervjuer och 

tycker det blir mer personligt valde jag därför kvalitativa intervjuer som metod för detta 

arbete. 

3.1 Urval 
Inför mina intervjuer förberedde jag åtta stycken frågor som jag fann relevanta för mina 

frågeställningar. Jag kontaktade sedan fem fritidspedagoger som arbetar på två olika skolor 

men på olika fritidshemsavdelningar genom att maila dem och förklara vem jag är och vad jag 

läser till. Jag talade om syftet med mitt arbete och att de skulle förbli anonyma. Alla de 

tillfrågade var positiva till att delta och därmed bestämdes tid och plats för när intervjuerna 

skulle genomföras. De två skolorna ligger i samma kommun. Anledningen till att jag valde 

olika skolor är för att jag ville ha en bredare bild av hur det ser ut på skolorna än vad jag hade 

fått om jag bara hade använt mig av en skola. Av de fritidspedagoger jag valde att intervjua 

var två stycken manliga och tre kvinnliga.  

3.2 Avgränsningar 
Intervjuerna är genomförda med fritidspedagoger som har erfarenhet av arbete på fritidshem. 

Anledningen till att jag valde att fokusera på fritidspedagoger är att jag ville begränsa mitt 

arbete till en yrkesgrupp. 

3.3 Deltagare 
Intervju person 1: Kvinnlig fritidspedagog som har arbetat på fritidshem i nitton år. 

Intervju person 2: Kvinnlig fritidspedagog som har arbetat på fritidshem i tjugosex år. 

Intervju person 3: Manlig fritidspedagog som har arbetat på fritidshem i tjugotre år. 

Intervju person 4: Manlig fritidspedagog som har arbetat på fritidshem i tjugofyra år. 

Intervju person 5: Kvinnlig fritidspedagog som har arbetat på fritidshem i tio år. 
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3.4 Genomförande 
Jag började detta arbete med att studera litteratur som jag fann relevant för mitt ämnesval. 

Detta gjordes jag för att kunna ta del av det som redan fanns skrivit inom området stress. För 

att kunna få fram bra och relevant litteratur tog jag hjälp av personalen på stadens bibliotek. 

Efter att ha studerat litteraturen i ett par dagar valde jag ut de böcker som jag tyckte var 

intressantast att jobba vidare med. När jag kommit fram till vad syftet med mitt arbete skulle 

vara, kände jag mig redo för att formulera intervjufrågor (se bilaga 1). Dessa frågor användes 

sedan som en intervjuguide vid genomförandet av intervjuerna. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009,s.140) innebär detta att jag har genomfört en halvstrukturerad intervju då det vid denna 

sortens intervju finns möjlighet till förändring på frågornas utformning och ordningsföljd. När 

frågorna var färdiga kontaktades de tilltänkta fritidspedagogerna och tid för intervjuer 

bokades.  

Dagen före den avtalade tiden ringde jag för att försäkra mig om att fritidspedagogen ifråga 

inte hade fått förhinder att delta i intervjun. Men också för att försäkra både mig själv och den 

tillfrågade att intervjun skulle bli av på avtalad tid. Vid intervjutillfällena frågade jag 

pedagogerna om det gick bra om jag spelade in vårt samtal. Pedagogerna försäkrades om att 

ingen annan än jag kommer att lyssna på inspelningarna och att de kommer raderas efter 

avslutat arbete. Detta tyckte samtliga pedagoger gick bra. Intervjuerna genomfördes enskilt på 

respektive pedagogs arbetsplats. De frågor jag hade förberett fick jag anpassa allt eftersom, då 

jag ställde en fråga täckte ibland svaret in flera av de frågor jag hade tänkt ställa. Även 

ordningen på hur jag ställde mina frågor varierade. Beroende på vilka svar jag fick valde jag 

ut den fråga som jag tyckte passade bäst att ställa härnäst. 

Ibland väljer intervjuaren i en kvalitativ intervju att ställa frågorna i en bestämd ordning, 

dvs. med en hög grad av strukturering, ibland genomförs intervjun så att intervjuaren ställer 

alla frågorna i den ordning som faller sig bäst i de enskilda fallet, dvs. med låg grad av 

strukturering (Patel & Davidson, 2003, s.78). 

Längden på intervjuerna varierade beroende på hur utförligt pedagogen svarade och hur 

många följdfrågor som behövde ställas, för att ge mig en klar bild av vad pedagogen menade. 

Samtliga intervjuer varade mellan femton till trettio minuter.  

När jag kom hem efter varje avslutad intervju satte jag mig ner och lyssnade på inspelningen. 

