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Sammanfattning 
Bakgrund: Stress är ett utbrett fenomen som de senaste åren krupit lägre och lägre ner i 
åldrarna och gjort att fler barn än någonsin lider av negativ stress. Detta har visat sig genom 
olika symptom som magsmärtor och huvudvärk. Det har också visat sig genom att  barn i 
förskole- och skolverksamheten blivit allt mer utåtagerande och inåtvända. Forskning som 
gjorts kring detta område har främst gjorts utifrån vuxnas perspektiv på stress. Vi anser därför 
att det är mycket angeläget att utveckla forskning om barn och stress utifrån deras eget 
perspektiv.  

 
Syfte: Syfte med vår undersökning är att undersöka stress i förskoleklass utifrån barns 
perspektiv.  
 
Metod: Vi har i vår studie använt oss av semistrukturerade barnintervjuer som metod för att 
samla in vårt material. Elva barn från två olika förskoleklasser intervjuades.   
 
Resultat: Studien visar på att majoritet av barnen som vi intervjuat beskriver hur de i sin vardag 
i förskoleklassen på olika sätt upplever stress. Den vanligaste förekommande stressoren som 
barn beskriver handlar om de höga ljudnivåerna. Detta är en stressor som barnen har skapat 
olika strategier för att lösa. Flera av barnen beskriver också hur olika stressorer medför olika 
effekter så som huvudvärk, magont och ilska.  
 
 
Centrala begrepp: Livsvärld, barns perspektiv, stress och stressorer  
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Förord 
 
Vi vill inleda vårt arbete med att tacka några personer som betytt enormt mycket under hela 
arbetsprocessen. Först och främst vill vi rikta ett oerhört stort tack till vår fantastiska handledare 
Paula Berntsson som under hela arbetsprocessen visat på ett stort engagemang och varit oerhört 
hjälpsam. Vi kommer alltid vara dig tacksam för att du trott på oss, stöttat oss och lärt oss att 
tro på oss själva.  
 
Vi vill också rikta ett stort tack till alla fantastiska informanter, förskoleklasser och deras 
föräldrar som gjorde det möjligt för oss att göra en intervjustudie med barn. Utan er hade studien 
aldrig blivit möjlig. 
Slutligen vill vi också tacka våra opponenter och vår examinator som bidragit med hjälpsamma 
råd till förbättring av studiens kvalitet. 
 
Tack!  
 
 
Hannah Johansson och Matilda Meuller  
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Inledning 
Stress hos barn är något som de senaste åren ökat lavinartat (Burketrop Käll & Ekman 2013, s. 
234-236). Stressforskningsinstitutet (u.å) beskriver hur den ökade stressen hos barn ofta kan 
sammankopplas med den minskade personaltätheten inom skol- och förskoleverksamheten. En 
annan bidragande faktor beskrivs vara den ökade storleken på barngrupperna. Vi menar att den 
ökade stressen hos barn är mycket viktigt att undersöka och förstå, för att också kunna minskas. 
För att få en bättre förståelse för barns upplevelse och uppfattning av stress i förskoleklassen är 
det därför en självklarhet för oss att inte undersöka stress utifrån pedagogernas perspektiv eller 
utifrån ett barnperspektiv, utan istället undersöka stress i förskoleklass utifrån barns perspektiv. 
Vi anser att det är av största vikt att lyfta fram barnens syn på stress då det är det centrala i 
förskoleklassverksamheten. Detta för att kunna utveckla och anpassa såväl pedagogik som 
miljö efter barnens behov. Undersöker vi inte barnen syn på hur de känner och tänker kring 
stress kan vi inte heller lösa det stora problem som finns.  
 

Syfte 
Vårt syfte är att undersöka stress i förskoleklass utifrån barns perspektiv. Vi har avgränsat oss  
till följande frågeställningar 
  

Frågeställningar 
1. Hur definierar barn stress? 
2. Vad kan medföra stress enligt barnen?  
3. Vilka effekter beskriver barnen att olika stressorer får? 
4. Hur hanterar barn stressorer? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

6 
 

Tidigare forskning 

Vad är stress? 
Det var Selye som 1946 myntade begreppet stress. Ellneby (1999, s. 32) beskriver hur Selye 
uppmärksammade att påfrestningar kan leda till olika kroppsliga reaktioner, vilka han 
betraktade som stress.  Selye var också den förste att skriva om det samband som finns mellan 
barn och stress. Han är även grundaren av ett stressforskningsinstitut i Kanada. När det gäller 
innebörden i begreppet stress hävdar Mcewen (2013, s. 89) att det inte finns någon klar enhetlig 
definition. Vidare förklarar han att hans definition av stress handlar om hur kroppen på olika 
sätt hanterar stress och vad som då händer kroppsligt. Exempel på symptom är att 
hjärtfrekvensen ökar och att blodtrycket höjs på grund av att stresshormonerna ökar. På 
liknande sätt beskriver Ellneby (1999, s. 15–17) att stress är något som både händer i kropp och 
själ. Hon uppmärksammar även att det engelska ordet stress motsvarar svenskans spänning eller 
tryck (s. 31). Det centrala i begreppet stress och modern stressforskning är enligt henne också 
att varje människas förmåga sätts i relation till de krav som finns omkring oss. Hon poängterar 
dock att stress inte alltid är negativt, utan faktiskt också nödvändigt då det bidrar till utveckling 
och hjälper oss framåt. Hon påpekar också att det finns både positiv och negativ stress. 
  
Även Woxberg (2005, s. 7–8) har uppfattningen att utmaningar och krav inte alltid behöver 
förknippas med negativ stress utan att det ibland också kan omvandlas till en positiv drivkraft 
för att nå ett specifikt mål. Negativ stress däremot uppkommer när kraven bli högre än vår 
prestationsförmåga. Därför är det enligt Woxberg viktigt att det finns en balans mellan krav och 
prestation för att kunna motverka negativ stress. Även Ellneby (1999, s. 23–24) framhåller den 
betydelse relationen mellan krav och resurser har i fråga om stress. Hon menar dessutom att vi 
också måste ha en balans i tillvaron mellan sådant som gör oss stressade och sådant som inte 
gör oss stressade för att vi inte ska uppleva någon negativ stress. Återvänder vi till Selye och 
hans uppfattningar om stress hos barn uppmärksammar även han relationen mellan krav och 
resurser. Han menar att om det ställs krav på barnen som motsvarar deras kompetens leder detta 
till en utveckling men om kraven däremot upplevs som för stora upplever barn ofta negativ 
stress (Ellneby, 1999, s. 15–16). 
 
Karasek och Theorell (1990, s. 31–35) beskriver vad som utgör den teori och modell kring 
stress som de arbetat fram, krav-kontroll modellen. När kravet på arbetet, eller det en person 
förväntas att göra är högt och det finns lite eller obefintligt med utrymme för personen som 
utför uppgiften att själv kunna ha kontroll över situationen, alltså genom att själv bestämma 
eller kunna förändra, kan detta leda till negativ stress och psykologisk belastning. Vidare menar 
de att det är naturligt för kropp och sinne att i kortare perioder eller händelser känna hög stress 
eller ha stora krav på sig, om en person vet att återhämtning kommer eller att personen har 
kontroll och medel för att lösa den pressade situationen senare. Om dessa faktorer stämmer 
upplevs detta inte som ett problem och det blir inte heller en bestående skada kroppsligt. Det 
optimala enligt denna teori är när det finns utmaningar och kraven är höga, men den individuella 
kontroll en person har över situationen möter de höga krav som finns. Att befinna sig i en sådan 
situation leder till utveckling och att situationen eller arbetet inte upplevs som långtråkigt. Det 
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som blir ett problem enligt teorin som författarna presenterar är alltså om det är höga krav och 
låg kontroll, eller om det är låga krav och låg kontroll då det inte går att utvecklas i det.    
 

Hur stress tar sig uttryck 
Upplevelsen av stress kan variera individer emellan och därför går det enligt Woxberg (2005, 
s. 7) inte att dra någon generell slutsats kring vilka exakta åtgärder som kan motverka stress. 
Stress kan också ta sig olika uttryck. Som tidigare nämnts kan det handla om kroppsliga 
reaktioner, men det kan också handla om exempelvis emotionella reaktioner. Woxberg (2005 
s. 17) menar att stressreaktioner hos människor kan tendera att dölja de egentliga känslorna hos 
en person. Känslor som hon undersökt närmare är ilska, frustration och irritation, vilka är 
känslor som enligt henne har en nära koppling till just stress. Vidare belyser hon att situationer 
då dessa känslor gör sig synliga i själva verket ofta handlar om rädsla och inte om ilska trots att 
det är den känslan som kommer till uttryck. Rädsla för en situation då ilska kan yttra sig kan 
exempelvis handla om situationer som inte går att påverka på egen hand. Ledsamhet är en annan 
känsla som ofta kan visa sig genom frustration och ilska. Det problematiska med dessa effekter 
av stress är att omgivningen kan uppfatta dessa känslor på ett felaktigt sätt. 
  
Negativ stress hos barn kan visa sig på olika sätt hävdar Woxberg (2005, s. 8). Vanligt är att 
det handlar om destruktiva beteenden som till exempel aggressivitet och utåtagerande. Det kan 
också visa sig som rädsla, frustration och oro hos barnen. Burketorp Käll och Ekman (2013, s. 
240) presenterar studier som gjorts om stress, vilka visar att långvarig stress där barn inte fått 
möjlighet att varva ner, drabbar dem på så vis att de får svårigheter med sin impulskontroll eller 
att de har svårt att ignorera faktorer som kan distrahera dem. Men den långvariga stressen kan 
även påverka på andra sätt, genom att barn får ångest, depression eller självdestruktivt beteende. 
Burketorp Käll och Ekman påpekar vidare att stressrelaterade symptom nu är mycket vanligare 
än tidigare. Exempel på denna typ av symtom är yrsel, magont, huvudvärk och sömnproblem. 
Författarna menar även att det är under barndomen som personer är som mest känsliga för 
stress, detta för att hjärnan fortfarande utvecklas. 80 procent av hjärnans utveckling är relaterat 
till miljön och endast 20 procent kommer från det genetiska arvet. 
  

Barns stress förr och nu 
Stress fanns från början för att vi skulle kunna förbereda oss för fara och flykt. I dagens samhälle 
behöver vi inte förbereda oss för samma sorts fara men vårt beteende fungerar ändå på samma 
sätt. Däremot utlöses stressen av andra faktorer. Det är enligt Ellneby (s. 32) exempelvis inte 
lika vanligt med fysiska orsaker till stress som tidigare utan det är istället vanligare med 
psykiska orsaker, Stress har också blivit allt vanligare. När det gäller barn påpekar Burketrop 
Käll och Ekman (2013, s. 234-236) att stress bland barn ökat under senare år. Som tidigare 
nämndes har också stressrelaterade symtom blivit allt vanligare, även hos barn. Forskning visar 
att stressymptom hos barn näst intill har fördubblats sedan 80-talet. Antalet barn som söker 
hjälp för psykisk ohälsa har även krupit ner i åldrarna. Detta är något som gör sig synligt främst 
hos flickor (Woxberg 2005, s. 7).  
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En vanlig orsak som brukar framföras som argument för barns ökade stress är den sociala 
nedrustningen. Ett exempel på denna nedrustning är den minskade personaltätheten och de 
växande barngrupperna i förskoleverksamhet (Stressforskningsinstitutet, u.å). 
  
Orsaker till stress kan variera barn emellan. Ellneby (2003, s. 118) påpekar att barn oroar sig 
och blir stressade av olika saker i olika delar av världen. I Sverige och USA är den övergripande 
orsaken till stress hos barn en oro för sjukdomar och separation mellan föräldrar. I Singapore 
däremot är en vanligt bidragande faktor till stress hos barn prestationsångest för att klara av 
skolan med höga betyg. Barnen i England blir istället stressade av att inte kunna andas när luften 
är dålig. Kinesiska barns stress uppkommer ofta av rädsla för naturkatastrofer. Alltså kan 
orsaker till stress variera beroende på vilket land barnen bor i och vilka rädslor som generellt 
finns i samhället där, men orsakerna kan också variera även bland barn som bor i samma land. 
När det gäller orsaker till stress talas det om stressorer, faktorer som kan, men inte 
nödvändigtvis måste, utlösa stress. 
 
