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Abstract 
Authors: Kristin Johansson and Sara Åkesson, students of the program of Health Promotion, 
University of Trollhättan/Uddevalla. 
 
Title: “STRESS IS STRESSFUL” – On 4th grade children’s reflections concerning 
experienced stress. 
 
There is a great deal written about the effect of stress in adults, whereas the effect on children 
is not as well explored. How ever several resent research reports indicate that the number of 
children who experience stress is increasing. Research has determined that the much of adult 
habits and behaviours are formed during childhood. Because of this, we are especially 
interested in children’s reflections and thoughts. The aim of this essay is to analyse reflections 
concerning experienced stress in 4th grade children. The research questions we are exploring 
are: What are children thinking of when they hear the word stress? What does stress mean to 
children? For what reasons do children experience stress in school? What are children’s own 
suggestions of elements that can reduce the level of stress 
 
The study was conducted in an elementary and middle school in Västra Götaland, Sweden. 
The sample consisted of a 4th grade class with 24 children. The study was carried out in to 
phases. Phase 1 was carried out through group discussions in which the children were divided 
in two groups. Discussions as well as individual work were conducted during the hour that 
each group was in session. Each child individually wrote down his or her reflections 
concerning the two questions we asked them: What does stress mean to you? Do you have 
any suggestions as two what your school can do to reduce the stress level in the school 
environment? In phase 2 which was carried out a few days later, each child was asked to write 
down his or her thoughts about stress in their own “Book of Reflections”. 
 
The result of the study indicates that the majority of the children consider time as an element 
of stress. Speed and the need to be in a hurry are frequently recurring themes. A combination 
of plenty of homework and several leisure-time activities are another element of stress for the 
children. The majority of the children express physiological reactions to stress citing 
headaches and abdominal pain as the two most frequent complaints. They also describe the 
environment in the dining room as stressful. Lack of time before and after the physical 
education class is another element to stress for them. Another important implication of the 
study is that the children experience stress when they constantly are forced to make a large 
number of choices.  
 
Keywords: Stress, experienced stress, children, time, to make choices. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

 

Författare: Kristin Johansson och Sara Åkesson, studenter Programmet i Hälsopromotion, 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 

Titel: ”STRESS ÄR STRESSIGT” – Barns reflektioner kring upplevd stress. 

Det finns mycket skrivit om stress och vuxna, men området stress och barn är ännu inte lika 
välutforskat. Men under den senaste tiden har det publicerats flera rapporter som talar om att 
antalet barn som upplever stress ökar. Då vi är av tron att grunden till vanor och beteenden 
läggs i tidig ålder är vi speciellt intresserade av barn och deras reflektioner. Uppsatsens syfte 
är att ta del av hur barn i en årskurs 4 klass upplever stress. Våra frågeställningar är: Vad 
tänker barn på när de hör ordet stress? Vad betyder stress för barnen? Av vilken anledning 
känner sig barnen stressade i skolan? Vad är barnens egna förslag på faktorer som kan 
reducera stressnivån? 

 

Undersökningen är gjord i en låg- och mellanstadie skola i Västra Götaland. Urvalet består av 
en årskurs 4 bestående av 24 barn. Undersökningen är uppdelad i två etapper, steg 1 och steg 
2. Steg I utfördes genom gruppdiskussioner där barnen delades in i två grupper. Både 
diskussioner och enskilt ”arbete” förekom under den timme varje grupp förfogade över. 
Barnen fick enskilt skriva ner sina reflektioner runt de två frågor vi ställde. Vad betyder stress 
och vad är stress för dig? Följt av: vad tycker du att skolan kan göra för att det skall kännas 
mindre stressigt? Steg 2 bestod att barnen några dagar efter våra gruppdiskussioner skrev ner 
sina tankar kring stress i sin ”reflektionsbok”. Materialet sammanställdes och kategoriserades 
i två steg i resultatet. 

 

Resultatet visar på att majoriteten av barnen anser att tiden är en stressor Skynda och bråttom 
är vanligt förekommande svar. En kombination av mycket läxor och många olika 
fritidsaktiviteter skapar stress visar det sig. Majoriteten av barnen nämner också olika 
fysiologiska reaktioner när de beskriver stress, där huvudvärk och magont är svar som 
dominerar. Barnen beskriver också att matsalsmiljön är stressig och att de har dåligt med tid 
att byta om före och efter idrottstimmen. En annan viktig faktor som framkommer är att de 
känner sig stressade av att ständigt ställas inför en rad olika val. 

Nyckelord 

Stress, upplevd stress, barn, skola, tid, göra val 
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1. Inledning  
Vi kan allt oftare läsa i tidningarna eller höra på nyheterna om barn som mår dåligt. Stressade 
barn som i vissa fall blir utmattade redan i skolan. Som studenter på Programmet i 
Hälsopromotion är vi intresserade av människors upplevelse av hur de mår och fungerar i 
samhället. Särskilt angelägna är vi om barnen. Då vi anser att grunden till vanor och 
beteenden läggs i tidig ålder, faller det sig naturlig för oss att ägna vår uppsats till ett område 
som har med barn att göra. Då flertalet rapporter som publicerats den senaste tiden talar om 
hur antalet barn som upplever stress ökar, har vi fått upp ögonen för detta ämne. Skolan är en 
av många arenor i samhället som vi under utbildningens gång berört. Skolan är barnens 
arbetsplats under många år av deras uppväxt. Det är viktigt att skolan har en arbetsmiljö som 
ger barnen arbetsro och goda möjligheter för dem att känna sig trygga och utvecklas. Det 
verkar på samhällsdebatten som om dessa möjligheter inte alltid bereds barnen. Vi kan i 
rapporter läsa om barn som mycket ofta upplever sig stressade. Barnen beskriver både 
psykiska och fysiska symptom på hur stressen i skolan tar sig uttryck. Om barnen känner sig 
stressade redan i skolan hur kommer de då att må senare i livet? Barnen är vår framtid och om 
skolan bidrar till att stressa dem är det ett folkhälsoproblem som vi alla måste hjälpas åt att 
finna lösningar på. Är det barnen som stressar eller är det vi vuxna som stressar våra barn? 
Detta är några av de frågor som väckt vårt intresse för ämnet.  
 