Medan jag lyssnade skrev jag samtidigt ner vad jag hade ställt för frågor och pedagogens svar 

skrevs ordagrant ner, för att citat sedan skulle kunna användas i resultatdelen. Enligt Trost 

(2010, s.74) är en av fördelarna med ljudinspelning att det går att lyssna till tonfall och ordval 
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upprepade gånger och intervjuerna kan skrivas ut ordagrant. Anledningen till att jag valde att 

spela in intervjuerna var för att med en inspelning riskerar jag inte att missa något som 

pedagogen säger, vilket kunde ha varit en risk om anteckningar hade förts. Med ett inspelat 

material finns också möjligheten att lyssna på det flera gånger för att på så sätt försäkra sig 

om att det nedskrivna materialet stämmer överens med vad pedagogerna svarade. När alla 

intervjuerna var genomförda och nedskrivna sammanställdes det resultat som framkommit på 

varje fråga, för att slutligen kunna presenteras i resultatdelen. 

3.5 Etiska överväganden 
De tillfrågade deltagarna har fått ge sitt samtycke till att medverka i dessa intervjuer efter att 

ha fått information om vad syftet med mitt examensarbete är. De har också fått information 

om att deras svar endast kommer att användas i detta arbete och därmed inte kommer att föras 

vidare. Med medgivande från pedagogerna spelades intervjuerna in efter att de hade blivit 

försäkrade om att inspelningarna skulle raderas efter avslutat arbete. Undersökningen är 

konfidentiell, bara jag känner till pedagogerna vid namn och vilken skola de arbetar på. I 

presentationen av mitt resultat kommer pedagogerna därför förbli anonyma. 

3.6 Metoddiskussion  
Då undersökningen är genomförd med fritidspedagoger som har lång erfarenhet av att arbeta 

med barn, anser jag den information som framkom av intervjuerna vara tillförlitlig. Alla 

intervjuer är inspelade och jag har därmed haft möjlighet att lyssna på dem flera gånger för att 

försäkra mig om att det resultat jag kommit fram till stämmer överens med de intervjuades 

svar. Det jag kan se som kan ha påverkat de svar jag har fått under mina intervjuer är att jag 

valde att spela in dem. Inspelningen kan ha bidraget till att pedagogerna inte kände sig trygga 

med att prata fritt, då en del känner sig obekväma med att prata när de vet att det spelas in. 

Även om de har givet sitt samtycke till inspelningen och är medvetna om att enbart jag 

kommer att lyssna på det inspelade materialet så kan obehag över att det spelas in uppstå. 

Det som också kan påverka det resultat jag fick är att alla intervjuer genomfördes i respektive 

skolas personalrum, där vi vid en del tillfällen blev avbrutna av annan personal som kom in 

för att hämta eller fråga saker. Vid ett par av dessa tillfällen upplevde jag att pedagogen efter 

en sådan här situation kom av sig och verkade ha glömt av vad den hade tänkt berätta om. 

Trotts att jag i dessa situationer upprepade frågan när vi återigen var själva upplevde jag 

ibland att pedagogen hade tappat tråden. 
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För att få en större inblick i vad som enligt fritidspedagogerna kan orsaka stress hos barnen på 

fritidshemmet och hur det går att arbeta för att motverka att stressiga situationer uppstår. Tror 

jag att en bättre bild av hur det förhåller sig med stress bland barnen på fritidshemmet hade 

erhållets om fler intervjuer hade genomförts, eller om alla de intervjuade pedagogerna hade 

arbetat på olika skolor. Även om de intervjuade arbetar på olika avdelningar så tror jag det är 

vanligt med ett liknande arbetssätt inom samma skola.  

För att kunna få ett mer exakt resultat för hur det verkligen förhåller sig bland barnen på 

fritidshem när det gäller stress, hade jag även behövt göra intervjuer eller enkät 

undersökningar med barnen. Men för att inte göra arbetet för stort valde jag därför att enbart 

koncentreras mig på fritidspedagogernas erfarenheter vad det gäller barn och stress. 
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4. Resultat 

4.1 Inledning 
Jag kommer nu att presentera de intervjuer som genomförts med fritidspedagoger. 

Intervjuerna har genomförts med fem stycken fritidspedagoger som arbetar på två olika skolor 

men i samma kommun. De frågor jag ställde till pedagogerna utgick ifrån intervjuguiden men 

formuleringen och ordningsföljden anpassades vid varje intervjutillfälle, vilket enligt Kvale & 

Brinkmann (2009,s.140) betyder att halvstrukturerade intervjuer har genomförts. Intervjuerna 

kommer att redovisas fråga för fråga och frågorna kommer här att presenteras i den ordning 

och den formulering som jag ursprungligen utgick ifrån. På en del frågor går det att se vad 

varje pedagog svarade och på andra frågor följer pedagogernas svar enbart som en 

sammanfattning med enstaka citat av vad som har sagts. Pedagogerna kommer att benämnas 

med siffrorna ett till fem för att de på så sätt ska förbli anonyma. För att se vilken pedagog 

som har vilket nummer hänvisar jag till rubriken 3.3 deltagare som presenteras i 

metodavsnittet. 