Stressorer 
Det finns olika så kallade stressorer, alltså förhållanden som kan, men inte nödvändigtvis måste, 
orsaka stress. Hur en stressor påverkar oss, eller kanske inte påverkar alls, kan variera 
människor emellan. En stressor kan även påverka en och samma person olika vid olika tillfällen. 
Woxberg (2005, s. 8) beskriver exempelvis att det är naturligt för barn att ha bråttom. Dock kan 
denna känsla upplevas som negativ och stressfull när de befinner sig i situationer där det blir 
problematiskt för dem att kontrollera stressen eller känslan av att ha bråttom. Något som 
stressorer däremot generellt sett har gemensamt är att om de blir för många, så orsakar de stress. 
  
Vi har i denna studie valt att inrikta oss på några stressorer och undersöka hur barn upplever 
dem. De stressorer vi i detta arbete valt att fokusera på är buller och höga ljudnivåer, stora 
barngrupper, relationer, vuxnas stress och slutligen över- och understimulering. Vi vill dock 
påpeka att det även finns andra stressorer, för att nämna några så tar Ellneby (1999, s. 31) upp 
en överfull almanacka, att inte bli förstådd eller att ha överkrav. Det finns även stressande 
faktorer i barns liv som påverkar dem hemma, som skilsmässa eller arbetslöshet. 
  
Buller och höga ljudnivåer 
Buller och höga ljudnivåer är en stressor som förekommer i förskolan och i förskoleklass. 
Sjödin (2012, s. 6) som forskat kring detta fann i sin studie att 31 procent av pedagogerna 
verksamma inom förskolan lider av tinnitus, vilket har ett samband med stress. Detta jämfört 
med 10 till 15 procent av befolkningen för övrigt. Vidare påvisar han att förskolepersonal blir 
drabbade på ett mer påtagligt och svårhanterligt vis då det är mycket svårt att skydda sig från 
buller och höga ljudnivåer i förskolan. Dels för att de är plötsliga ljud, dels för att man inte kan 
använda sig av skyddsutrustning för att verksamheten då blir farlig för de som befinner sig där 
istället. Detta på grund av att man måste höra om någon exempelvis skadat sig eller om en 
konflikt inträffat. Folkhälsomyndigheten (2010, s. 13) redogör för hur buller och höga 
ljudnivåer drabbar de personer som befinner sig inom verksamheten på olika sätt. Det lyfts fram 
att olika faktorer har en betydande roll för hur en människa upplever buller. Är en person 
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exempelvis trött eller ur balans är risken större att olika ljud upplevs som negativa eller som 
buller, då dessa faktorer gör att ljudkänsligheten och stressen inför detta ökar. 
  
Ellneby (1999, s. 49–50) beskriver att det finns en stor skillnad mellan ljud. Det finns positiva 
ljud som glädjetjut och skratt. Det finns också ljud som kan upplevas mer negativa. Det kan 
vara ljud som uppstår vid exempelvis konflikter. Förskolans olika ljud består mestadels av 
människoröster och barnens lekaktiviteter. Ljudnivån i samhället har under de senaste åren ökat. 
Detta har enligt författaren lett till att barn själva framför klagomål om buller. Det är därför av 
stor vikt att pedagoger hjälper barnen att skyddas mot buller så mycket det går. Detta eftersom 
barnen ofta själva medför höga ljudnivåer. Vidare menar författaren att de konsekvenser som 
buller och höga ljudnivåer kan medföra inte bara handlar om hörselnedsättning, det bidrar även 
till att barnen upplever mycket stress och psykiska problem. 
  
Stora barngrupper 
Skolverket (2016, s. 22–25) konstaterar att barngrupperna i dagens förskola växt sig allt större 
och att personaltätheten har minskat.  En sak som kan ses som problematiskt med detta är att 
förskolans miljöer ofta är byggda för att kunna rymma lekar och aktiviteter med mindre 
barngrupper än de som idag finns i praktiken. Detta blir problematiskt utifrån olika aspekter så 
som exempelvis höga ljudnivåer och buller. Skolverket menar vidare att dessa faktorer ofta 
kopplas till upplevelser av negativ stress hos barn och pedagoger på förskolan. Skolverket 
menar vidare att ökad storlek på barngrupper också medför en hel del andra konsekvenser som 
exempelvis olycksfall samt ökad sjukskrivning hos pedagogerna på grund av stress. 
  
De undersökningar som Vetenskapsrådet (2015, s. 265) har gjort visar att förskollärare som har 
ansvar för mycket stora barngrupper upplever att de inte hinner lyssna till barnen på det sättet 
som de vill. Detta i sin tur leder till att barnen inte ges den uppmärksamhet eller utmaning som 
de har rätt till. De får inte möjlighet att utvecklas på ett lärorikt sätt i förskolan. Vetenskapsrådet 
menar vidare att de stora barngrupperna gör att pedagogerna måste förenkla och inte har någon 
möjlighet att undersöka och utforska saker tillsammans med barnen på ett djupgående sätt, 
vilket resulterar i att pedagogerna känner sig otillräckliga i sin yrkesroll. Ellneby (1999, s. 34.) 
menar att en vanlig stressfaktor hos vuxna människor handlar om att utsättas för en situation 
som man inte kan påverka. Situationer som framkallar hjälplöshet eller ovisshet skapar en höjd 
stressnivå som leder till högre stresshormon i kroppen och slutligen en upplevelse av negativ 
stress. Ellneby (1999, s. 43) lyfter fram vikten av att ge barn möjlighet att vistas i mindre 
grupper.  Hon menar vidare att detta kan bidra till en positiv inverkan på den stress som finns. 
Små barngrupper sänker ljudnivån och får barnen att känna sig tryggare än i en större. Det blir 
också färre barn per vuxen, vilket också ses som en positiv aspekt för att minska stressen i 
förskolan. 
  
Relationer 
Barn kan också uppleva stress i situationer med sina kamrater. En stressfaktor kan handla om 
bråk, en annan om att inte bli lyssnad på och en tredje om att inte få någon respons från någon 
man är kär i (Ellneby 1999, s. 60). Barn är mycket måna om sina relationer och de livsvärldar 
som de delar med andra. Att ge någon ny, tillträde till sin värld eller till en livsvärld som barnet 
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redan delar med någon annan är stort och viktigt för barnen. Det tar tid och engagemang att 
bygga upp långvariga relationer med andra och därför är barn noga med att försvara dem. I 
förskolans värld har barnen ofta inget val kring att dela utrymmen och lekar, detta kan skapa 
stress och spänning hos dem (Johansson 2001, s. 66–71). Ellneby (1999, s. 39) hävdar att när 
det sker ändringar i de sociala miljöerna, exempelvis i byte av pedagoger, kan det skapa stress 
hos barnen. En annan påfrestande förändring kan vara när kamraterna slutar på förskolan och 
nya kontakter måste knytas. Olika typer av känslomässiga separationer kan skapa stress hos 
barn. 
  
Folkhälsomyndigheten (2017) redovisar att det kan skapas stor otrygghet och stress för barnen 
när de ska byta från förskola till förskoleklass. Denna stress och oro präglas av flera olika 
faktorer, exempelvis att barnen behöver knyta an till nya personer i den nya verksamheten, både 
pedagoger och barn. Otryggheten handlar också om de nya rutinerna och den nya miljön. Dessa 
reaktioner uppstår under inskolningstiden och kan innebära att barnet senare i livet kan utveckla 
problem relaterat till sociala aspekter. Det kan också få negativa konsekvenser i skolan. Ellneby 
(1999, s. 42) påtalar att barn ständigt utsätts för förändringar i personalgruppen vilket skapar en 
enorm otrygghet och barnen får förståelse för att människor är utbytbara, vilket riskerar att leda 
till stress. Det leder också till att barnen får svårigheter att känna tillit och få förtroende för 
någon då de vet att personen i fråga ändå kan försvinna ifrån dem. 
 

Vuxnas-stress 
Barns stress är enligt Ellneby (1999, s 15-16) främst orsakad av vuxna. Barn kan uppleva stress 
då de tvingas till samspel med andra barn, eller om barngrupperna i förskolan är stora. Barn kan 
också uppleva en känsla av stress om ljudnivån på förskolan är för hög. Även Öhman (2009, s. 
155–158) påvisar att vuxnas stress är en bidragande faktor till barns upplevelse av negativ 
stress. De känslor som pedagoger förmedlar till barnen genom sitt sätt att uppträda och verbalt 
kommunicera påverkar deras känslostämning i stunden, men kan i långa loppet även påverka 
deras känslor kring pedagogen och verksamheten. Om pedagoger ofta uppvisar stressade 
beteenden kommer detta alltså bidra till att barnen generellt blir mer stressade i verksamheten. 
Stress visar sig ofta genom att personer kan bli arga eller irriterade, det är lätt att dessa känslor 
och beteenden hos vuxna kommer att påverka barnen negativt och få dem att uppleva negativa 
känslor kring hela situationen. Woxberg (2005, s. 8) menar, precis som tidigare författare 
nämnt, att vuxnas stress smittar av sig på barn. Om vuxna i barns liv är stressade syns detta 
även på barnen. Denna typ av stress kan exempelvis handla om yttre eller inre faktorer, höga 
ljud, för lite eller för mycket struktur eller för mycket aktiviteter.  

Över- och understimulering 
En annan aspekt som kan medföra att barn upplever stress är att hjärnan inte får den stimulans 
som den behöver. Det kan exempelvis handla om att barnet har för lite att sysselsätta sig med, 
vilket kan leda till att barnet efter en tid blir passivt och slutar ta initiativ i sin vardag. Detta kan 
göra att barn blir oroliga och känner stress (Ellneby 1999, s. 43). Precis som understimulering 
kan leda till stress hos barnen kan även överstimulering resultera i stress. Överstimuleras 
hjärnan och utsätts för enorma mängder sinnesintryck kan detta leda till att barnet upplever 
spänning, går upp i varv och känner sig orolig (Ellneby 1999, s. 45). Hjärnan måste utmanas 
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lagom mycket. Om den inte tränas alls är det svårt att kunna hänga med i det tempo som dagens 
samhälle kräver. En hjärna som är vältränad kan lättare filtrera bort obetydliga saker för stunden 
och är bättre på att hålla fokus, fantisera och komma på nya saker. Det är alltså viktigt att både 
träna och utmana sin hjärna, samtidigt som den måste ges tid för återhämtning och vila 
(Bunketorp Käll & Ekman 2013, s. 250). Ellneby (1999) menar vidare att barn idag är dåliga 
på att ha tråkigt, detta för att de ständigt utsätts för stimulering i form av till exempel planerade 
aktiviteter, spel eller andra leksaker. Om barn aldrig får ha tråkigt och träna sig på det blir de 
inte heller lika bra på att återhämta sig eller träna sin kreativitet då mycket blir serverat eller 
kommer som färdiga lösningar. 
  