Det är vanligt förekommande att experter och fackmän uttalar sig om hur barn mår och vad de 
tänker. Vi är nyfikna på hur barn tänker kring stress och vi vill med egna öron höra hur de 
resonerar. Vi som Hälsopromotörer vill vi även finna de saker som är positiva, kan de 
identifieras ökar också förutsättningarna att behålla det som är bra och utveckla dem 
ytterligare. Barnens egna förslag på vad skolan kan göra för att de skall känna sig mindre 
stressade är viktiga att lyssna till och ta fasta på. Därför har vi i vår undersökning valt att bege 
oss till skolans värld och prata med barn i en klass. På detta vis får vi ta del barnens egna 
resonemang och berättelser kring stress. 
 
 
 
2.Bakgrund  
Skolverket gör sedan ett decennium regelbundet attitydundersökningar bland elever i åk. 7-9 
och i gymnasiet, samt även bland lärare i grundskolan och gymnasieskola, skolbarnsföräldrar 
och allmänhet. Nytt för i år är att enkäten till eleverna anpassats för att även kunna besvaras 
av yngre elever (10-12-åringar). Resultaten för de yngre eleverna kommer att redovisas i en 
egen rapport senare under år 2004. Undersökningen där ca: 8000 individer deltog: ”Attityder 
till skolan 2003,” som presenterades nu i vår visar bl. a. att hälften av flickorna alltid eller 
oftast känner sig stressade i skolan. Skillnaden mellan flickor och pojkar är stor, andelen 
pojkar som känner sig stressade i skolan är en femtedel. Denna könsskillnad när det gäller 
stress verkar också återfinnas bland lärare. Undersökningen visar också att medan stressen 
minskat i gymnasieskolan så har nivån av stress på grundskolan befästs. Vi anser att bland 
annat på grund av detta så är det viktigt att få mer kunskap om hur de unga barnen upplever 
stressen.  
 
Barnombudsmannen rapport ”Barn och unga berättar om stress” (2004) presenterades i mars i 
år. I förordet till rapporten säger Barnombudsmannen Lena Nyberg att det sannolikt inte är 
enbart en faktor som gör att barn drabbas av stress och att det förefaller som stressen ökar 
bland barnen. Nyberg beskriver en kombination av faktorer som gör att många barn upplever 
en ökad stress. Några exempel på dessa faktorer är arbetsmiljön i skolan och skolans 
arbetsformer. Nyberg påpekar att då endast 400 barn ingår i undersökningen så är ej resultaten 
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generaliserbara, men att det finns all anledning att ta dessa resultat på allvar. Barnen i 
rapporten berättar bl a att de har mycket att göra och känner att de måste skynda sig. Barnen 
upplever också att de inte hinner med allt. Detta leder till att barnen inte kan vila och att de 
funderar på något hela tiden. Upplevelsen av att ständigt vara tvungen att skynda sig kopplar 
barnen ihop med att de har ont om tid. Det ger barnen en känsla av att allt måste planeras i 
vardagen. Nämnas kan att närmare åttio procent av barnen i undersökningen uppger att skolan 
ger upphov till stress i deras liv. Vi anser att undersökningar som dessa visar att det är ett 
angeläget ämne att diskutera och fortsätta att undersöka.  
 
Det finns mycket skrivit om stress och vuxna, medan området stress och barn inte är lika 
utforskat ännu. De flesta beteenden fastnar bäst om de praktiseras under lång tid. Därför är det 
viktigt att barn och deras omgivning görs uppmärksamma på begreppet stress (Miller, 1982). 
Hans Selye säger i förordet till Miller att han ofta satt likhetstecken mellan stress och livet och 
ändå, menar Selye har barnen konsekvent uteslutits ur stressforskningen precis som om livet 
inte angick dem. Eftersom vi är av den tron att beteenden och vanor grundläggs i barndomen 
finner vi det intressant och av stor vikt att fördjupa oss i detta område.  
 
 
 
3. Problemformulering  
Eftersom det antyds av de rapporter som publicerats på senare tid att barn ofta upplever stress 
och att det i många fall är förknippat med skolan, finner vi det angeläget att undersöka detta i 
vår uppsats. Då det till dags datum inte finns speciellt mycket skrivit om kombinationen barn 
och stress är det extra intressant. Emedan de forskningsresultat som presenteras idag ofta 
beskriver fackmäns syn på vad barn tänker och anser, tycker vi det är extra viktigt att föra 
fram barns egna tankar och funderingar. Vi är intresserade av att höra vad barnen tänker på 
när de hör ordet stress.   
 
 
 
4. Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att ta del av hur barn i en årskurs 4 klass upplever stress. 
 
Frågeställningar: Vad tänker barnen på när det hör ordet stress? Vad betyder stress för 
barnen? Av vilken anledning känner sig barnen stressade i skolan? Vad är barnens egna 
förslag på faktorer som kan reducera stressnivån? 
 
 
 
5. Teori 
De grundläggande teorier vi valt att stödja oss på är Piagets tankar om hur barn tänker och 
uttrycker sig och hur de uppfattar den värld de lever i. Den andra utgångspunkten är hur det 
grundläggande stressbegreppet vuxit fram. Peter Währborg (Leg. Läk. Leg Psykolog, VD för 
Institutet för stressmedicin) har forskat mycket kring stress. I sin bok ”Stress – den nya 
ohälsan” beskriver han bl.a. hur stressbegreppets utveckling har sett ut. Währborg tar i mångt 
och mycket sin utgångspunkt från Walter Cannons och Hans Selyes studier om stress och 
använder bl. a. Selyes definition av stress i sin bok (vi vill här betona att det är Selye och hans 
forskning som kan ses som en huvudteori när det gäller stressbegreppet). Währborg med 
medarbetare har i sin studie Barn under stress (Forskningsrapport 1 februari, 2003) studerat 
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bl.a. stressorer och dess förekoms hos barn och unga. Deras 1: a delprojekt i studien hade 
avsikten att konstruera ett frågeformulär med syfte att mäta stress hos barn. Vi grundar oss 
bl.a. på en del av den forskning som Währborg med medarbetare presenterat. Vi är medvetna 
om att Währborgs och hans studier inte är oomstridda. Währborg har från vissa håll anklagats 
för att vara för fysikaliskt inriktad. Währborg är läkare och psykolog men har ingen formell 
titel som expert på barn och deras tankar. I arbetet med att ta fram BUS formuläret samarbetar 
Währborg dock med personer som dagligen arbetar nära barn, t e x lärare.  
 