4.2 Resultat presentation 
Samtliga intervjuer inleddes med frågan: Vad är stress för dig? På denna fråga svarade 

samtliga av de tillfrågade att stress är något som de oftast förknippar med något som är 

negativt, och att de hela tiden känner att de måste skynda sig för att de ha för mycket som ska 

göras. Pedagog nummer 1 förklarade lite mer vad stress är för henne: ”När jag känner att jag 

inte hinner göra ett ordentligt arbete eller avsluta det jag håller på med känner jag mig 

stressad och när jag hela tiden bli avbruten i det jag gör”. 

Nästa fråga handlade om ifall pedagogerna kan se tecken på stress hos barnen på 

fritidshemmet. Här varierade svaren. Fyra av de tillfrågade tyckte att de kunde se att barnen 

var stressade medan den femte pedagogen var osäker på om det var stress hon såg tecken på. 

Här är några exempel på svar från pedagogerna: Pedagog nummer 1 sa: ” Jag tycker att jag 

till viss del kan se att barnen är stressade”. Pedagog nummer 2 svarade: ” Jag kan tydligt se 

tecken på stress hos en del av de barn som går på detta fritidshem”. Pedagog nummer 5 sa: ” 

Jag är osäker på om det är tecken på stress som jag ser hos barnen eller om de bara är 

rastlösa, jag vet faktiskt inte riktigt”. 

De pedagoger som tyckte sig se tecken på stress hos eleverna fick följdfrågan om hur stress 

visar sig hos barnen. Svaren på denna fråga blev följande. Pedagog nummer 1 svarade: 

”Barnen skyndar sig igenom det de gör och ska hela tiden bli färdiga med olika saker som 
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tillexempel täckningar, de blir inte ens själva nöjda med dem men skynda sig hela tiden för att 

bli färdiga”. Pedagog nummer 2 svarade: Jag tycker att många barn hela tiden skyndar sig 

när vi på fritids har en aktivitet, de säger ofta jag är klar nu vad ska jag göra nu”. Pedagog 

nummer 3 sa: ”Det finns barn som bara går och ser stirriga ut, utan att kunna hitta på något 

att göra. Detta händer oftast när det är mycket barn på fritidshemmet då det blir svårare att 

hitta sin plats”. Pedagog nummer 4 sa: ”Barnen idag har så bråttom med allt de gör och en 

del av dem frågar hela tiden vad ska vi göra sen, de verkar oroliga hela tiden.” Pedagog 

nummer 5 fick inte denna fråga då hon svarade att hon inte visste om det var tecken på stress 

hon såg på den föregående frågan. 

På frågan vad de tror kan vara orsaken till att ett barn är stressat på fritidshemmet varierar 

svaren. Pedagog nummer 1 säger: ”En del barn uppleva vissa situationer som stressande och 

påverka andra barn som inte är stressade annars”. Pedagog nummer 2 säger:” Vissa barn 

lever i en stressig livssituation, de bor varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa 

och vet inte riktigt när de blir hämtade. Det skapar stress hos barnet när de ska försöka hålla 

ordning på sin ovisshet och otrygghet hos barnet tror jag kan skapar stress”. Pedagog 

nummer 3 säger: ”En del barn tror jag känner av att det finns en konkurrens mellan kamrater 

om vem de ska leka med och upplever detta som stressande, sedan är det känslan av att inte 

passa in som också kan vara stressande för många barn”. Pedagog nummer 4 säger: ”Jag 

tror att många barn oroar sig för om de har någon att leka med när de kommer till 

fritidshemmet och stressar upp sig för det, sedan tycker ja att de barn som inte riktigt har 

hittat sin plats i gruppen är lite stressade”. Pedagog nummer 5 svarar: ”Att barnen aldrig få 

leka i lugn och ro eller hinner avsluta sin lek för att det är mellanmål eller någon annan 

aktivitet på gång tror jag kan vara en anledning till stress hos barnen”. Det som nämns av 

alla de tillfrågade pedagogerna som en orsak till stress är den höga ljudvolymen och en rörig 

miljö som det ofta kan vara på fritidshemmet. Alla de intervjuade tror också att de krav som 

inom skolan finns uppsatta kring vilka mål som ska uppfyllas, kan vara en orsak till stress hos 

dagens barn. 

Nästa fråga var: Är barnen mer stressade vid en viss tid på dagen eller under någon särskild 

aktivitet? Genom denna fråga fick jag reda på att många barn upplevs bli mer stressade vid 

matsituationer och hemgång. Pedagog nummer 2 sa: ”Jag upplever att en del av barnen blir 

lite stressade när de äter mellanmål, det tror jag kan bero på att det ofta är en hög ljudvolym 

i matsalen”. Pedagog nummer 3 säger: ”Några barn blir stressade när klockan närmar sig 

hemgång då de vet att de ska iväg på någon aktivitet. De vet då att de måste skynda sig när 
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mamma eller pappa kommer för att hämta dem, detta visar sig genom att barnet håller koll på 

tiden och inte riktigt kan delta i någon lek när det närmar sig deras hemgång”. 

Sedan frågade jag om de på fritidshemmet arbetade på något sätt för att förhindra uppkomsten 

av stress hos barnen? Samtliga av de intervjuade pedagogerna svarade ja på denna fråga. 