Teoretiska perspektiv 
Livsvärld 
Vi har valt att utgå från begreppet livsvärld i vårt arbete. Vi kommer inte utgå från hela 
livsvärldsfenomenologin, men vill trots detta beskriva detta begrepp för att ge en djupare 
förståelse för hur livsvärld och fenomenologi hänger ihop och på så vis motivera vårt val av 
begrepp. Vi har i studien valt att utgå från barns perspektiv och menar att det är barns livsvärld 
vi kommer att undersöka genom vår metod som är intervju med barn (se vidare om detta i 
metodavsnittet). Maurice Merleau-Ponty har varit betydelsefull för fenomenologi, i synnerhet 
för det han beskriver som det kroppsliga inom fenomenologin samt kring begreppet livsvärld. 
Merleau-Ponty var den som tog med fenomenologin till Frankrike och som utvecklade den 
vidare. Han beskriver hur allt i världen upplevs från olika perspektiv beroende på hur varje 
individ upplever detta i relation till sig själv och till den kropp man lever i (Merleau-Ponty 
1999, s. 9–19). Även Brinkkær och Høyen (2013) menar att begreppet livsvärld utgår ifrån 
kroppen och det kroppsliga. Vi människor existerar i relation till världen beroende på hur vi 
eller världen upplever våra kroppar och det kroppsliga. Faktorer som påverkar hur vi ser på våra 
och andras kroppar kan exempelvis handla om att ha en funktionsnedsättning, olika hudfärg, 
eller olika kroppslängd. Dessa och andra liknande faktorer påverkar alltså hur vi kan se världen 
på olika sätt. Då vår kropp förändras ändras också vårt sätt att se och bemöta världen (Brinkkær 
& Høyen 2013, s. 64-65). 
  
Bengtsson (2005, s. 17) påvisar att den filosofi som Edmund Husserls (1976) beskriver handlar 
om att som åhörare skaffa sig en förståelse för någon annans perspektiv. Han menar vidare att 
livsvärldens funktion kan liknas med ett instrument för mätning av vad man tror och vad som 
faktiskt är och kan skapa kunskap om detta.  Carlsson (2005, s. 110) hänvisar även till forskaren 
Beekman (1984) som tydligt påvisar att barns och vuxnas livsvärldar inte alltid stämmer 
överens. Han belyser vikten av att som vuxen undersöka barns värld för att skapa sig en 
förståelse för hur barn tänker och känner. 
  
Livsvärldsfenomenologi kan också handla om hur vi människor blir påverkade på olika sätt av 
varierande faktorer i olika situationer. I relation till barns lärande kan det exempelvis handla 
om vilken lärare eller pedagog som ska förmedla ett lärande. Det kan också handla om barnets 
egna förutsättningar för, men också om vem eller vilka som befinner sig i situationen när ett 
lärande görs möjligt (Bengtsson & Berndtsson 2015, s. 41). När något undersöks utifrån barnens 



 

12 
 

perspektiv menar Johansson (2003, s. 43-45) att det är också är lättare att komma nära deras 
livsvärld. Begreppen livsvärld och barns perspektiv hör alltså ihop och det ena begreppet bör 
inte användas utan det andra. Johansson påpekar vidare att en svårighet med att försöka närma 
sig någons livsvärld är att vi samtidigt befinner oss i vår egen livsvärld och därför aldrig fullt 
ut kan förstå någon annans. Detta för att alla människor har olika tidigare erfarenheter kring 
olika händelser eller företeelser. Med detta som underlag blev även begreppen livsvärld och 
barns perspektiv givna att använda i vår studie. 
  
Barns perspektiv   
Johansson (2005, s. 176) beskriver hur begreppet barns perspektiv och livsvärld hör samman. 
Barnets perspektiv blir det som sätts i centrum och visar barns sätt att se på världen och inte hur 
vi vuxna tror att barnen ser på världen. Samtidigt hänvisar Johansson (2003, s. 42–57) till sin 
egen studie som belyser att förståelsen av barns perspektiv ï grunden handlar om vilka 
perspektiv vi själva har. Vidare lyfter hon en del viktiga faktorer att ta hänsyn till i relation till 
barns perspektiv. Dessa faktorer är, sammanhang, agerande och maktposition. Det är dessa 
faktorer som spelar roll för hur barns perspektiv gör sig synligt. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003, s. 2–3) menar att barns perspektiv handlar om barns individuella bidrag till 
något. De menar vidare att det handlar om de möjligheter barnen får att berätta om upplevelser, 
sina tidigare erfarenheter, känslor och tankar kring saker som rör dem. Författarna påvisar att 
barnperspektiv till skillnad från barns perspektiv handlar om vuxnas perspektiv på barn och vad 
de antar är lämpligast för barnen här och nu.  
 
Franzén et al. (2014, s. 28) menar också att barns perspektiv handlar om att ta sig in i barns 
livsvärld och försöka skapa sig en förståelse för denna värld. Vidare menar de att det handlar 
om att som pedagog ta ett steg tillbaka och ge barn stort utrymme för att de ska kunna förmedla 
vad som är viktigt för dem. Slutligen handlar detta perspektiv också om att som pedagog inte 
bestämma saker som man tror kan vara bra för barnen utan istället försöka förstå hur barn i 
dagens förskoleverksamhet har det. För att kunna förstå de olika perspektiven är det av stor vikt 
att beskriva de stora skillnaderna (Roos 2014, s. 49). Ofta beskrivs dessa perspektiv samtidigt 
och deras skillnader har därför blivit komplexa menar hon.  Perspektivens olika innebörd skiljer 
sig beroende på vem som tolkar dem. Barns perspektiv brukar beskrivas som att en vuxen får 
något från barnen att tolka, medan barnperspektiv är det perspektiv som handlar om hur vuxna 
själva ser på barn. Hon förtydligar dock vidare att det aldrig fullt ut går att ta barns perspektiv. 
Det är alltid mer eller mindre en tolkning som görs av barn med hjälp av de egna individuella 
erfarenheter och meningar som finns kring barn. Men ju mer vuxna i barns omgivning lyssnar 
till dem blir också barnens eget perspektiv synligt för vuxna.  Även Johansson (2003, s. 42) 
menar likt Roos att det kan ses som problematiskt att lyssna till och förstå ett barns perspektiv, 
då detta alltid blir en maktaspekt eftersom vi pedagoger alltid måste göra en individuell tolkning 
av det barnen säger. Dessa tolkningar görs utifrån ett perspektiv som handlar om pedagogernas 
tidigare erfarenheter av att komma nära barns egnet perspektiv. Slutligen ger Arnér (2009, s. 
30–31) ett exempel på när barns perspektiv och barnperspektiv kan kollidera. I exemplet ska 
barn och pedagoger svara på vad barn ser som mest centralt och lustfyllt i deras lärande på 
förskolan. De svar som kom från pedagogerna stämde inte alls ihop med de svar som barnen 
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gett, alltså hade barnen och pedagogerna väldigt olika syn på detta, trots att pedagogerna trodde 
sig veta vad barnen skulle svara.  

Metod 
Vi har valt att undersöka våra frågeställningar utifrån barns perspektiv. Undersökningen gjordes 
med hjälp av enskilda intervjuer med 11 barn i två olika förskoleklasser. I nedanstående avsnitt 
kommer vi på ett mer djupgående sätt redovisa hur vi gått tillväga. Vi kommer också att 
redovisa arbetets trovärdighet. 

Undersökningsmetod- varför barnintervjuer? 
Det första steget i processen med intervjuerna var att skriva och skicka ut missivbrev (Se bilaga 
1) till de aktuella förskoleklasserna. Till en början valde vi att skicka ut till endast en 
verksamhet, men då antalet informanter inte blev tillräckligt valde vi att skicka ut ett missivbrev 
till en andra förskoleklass också. Från det andra stället fick vi svar från fler informanter vilket 
resulterade i att vi till slut fick vi ihop det antal barn som vi hade som mål från första början, 
det vill säga 11 barn. 

Johansson (2003, s. 42-57) hänvisar till Merleau- Ponty (1962) som poängterar att det centrala 
i att förstå barn och närma sig deras perspektiv handlar om på vilket sätt man väljer att möta 
dem. Vidare beskrivs att detta kan göras genom samtal och deltagande i vuxnas och barns 
respektive världar. Vårt mål och syftet med arbetet har varit att få kunskap om barns upplevelser 
av stressorer i förskoleklass. För att kunna förstå hur barn känner kring detta område menar vi 
att det är nödvändigt att undersöka deras livsvärld utifrån deras eget perspektiv. Därför är också 
valet av metod, det vill säga intervjuer, en självklarhet för oss. Bengtsson och Hägglund (2014, 
s. 121) påpekar att för att få barnets egna perspektiv på frågor som rör dem, istället för att enbart 
tolka själv, så krävs intervju. På så vis visar man barnet respekt och låter det få inflytande och 
bli delaktig i forskningen. Att välja intervju som metod bidrar alltså till en möjlighet att faktiskt 
höra barnet. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 29–30) visar att barnintervjuer antingen kan 
göras enskilt med ett barn eller i grupp med flera barn. De menar vidare att det finns vissa 
nackdelar med gruppintervju. De nackdelar som finns kan handla om att barnen kan påverka 
varandra på ett sätt som gör att blyga barn kan tendera att bli ännu mer tillbakadragna i denna 
typ av sammanhang. En annan nackdel är att barn har svårt att uttrycka exakt vad de själva 
tycker och känner, då de gärna hakar på någon annans tankar och därmed får den som intervjuar 
inte tillgång till allas olika tankar. Trots detta finns det också en positiv aspekt med 
gruppintervjuer, vilket handlar om att barn kan påverka varandra på så sätt att de istället kan 
utvecklas i sitt eget tänkande med hjälp av varandras olika perspektiv. För att denna positiva 
aspekt ska kunna göra sig synligt trycker författarna på gruppkonstellationernas betydelse. 
Alltså hur den som ska intervjua väljer att sätta ihop intervjugrupperna. Författarna påpekar att 
deras tidigare erfarenheter kring enskilda intervjuer handlar om att de upplevt denna metod som 
positivt för barnen. De hävdar att många barn visat på att de både tycker att det är roligt och 
spännande att bli intervjuade. En annan positiv aspekt handlar om att barnen får full 
uppmärksamhet från pedagogerna. Vidare beskriver de att det även finns negativa aspekter med 
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enskilda intervjuer. De menar att vissa pedagoger anser att barnen hamnar i en utsatt situation 
när de inte längre har stöd av en grupp utan ska vara ensamma med i vissa fall, okända personer 
som ska intervjua dem. Barnen kan även uppfatta att de måste svara rätt på de frågor som ställs 
i intervjun när de är själva. Författarna håller dock inte själva med om de negativa aspekterna 
kring enskild intervju. De menar att de erfarenheter de har av detta enbart är positiva men att 
pedagoger ofta försöker skydda barnen genom att hänvisa till dessa negativa aspekter (s. 29–
30).  
 
Med ovanstående som grund beslöt vi oss för att enbart ha enskilda intervjuer med barnen och 
inte använda oss av formen gruppintervju. Vi ansåg att de fördelar som finns kring enskild 
intervju väger tyngre än de fördelar som fanns med gruppintervju. De nackdelar som finns med 
gruppintervju i relation till de nackdelar som finns med enskild intervju enligt vad författarna 
ovan beskriver blev därför ännu viktigare för den form av intervjumetod som vi valde. Valet 
påverkades även av våra egna tidigare erfarenheter kring de intervjuer vi gjort med barn, där vi 
ansett att vi fått ut mer information och enskilda svar från barnen då vi använt oss av enskild 
intervju istället för en gruppintervju. För att försöka undvika att barnen skulle uppleva att de 
behövde känna en press kring att svara rätt på våra frågor informerade vi dem om att det inte 
fanns några rätt eller fel svar på våra frågor samt att oavsett vad de hade att berätta så var det 
av vikt för oss. Vi försökte ha en generellt avslappnad stämning och föra ett samtal med barnen 
istället för en mer konstlad intervju. I de flesta av intervjuerna tog vi också beslutet att vi skulle 
turas om att delta vid intervjuerna så att barnen inte skulle uppleva att vi hade ett övertag på 
grund av att vi var två, då vi menar att detta kunde leda till att barnet upplevde att vi som vuxna 
intervjuare hade ett övertag över dem. 
  