Doverborg & Pramling (1985) pekar på att det i skolans läroplan står att skolverksamheten 
bör anpassas till barnens utveckling och de erfarenheter de bär med sig. Barn har alltid med 
sig uppfattningar och tankar från en situation till en annan. Tankarna påverkas av de olika 
miljöer som barnet ställs inför. Undervisning och inlärning skall börja på den nivå som barnet 
befinner sig på. Den moderna värld vi lever i idag ställer höga krav på ett abstrakt tänkande, 
detta tänkande är något som vi tidigt uppmuntrar våra barn till. Vuxna och lärare visar ofta 
mer uppskattning när ett barn skriver sina första bokstäver än när de slår sin första kullerbytta 
menar Doverborg & Pramling. Men barn tänker oftast konkret och är alltså långt ifrån det 
abstrakta ideal som uppmuntras i det västerländska samhället. När barnen växer upp i denna 
kultur socialiseras de efterhand in i det tänkandet. Doverborg & Pramling jämför vuxnas 
tänkande för hundra år sedan med hur barns tänkande ser ut idag. Den historiska 
tankeutvecklingen kan då ses som ett barns tankeutveckling. 
 
 
5.1 Piaget 
Barndomen är ett kulturfenomen som forskarna intresserat sig för först i modern tid. Piaget 
var en bland de första forskare som vetenskapligade barndomen. Med det innebar att han 
intresserade sig för och systematiskt undersökte hur världen ser ut ur ett barns perspektiv. De 
flesta vuxna har säkerligen flera gånger smålett åt ett barns ibland lustiga kommentarer. Men 
som Doverborg & Pramling påpekar, ett barn säger oftast inte saker för att roa de vuxna, utan 
för att utrycka hur världen ter sig för dem. När ett barn säger någonting är det ett uttryck för 
deras sätt att tänka, alltså deras uppfattning om världen som de lever i.  
 
Inhelder var Piagets ständiga kompanjon och hon har uttryckt att Piaget nästan aldrig 
befattade sig med de pedagogiska konsekvenserna av sin egen forskning. Men Inhelder menar 
att det tydligt går att urskilja tre olika sätt som Piagets forskning har utnyttjas på. Ett av de tre 
sätten är genom att förstå att det är nödvändigt att ta barns förståelse av sin omvärld på allvar 
och att därifrån använda kreativiteten att gå vidare utifrån Piagets arbete. Inhelder uttrycker 
att hon tror att den funktion som Piaget skulle ha velat att hans arbete fick var just detta sätt, 
dvs. att pedagoger skulle se på hans teorier som riktningar snarare än som definitiva resultat 
(Doverborg & Pramling,1985). 
 
Piaget (1951) anser att varje form av beteende, vare sig det handlar om en yttre handling eller 
en inre handling i tankens form, så har den karaktären av en anpassning eller kanske snarare 
en återanpassning.  Människan handlar endast efter behov och hon försöker ständigt att finna 
jämvikt. Piaget anser att orsakerna till barns sätt att tänka borde ligga i de bakomliggande 
mentala strukturerna. En av hans grundtankar är att barnens intelligens eller sätt att förstå eller 
uppnå insikt, inte kan ses som en mindre måttskala av de vuxnas sätt att tänka (vilket var ett 
vanligt sätt att se det på den tiden). Det är snarare en fråga om en tankestruktur som skiljer sig 
från den vuxnes. Piaget menar att målet för människans förståndsutveckling är en strävan mot 
logisk-matematiska strukturer (tankeformer). Den här utvecklingen sker genom en 
internaliseringsprocess, ”det yttre görs till det inre”. Enligt Piaget består intelligens och 
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utveckling av aktivt handlande. Drivkraften i detta handlande är självregleringen, organismen 
strävar efter att anpassa sig till sin omvärld.  
 
Jerlang (i Egeberg m.fl. 2001) skriver om hur biologin har arbetat med homeostas (jämvikt),  
t ex. är vi hungriga försöker vi få tag på något att äta och om vi fryser tar vi på oss mer kläder. 
Piaget menar, att den självreglerande processen alltid är aktiv och dynamisk, den är alltid i 
förändringstillstånd. Denna förändring sker i ett samspel med omgivningen. Människan är en 
flexibel varelse och kan anpassa sig till skillnader i levnadsmiljö och andra förändringar som 
ständigt sker kring henne. Piaget tänker sig människan som en social organism. Han menar att 
människan föds som social, alltså att hon föds med en förmåga att vara nyfiken och att hon 
kan efterlikna beteenden för att kunna leva ihop med andra människor. Men från samhällets 
synvinkel har barnet allt att lära. Piaget menar att social betyder att människan kan utvecklas 
till människa endast genom att växa upp bland andra människor i det samhälle som skapats av 
människor. Att vara social är ingen medfödd talang utan något som utvecklas med tiden. Ett 
barns möjlighet ligger i att kunna handla aktivt även om dessa handlingsmöjligheter är små så 
är det just handlingen som ger erfarenhet och ny förståelse och därmed leder till utveckling. 
 
Elkind (1983) uttrycker att Piaget ville visa att barns tidsföreställningar varken är helt 
medfödda eller helt inlärda. Barnet bygger upp tidsföreställningar successivt genom sitt 
umgänge med omgivningen.  Piaget upptäckte att ett litet barn inte kan skilja på begreppen 
avstånd och snabbhet. Vid 7-8 års ålder kan de flesta barn skilja på tid som används till att 
färdas och på den sträcka man färdas. De kan också skilja mellan bestämda tider (ex. lunchtid) 
och bestämda platser. På grund av TV, det myckna resandet och informationsexplosionen 
utsätts barnen för allt fler händelser och upplevelser som de inte ännu är emotionellt och 
intellektuellt förberedda för. Precis som vuxna behöver barn organisera och finna en mening 
med sina upplevelser. Men barnen har inte alltid de intellektuella redskap de behöver för att 
klara av det. 
 