Nästa fråga blev då: Hur arbetar ni med det? På denna fråga varierade svaren, här presenteras 

några exempel på svar från pedagogerna: Pedagog nummer 1 sa: ” När jag upplever att ett 

barn är stressat försöker jag sätta mig ner och prata med detta barn, jag frågar barnet om det 

är något som har hänt under dagen som oroar, eller om det är något som barnet funderar på 

och vill ha hjälp med”. Pedagog nummer 2 säger: ”När vi märker att det finns barn i gruppen 

som är märkbart stressade så samtalar vi som jobbar ihop om hur vi ska göra för att hjälpa 

detta barn”. Hon nämner också att det inte finns någon lösning som passar alla, utan först 

behöver de veta vad orsaken till barnets stress är för att kunna hjälpa. Pedagog nummer 3 

säger: ”Om ett barn bara driver runt, försöker jag hjälpa detta barn att komma på något att 

göra. Ibland blir det till att sätta sig ner med barnet och spela ett spel eller hjälpa barnet att 

komma in i de andra barnens lek”.  

För att få en lugnare miljö vid matsituationer som pedagogerna tror en del barn upplever som 

stressande, säger pedagog nummer 4: ”Ibland läser vi en berättelse samtidigt som barnen 

äter, vilket gör att ljudvolymen sänks och detta tror jag fungerar avslappnande på barnen”. 

Pedagog nummer 5 säger: ”På min avdelning sätter vi pedagoger oss alltid vid de bord som 

det lätt blir rörigt vid, då brukar ljudvolymen minska”. Alla pedagogerna talar också om att 

de hela tiden arbetar med att försöka få barnen att inte störa varandra i sin lek. De barn som 

springer om kring och inte kan komma på något att göra mer än störa de som leker, får gå ut 

på gården och springa av sig. De intervjuade är alla eniga om att för att skapa en lugna och 

stressfria situationer för barnen på fritidshemmet är den bästa platsen att vara på ute. 

Pedagog nummer 1 har ett arbetssätt som skiljer sig från de andras. Hon berättar om att de en 

del eftermiddagar gör massagesagor ihop med barnen vilket fungerar väldigt lugnande på 

dem.” Dessutom tycker de flesta barn att det är roligt med massage”. Vid dessa sagor får 

barnen två och två turas om att massera varandra, medan en utav pedagogerna läser sagan 

masserar barnen rörelserna som sagan handlar om på sin kompis. 

Av denna pedagog fick jag med mig en kopia av en saga och en beskrivning av dess rörelser 

som hon brukar göra med barnen (se bilaga 2). 



18 
 

Vid frågan om pedagogerna tycker att det är många barn som är stressade idag får jag svaret 

att de tycker det har ökat under de senaste åren. Pedagog nummer 2 säger: ”Under de tjugosex 

år som jag har arbetat på det här fritidshemmet har barngrupperna ökat men vi har inte fått 

mer lokaler för det, detta tror jag kan vara en av anledningarna till att stress hos barn ökar”. 

Hon påpekar också att hon tror att de vuxnas stress påverkar barnen negativt.  

  



19 
 

5 Diskussion 
Stress är idag ett välbekant begrepp för många och enligt Assadi & Skansén (2000) har detta 

fenomen funnits i alla tider och negativa stressreaktioner kan drabba vem som helst oavsett 

kön och ålder. Jag har fått intryck av att många vuxna idag stressar ofta för att hinna med 

vardagssysslor kombinerat med jobb och familj. Stress kan däremot uppfattas på olika sätt, 

det som stressar mig behöver inte upplevas som stressande för andra. Alla vuxna tror jag 

säkert har känt sig stressade någon gång, men det jag tror att många av oss glömmer bort är att 

ett barn kan känna likadant. Währborg (2009) tar upp att kunskapen om vad som stressar barn 

är begränsad, han nämner precis som Ellneby (2008) att byte utav lärare eller vikarier som 

kommer och går kan vara är en orsak till stress. Dessa orsaker till stress nämnde inte någon av 

de fritidspedagogerna som jag intervjuade. 

Enligt Borelius & Bloom (2002) visar en undersökning att var femte barn i Sverige ofta 

känner ångest och nedstämdhet och 42 procent känner sig stressade varje vecka. Därför anser 

jag att det är viktigt för mig som blivande fritidspedagog att ha kunskaper om vad som kan 

upplevas som stressande för ett barn, samt hur jag kan arbeta för att hjälpa dem att få en 

stressfri tid på fritidshemmet. 

Ellneby (2008) säger att när vi hittar en balans mellan de krav som ställs och vår förmåga till 

att klara av kraven så kan stress vara positivt. Att som barn själv kunna hantera en stressig 

situation tror jag inte alla klarar av, utan en del behöver få hjälp. De tillfrågade pedagogerna 

påpekade att det är vi vuxna som måste hjälpa barnen att hantera den stress de känner. Vikten 

av detta förstärks då Lantieri & Nambiar (2012) också tar upp hur viktigt det är att de vuxna 

hjälper barnen minska och utveckla metoder för att hantera sin stress. 