Bengtsson och Hägglund (2014, s. 126–127) anger att det finns olika sätt att ha samtal på med 
barn. Det finns exempelvis de samtal som sker när man umgås med barn och de berättar saker 
för en i förbifarten, men det finns också samtal som är arrangerade. I vår undersökning har vi 
valt att ha arrangerade samtal, dels för att vi har begränsat med tid på oss att intervjua barnen, 
dels för att vi vill att det ska vara tydligt för barnen att det är en intervju vi vill ha med dem. 
Vidare beskriver Bengtsson och Hägglund (2014, s. 127) att det finns fördelar och nackdelar 
oavsett vilken typ av samtal man har med barnen, detta för att alla barn är olika och därför 
kommer att reagera på olika sätt kring olika tillvägagångssätt. De fördelar som författarna 
nämner kring arrangerade samtal är att det blir tydligt för barnen att det är arrangerat och att 
vissa saker förväntas av dem, samt att det är av intresse för oss vad de har att säga, att vi enbart 
är där för att lyssna till dem.   
  

Urval 
Vi valde som tidigare nämnts först ut en förskoleklass men då det blev för få informanter (totalt 
sex barn) tillfrågade vi ytterligare en förskoleklass (totalt fem barn). I båda fallen har barnen 
redan en viss relation till någon av oss. Detta urval gjordes på grund av att vi ser det som en 
fördel då barnen redan i tidigare möten givit oss tillåtelse till och accepterat vår medverkan i 
deras livsvärld. 
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Vid intervjuer med barn krävs vårdnadshavares medgivande. I de utvalda förskoleklasserna 
delade därför pedagogerna ut ett missivbrev till dem och med detta även en talong där de skulle 
ange att de godkände eller avböjde att deras barn skulle medverka i studien. Trots påminnelse 
från pedagogerna i den första förskoleklassen var det endast ett fåtal vårdnadshavare som gav 
sitt medgivande till att barnen skulle få medverka i vår studie. Vad detta berodde på vet vi inte 
men det kan ha handlat om att de inte ville att deras barn skulle medverka eller på att det helt 
enkelt inte hanns med eller glömdes bort. Det var dock endast två som gav besked om att de 
inte ville att deras barn skulle medverka. Som tidigare nämnt var det totalt sex barn som till slut 
medverkade från den första förskoleklassen där det fanns 14 barn. I den andra förskoleklassen 
där det fanns 30 barn, gav 26 vårdnadshavare sitt medgivande till att deras barn fick delta i 
studien. På grund av tidsbrist hann vi dessvärre inte intervjua alla 26 barn utan fick istället göra 
ett urval kring vilka barn som vi lärt känna sedan tidigare och hade en tidigare relation till. 
 
En positiv aspekt menar vi handlar om att ifall barnen sedan tidigare har förtroende för oss, så 
är också chansen större att de svarar det som de själva tycker och tänker och inte det som vi  
som intervjuare förväntas höra. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 44–45) menar 
att en viktig aspekt när intervjuer görs med barn är att som intervjuare vara lyhörd för barnen 
och vara medveten om att barn är lättpåverkade av hur de tror att vi vuxna vill att de ska svara 
på våra frågor. Vidare hävdar författarna (s. 35) att ju yngre barnen som intervjuas är, desto 
svårare blir det att få dem att berätta utan konkreta exempel från sin vardag. Detta var också en 
bidragande faktor till att vi valde att göra vår undersökning med barn i förskoleklass, då vi inte 
planerade att kombinera observation och intervjuer och ville ha så utförliga svar som möjligt. 
Nedan redovisas en presentationstabell av undersökningens information.  
 

Tabell 1: Presentation av informanterna  
Förskoleklass  Barnens namn  Ålder Intervjutid  ≈  
Näckrosen  
 
 
 
 
 
 
Ankdammen                             

Linnea 
Karl 
Stina     
Emil  
Jasmine  
Abdul     
 
Anton  
Saga  
Lisen  
Mohammed  
Tindra                                     

6 år 
7 år  
6 år 
6 år 
6 år  
7 år 
 
7 år                                                 
6 år  
6 år 
6 år 
7 år   

25 min  
10 min 
14 min 
17 min  
11 min  
25 min  
 
6 min  
5 min  
9 min  
8 min  
3 min  

Totalt 2 11                                           133 min 
 
 

Tillvägagångssätt 
Under våra första två intervjuer medverkade vi båda två som intervjuare och ställde frågor till 
barnen och samtalade. En av oss var däremot den som var huvudansvarig för att ställa frågor 
medan den andra var sekreterare som noterade och antecknade ansiktsuttryck och kroppsspråk 
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hos barnen. Vi upplevde detta tillvägagångssätt både som problematiskt och positivt. Den 
positiva aspekten handlar om att risken att missa att ställa korrekta följdfrågor i relation till våra 
forskningsfrågor minimeras. Till skillnad från om vi skulle intervjua på egen hand. Den 
negativa aspekten handlade om att vi upplevde att några barn hade svårigheter att uttrycka sig 
och inte kände sig trygga i situationen. Detta anser vi kan ha berott på att vi var två vuxna och 
ett barn vilket kan ha medfört en sorts maktaspekt och osäkerhet hos barnet. Davis (1998 s. 
325–335) menar att makt är något som gör sig synligt i alla situationer och processer. Denna 
erfarenhet tog vi tillvara på och endast en av oss deltog därför i intervjuerna med de andra 
barnen i båda förskoleklasserna.  Inför alla intervjuer la vi stor vikt vid att berätta för barnen 
varför vi var där och vad vi skulle prata om tillsammans. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2012, s. 29) menar att en samtalssituation där barnen fått förklarat för sig vad som kommer att 
ske och varför, leder till att intervjusituationen med största sannolikhet blir bra med ett bra 
samtalsklimat. De menar vidare att det också är av stor vikt att som intervjuperson berätta för 
barnen att deras medverkan är mycket uppskattad. För att ännu tydligare visa för barnen att 
deras medverkan är värdefull är det av stor vikt att berätta att intervjun kommer att spelas in. 
Vi valde därför att ge barnen möjlighet att innan varje intervju få prova hur inspelningen gick 
till och hur deras inspelade röster lät. Detta är något som Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2012, s. 30) lyfter fram som en aspekt som barn ofta uppskattar, det upplevde även vi. Barnen 
visade både med sitt kroppsspråk och med skratt att de tyckte att det var spännande att höra sin 
egen röst. Detta menar vi också blev en användbar och bra ingång till att starta upp samtalen. 
  
Vidare försökte vi också innan vi började spela in prata om saker som vi visste att varje enskilt 
barn var intresserad av, detta för att skapa en trygghetskänsla mellan oss och barnen. Detta 
menar vi också var en sorts strategi både för att ge barnen ansvar över tekniken, men också för 
att avdramatisera situationen med förhoppning om att barnen skulle uppleva samtalet som 
givande för dem. När vi provat tekniken startade vi varje intervju med att berätta att barnen när 
som helst under samtalet fick välja att avbryta och trycka på pausknappen på mobilen. Vi gav 
dem också möjlighet att lyssna på samtalet om de ville. 
 
I de intervjuer där vi upplevde att barnen kände sig otrygga i situationen planerade vi till en 
början att göra om och exempelvis använda oss av samma frågor men sitta i en annan miljö. 
Detta för att vi upplevde att barnens otrygghet i samtalet snarare verkade beror på samtalets 
karaktär och inte att de kände sig osäkra med oss som personer. Därför hade vi också en tanke 
om att vi ändå skulle kunna få ihop ett samtal då förtroendet för oss som personer trots allt 
verkade finnas hos barnen. Efter diskussioner och överväganden kom vi dock fram till att detta 
kan upplevas som oetiskt att utsätta samma barn för en situation som vi upplevde att de inte 
kände sig helt bekväma i. Vi menar vidare att det blir oetiskt att göra om intervjuerna med några 
barn och inte alla. Vi hade samtidigt inte möjlighet att genomföra ännu en intervju med alla de 
barn vi redan intervjuat, detta på grund av tidsbrist. Med tanke på att materialet i stort sätt bara 
kom från några av intervjuerna där vi var en intervjuare kände vi att vi behövde mer material. 
Därför valde vi som redan nämnts istället att skicka ut fler missivbrev till en annan förskoleklass 
för att på så vis samla in mer material. 
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Vi har under alla samtal använt oss av semistrukturerade intervjuer (Se bilaga 2), det vill säga 
färdiga frågor som ställs till varje barn med individuella följdfrågor utifrån barnens svar. 
Anledningen till detta är att vi ville ha svar på våra frågeställningar och därmed ställa speciella 
frågor till barnen och på så sätt ge dem möjlighet att utveckla sina svar. En annan positiv aspekt 
med intervjumetoden menar vi handlar om att vi som intervjuare hade en tydlig ram för vad 
samtalen faktiskt skulle handla om. Frågorna var indelade i olika kategorier som behandlade de 
stressorer som vi i tidigare avsnitt har presenterat, det vill säga: buller och höga ljudnivåer, stora 
barngrupper, relationer, vuxnas stress, över- och understimulering. Följdfrågorna baserades på 
det barnen svarade. De ord som vi ofta försökte använda för att få mer utvecklande svar var 
ordet hur. Detta ord menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2012 s. 37–37) ger samtal en 
mer dialogmässig karaktär istället för ett samtal som kan upplevas som ett förhör. Därför menar 
vi att det var av stor vikt att använda detta ord som en utgångspunkt i de följdfrågor där de 
lämpade sig. 
  
Vi upplevde att intervjuerna som genomfördes när vi var en intervjuare och en informant ledde 
till en upplevelse av att barnen, till skillnad från de första två intervjuerna, kändes tryggare i 
situationen. Det är problematiskt att dra en slutsats om vad detta kan ha berott på, eftersom vi 
endast gjorde en intervju med varje barn och alltså vet vi inte hur flera intervjuer med samma 
barn skulle kunna ta sig uttryck.  Däremot kan vi anta att denna upplevda trygghet som vi såg 
hos barnen kan ha berott på att barnen kände sig tryggare i situationen med en närvarande vuxen 
och inte två. En annan viktig aspekt att nämna i sammanhanget vid de andra intervjuerna 
handlar om att vi som intervjupersoner också kände oss mer bekväma i situationen än vid de 
första intervjuerna. 
  

Bearbetning 
Vi valde att bearbeta vårt inspelningsmaterial med hjälp av transkribering, kodning och 
kategorisering. Kodningen och kategoriseringen gjordes med utgångspunkt i våra fyra 
forskningsfrågor. Vi valde att ge varje forskningsfråga en färg för att sedan ge det 
transkriberade materialet som passade in på varje fråga samma färg. Detta menar vi var en 
användbar metod för att verkligen se vilka delar av materialet som var centralt och användbart 
i förhållande till våra forskningsfrågor. En annan aspekt handlar om att gå in på djupet och 
verkligen förstå vad de olika uttalandena betyder. I kodningen blir materialet mer avskalat och 
det är endast det centrala ur intervjuerna som plockats ut. Tjora (2012, s. 140–147) menar att 
dessa tre analysmetoder är lämpliga i arbetet med att analysera och förstå sitt insamlade 
material. Hon menar också att dessa metoder på olika sätt gör att forskaren kommer närmare 
sitt material och ser det på olika sätt, vilket också blir en bra utgångspunkt och början till en 
djup och fyllig analys.    

Etiska ställningstaganden 
Löfdahl (2014, s. 32–42) redovisar att det finns fyra huvudsakliga forskningsetiska huvudregler 
som studenter ska förhålla sig till då de använder sig av metoder som innefattar att undersöka 
barn och vuxna i verksamheten. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 



 

18 
 

Informationskravet syftar till att ge den information om studien som informanter och 
vårdnadshavare kan tänkas behöva. Denna information innefattar studiens syfte, information 
till föräldrar och barn att de när som helst under studiens gång har rätt att avsluta sin medverkan 
utan att det ska medföra några som helst konsekvenser. Annan viktig information kan handla 
om hur arbetet kommer vara upplagt samt vilken roll informanterna har i studien. Vi menar att 
vi under vår studie utgått från detta krav, dels då vi poängterat för barnen att de när som helst 
under intervjuerna får trycka på paus-knappen eller gå ut från rummet om de känner att de inte 
längre vill samtala med oss. Vidare gavs information i missivbrevet till föräldrarna kring 
studiens syfte och föräldrarnas rätt att när som helst avbryta barnens medverkan om de så 
önskade. 
 