Utvecklingen sker i kvalitativa språng anser Piaget. Barnet utvecklas under sina första år 
genom sina sinnen och rörelser. Detta stadie kallas det sensomotoriska (0-2 år) Utifrån denna 
grund utvecklas barnets förmåga att tänka i symboler och kan därmed börja tillägna sig 
språket. Det stadie som sen utvecklas kallar Piaget för den preoperationella intelligensen. Pre 
står för den föroperationella perioden. Piaget menar, med att tänka operationellt så har en 
individ förmågan att genomföra en inre logisk tanke som uppkommer pga. de handlingar 
individen införlivat. Detta kan barnet ännu inte men befinner sig nu i en övergångsperiod. 
Barnet saknar fortfarande en större överblick, det lever här och nu. Utvecklingen av förståndet 
beror dels på individens erfarenheter, dvs. individens handlingsmöjligheter och miljö osv. 
Dels de generella möjligheterna att fungera. Piaget betonar därmed att små barns sätt att 
upptäcka omvärlden är beroende av hur barnet tänker. Barns sätt att tänka är annorlunda än 
vuxnas menar han. (Elkind, 1983). 
 
De fyra drivkrafter i den mänskliga utvecklingen Piaget utgår ifrån är mognad, handling, 
socialt samspel och självreglering. Jämviktssökande ses som en adaptionsprocess. Denna 
process beskrivs som en process av växelverkan: människan anpassar omgivningen till sig 
själv genom en process kallad assimilation, människan anpassar också sig själv till 
omgivningen, sk ackommodation. (Jerlang i Egeberg m.fl. 2001) 
 
Den konkret operationella perioden (ca 6-11/12 år). Barnen börjar nu kunna tänka logiskt och 
konkret. Förståelse av tid och rum blir mer säkert, skolbarnet kan tänka i dåtid, nutid och 
framtid. Barn lär sig genom att leka tillsammans. De lär sig att samarbeta, känna respekt och 
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sympati. Piaget betraktar regelleken som den högsta lekformen och grunden för det 
socialiserade tänkandets utveckling. Regler som uttryck för en kollektiv överenskommelse. 
Skolbarnet kan förstå normer oberoende från den konkreta situationen. De kan handla efter 
normerna men ännu ej genomskåda normernas bakgrund och sammanhang. Kan välja, ta 
ställning till sina önskningar och mål. Under denna period blir skolbarnet allt bättre på att 
föreställa sig saker och de kan dra slutsatser från en situation till en annan. Barnen är 
fortfarande beroende av konkreta handlingar och erfarenheter för att tänka logiskt. Barnet 
måste stödja sig på sitt praktiska handlande när de resonerar, bara ord räcker ännu inte. 
(Jerlang i Egeberg m.fl. 2001). 
 
Piaget (1951) beskriver: Den formellt operationella perioden (ca.11/12 – 15 år). Under 
puberteten utvecklas det abstrakta tänkandet. De ungas tänkande syftar inte endast på det som 
är närvarande (vilket är fallet med det yngre barnet) utan de utvecklar teorier om allt möjligt 
och kan fundera över filosofiska och religiösa frågor, mål och värderingar osv. Den unge kan 
arbeta med möjligheter, lösa problem, förstå teorier och dra slutsatser. I detta stadie kan den 
unge genomskåda och förstå normer, tänka kritiskt. Accepterade sanningar ifrågasätts. 
 
Elkind (1983) tolkar Piaget och betonar att det är först i tonåren som den unge 
begreppsmässigt förstår sitt eget tänkande och även begriper andras tänkande. Tonåringar har 
också förmågan att tänka på tänkandet (förmågan till introspektion). Tonåringen börjar se sig 
själv som ett objekt. Tonåringen kan bedöma sig själv och sin personlighet, intelligens och 
utseende ur andras synpunkt. Att tonåringen är pinsamt medveten om sig själv är ett uttryck 
för hennes nyvunna förmåga till introspektion. När tonåringen kan se på sig själv utifrån, 
börjar hon också oroa sig för hur andra människor reagerar inför henne. Hon börjar nu hålla 
sina tankar hemliga och märker att hennes tankar är en privatsak. Än viktigare att vara 
medveten om är att tonåringen kan säga saker som är motsatsen till vad hon egentligen tänker. 
Hon börjar nu skapa de sociala förklädnader som är vanliga hos vuxna och som är så ovanligt 
förekommande hos yngre barn. Bakom dessa förklädnader döljer hon tankar och önskningar 
som kan gå helt på tvärs med det hon säger. 
 
 
5.2 Stressbegreppets uppkomst. 
Währborg (2002) menar att få ord har ökat i användningen så mycket som ordet stress. 
Termen stress används numera som ett slags diagnos, trots att begreppet stress inte har någon 
tydlig plats i diagnostiska manualer eller klassifikationer. Währborg skriver att det inte finns 
någon vedertagen definition av begreppet stress och anledningen enligt Währborg är att stress 
är inget statiskt tillstånd som lätt kan påvisas med objektiva mätmetoder. Stress låter sig heller 
inte fångas in genom den enskildes subjektiva uppfattning. 
 
Claude Bernard, fransk fysiolog presenterade för ca 150 år sedan begrepp och tankegångar 
som hade stort inflytande på den fortsatta kunskapsutvecklingen inom medicinen En av 
Bernards centrala frågor var varför kroppsliga system fungerar som de gör. Bernard menade 
att de fungerar så för att upprätthålla en stabil inre miljö och en jämvikt. Påverkan av den yttre 
miljö leder till effekter på den inre som i sin tur resulterar kroppsliga och psykiska processer 
vars syfte är att åstadkomma kompensatorisk aktivitet för att återställa den ursprungliga 
jämvikten. 
 
Bernards tankar ledde den amerikanske professorn i medicin, Walter Cannon, till påståendet 
att upprätthålla en stabil fysiologisk jämvikt, trots skiftningar i den yttre miljön, är ett slags 
anpassningsstrategi som utvecklas genom evolutionen. Den reaktion som uppkommer vid en 
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hotbild betecknade Cannon ”fight or flight” (kamp eller flykt) och han menade att den 
förmedlades via hormonet adrenalin. 
 