Mitt syfte med detta arbete var att undersöka vilka faktorer som enligt fritidspedagogerna kan 

leda till stress hos barnen på fritidshem, samt hur fritidspedagogerna arbetar för att förebygga 

stress hos barn. Av mina intervjuer och den litteraturgenomgång jag har gjort tycker jag det 

framgår att barn kan uppleva stress och att stress kan vara skadligt. Efter genomförda 

intervjuer kan jag konstatera att de intervjuade fritidspedagogerna kan se tecken på stress hos 

en del barn som vistas på fritidshemmet, men jag tycker det är viktigt att påpeka att de inte 

uppfattar alla barn som stressade.  
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Av intervjuerna framkom det att fyra av pedagogerna tycker att de kan se tecken på stress hos 

en del av barnen på fritidshemmet. När jag tittar tillbaka på min frågeställning: Vad kan 

orsaka stress hos ett barn på fritidshemmet? Kom jag fram till följande genom att 

sammanställa resultatet av mina intervjuer.  

Ellneby (2008) förklarar stress med att det är något som framkallas när vi utsätts för fysiska 

och psykiska påfrestningar. Stökig inomhusmiljö och en hög ljudvolym kan enligt de 

tillfrågade pedagogerna vara orsaker till att stress uppstår hos barnen. De nämner också att 

stress hos barn skapas i vissa situationer och att det är vi vuxna som måste hjälpa barnen att 

hantera detta. Situationer som pedagogerna upplever kan stressa ett barn är mellanmålet då 

det ofta är stökigt och en hög ljudvolym i matsalen. En stökig inomhus miljö leder också till 

hög ljudvolym och kan där med upplevas som stressande för en del barn. Detta påstående 

stödjer även Währborg (2009) då han också talar om faran med hög ljudvolym, han säger att 

detta orsakar inte bara stress hos barnen utan stör också deras koncentration och påverkar 

språkutvecklingen negativt. Ljudvolymen som kan uppstå på ett fritidshem ser jag därför som 

ett allvarligt problem, men jag får uppfattningen av att pedagogerna ifråga arbetar med att 

skapa en lugnare inomhusmiljö.  

Jag tror inte att man kan dra slutsatsen att det enbart är ljudvolymen och den röriga miljön 

som stressar ett barn under mellanmålet, utan jag tror att det kan finnas olika orsaker till att ett 

barn upplever mellanmålet som stressande. En del barn tror jag skyndar sig extra mycket för 

att hinna leka mer innan det är dag att gå hem, medan andra barn blir stressade av att det är 

barn som är färdiga vid bordet och som då får sitta och vänta tills alla är klara. Men som 

Assadi & Skansén (2000) tar upp så är stress inte alltid något negativt utan det kan också vara 

positivt. En del barn och vuxna tror jag behöver känna en viss nivå av stress för att komma 

igång med det de ska göra, därför kan ibland lite stress vara bra. Men här anser jag att det är 

viktigt att se till så att den positiva stressen inte övergår i negativ stress och att barnen inte 

känner sig utpekade när de andra får sitta och vänta på dem. Malmström & Nihlén (2002) 

hävdar att om vi känner negativ stress eller inte beror på hur vi själva tolkar och förhåller oss 

till olika situationer. Därför anser jag att det är viktigt att ha en öppen dialog med barnen så att 

jag vet hur de uppfattar olika situationer som de utsätts för på fritidshemmet. Som Borelius & 

Bloom (2002) påtalar är det viktigt att ha i åtanke att alla barn är olika och reagerar därmed på 

olika sätt när de utsätts för stress.  
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Konkurrensen om kompisar, känslan av att inte passa in, oron för att inte ha någon att leka 

med och att inte riktigt veta när det är dags att gå hem nämns också som orsaker till stress hos 

barnen. Även på sjukvårdsrådgivningens hemsida tar de upp att problem med kompisar kan 

vara en bidragande orsak till stress hos barn (1177.se). Därför tycker jag det är viktigt att vi 

vuxna, så som också en av pedagogerna nämnde hjälper barnen komma in i leken. En del barn 

kan behöva lite extra hjälp för att komma in i gruppen och bli delaktig i de andra barnens lek. 

Här har fritidspedagogen en viktig uppgift med att försöka hjälpa de barn som är oroliga och 

känner sig utanför att hitta någon att leka med.  

Att bli avbruten i sin lek för att det är dags att göra något annat kan vara en stressande faktor 

för de barn som upplever att de aldrig får leka färdigt. När det gäller den fria lekens betydelse 

tar Ellneby (2008) upp vikten av att ett barn måste får tid att leka, då hon menar att barn som 

inte leker är stressade barn. Här kan jag se vilken betydelse det har för barnet att inte hela 

tiden behöva bli avbrutet i sin lek för att vi vuxna tycker att det är dags att göra något annat. 