Samtyckeskravet informerar om att det alltid måste finnas ett samtycke från informanterna för 
att forskare ska kunna starta upp sin studie. De tillfrågade måste alltså ha godkänt sin 
medverkan. Barn under 15 år måste ha föräldrarnas tillåtelse för att få medverka under en studie. 
Det första steget i vårt arbete innefattar, som tidigare nämnts, att skicka ut missivbrev där 
föräldrar fick skriva och kryssa i om barnen skulle få delta i vår undersökning eller inte. Vi 
tillfrågade också barnen när vi var i skolan och gjorde våra intervjuer om de verkligen ville 
medverka. Dessa steg menar vi kan kopplas till samtyckeskravet. 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter och andra känsliga uppgifter ska 
förvaras på ett sådant sätt att ingen annan än forskaren kan ta del av den och att inga andra 
obehöriga personer har rätt till dessa uppgifter. Vi menar att vi arbetat efter detta krav då vi 
förvarat det inspelade materialet där bara vi har tillgång till det. Vi har heller inte namngivit 
några barn eller skolor vi gjort vår undersökning på. 
 
Nyttjandekravet innebär att materialet som samlats in aldrig får spridas vidare eller användas 
till något annat än just för det ändamål som informanterna skrivit under på. Däremot får färdig 
publicerat material användas av andra forskare för vidare arbete. Vi menar att vi arbetat utifrån 
detta krav då vi inte kommer publicera eller visa upp materialet för någon utomstående innan 
det är accepterat och godkänt för att läggas upp på nätet.   

 
Studiens trovärdighet 
Vi menar att den vetenskapliga kvaliteten kan liknas med om vi fått svar på det vi avsett att 
mäta i förhållande till våra forskningsfrågor. Detta menar Roos (2014, s. 52–53) också kan 
kallas för valdititet och kan liknas med en studies trovärdighet. Att dra en generell slutsats om 
stressorer i samhället överlag går självfallet inte att göra med vår studie då den är kvalitativ och 
inte kvantitativ. Detta var heller inte vår avsikt med arbetet då vi valt att göra en kvalitativ 
studie. Studiens resultat indikerar att stress är ett känt samhällsfenomen som både vuxna och 
barn i skolverksamheten upplever på olika sätt. Barnen visar också på att de både kan känna av 
negativ och positiv stress i skolan. Vi anser att vår studie visar på trovärdighet då den besvarar 
alla våra frågeställningar. I resultatdelen nedan kommer vi att presentera barnens svar och visa 
på hur dessa svar kan knytas an till våra forskningsfrågor. 
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Resultat  
Majoriteten av barnen redovisar att de hört ordet stress tidigare och ger även själva olika 
definitioner av begreppet. Barnen ger också flera exempel på vilka effekter stress kan resultera 
i men också hur de hanterar denna stress. Flertalet barn svarade att de själva aldrig upplevt 
stress i förskoleklassen, men däremot ger flera exempel på vad som kan medföra stress rent 
generellt antingen på ett positivt eller negativt sätt. Efter att vi inlett intervjuerna redovisade 
också flera av de barn som tidigare hävdat att de inte upplevt stress ändå att de varit med om 
situationer de beskriver som stressfulla. I flera av barnens svar fanns det en hel del likheter, 
vilket har lett till att vi i vissa delar endast redovisat för ett uttalande, då det inte fanns tillräckligt 
stora skillnader i de andra barnens svar. Resultatet kommer att besvara våra frågeställningar 
som redovisas nedan:  
 
1. Hur definierar barn stress? 
2. Vad kan medföra stress enligt barnen?  
3. Vilka effekter beskriver barnen att olika stressorer får? 
4. Hur hanterar barn stressorer? 
 

Barns definitioner av stress 
När det gäller barnens definitioner av stress kommer vi att redovisa deras beskrivningar av vad 
stress är och även visa på de likheter och skillnader som fanns i deras svar samt hur deras svar 
kan tolkas och förstås. Majoriteten av barnen vi intervjuade hade en uppfattning om vad stress 
är. Några behövde tänka efter men de flesta svarade direkt på frågan om vad stress innebär. De 
kategorier vi urskilt i deras definitioner är att stress handlar om att ha bråttom och skynda sig 
respektive hur stress ser ut och känns i kroppen.  
 
En del av Jasmines beskrivning av vad stress betyder avvek dock från dessa kategorier och gick 
därmed inte att placera i någon av dem. Jasmine sa bland annat: 
 

Stress? Japp det har jag hört det är ett sånt spel med kort 
 
Jasmine hänvisar alltså till ett kortspel. Ordet stress kan alltså handla om något annat än att ha 
bråttom och skynda sig, även om det var just den innebörden av ordet som de flesta kom att 
tänka på.  
 
Att skynda sig och att ha bråttom 
En del av barnen ger mer än ett exempel på vad stress är. Det vanligaste handlar om att stress 
har att göra med att man behöver skynda sig och att man har bråttom. Precis som Saga i 
exemplet nedan, beskriver också flera andra barn att de själva haft bråttom och varit tvungen 
att skynda sig.  
 

Ja man känner själv att man har jättebråttom och man måste skynda sig 
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En annan kategori vi också har kunnat urskilja är då barnen ger exempel på konkreta situationer 
då andra människor i deras omgivning beskrivit att barnen måste skynda sig. Detta visar vi med 
hjälp av Karls exempel nedan:  

Man kan ha bråttom ibland, typ om bussen går och man inte hinner med 
bussen, då har man bråttom 

  
Om Karl själv någon gång upplevt detta eller om det är någon som berättat om detta exempel 
för honom och sagt att det var en stressig situation framkommer inte i hans svar. Men vi tolkar 
detta som att det Karl berättar inte handlar om en egen upplevelse. Andra barn har beskrivit 
liknande situationer som alltså istället handlat om situationer som antingen har berättats för dem 
eller som de har sett någon annan uppleva.  
 
Hur stress ser ut och känns i kroppen 
I exemplen nedan definierar barnen stress på ett sätt som enligt vår tolkning kan liknas med hur 
stress kan te sig rent kroppsligt och hur människor som är stressade kan upplevas av sin 
omgivning.   
 
Ett barn som beskrivit hur stress kan se ut och te sig i kroppen är Mohammed. Han hävdar att 
han kan se om någon är stressad då effekten hos personen blir att denne blir röd i ansiktet. Vi 
tolkar att Mohammeds beskrivning av stress innehåller en uppfattning om att stress kan bli 
synligt rent kroppsligt och inte bara kännas i kroppen. Detta framkommer enligt oss även i 
Sagas beskrivning av stress:  
 

Man kan se om en person är stressad i blicken, man ser orolig ut och pratar 
med en arg röst 

 
Detta uttalande menar vi kan tolkas som att Saga sett någon i sin omgivning som varit stressad 
men det kan också vara så att hon fått denna erfarenhet genom någon bok eller någon annans 
berättelse. Sagas beskrivning kan tolkas som att hon har en förståelse för att stress kan påverka 
människor på olika sätt och att människor därför kan bete sig på olika sätt vid en känsla av 
stress. Ytterligare ett exempel på hur stress kan handla om kroppsliga uttryck framkommer i 
Emils definition av stress:  

 
Det betyder att man är trött 

 
Vi tolkar Emils svar på två olika sätt. Hans uttalande kan hänga ihop med stress, då trötthet kan 
vara en tydlig följd av stress. En annan tolkning är att han menar att trötthet och stress kan 
hänga ihop med lekar som har högt tempo. Denna tolkning gör vi då han flera gånger under 
intervjun dragit paralleller till att springa eller cykla. Vi tolkar att Emils trötthet kan vara en 
positiv effekt av stress.  
 
Faktorer som medför stress 
I nedanstående avsnitt följer en redovisning av olika faktorer som barnen upplever kan 
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medföra stress. Vi har ställt frågor kring stressorer som vi tidigare undersökt i den tidigare 
forskningen. De stressorer vi ställt frågor kring är höga ljudnivåer, buller, över- och 
understimulering, vuxnas stress, tidspress, rutiner, stora barngrupper och slutligen färre antal 
vuxna. 
 
Höga ljudnivåer och buller  
Majoriteten av barnen beskrev höga ljudnivåer som den mest bidragande faktorn till stress då 
de är i skolan. Barnen beskriver att det är de själva och deras kamrater som bär det tyngsta 
ansvaret för den höga ljudnivån i förskoleklassen. Flera av barnen har tagit upp att kapprummet 
är en av miljöerna i förskoleklassen där det tenderar att bli högt ljud. En annan miljö i skolan 
där flera barn beskrivit att ljudnivån är ett problem är i klassrummet. Lisen berättar om en sådan 
specifik situation där hon också upplevt att ljudet varit för högt i klassrummet:  
 

Det är några barn som skriker hela tiden, som pratar i samlingen när vi ska ha upprop 
 
Det är flera av barnen som ger exempel på konkreta situationer i skolan som de menar bidrar 
till höga ljudnivåer. Det problematiska med att tolka barnens uttalande handlar dock om att de 
inte nämnt att de blir stressade av detta. Men det vi däremot kan anta är att deras upplevelser 
av den höga ljudnivån kan kopplas till negativ stress. Detta då tidigare forskning visat att detta 
är en vanligt förekommande stressor i förskolan och skolan som både vuxna och barn i 
verksamheten upplever som negativ.  
 
Över- och understimulering  
Emil beskriver hur han tycker att svåra mattetal ibland kan göra att han upplever skolan som 
tråkig. Trots att Emil inte använder ordet stress i sin beskrivning menar vi att denna typ av höga 
krav i förhållande till prestationen kan vara en faktor som medför stress. Att ha många läxor är 
något som flertalet barn beskriver som en stressfull aspekt i förskoleklassen. 
 
Tindra redovisar en annan aspekt då hon beskriver stress i relation till över- och 
understimulering och menar att hon upplever att det är mycket bestämda aktiviteter i skolan och 
inte lika mycket tid för fri lek.  
 

I skolan är det alltid massa saker som ska göras men jag vill leka, precis hela tiden 
 
Tindras exempel menar vi kan tolkas som att hon upplever att skoldagen i högsta grad är 
uppstyrd på ett sätt som gör att den kan upplevas som tråkig. Det finns en svårighet i att fastställa 
att Tindras exempel för henne handlar om stress men det vi däremot vet är att understimulering 
i skolan och förskolan ses som en vanligt förekommande stressor enligt den tidigare forskning 
som vi redovisat för. 
 
Vuxnas stress  
Flera av barnen beskriver att pedagogerna ibland ser stressade ut när de inte lyssnar på dem. 
När pedagogerna däremot säger ifrån att de måste lyssna upplever barnen att de tillsagda lyssnar 



 

22 
 

och det tycker flera av dem är bra. Majoriteten av barnen vi intervjuat nämner inte något om 
hur vuxnas stress påverkar dem själva. Detta är däremot någonting som Saga beskriver när hon 
pratar om vuxnas stress:  
 

När vi ska äta blir jag alltid stressad för fröknarna är det 
 
Saga uttalande visar att stress hos vuxna kan göra sig synligt för barnen, men också att den 
smittar av sig på dem i olika situationer.  
 