Varken Bernard eller Cannon använde begreppet stress i sin forskning men de lade grunden 
för den utveckling som ledde fram till begreppets uppkomst (Währborg, 2002). Det var först 
med den ungerskfödde forskaren Hans Selye (chef för Internationella 
stressforskningsinstitutet) som begreppet stress blev etablerat. Selye stötte, som 18 årig 
student i Prag för åttio år sedan, på vad han kallade ”sjukdomsyndromet.” Ingen hade före 
Selye lagt märke till att alla sjuka människor utvecklade samma tre symptom oberoende 
vilken sjukdom de hade. Selye benämnde dessa tre symptom för tiraden och kallade dessa 
fysiologiska förändringar för stressreaktionen på sjukdom, eller kort och gott stress (Miller, 
1984). 
 
Selye hävdar att ”stress och stressreaktioner är en ospecifik, dvs. allmängiltig, kroppslig 
reaktion på varje slags påfrestning som vi utsätts för. Om det är kyla, värme, psykosocial 
påfrestning, eller vad det än är (=stressorer) så blir den kroppsliga reaktionen densamma” 
(Währborg, 2002, sid. 35). Många, både fackmän och lekmän, har sedan dess antagit Selyes 
definition (Miller, 1984). De inledande biokemiska reaktionerna är alltid desamma, oavsett 
hur stressfaktorn ser ut. Men de sekundära reaktionerna tar sin speciella form alltefter 
stressfaktorernas karaktär. Ex. kroppens reaktion på ett skärsår, var bildas och fingret 
svullnar. Det är kroppens sätt att skrida till handling. Det är stress. Stress ger blåsor när skorna 
skaver, får oss att hosta när vi sätter något i halsen. Men stress är inte alltid en reaktion på 
något negativt. Stress får t.ex. vår strupe att snöras ihop när vi tar emot en belöning. Stress ger 
också ett extra adrenalintillskott när vi tävlar i sport, osv. osv.  Stress åstadkommer i själva 
verket en förening av våra fysiska och psykiska sidor, den ena påverkar den andra. Vad 
stressen än gör med oss finns den med oss så länge vi lever. 
 
Selye (1978) introducerade uppfattningen om ett generellt anpassningssyndrom, ”General 
adaption syndrome,”  Med detta koncept hävdar Selye att stress är en dynamisk process som 
utvecklas stegvis. Kroppens olika reaktioner av stress förklarar Selye med tre olika steg; 
alarmfas, resistensfas samt utmattningsfas. I reaktionsfasen kan individen göra motstånd på 
tre sätt: ta upp kampen med stressfaktorn, fly undan den eller strunta i den. När det gäller 
fysisk stress väljer kroppen ofrivilligt något av de tre sätten, medan vid känslomässig stress 
kan vi göra ett mera medvetet val. Selye säger att: ”Förmågan till anpassning är förmodligen 
livets mest utmärkande drag.” Han menar dock att anpassningsenergin har en gräns. Vi 
människor föds med en begränsad kvantitet som inte fylls på efterhand. Visst fyller vila på 
våra kraftdepåer men de påverkar inte anpassningsenergin. Begränsningen är förutbestämd, 
ingen vet riktigt på vilket sätt. Vi får ej köra slut på oss, det måste finnas en reserv om något 
outförutsett händer. Ellneby påpekar: ”Det går inte att få bilen att gå genom att lova den 
bensin längre fram.” (1999, s.36).  
 
Selye (1978) utvecklade och modifierade genom åren sina egna teorier. Selye skiljer i 
huvudsak på två typer av stress, eustress som står för god, nyttig och distress vilket betyder 
ond stress. Eustress exemplifierade Selye med positiva händelser som Selye också betecknar 
som hälsosamma, emedan distress bidrar till en ohälsosam anpassning och leder till sjukdom 
(högt blodtryck, magsår, cancer etc.).  
 
Under senare år har stressbegreppet fått en betydelsefull utveckling och även en utvidgning 
(Währborg, 2002). Ett viktigt tillskott i försöket att ringa in begreppet är en definition som 
också innefattar subjektet och dess varseblivning och tolkning av yttre och inre händelser 
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vilket många forskare också har gjort. Ett vanligt sätt att definiera stress i vetenskaplig 
forskning idag är att definiera stress ”som vilket som helst stimulus eller påverkan på 
organismen som resulterar i kroppsliga funktionsförändringar” (Währborg, 2002, sid.38). I 
Währborg (2002) beskrivs forskaren James Skinners åsikt om att stress ska uppfattas som den 
enskilde individens unika reaktion på stimulus. Andra forskare går ännu ett steg längre och 
menar att det är samspelet mellan stressorer och individen som den spänning uppträder som 
leder till stressfysiologiska reaktioner. 
 
 
 
6. Tidigare forskning 
6.1 Stressorer 
Kunskapen om stressorer i barns liv är begränsad bl.a. pga. att det av etiska skäl inte är lätt att 
genomföra studier inom området på barn. Man vill t.ex. inte gärna ta blodprov på barn enbart 
av forskningsskäl då detta framkallar smärta. Istället har man använts sig av studier med 
retrospektiv karaktär, dvs. när sjukdom eller förmodade stressymtom har uppdagats har man 
tittat bakåt i tiden för att försöka finna dess orsak till sjukdomen eller stressymtom. Denna 
metodik har dock en del brister. Många barn kan uppleva samma saker men alla reagerar inte 
lika, sjukdom eller stressymtom behöver inte uppkomma hos alla, betonar Währborg (2002). 
 
Debatten kring stress kretsar ofta kring den snabba förändringstakten och de nya 
levnadsvillkoren vi skapat i vårt samhälle. Användningen av mobiltelefoner och Internet har 
ökat lavinartat vilket medfört att gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut och är en 
bidragande stressor. Det ägnas mycket tid åt TV vilket är en effektiv informationskälla men 
som lika fullt har medverkat till att göra själva tiden till en bristvara. Tid för avkoppling och 
återhämtning är ingen självklarhet idag och många anser sig ha för mycket att göra för att 
själva ta sig denna tid, fortsätter Währborg.  
 
Många inslag i vår moderna livsstil gör att vi går miste om spontan, kroppsegen frisättning av 
oxytocin som är kroppens egna hormon och som skapar lugn och ro (Uvnäs Moberg, 2000). 
Vi människor tillbringar mindre tid i nära kontakt med varandra, både fysiskt och mentalt. 
Även om det finns mycket människor omkring oss är det få som har tid att vara närvarande. 
Istället ägnas mer tid åt arbete och aktiviteter vilket gör att vi får mindre oxytocin och ett 
större påslag av våra stresshormoner kortisol och adrenalin. 
 