Är det verkligen nödvändigt att bryta barnens lek för att genomföra en planerad aktivitet eller 

kan det vänta tills en annan gång, är en tanke som jag ska ta med mig ut i verksamheten. 

På min frågeställning: Hur kan fritidspedagogerna arbeta för att minska de stressiga 

situationerna för barnen på fritidshemmet? Kom jag fram till följande. Det finns många olika 

sätt att arbeta på och det finns inte någon lösning som passar alla, utan först behöver vi veta 

vad orsaken till barnets stress är för att kunna hjälpa. Assadi & Skansén (2000) menar att 

förändringar kan vara en orsak till stress, oavsett om det är positiva eller negativa förändringar 

som sker kan barnet uppleva det som stressande. Därför är det viktigt att ta reda på vad det är 

som har förändrats i barnets omgivning som gör att barnet blir stressat. 

Genom intervjuerna fick jag en del förslag på hur pedagogerna arbetar för att hjälpa barnen. 

En pedagog arbetade med massagesagor vilket hon tyckte fungerande avslappnande och 

lugnande på barnen, hon nämner också att de flesta barn tycker det är roligt att både få och ge 

massage. Hennes teori om att massage fungerar avslappnande får stöd av Borelius och Bloom 

(2002) som tar upp att massage sätter igång lugnande och reparerande funktioner. Även 

Ellneby (2008) stödjer detta påstående genom att hänvisa till att det finns forskning som visar 

att massage motverkar stress genom att beröring sänker nivån av stresshormonet kortisol. 

Borelius & Bloom (2002) tar upp att stresshormonet kortisol ökar vid långvarig stress och 

detta kan leda till övervikt hos barnen. Massage är därför något som jag finner mycket 

intressant att lära mig mer om för att kunna arbeta med på min kommande arbetsplats. 



22 
 

För att minska ljudvolymen vid mellanmålet berättar en pedagog om att de ibland läser en 

berättelse samtidigt som barnen äter, vilket leder till att ljudvolymen sänks och barnen blir 

lugnare. Ett annat bra tips jag fick om hur det går att minska ljudvolymen i matsalen, är att 

som pedagog sätta sig vid det bord som det lätt kan bli rörigt vid för att på så sätt skapa lugn. 

Dessa tips tänker jag ta med mig till min kommande arbetsplats, då jag anser att även om det 

inte förekommer stress bland barnen på fritidshemmet är det bra att hålla ljudvolymen nere 

för att matsituationen ska bli en trevlig stund.  

Pedagogerna tycker att ett sätt att arbeta på är att samtala med barnen om vad de upplever som 

stressande. Men också för att ta reda på om det har hänt något under dagen eller om det är 

något som oroar det barn som uppträder stressat, för att på så sätt kunna hjälpa barnet. Hjälpa 

de barn som är rastlösa eller inte har hittat sin plats i gruppen med att sysselsätta sig är ett 

annat sätt som nämns för att minska stressen på. Att rastlöshet är ett tecken på stress får stöd 

av Stressforskningsinstitutet (2012) som nämner rastlöshet som en varningssignal på att 

barnen känner stress. 

En annan viktig punk de tar upp som de arbetar mycket med, är att försöka skapa lugn genom 

att få barnen till att inte störa varandra i sin lek. Alla de tillfrågade är eniga om att för att 

skapa en lugn och stressfri miljö på fritidshemmet är den bästa platsen att vara på ute. 

Som fritidspedagog tror jag det är viktigt att göra en utvärdering av den verksamhet som 

bedrivs på fritidshemmet, hur miljön är och vad kan vi ändra på för att det ska bli bättre och 

lugnare för barnen är några saker vi kan reflektera över. Jag tycker det är viktigt att ta reda på 

hur barnen upplever att det är på fritidshemmet. Tycker de att det finns tid och en plats där de 

kan få lugn och ro eller hur skulle de vilja att det såg ut på deras fritidshem, är frågor 

pedagogen kan ställa till barnen. Det som har varit bra tidigare år är inte säkert det passar den 

barngrupp som idag är på fritidshemmet, utan anpassningar kan behöva göras för barnens 

välmående. 

En av fritidspedagogerna tog upp att hon tror att de vuxnas stress påverkar barnen. Detta tror 

också jag kan vara en bakomliggande orsak till att barn kan vara stressade, då jag tycker att 

humör och känslor ofta smittar av sig. Som Ellneby (2008) tar upp är det viktigt att vi vuxna 

inte tynger barnen med våra problem. Att barnen blir delaktiga i de vuxnas problem och oroar 

sig tror jag är ganska vanligt då barn ser, hör och förstår mer än vi tror. 
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Jag tycker det är oroväckande att alla de intervjuade fritidspedagogerna tycker att stress hos 

barn har ökat under de senaste åren. Detta påstående får stöd av Barnombudsmannen som 

också tar upp att allt fler barn uppvisar symptom på negativ stress (Barnombudsmannen.se). 