Tidspress och rutiner  
Barnen beskriver flera olika situationer som de menar medför stress i relation till tidspress och 
rutiner. Karl uttrycker att barnen måste skynda sig när de äter, då det kommer andra som ska 
äta efter dem och tiden är begränsad: 
 

Jag blir stressad när andra barn kommer efter på maten 
 
Vi menar att Karls svar går att tolka som att han under måltiderna känner en viss stress kring 
att hinna äta klart innan de andra barnen kommer och ska äta. Abdul beskriver precis som Karl 
att han också upplever stress kring matsituationen. Men han beskriver även en annan aspekt:  
 

Det är jobbigt innan maten när vi ska hinna städa och man vill leka 
 

Vi tolkar att det finns likheter i barnens svar. Men att det även finns en viktig skillnad. 
Likheterna handlar om tidsbristen som medför en viss stress hos barnen. Skillnaden handlar om 
att Abdul värnar om sin lek. De strikta rutinerna som finns i förskoleklassen medför lite 
utrymme för barnen att själva kunna planera sin lek och de blir ofta avbrutna, som Abdul även 
berättar om för oss.  
 
Stora barngrupper och färre vuxna  
Majoriteten av barnen beskriver att de kan få vänta länge innan deras fröknar har tid att hjälpa 
dem eller de andra barnen. De beskriver att detta beror på att det finns många barn och få 
fröknar, barnen beskriver även att pedagogerna måste ägna sig åt administrativt arbete 
exempelvis genom att gå på möte eller svara i telefon. Barnen beskriver att detta leder till att de 
vuxna får mindre tid för dem. Emil beskriver situationen med de stora barngrupperna på detta 
sätt:  
 

När barnen behöver hjälp så hinner inte fröknarna hjälpa alltid, om det skulle vara 
samma fröknar och samma barn då kanske det skulle vara lättare 

 
Relationer 
Karl beskriver att han ofta brukar byta aktivitet när han leker om de äldre barnen kommer i 
närheten av hans lek: 
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När de stora barnen kommer går jag och leker något annat 
 

Vi tolkar att Karls yttrade handlar om osäkerhet. Detta för att han beskriver att han brukar gå 
och leka någon annanstans när de äldre barnen kommer nära hans lek och Karl då inte vet hur 
han ska hantera detta. Vi vill dock påpeka att vi även anser att det går att tolka barnets påstående 
som att det också kan handla om att lek-ytan är för liten i relation till barnens gruppstorlek, 
vilket också kan medföra en viss oro för vilka lekar som kan lekas på ytan som delas med andra 
barn.  
 
Flera av barnen beskriver en stress kring att inte få vara med och leka eller när någon inte är 
snäll. Så här säger Lisen om relationer i förhållande till stress:  
 

När några är elaka mot mig känns det inte kul 
 
Vi tolkar att Lisens kommentar grundar sig i att hon känner sig utsatt i de kompisrelationer hon 
har i förskoleklassen. Vidare ger Saga ett exempel på vad som för henne medför en viss stress 
i samband med de kompisrelationer som hon har i skolan:  
 

Jo för att vi leker väldigt mycket jag och mina kompisar och det blir väldigt mycket 
bråk och så klart blir man ju trött av det 

 
Vi menar att Sagas svar kan tolkas på så vis att det uppstår en sorts tröttsamhet kring relationer 
och att upprätthålla dessa. Enligt vår tolkning uppstår det frekvent oenigheter i Sagas 
kompisgrupp. Detta har lett till att hon upplever sina relationer i förskoleklassen som 
energikrävande.  
 

Effekter av olika stressorer  
För att nå barnens tankar och upplevelser kring vilka effekter de upplever att stressorerna ger 
utgick vi från de stressorer som tidigare presenterades i stycket om stressorer och gjorde om 
dessa till intervjufrågor. Utifrån dessa försökte vi få barnen att öppna sig kring de effekter som 
stressorerna kan orsaka. De svar barnen gav har vi kategoriserat som fysiska effekter respektive 
psykiska effekter. 
Fysiska effekter 
Den vanligaste fysiska effekten som barnen beskriver är att de får ont i öronen eller ont i 
huvudet. Detta på grund av de höga ljudnivåer som finns i förskoleklassen. Allra mest beskriver 
barnen att det är i klassrummet som de höga ljuden och bullret blir tydligt. Stina beskriver även 
hur det känns när hon upplever höga ljudnivåer:   
 

Det känns som mina öron ska ramla av 
 

Höga ljud och buller är enligt barnen ett problem och det skapar negativa effekter för dem. Vår 
tolkning är att barnen har mycket erfarenhet av detta, då de hade mycket att säga om det. De 
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berättade på ett sådant sätt att vi upplevde att de blivit störda och mått dåligt över detta 
upprepade gånger i förskoleklassen.  

Emil beskriver vidare att han upplever att det inte känns bra i kroppen när man känner stress, 
samt att man även kan känna sig trött om man varit stressad. Saga har upplevt magsmärtor när 
hon suttit och arbetat och detta menar hon är kopplat till den stress hon känner inför att bli färdig 
med sitt tilldelade arbete. Mohammed beskriver stress i kroppen som att man känner sig skakig. 
Anton beskriver stress på ett liknande sätt:  
 

Det känns snabbt och rörigt i min kropp 
 

Psykiska effekter  
Jasmine beskriver att hon har svårigheter att koncentrera sig på sitt arbete när det är mycket 
ljud i klassrummet. Vidare har hon en önskan kring detta som ser ut på följande vis: 
 

Jag önskar att det ska vara helt lugnt och att alla ska viska i klassrummet 
 

Jasmine uttrycker att det höga ljudet får mer psykiska än fysiska effekter för just henne. 
Mohammed blir också psykiskt påverkad av stressoren högt ljud och buller. För honom ter sig 
dock detta på följande sätt:  
 

Jag känner mig arg när det blir högt ljud, det är inte roligt 
 

Flera av barnen uttrycker att de blir negativt påverkade av det höga ljud som främst uppstår i 
klassrummet, men som även förekommer på andra platser i förskoleklassens utrymmen. Anton 
beskriver effekterna så här:  
 

När många barn väsnas så blir det rörigt i mitt huvud och jag kan inte koncentrera mig 
på läxorna 

 
Några barn beskrev även att de upplevt negativa effekter som orsakas av pedagoger i 
förskoleklassen. Mohammed beskriver att det känns jobbigt när fröknarna i hans omgivning är 
stressade och hävdar att detta även påverkar honom. Lisen svarar att det känns sådär, kring att 
fröknarna inte hinner hjälpa henne så mycket som hon hade velat och behövt.  
 
Saga beskriver en annan stressor, att behöva skynda sig till matsalen och stressen över att 
kanske komma försent. Hon menar att effekten av detta moment får henne att känna sig orolig. 
 

Hur barn hanterar stressorer 
En del barn hade svårt att beskriva hur de hanterar stressorer. Andra barn berättar att de antingen 
försöker få hjälp av en pedagog eller att de försöker lösa det på egen hand genom att till 
exempel, byta plats, säga till dem som stör eller lugna ner sig själva. En och samma strategi kan 
användas gentemot olika stressorer samtidigt som olika strategier kan användas vid en och 
samma stressor. Vi har valt att redovisa barnens beskrivningar av hur de hanterar stress under 
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rubriker som handlar om stressorer. Detta för att få en tydligare sammankoppling mellan deras 
upplevelser av vad som kan framkalla stress och hur de hanterar detta.  
Hur hanterar barn höga ljudnivåer? 
Majoriteten av barnens svar angående hur de försöker hantera stress handlade om buller och 
höga ljudnivåer. Enligt barnens egna erfarenheter förekommer det mycket buller och höga 
ljudnivåer inom skolan. Kanske är det en förklaring till att det får så stort fokus i deras svar. 
Detta är den stressor som barnen uppmärksammar mest och har lättast att prata om. De försöker 
lösa problemet med höga ljudnivåer genom att säga till en pedagog, gå till ett annat rum, hålla 
för öronen, säga till de barn som orsakar störande ljud eller använda sig av ”tecknet” som finns 
för detta.  

De stora barngrupperna och det höga ljudet bidrar således enligt vår tolkning till negativ stress. 
En av de strategier som barnen tar upp för att lösa detta problem är att hämta en pedagog som 
kan hjälpa till att få barnen att sänka ljudnivån. Detta är den vanligaste strategin som barnen 
nämner som exempel på hur de hanterar stressoren, höga ljudnivåer. Ett par av barnen berättar 
även hur de i vissa lägen på eget bevåg väljer att själva säga till kompisarna då de upplever att 
ljudnivån är för hög. Vanligare är att de som till exempel Emil berättar, att de hämtar en 
pedagog: 
 

Då säger jag till fröknarna och om dom är i något annat rum så brukar jag hämta dom 
 

Emil nämner även andra strategier som han tar till. Han brukar exempelvis söka sig till ett annat 
tystare rum. Även andra barn beskriver att en vanlig strategi de har för att motverka denna 
stressor handlar om att byta miljö, alltså gå till ett annat lugnare rum. De menar också att det 
bästa är att vänta ut de andra barnen tills de lugnat sig. Mohammed berättar också om hur han 
brukar hålla för öronen när det blir för mycket oväsen i skolan. På detta sätt beskriver 
Mohammed situationen:  
 

Då kan jag hålla för öronen så det inte blir för högt ljud 
 

I förskoleklassen Ankdammen använder sig både barn och pedagoger av ett tecken för att 
signalera till varandra att sänka ljudnivån. Några berättar att de brukar använda sig av detta för 
att försöka tysta de andra barnen och de menar att det fungerar som en hjälp då de upplever att 
ljudet är högt. Anton beskriver tecknet så här: 
 

Då håller jag upp mina fingrar, det betyder att nu vill jag att alla ska vara tysta 
 

Hur barnen hanterar stressorer beror således inte enbart på individuella förhållanden utan i detta 
fall ser vi också en skillnad i barnens svar som beror på mer organisatoriska förhållanden. De 
förhållanden som är olika i de två förskoleklasserna är att barnen i Näckrosens förskoleklass 
berättar om ett konkret verktyg som de fått lära sig att använda och som alla vet om och lärt sig 
respektera. Inget av barnen i Ankdammens förskoleklass nämner att de fått något verktyg eller 
förhållningssätt som kan hjälpa dem med ljudnivån i deras förskoleklass.  
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Hur hanterar barn kompisrelationer?   
De flesta barnen ville inte berätta så mycket för oss om hur det var i deras kompisrelationer 
eller i relationen till pedagogerna, detta menar vi kan bero på att vi inte är tillräckligt nära barnen 
och det därför kan vara mycket känsligt att släppa in oss i den närmaste privata sfären. Några 
barn som vi intervjuade hade dock något att berätta kring hur de hanterar den stress som finns 
kring olika relationer i förskoleklassen och det handlar om att de säger till en pedagog eller går 
iväg.  

Saga berättar att de barn hon leker med i förskoleklassen ofta blir osams. Hon tycker att detta 
är påfrestande och brukar gå iväg från dem och sätta sig någonstans tills det lugnat ner sig. Hon 
anser själv att hon inte brukar vara en del av de oroligheterna som blir i kamratrelationerna. 
 

När dom blir så osams så går jag bara iväg, jag sätter mig någon annan stans en stund 
 

Även Jasmine har problem med andra barns uppförande. Hon berättar hur hon påverkas av hur 
ett annat barn i klassen ofta uppvisar ett våldsamt beteende och stör de andra barnen. På grund 
av rädsla inför detta, samt den kontinuerliga störning som Jasmine anser att detta barn orsakar 
känner hon nu att hon vill byta skola. Hon har uttryckt detta för sina föräldrar berättar hon. 
Jasmine beskriver även att hon säger till pedagogerna när dessa saker sker eller när andra barn 
stör och försöker då påverka och hantera situationen som orsakar stress direkt.  

Hur hanterar barn över- och understimulering?  
Flera av barnen har under intervjuerna berättat om att det finns situationer i skolan som leder 
till att de upplever att de har för mycket att göra eller för lite att göra. Flera av barnen har också 
presenterat olika strategier för att motverka denna typ av stressor. Det kan handla om att gå iväg 
till en annan plats, tänka på något annat eller att lugna sig själv.  