Ellneby (1999) nämner att av de vanligaste besvären hos barn är sådana som kan relateras till 
magen, smärtor i magen, kräkningar, förstoppning eller diarré. Stress och oro kan också visa 
sig på huden. Även eksem och astma kan vara stressrelaterade. Tandgnissling och låsning av 
käkarna kan bero på stress. Under skoltiden är huvudvärk vanligast, inte sällan som en 
reaktion på psykisk press kombinerat med upprördhet. Flertalet elever med återkommande 
huvudvärk uppger att det är den stressiga och bullriga skolmiljön som är orsak till besvären, 
fortsätter Ellneby. 
 
 
6.1.1 Fysikaliska stressorer 
Långvarig stress leder till sjukdom p.g.a. en ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet. 
Förhöjt blodtryck, stegrad hjärtfrekvens, hjärtrytmstörningar samt ökad tendens av att blodet 
koagulerar är exempel på sjukdomar pga. överaktivitet i det sympatiska nervsystemet. Följden 
av detta kan bli olika former av hjärt- och kärlsjukdomar (Uvnäs Moberg, 2000).  
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Fysikaliska stressorer avser även förhållanden i vår omgivning som ljud, ljus, temperatur etc. 
(Währborg, 2002). Buller är ett exempel på en fysiologisk stressor som studerats. Flera studier 
har visat att vissa mentala funktioner som problemlösning och minne försämras vid buller. 
Även stämningsläget påverkas negativt av buller och en sänkning av stämningsläget har också 
visat sig vara kopplat till försämrad funktion i immunförsvaret. En annan risk med buller är 
dess indirekta påverkan på andra funktioner såsom sömn, återhämtning och koncentration. 
Allt detta gör att buller får anses vara en betydande hälsorisk, påpekar Währborg.  
 
Det är en väsentlig skillnad på olika ljud, påpekar Ellneby (1999). I lekar fyllda av glädje och 
när de uttrycker sina känslor ger barn ifrån sig positiva ljud. Detta till skillnad från negativa 
ljud som har ursprung i konflikter och konkurrens om utrymme och uppmärksamhet. 
Högljuddhet är normalt hos barn och om vi dämpar barnens lek allt för mycket, dämpar vi 
också deras känsloutveckling. Ljud ger rika sinnesupplevelser och en mängd hörselintryck, 
som påverkar barns utveckling positivt. Barn tycker ofta om takt, rytm och höga 
ljudupplevelser.  
 
1998 så gick Barnombudsmannen ut med en rekommendation att skydda barn mot ljudmiljöer 
som kan vara skadliga. Av den anledningen att barn ofta själva orsakar mycket ljud, kan det 
vara lätt att lura sig och tro att barnen tål ljud bättre än vuxna. Men i själva verket är barnens 
hörselsinne känsligare än vuxnas, detta beroende på att barns öron har en annan form. 
Barnens ljudgång är kortare och smalare och det gör att ljudet förstärks. Barn som fötts de 
senaste två decennierna har vuxit upp i en värld ”nedskräpad” med ljud säger Ellneby (1999).  
Barngrupperna har blivit allt större, beträffande förskola och skola. De maskiner i våra hem 
som ger ljud ifrån sig har ökat. Ljud från fläktar, brusande trafik, högtalarmusik och andra 
offentliga miljöer är andra moment som kan verka störande.  
 
Tekniska högskolan i Stockholm presenterade redan 1975 en rapport, ”Buller i barnstugor” 
som visar bla. att det finns samband mellan storleken på barngrupperna, antal personal, 
lekmaterial, typ av aktivitet, hur lokalerna är utformade och bullernivå. Den visade att bullret 
inte bara ledde till nedsatt hörsel utan också till psykiska problem som irritation, 
okoncentration, svårighet att kommunicera och stress. 1998 redovisade Sveriges 
hörselkliniker att trehundrasextio barn och ungdomar varje år drabbas av hörselskador 
orsakade av för hög ljudvolym. En ljudnivå som ständigt är hög stressar både barn och vuxna 
och hindrar dem från att tänka, reflektera och att lära sig saker.  
 
En orsak till störd talutveckling, stresskänslighet, läsproblem, svårigheter med 
koncentrationen eller stökighet, kan vara att barnet ”hör annorlunda”, har olika hörsel på 
öronen eller att det hör för bra. Ellneby skriver om den franske öron-, näs- och 
halsspecialisten Alfred Tomatis. Hans forskning visar att nedsatt förmåga att lyssna kan 
påverka koncentration, röst-, och talkvalitet, minne empati, motorik, inlärning och balans. 
Tomatis hörselmätningar går utanför det normala hörselområdet både när det gäller höga och 
låga frekvenser. Han anser att låga frekvenser tröttar ut hjärnan och att höga frekvenser tycks 
öka hjärnaktiviteten. Den som hör låga frekvenser för bra upplever fläktljud, skrapande stolar 
och annat buller mycket tröttsamt. För den som hör höga frekvenser dåligt går miste om 
nyanser och blir lätt stressad. Sådana här avvikelser märks inte alltid på ett vanligt hörseltest 
(Ellneby, 1999). 
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6.1.2 Psykosociala stressorer hos barn 
Det finns ändå vissa stressorer som tydligt visar på framkallande av stress hos barn 
(Währborg, 2002). I huvudsak är det samma stressorer som framkallar stress hos barn och 
vuxna. Enligt tidigare forskning är känslomässigt betydelsefulla separationer såsom föräldrars 
skilsmässa, byte av lärare i skolan en stor stressor hos barn. Barn lever också i en värld full 
med fantasier och föreställningar. Detta medför att barn kan vara ängsliga, rädda och stressade 
för att de föreställer sig att föräldrarna ska skiljas.  
 
Studier gjorda av Währborg har också visat att barn far särskilt illa av brister i trygghet och 
social stabilitet. Vag tillsyn i skolan är ett exempel på ett förhållande som kan störa barnets 
trygghet och stabilitet. Ellneby (1999) skriver att det är de vuxna som är ansvariga för hur 
barnen mår. De vuxna orsakar stress hos barn och det är de vuxna som kan ändra på det. 
 