Det alla pedagoger nämner som stressande för barn idag är de mål som inom skolan finns 

uppsatta kring vad alla barn förväntas uppfylla. Detta tror också jag kan vara en orsak till 

stress hos barn, men i min undersökning har jag enbart inriktat mig på vad som på fritidshem 

kan orsaka stress och finner därför att detta inte är aktuellt att diskutera närmare kring. 

5.1 Slutsatser 
Mitt syfte med undersökningen var att ta reda på vilka faktorer som enligt fritidspedagoger 

kan leda till stress hos ett barn på fritidshemmet, samt ta reda på hur fritidspedagogerna 

arbetar för att förebygga stress hos barnen. Efter genomförda intervjuer med fem 

fritidspedagoger, har jag fått ett resultat som visar vad de intervjuade tror kan vara stressande 

för barnen och hur de arbetar för att förebygga stress hos barn på fritidshem. 

Det visar sig att det finns många faktorer på ett fritidshem som pedagogerna tror att barnen 

kan uppleva som stressande. En situation som nämns är mellanmålet då det ofta kan bli en 

hög ljudnivå och stökig miljö i matsalen, vilket kan upplevas som stressande för en del barn. 

De nämner också oron för att inte ha någon att leka med och känslan av att inte hitta sin plats i 

gruppen som stressande faktorer. Att aldrig få leka färdigt och behöva skynda sig vid 

hemgång är också något som kan upplevas som stressande för en del barn.  

Det finns många sätt för en fritidspedagog att arbeta på för att förebygga stress hos barnen på 

fritidshemmet. Det jag kom fram till i mina intervjuer angående hur de tillfrågade arbetar är 

följande. Under mellanmålet försöker de hålla ljudvolymen nere dels genom att själva sitta 

med barnen för att skapa lugn. Läsa för barnen medan de äter är ett annat effektivt sätt att 

fånga barnens intresse på, vilket leder till att ljudvolymen sjunker och det blir då behagligare 

och lugnare att äta för barnen. Massage som fungerar lugnande och avslappnande och som 

många barn tycker är roligt, är ett bra sätt att få barnen till att slappna av och hitta lugnet på. 

Alla pedagoger tar upp att de arbetar aktivt med att försöka skapa lugna miljöer för barnen på 

fritidshemmet. Dels genom att hindra barnen från att inte störa varandra men också genom att 

hjälpa de barn som har svårigheter med att hitta sin plats i gruppen att komma in i leken.  
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I det förebyggande arbetet är det viktigt att veta att det inte finns en lösning som passar alla 

utan anpassning behöver göras till varje enskild individ. Innan anpassning kan ske behöver 

precis som Ellneby (2008) tar upp, också orsaken till stressen fastställas. 

Av detta arbete har jag lärt mig att det finns flera situationer på ett fritidshem som kan 

upplevas som stressande för ett barn, även om vi vuxna inte tycker att det är stressande så kan 

ett barn uppfatta det så. Detta arbete har också gjort mig uppmärksam på vad som kan stressa 

ett barn på fritidshemmet samt hur jag som fritidspedagog kan arbeta för att hjälpa barnen i 

dessa situationer. I mitt kommande arbete som fritidspedagog anser jag därför att det är viktigt 

att hela tiden arbeta för att skapa lugna situationer för barnen på fritidshemmet. Dels genom 

att hjälpa de barn som har svårt med att hitta sin plats att komma in i gruppen och delta i de 

andra barnens lek. Men också genom att regelbundet ha samtal med barnen som vistas på 

fritidshemmet om hur de trivs, mår och vilka förändringar de skulle vilja genomföra för att de 

inte ska känna sig stressade. Lyssna på barnens åsikter och ta hänsyn till hur de vill ha det när 

de är på fritidshemmet tycker jag är viktigt att fritidspedagogerna gör. 

5.2 Framtida forskning 
I en framtida studie om stress skulle jag vilja genomför intervjuer med barn för att på så sätt 

få reda på deras syn på vad stress är och vad som stressar dem. Jag finner det också intressant 

att undersöka om de fritidspedagoger som arbetar på fritidshemmen känner sig stressade på 

sina arbetsplatser. 



 

Referenserlista 
Assadi, A & Skansén, J (2000) Stresshandboken – lär dig förstå och hantera din stress. Lund: 

Studentlitteratur. 

Borelius, M & Bloom, M (2002) Motboken – 52 tips för en hälsosammare familj. Finland: 

Bonnier fakta. 

Ellneby,Y (2008) Stressade barn och vad vi kan göra åt det. Danmark: Natur och kultur. 

Johansson, B & Svedner, P-O (2010) Examensarbetet i Lärarutbildningen. Kunskapsföretaget 

AB Uppsala. 

Kvale,S & Brinkmann, S (2009) Den Kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lantieri, L & Nambiar, M (2012) Cultivating the Social, Emotional, and Inner Lives of 

Children and Teachers. Summer 2012 volume 21, number 2. 

Malmström, C & Nihlén, C (2002) Positiv stress- leda och utveckla med hälsokompetens. 

Malmö: Liber AB. 