Saga beskriver att hon ofta upplever trötthet i skolan, hon anger att detta handlar om utmattning 
och drar sig då undan för att vara ifred, ta det lugnt och vila. Saga försöker lösa de problem hon 
upplever på egen hand. Anton berättar hur han försöker tänka på annat när han börjar känna 
stress. Han prövar att på egen hand göra sig själv lugn. Han vill dock inte berätta exakt vad det 
är han tänker på när vi frågar utan svarar:  

 

Jag tänker på lite olika saker ibland, det gör mig lugn. 

 
Även Lisen tänker på annat för att hantera stress. Hon berättar att när hon känner stress över att 
det tar lång tid tills fröknarna kan hjälpa henne eller om de som hon beskriver, inte hinner 
komma och hjälpa henne alls. Det leder till att hon slutar att tänka på sina arbetsuppgifter och 
istället bara sitter och tänker på annat. Då blir hon inte lika stressad av att hon inte kommer 
någonstans i arbetet menar hon. Även Mohammeds strategi går ut på att lugna sig själv:  
 

När jag känner mig stressad så lugnar jag bara ner mig själv, jag försöker skynda mig 
fast jag är lugn samtidigt 
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Diskussion 
Inledning 
Vi anser att det gör sig väl synligt i studien vad  syfte varit, att undersöka stress i förskoleklassen 
utifrån barns perspektiv. Som vi tidigare tagit upp under flera rubriker är det inte möjligt att 
undersöka något enbart utifrån någon annans perspektiv då allt en person tycker, känner och är 
inte kan göra sig synligt i en kort intervju; eller kanske någonsin. Samt att allt som redovisas i 
denna studie är vår tolkning av barns perspektiv och redogörelser.  

Barnperspektiv och barns perspektiv  
Under intervjuerna ställde vi flera följdfrågor till barnen. Detta för att vi ville ge dem möjlighet 
att utveckla sin förståelse för begreppet  och få dem att själva synliggöra olika möjliga 
situationer då de upplevt negativ eller positiv stress. Flera barn svarade att de aldrig själva 
upplevt stress när vi frågade dem om det. Men senare i intervjun berättade de själva att vissa 
saker som hänt gjort dem stressade. I samtal med de barn som inte visste vad stress var frågade 
vi istället om de hade hört orden att skynda sig eller att ha bråttom. Dessa ord kände de flesta 
barnen igen och några av barnen berättade också om konkreta situationer där de antingen fått 
höra att de själva behövt skynda sig eller att de känner att de har bråttom. Detta var alltså ett 
exempel på hur vi i vissa fall fick leda samtalet i en riktning för att få barnen att skapa sig en 
förståelse för vad stress kan vara. Enligt vår tolkning har samtliga barn som deltagit i vår studie 
visat på olika erfarenheter av stress. Hur vi har förstått barnens svar präglas alltså av våra 
individuella tolkningar av dessa. Alltså kan barnens sanning se annorlunda ut än vår. Vad 
barnens svar egentligen betyder utifrån deras eget perspektiv kan vi bara anta och inte fastställa 
exakt. Anledningen till att barnen påvisar att de inte upplever stress men ändå redovisar 
stressfulla situationer menar vi kan bero på olika aspekter. Barnen kan exempelvis ha tolkat att 
vi under intervjuns gång fortsatt ställa frågor kring stress för att vi letade efter specifika svar 
kring våra frågor. Forskning visar på att barn i olika situationer ofta känner sig manade till att 
uppfylla vuxnas önskningar och förväntningar (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 
43–46). Vi menar därför att en anledning till att barnen svarat så motsägelsefullt under 
intervjuerna skulle kunna bero på detta. En annan anledning skulle kunna vara att barnen 
associerar stress med något negativt och därför inte heller vill koppla en positiv situation där de 
haft bråttom till stress, som enligt dem kan vara ett negativt ord. Detta skulle kunna hänga ihop 
med att barnen inte har kunskap kring att det både finns negativ och positiv stress.   

Livsvärld  
Vi har fått ta del av barnens livsvärld, men när det handlade om mer personliga aspekter som 
hur deras pedagoger reagerade under stress eller barnens relationer med andra fick vi känslan 
av att vi närmade oss en mer personlig del av deras livsvärld. Vi menar att detta kan ha berott 
på att vi inte är tillräckligt nära med barnen då vi inte arbetar med dem varje dag.  

Däremot anser vi att det fanns en stor fördel med att välja förskoleklasser som vi på olika sätt 
har haft kontakt med tidigare och där flera av barnen vet vilka vi är och har gett oss tillåtelse 
till deras livsvärld även vid tidigare tillfällen.  
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Karasaks teori  
Karasek och Theorell (1990, s. 31-35) beskriver i sin krav-kontrollmodell hur för höga krav kan 
medför en känsla av negativ stress. Deras modell är framtagen för vuxna men vi menar att den 
även skulle kunna användas när det gäller barn. I en del av intervjuerna framkom det att barnen 
upplevt krav som kan kopplas till modellen. Några av barnen berättar exempelvis att de ibland 
upplever att skolarbetet är svårt, vilket resulterar i att de inte hinner klart och därför blir 
stressade. Några andra barn berättar att det ibland istället är för lätt i skolan. Både för höga och 
för låga krav kan enligt Karasek och Theorell medföra stress. Det är även flera barn som menar 
att stress handlar om att ha bråttom och att skynda sig. Detta kan vara förknippat med något 
positivt som man inte vill vänta på utan hinna fort fram till. Vår tolkning är dock att majoriteten 
av barnen uttrycker att det är det som det handlar om utan att det istället är att de är tvungen att 
skynda sig av olika anledningar, vilket kan kopplas till krav och negativ stress. Ett par barn ger 
också tydliga exempel på att stress är att skynda sig på grund av försening eller för att hinna 
något. 

Vad visar undersökningen? 
Flera av barnen definierar alltså begreppet stress som att ha bråttom eller att skynda sig. Andra 
exempel handlar om hur stress kan te sig hos människor. Några barn menar att personer som är 
stressade har orolig blick och pratar med arg röst. Ellenby (1999, s. 15-17) beskriver att stress 
är något som kan synas rent kroppsligt hos en människa. Vi menar att barnens exempel tydligt 
förklarar hur en person rent kroppsligt kan se ut eller bete sig i en stressad situation, alltså 
genom att se orolig ut i blicken samt att prata med arg röst. Woxberg (2005, s. 17) menar att 
stress kan visa sig på olika sätt både genom kroppsliga och emotionella reaktioner. Vidare 
menar författaren att stressreaktioner hos människor ofta kan dölja de känslor som egentligen 
finns. Dessa känslor menar hon kan handla om frustration, ilska eller irritation, den här typen 
av känslor är alltså nära sammankopplade med stress. Vi menar åter igen att barnens förklarande 
kring vuxnas stress kan kopplas till att stress kan visa sig på olika sätt och leda till att en person 
tar till andra känslor som exempelvis irritation i situationer då de upplever stress.  

Något vi fann extra intressant i barnens svar var att de flesta av barnen tydligt visar någon form 
av förståelse för vad stress kan vara. Det vi däremot ansåg var en svårighet var att några av 
barnen inte kunde ge en definition av stress när vi frågade dem om det tidigare hört ordet stress 
utan bara nickade. Till dessa barn frågade vi istället om de hade hört ordet att ha bråttom eller 
att skynda sig. Detta begrepp upplevde vi att majoriteten av barnen förstod bättre. Ellneby 
(1999, s. 93) är en auktoritet inom forskningen kring barn och stress. Vi valde därför att utgå 
från hennes exempel på ett samtal som hon redovisar i sin bok. Barnet i exemplet visar tydligt 
att hon kopplar samman dessa begrepp då hon pratar om stress. Vi menar därför att detta 
exempel fungerade som en viss förenkling av ordet stress. Det var också därför vi valde att 
fråga de barn som inte kunde ge en utförlig beskrivning av stress, om de istället hört orden 
bråttom eller skynda någon gång.  

De flesta barnen hade mest att berätta om stressen kring buller och höga ljudnivåer. I fall detta 
är den stressor som stressar barnen allra mest vet vi inte, men att de hade enklast att prata om 
denna stressor samt mest erfarenhet av den synliggjordes i vår undersökning. Den forskning 
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som Sjödin (2012, s. 6) bedrivit kring buller riktar visserligen in sig på de vuxna i verksamheten 
men det som de utsätts för, menar vi också att barnen utsätts för. Författaren påvisar att det är 
svårt att värja sig för de höga ljudnivåerna och att de sker nästan hela tiden, överallt. Med detta 
som underlag drar vi därför slutsatsen att barnen har så mycket konkret att berätta om buller för 
att detta är något de blir utsatta för varje dag i alla delar av verksamheten. Flertalet barn 
uttryckte att det var andra barn som orsakade de höga ljudnivåerna men få uttryckte att detta 
skulle ha ett samband med att det är stora barngrupper i förskoleklassen. Alltså att ju fler barn 
det är på samma ställe, desto mer ljud. Detta är en koppling vi själva dragit utifrån den tidigare 
forskning vi redovisat för. Flera av barnen beskriver hur de inte hinner få hjälp då det är flera 
andra barn som också behöver hjälp samtidigt. Barnen berättar också för oss att det är höga 
ljudnivåer och att det är stora barngrupper, men inte att dessa två faktorer skulle kunna påverka 
varandra. Även skolverket (2016, s. 22-25) redovisar att barngrupperna idag växer sig allt större 
inom skolverksamheten. Samt att personalantalet minskar.  

Ellneby (1999, s.43-45) är av meningen att barn kan bli oroliga eller känna av stress då de 
antingen har för mycket eller för lite att sysselsätta sig med i sin vardag. Detta var något som 
några av barnen också beskrev. Några gav exempel på att uppgifterna i skolan ibland var svårare 
än vad de klarade av. Andra exempel handlade om att det finns för lite tid till lek och för mycket 
tid till skolarbete, vilket några barn beskrev som tråkigt. Ellneby (1999, s. 60) beskriver även 
att kompisrelationer kan vara en bidragande faktor till stress. En stressfaktor kan exempelvis 
handla om bråk. Något som även barn i vår studie menade gav upphov till stress.  Andra barn 
beskriver att delat utrymme med de äldre barnen kan medföra att de själv byter lek för att de 
känner sig oroliga i det delade utrymmet. Johansson (2001, s. 66-71) menar att barn i dagens 
skola inte har något val i det delade utrymmet som finns. Detta menar hon kan skapa en 
spänning och stress hos barnen. 

I relation till de effekter som skapas av stressorer visar barnen att de kan uppleva både fysiska 
och psykiska effekter. Flera av barnen beskriver effekter av den höga ljudnivån. Woxberg 
(2005, s. 8) menar att negativ stress kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Vanligt menar hon att 
aggressivitet och utåtagerande är. Några barn beskriver precis som Woxberg att stress ibland 
kan leda till att de känner sig arga. Andra barn menar att stress kan leda till att det känns rörigt 
i huvudet och resultera i att det blir svårt att koncentrera sig. Även magsmärtor som följd av att 
inte hinna med är vanligt. Burketorp, Käll och Ekman (2013, s. 240) menar att det finns olika 
symptom på stress och redovisar magont, yrsel och huvudvärk. Några barn i vår studie ger  
exempel som handlar om att bli skakig som följ av att känna stress. Även detta symptom menar 
vi går att koppla till författarnas uttalande om effekter. Då vi menar att yrsel och att bli skakig 
kan ses som likartade effekter.  