Hardcastle Stanford och Yamamoto (2001) anser att barn är rädda för att bli isolerade, 
hjälplösa och maktlösa. Precis som oss vuxna har barn ett behov av säkerhet i livet. Barn vill 
till viss del kunna förutse framtida riktning på kommande händelser. De vill också känna 
någorlunda anonymitet och ha kontroll över sitt liv. Givetvis vill barnen bli respekterade av 
sina vänner. Att känna ära och integritet är inte mindre viktigt för ett barn än för en vuxen. 
Barnet utvecklar sina egna vägar för att bemöta krävande omständigheter och uppgifter, 
beroende på den specifika stressorn, de speciella omständigheterna, de inneboende och 
omgivande resurserna. 
 
Ellneby (1999) nämner bl a följande orsaker till stress hos barn: 
# Många relationer. 
# Delat utrymme och delade vuxenkontakter. 
# Understimulering. 
# Överfylld almanacka. 
# Skilsmässa. 
# Arbetslöshet. 
# Hög ljudnivå.. 
# Att inte bli förstådd eller att inte förstå. 
# Barn som mognar sent. 
# Överkrav vid idrottsaktiviteter. 
# Skolan som stressfaktor- skolan motsvarar de vuxnas arbete, men det sker på helt andra 
villkor. Skolan är inte ett val för barnen. Klassrum begränsar rörelsefriheten och skolgårdarna 
är inte alltid så kreativa. En skoldag innebär många byten för ett barn, byten mellan ämnen, 
där kanske en del barn inte hinner ”komma in” i arbetet föränn det är dags att byta tema. 
Många barn har inte en känsla av sammanhang med skoldagen, vad den skall leda fram till. 
 
 
6.2 Skolrelaterad stress 
Arnold (1990) understryker att när ett barn träder in i skolvärden så ställs de inför en rad nya 
utmaningar, bl.a. ska barnet skiljas från sina föräldrar, upptäcka ett nytt område utanför det 
trygga hemmet, möta och acceptera nya auktoriteter. Barnet ställs också inför en rad nya krav. 
Dessa krav kan vara att delta och svara på okända stimulis, lära sig att dess egna krav får stå 
tillbaka individuella önskningar till förmån för en större grupps önskemål, barnet får också 
lära sig att socialiseras med jämnåriga, som de kommer att jämföras och mätas med. Barnets 
förmåga att möta alla dessa nya krav är beroende på en rad olika faktorer; kultur, familjens 
förväntningar och normer, inkluderat familjens attityd till lärande och skolan som en 
auktoritet. Förmågan att möta de nya kraven beror även på vilket socialt stöd barnet har, även 
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vilket självförtroende och känsla av hanterbarhet barnet utvecklat vid tidpunkten av 
skolstarten är av betydelse och hur de genetiska betingelserna ser ut. Många av de 
skolrelaterade stressymptomen rör oro och rädslor. Personer med stark drivkraft att nå 
framgång har stor kapacitet att känna sig stolta över att prestera bra, medan personer vars 
motiv är att undvika misslyckande tenderar att få starka skamkänslor vid misslyckande menar 
Arnold. 
 
”Att gå i skolan är barn och tonåringars arbete” skriver Elkind (1984, s.176). För de unga som 
av olika anledningar inte trivs i skolan blir skolan som ett dåligt arbete. Den utsätter de unga 
för en kronisk stress och följderna låter inte vänta på sig, de blir utarbetade redan i skolåldern. 
Barn som måste tvinga sig till skolan varje dag och bara upplever misslyckanden, kan ibland 
visa både fysiska och psykiska kroniska symptom. Allergier kan försvåras, olycksfall och 
sjukdom kan vara en följd av skolstressen. Symptom som magont och huvudvärk 
förekommer. Beteendeförändringar, antingen aggressivitet eller inbundenhet är inte ovanliga. 
Missbruk av alkohol och narkotika är också symptom som man funnit hos barn som blivit 
utmattade i skolan. 
 
Det är inte stressen i sig självt utan hur den upplevs av individen, som avgör om barnet blir 
utmattat eller ej. Ellneby (1999) pekar på att eftersom det inte forskats speciellt mycket om 
barn och stress har vi dålig kunskap om vad som händer när ett barn levt under stress en 
längre tid. På grund av detta hinner barn ofta hamna i krisbeteenden innan vuxna förstår hur 
illa det är ställt. För vuxna som drabbats av utmattning kan det ta månader, ibland år att 
återhämta sig. Också för ett skolbarn kan vägen tillbaka vara mycket lång och det kan 
innebära att barnet hamnar efter i inlärning och utveckling. 
 
Vantrivsel i skolan förorsakar stress hos barn (Währborg, 2002). Vantrivsel hos barn kan 
uppkomma pga. att barnen känner otillräcklighet vid misslyckande på prov. Varje nytt prov 
för barnet blir bara ännu en bekräftelse på otillräcklighet. Kraftfulla stressreaktioner har man 
sett hos barn som utsätts för kränkande särbehandling som t.ex. mobbing. I studier gjorda av 
Währborg har detta visat sig vara en orsak till mycket allvarliga och kraftfulla stressreaktioner 
hos barn. Vantrivsel och därmed framkallande av stress hos barn har också visat sig kunnat 
bero på för stora klasser. När barn känner vanmakt eller inte har kontroll över sin situation 
reagerar de med stress. Exempel på en sådan stressreaktion kan vara känslan av stark press 
över att hinna med både läxläsning och fritidsaktiviteter. 
 