Patel, Rune & Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket (2011) Läroplanen för grundskolan förskolan och fritidshemmet. Stockholm: 

Fritzes. 

Trost, J (2010)  Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Währborg, P (2009) Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur & Kultur. 

Währborg, P & Åhnberg, A (2002) Även barn går in i väggen. Svenska Dagbladet nr 04-09. 

Elektroniska källor 
http://www.barnombudsmannen.se/i-media/debatt/2003/11/den-negativa-stressen-drabbar-

allt-fler-barn-och-ungdomar/ Hämtat 8/4 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn-alderns-

och-miljons-betydelse/?ar=True 2013 Hämtat 8/4 

http://www.barnombudsmannen.se/i-media/debatt/2003/11/den-negativa-stressen-drabbar-allt-fler-barn-och-ungdomar/
http://www.barnombudsmannen.se/i-media/debatt/2003/11/den-negativa-stressen-drabbar-allt-fler-barn-och-ungdomar/
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn-alderns-och-miljons-betydelse/?ar=True
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn-alderns-och-miljons-betydelse/?ar=True


 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2001/okad-

stress-bland-elever-1.12204 Hämtat 26/4 

 http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn/om-stress 2012 Hämtat 10/4 

  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2001/okad-stress-bland-elever-1.12204
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2001/okad-stress-bland-elever-1.12204
http://www.stressforskning.su.se/stress-somn/om-stress-somn/om-stress


 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
1.) Vad är stress för dig? 

2.) Kan du som pedagog se tecken på stress hos barnen på fritidshemmet? 

3.) Hur visar sig stress hos barn? 

4.) Vad tror du kan vara orsaken till att ett barn är stressat på fritidshemmet? 

5.) Är barnen mer stressade vid en viss tid på dagen eller under någon särskild aktivitet? 

6.) Arbetar ni på fritidshemmet på något sätt för att förhindra uppkomsten av stress hos 

barnen? 

7.) Hur arbetar ni med det? 

8.) Tycker du det är många barn som är stressade idag? 

 

  



 

Bilaga 2 
Här kommer jag att redovisa den massagesaga som jag fick ta del av under en intervju. Sagan 

har pedagogen i fråga hämtat från en bok som heter: Visst kan du! av Orlick och Solin (2000). 

Årstidssagan 
 

1. Om sommaren är solen rund och gul och stor. 

Lägg händerna mitt på ryggen. Gör en cirkel som blir större och större för varje varv. 

 

2. Solstrålarna värmer så gott. 

Strykningar från ryggens mitt, den ena handen följer den andra och täcker in hela 

ryggen för att markera kroppsgränsen. 

 

3. Men har du sett! Där kommer det ett moln och ett till och ett till…… 

            Måla hjärtan med hela händerna. Mjukt och varsamt täcker de in hela ryggen. 

4. Vindarna blåser än åt ena hållet än åt andra hållet. 

            Varsamma strykningar från sida till sida täcker in hela ryggen.  

5. Hösten med blåst och virvelvindar nalkas. 

Lägg händerna ovanpå varandra. Gör mjuka cirklar som växlar i storlek och styrka. 

6. Så kommer ovädret. Åskan dundrar. 

Löst knuten hand, avslappnad handled. Växelvis och mjukt landar händerna på 

ryggen. 

7. Blixtarna lyser upp. 

Snabba strykningar från nacken ner mot sätet. 

8. Sen kommer regnet, först lite lätt. 

Dina handleder är avslappnade, händerna mjuka, fingertopparna dansar lätt över 

ryggen. 

9. Regnet ökar och blir kraftigare och kraftigare. 

Gör regndropparna tydligare, kraftigare och snabbare. Fortfarande är dina handleder 

avslappnade. 

10. Vintern är på väg. Det blir kallare. Regnet övergår i snö. 

Stora snöflingor faller mjukt. Det blir alldeles vitt, alldeles tyst och stilla. 



 

11. Det enda man ser är en katt som går upp på taket. En katt till! Oh, titta en liten 

kattunge och där kommer pappa katt. 

Från sätet upp efter ryggen på en sida i taget smyger katterna upp. Lägg först i 

handloven sedan handen. Den ena handen följer den andra. Hela tiden har en hand 

kontakt med ryggen. 

12. Alla sätter sig och tittar ut över världen. 

Låt händerna ligga på axlarna. 

13. Då får de syn på dimman som långsamt sveper in. Det blir alldeles vitt, alldeles 

tyst och stilla. 

Mjukt svepande rörelser över axlarna, sedan från sida till sida på ryggen. Stanna med 

händerna mitt på ryggen där du började med sagan. 

14. Vi lockar fram vårsolen ljuvligt skön, rund och go. Det blir härligt varmt och 

skönt över hela ryggen. 

Gör solen igen, mjuka varma cirklar som blir större för varje varv. Hela din hand 

ligger mjukt mot ryggen. 

15. Tack så mycket för att jag fick ge dig massage. 

Avsluta med en hand på varje axel. 

                 