Även när barnen berättade för oss om hur de hanterade olika stressorer var den vanligaste 
stressoren ljudnivåer och buller. Det var den stressor barnen hade flest strategier för att hantera. 
Främst handlade barnens strategier i båda förskoleklasserna om att hämta en fröken då ljudet 
blev för högt eller att gå iväg till en lugnare plats. Barnen från förskoleklassen Ankdammen 
använde sig också av ett särskilt tecken då ljudnivån var för hög. Detta tecken kunde både vuxna 
och barn använda för att de andra skulle bli tysta.  
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En annan vanligt förekommande stressor som barnen skapat strategier för handlar om 
situationer då de upplever att de inte hinner få den hjälp som de behöver. Forskning från 
vetenskapsrådet (2015, s. 265) visar också precis som barnen berättar att förskollärare som har 
ansvar för alldeles för stora barngrupper ofta inte hinner lyssna eller hjälpa barnen på det sättet 
de själva skulle önska. Detta leder till att barnen inte har möjlighet att få den fulla 
uppmärksamhet som de faktiskt har rätt till. Barnen menar att en strategi handlar om att tänka 
på att annat när det tar lång tid att få hjälp. Detta gör att de inte känner sig lika stressade av att 
hamna efter när de får vänta på hjälp för att komma vidare.  

Metoddiskussion 
I efterhand anser vi att det är svårt att göra den här typen av undersökning rättvisa med så lite 
tid till förfogande. Om vi hade haft möjlighet att spendera några veckor i förskoleklassen och 
även observera barnen så tror vi att vi hade kunnat få mycket djupare och utförliga svar. Att vi 
inte besökt barnen som medverkade i vår studie på lång tid och inte hann vara med dem så 
mycket innan själva intervjun anser vi spelade stor roll. De barn som vi tidigare haft en närmare 
relation med var mer öppna och bekväma i sin roll, till skillnad från de barn vi inte varit så nära, 
som visade att de stundtals var obekväma i situationen och reflekterade mer över sina svar. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 29–30) påpekar att det är fördelaktigt ju närmare 
man är barnen och ju mer tid som kan spendera med dem innan intervjun.  

Två stressorer som var svåra att få barnen att öppna upp sig kring var relationer som de har i 
förskoleklassen samt vuxnas stress. För att svara på dessa frågor blev barnen tvungna att nämna 
händelser som involverade andra personer. Detta menar vi kan vara anledningen till att vi inte 
fick så utförliga svar kring dessa stressorer. Om vi hade haft mer tid så hade barnen kanske inte 
upplevt att frågorna inkräktade på deras livsvärld utan att vi från början redan hade varit en del 
av den och därför skulle det komma mer naturligt att nämna händelser av en mer privat karaktär. 
Vi upplevde att de barn som vi hade en närmare relation till också sa mer om dessa frågor. Vi 
fick några svar gällande barnens relationer med andra och vuxnas stress men inte så utförligt 
som de andra stressorerna eller som vi hade hoppats på. Vår undersökning visar därför inte att 
de två stressorerna är så påtagliga för merparten av barnen i studien.  

Ett fåtal barn berättar att de känner av vuxnas stress men att det inte är någonting som de 
påverkas av. En intressant aspekt är att forskning visar att det är tvärt om. Ellneby (1999, s- 15-
16) menar exempelvis att barns stress främst orsakas av vuxna. Öhman (2009, s. 155-158) 
menar precis som Ellneby att vuxnas stress är en starkt bidragande faktor till barns upplevda 
stress. Frågan är alltså om barnen är medvetna om att de blir påverkade eller om det faktiskt är 
så att de inte blir påverkade.  
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Slutsats 
Att dra en exakt slutsats kring om barnen i vår undersökning vet vad stress är, är svårt eftersom 
vi är vuxna och har tolkat barnens uttalanden. Vi lever i en helt annan livsvärld än barnen och 
kan därför inte fullt ut förstå hur de tänker och känner. En annan svårighet är att begreppet stress 
är komplext. Det är ett begrepp som både är svårt för vuxna och barn att förstå fullt ut inte bara 
för att det är komplext utan också för att det är så individuellt. Flera forskare inom ämnet menar 
att det inte finns en självklar definition av stress. Men det vi däremot kan hävda är att de allra 
flesta av barnen i vår studie har en viss förståelse för begreppet stress.  
 
Vi menar att vi fick ett utförligt resultat genom att undersöka stress utifrån barns perspektiv i 
relation till de fyra frågeställningar vi hade. Merparten av barnen var bekanta med stress och 
kanske framförallt negativ stress och kunde svara på flera frågor om det samt hade en erfarenhet 
av stress på olika plan. Barnen nämnde också i vissa fall stress på ett neutralt sätt, detta tolkar 
vi som att barnen kan ha syftat till den positiva stress som finns.  Alla barnen som deltog i våra 
intervjuer hade hört ordet stress tidigare. Innan vi påbörjade undersökningen trodde vi inte att 
barnen skulle ha så mycket konkret att berätta om stress och hur det påverkar dem. Att resultatet 
visar att barnen är så pass bekanta med negativ stress och att det gör sig så synligt i deras vardag 
i förskoleklassen gjorde oss mycket bekymrade. Detta i relation till det vi tidigare läst och 
skrivit om, alltså de konsekvenser som långvarig stress kan ge. 

Vi har tidigare nämnt att stress kan se väldigt olika ut för olika barn. Det som vi ser skiljer sig 
är vad de blir stressade av, hur denna stress tar sig uttryck för dem och hur den blir synlig för 
andra. (Woxberg, 2005, s. 7-8). Detta är också något som vi menar gjorde sig synligt i resultatet 
av studien. Flera av barnen hade väldigt olika svar kring samma stressor eller hur de själva såg 
på stress och dess uttryck. Vi menar att detta gjorde vårt resultat bredare. Samtidigt som det var 
svårt att ta med sig erfarenhet från de tidigare intervjuerna till nästkommande då barnen inte 
alls svarade på liknande sätt och vi fick träna oss på att försöka möta de tankar de hade precis 
där de var i stunden. Detta menar vi var mycket lärorikt och gav fler nyanser till vårt bidrag om 
barnens egna upplevelser av stress.  

Vidare forskning  
Vi hade en svårighet med att få in makt som en stressor. Vi anser av egen erfarenhet att detta är 
något som kan bidra till barns stress utifrån ett barnperspektiv. Makten som finns mellan 
pedagog och barn, barn och barn, men även den makt som vi intervjuare besitter under 
intervjun. Vi valde att inte undersöka den stress som vi kanske orsakat under våra intervjuer, 
fast vi tror att den fanns och menar att den gjorde sig synlig. Exempel på detta är när vi var två 
som gjorde intervju med ett barn, eller när vissa följdfrågor gjorde att vi uppfattade att barnen 
försökte ändra sina svar för att göra oss nöjda. Eftersom vi inte kunde göra några relevanta 
frågor kring detta eller att vi fick några svar vi kunde undersöka mer kring var också detta något 
som studien inte visar på, men som vi menar  är en faktor som kan forskas mer kring. Öhman 
(2008, s. 173-174) påvisar att makt är en stor faktor mellan barn. Makt kan ges och fås, därför 
har vissa barn möjlighet att utesluta och kränka andra. Vi menar att detta är något vi i tidigare 
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observationer inom förskola och förskoleklass har sett upprepade gånger. Vidare menar vi att 
denna aspekt är något som skulle vara intressant att forska vidare om.  
 
Hade detta varit en längre studie hade vi velat kombinera intervjuer med observation. Till vidare 
forskning skulle vi vilja föreslå att andra dels utgår från vårt resultat men även från vår tidigare 
forskning och då enbart eller också göra observationer. Då hade det varit möjligt att mer 
ingående kunnat fråga barnen om fysiska effekter av stress såsom huvudvärk, magont och 
trötthet, detta för att dessa effekter hade kunnat göra sig synliga genom observation. Ytterligare 
en möjlighet hade kunnat vara att det som observerats i barnens vardag i förskoleklassen, 
exempelvis de effekter som barnen nämnt,  hade kunnat användas som underlag för intervju. 
Hade en längre studie gjorts hade de långvariga effekter som tidigare redovisas för varit möjliga 
att undersöka under en längre period och på så sätt få reda på hur olika fysiska och psykiska 
effekter av stress kan te sig över tid. Burketorp Käll och Ekman (2013, s. 240) är några av dem 
som tar upp att barn exempelvis kan få ångest, depression eller sämre impulskontroll av 
långvarig stress.  
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Bilaga 1 – Missivbrev  

 

 

 

Barns perspektiv på stress i förskoleklassen 

Hej! Vi heter Hannah Johansson och Matilda Meuller och studerar till förskolelärare på 
Högskolan Väst i Trollhättan. Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi ska undersöka vad 
barn kan tänkas uppleva som stressande i förskoleklassen. För att få kunskap om barnens 
perspektiv på detta ska vi dels observera olika situationer, dels göra intervjuer med barnen där 
vi kommer att använda oss av ljudupptagning eller videofilmning. 

Vår undersökning följer etiska forskningskrav vilket innebär att ni informeras om studien. Det 
innebär också att både ditt barn och du som vårdnadshavare ska ge ert samtycke till att ditt barn 
medverkar. Barnet eller du har också rätt att när som helst avbryta deltagandet om ni så önskar. 
Ytterligare ett krav vi följer är att det material vi samlar in endast används till forskning och att 
materialet kommer att hanteras på ett sådant sätt att inte förskolan eller barnen som medverkar 
kommer kunna identifieras. 

Vi vill med vår studie öka kunskapen om barns perspektiv på stress i förskoleklass. För att 
kunna motverka stress och skapa mer kunskap om ämnet är det värdefullt om ditt barn får 
medverka i studien. Längst ner på pappret fyller du som vårdnadshavare i om du ger ditt 
medgivande till att låta ditt barn medverka i studien. Detta lämnar du till läraren i 
förskoleklassen senast den 2018-04-20 

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser:  

hajo0026@student.hv.se  

mame0016@student.hv.se  

Med vänliga hälsningar: Hannah Johansson och Matilda Meuller 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtyckesformulär 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 

…………………………………………………………………………………………… 

Målsmans underskrift 

mailto:hajo0026@student.hv.se
mailto:mame0016@student.hv.se
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Bilaga 2- Intervjufrågor  
 

• Har du hört ordet stress?  
• Hur är man när man är stressad? 
• Har du någon gång känt dig stressad i förskoleklassen? 

      (Om barnen svarar ja)  

• Vad gör du då?           
• Känner du ibland att du har bråttom/måste skynda dig? 

             (Om barnen svarar ja)  

• När är det bråttom? 
• Hur känns det då?  
• Vad gör du då? 
• Kan du känna dig trött när du är i skolan?  
• Får du ont i magen?  
• Ont i huvudet?  
• Har du någon gång tråkigt på skolan?  

              (Om de anser att de någon gång har tråkigt) 

• Vad gör du när du känner så?  
• Kan du någon gång känna stress när du leker? 
• Leker du ofta med många barn? 
• Leker du ofta ensam?  
• Hur känns det när alla barnen är i klassrummet samtidigt?  
• Hur känns det när ni är i olika rum och leker olika saker?  
• Känner du att du får tillräckligt med hjälp från fröknarna? 
• Vad tycker du om ljudet i klassrummet? 

             (Om de svarar att ljudnivån är hög)  

• Vad gör du när det blir för högt ljud?  
• Vad är det som gör att det blir högt ljud 
• Jag vet att ni ibland har hörselkåpor på er ibland, Hur känns det?  
• Finns det någon plats som gör dig  lugn?  
• Kan du ibland känna att fröknarna är stressade?  

                (Om barnen svara ja)  

• Hur känns det då?  
• Hur märker du att fröken är stressad?  
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Bilaga 3- studiens arbetsschema  
 

I arbetet med vår studie har vi bearbetat och skrivit alla delar tillsammans. Det finns alltså ingen 
del i arbetet som är skriven utan den andres godkännande. Vi tar alltså båda två lika stort ansvar 
för vad som skrivits i vår uppsats och för de konsekvenser detta kan tänkas medföra.   

 

 

Hannah Johansson  

Matilda Meuller  
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