McEachron (i Hardcastle Stanford & Yamamoto, 2001) betonar att för vuxna som verkligen 
försöker förstå barn, är uppgiften att se världen genom ett barns ögon utmanande och 
förmodligen omöjligt att uppnå tillfullo. Det finns flera skäl till varför det är så svårt: för det 
första har vuxnas minnesbilder från barndomen oftast bleknat och vi kan inte i detalj minnas 
erfarenheter och känslor från det förflutna. För det andra, så ändrar och anpassar vuxna ibland 
sina minnesbilder för att öka sin självrespekt och för att rättfärdiga beslut tagna under livets 
gång. För det tredje så har vi ändrats kognitivt så våra minnen spelas upp från ett helt annat 
perspektiv än hur de såg ut när vi var barn. Slutligen, för det fjärde, så är den värld barn lever 
i idag inte den värld vi vuxna levde i när vi var barn. Trots dessa barriärer så är försöken att ta 
ett barns perspektiv helt och hållet nödvändiga för att i ett första steg för att bättre kunna 
förstå och guida våra barn. McEachron menar att barnen står ”under” de vuxna både bildligt 
och bokstavligt talat. De har lägre grad av färdigheter, information, resurser och kontroll. 
Barnen är av naturen beroende av de vuxna. Barnens sårbarhet kastar en skugga över 
barndomen – en beskyddande skugga för vissa barn, en mörk skugga för andra.  Med 
anledning av detta måste lärare vara lyhörda för det makt mässiga övertag de har i 



16

 

klassrummet. De har till viss del kontroll över barnens liv som anförtror sig åt dem under sex 
till sju timmar om dagen, fem dagar i veckan. Lärarna är med och styr när barnen får ställa 
frågor, prata med kamrater, gå och dricka vatten och delta i olika akademiska aktiviteter. 
Genom sitt sätt att agera har läraren en betydelsefull påverkan på hur barnen uppfattar andra 
och tillika sig själv och hur barnen behandlar varandra. Kloka lärare använder denna makt till 
att uppmuntra barnens goda sidor och att på ett vänligt och bestämt vis tillrättavisa skadliga 
beteenden.  
 
 
6.3 Sömn 
Sömnbrist spelar en mycket stor roll för utveckling av stress och stressrelaterade sjukdomar 
(Währborg, 2002). Sömnbrist kan vara en riskfaktor, men goda sömnvanor kan också vara en 
skyddsfaktor mot stress. Genom mätningar av hjärnans vågor (EEG) och melatonin har man 
funnit att det är oro inför morgondagen som är den främsta orsaken till sämre sömnkvalitet. I 
Barnombudsmannens rapport ”Barn och unga berättar om stress” säger barnen själva att de 
sover för lite. Hälften av barnen i rapporten uppger att de sover för lite varje natt och att det 
stressar dem. Barnombudsmannen säger att detta visar att barnen själva förstår att sömnen är 
viktig, men att det har svårt för att själva sätta gränser. Barn har inte samma referensramar 
som oss vuxna och kan därför ha svårt att inse konsekvenserna av för lite sömn. 
 
 
6.4 Tid 
Vilken är den första dyra gåva av nyttokaraktär vi ger våra barn? En klocka. Vi hetsar våra 
barn och därför att vi hetsar oss själva.” (Elkind, 1984, s. 186). Elkind säger också att om vi 
begär saker som övergår barnens förmåga, så kan vi antingen sänka kraven eller öka på stödet.  
 
Westlund (1996) beskriver att den uppfattning om tid som grundar sig i Newtons mekaniska 
tid, verkar ha bitit sig fast och stannat kvar i våra dagar som en kvantitativ erfarenhet av tid. 
Detta synsätt är ett dominerande inslag hos den moderna människan när det gäller uppfattning 
av tid. Tiden som kvantitet hämtar näring i att tiden anses ha ett värde. Ett högre värde för 
många människor. De som har ont om tid värderar tiden högre än de som har gott om tid. Tid 
är pengar. Weber beskrev det på följande sätt: ”Den första och mest allvarliga synden, 
principiellt sett, är alltså – tidsspillan.” (Weber, 1978, s.103). Tiden är värdefull, idag 
anordnas kurser hur vi på effektivaste sätt skall utnyttja den. Att ligga före i tidsplanen är 
något som är en uppskattad egenskap för framgång. (Westlund, 1996). Detta är något som vi 
tidigt i livet får lära oss och det är en del av socialisationsprocessen. Westlund antar i sin 
studie att uppfattningar om den objektiva och kvantitativa tiden är en social konstruktion, som 
ofta tas för given men att ”barn har möjlighet att ifrågasätta den tid som vi vuxna tar för 
given”. (Westlund, 1996, s. 19). Westlund gör ett antagande att barn kan beskriva tankar om 
tiden som vuxna inte längre ger sig själva tid att tänka. 
 
Westlund menar att det förutom Piagets forskning, finns litet skrivet om hur barn uppfattar 
och upplever tid. Piaget ansåg att barnet bygger upp sin färdighet att bedöma tid, då den 
intuitiva tidsuppfattningen inte stämmer överens med den objektiva tid som mäts med hjälp av 
klockan. Barnet bygger sin tidsuppfattning på det antalet händelser som sker runt barnet. 
Barnet upplever alltså att tiden går fortare ju mer saker som händer under ett bestämt 
tidsintervall. Kan man skilja på fysisk och psykologisk tid? De är beroende av varandra, den 
upplevda tiden hämtar näring från den fysiska tiden. Piaget avser med fysisk tid den objektiva 
tid som grundar sig i Newtons tidskoncept. Psykologisk tid kännetecknas av tid som skiftar i 
hastighet. 
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Skolan kan enligt Westlund betraktas som en institution som bl.a. förbereder och kvalificerar 
barnen för att komma ut i arbetslivet. Skolan överför också en rådande social ordning och det 
är inte ovanligt att barnen betraktas som passiva mottagare av denna ordning. Skolan har som 
en av sina uppgifter, att med klockan som måttstock ordna vissa aktiviteter.(Giddens, 1984 i 
Westlund, 1996). Giddens kallar skolan ”power-container”. Barn introduceras tidigt med en 
uppfattning om tid, som anser att tiden är en värdefull resurs och att det är av vikt att noga 
planera och använda tiden effektivt. Ofta styrs barns fritid av inrutade aktiviteter. Almanackan 
är inte ett ovanligt inslag hos barn i första klass idag. Klockan spelar en stor roll i skolans 
värld. Den ligger tillgrund för regler om när, hur länge, ordningsföljd och hur ofta saker och 
ting skall förekomma. ”Strikta både formella och informella regler gör att eleverna på många 
sätt inskolas i den yttre och abstrakta tiden disciplin. Till de informella tidsreglerna hör alla de 
oskrivna regler som brukar kallas den dolda läroplanen.” (Westlund, 1996, s.45). I Lpo 94 står 
det ingenting uttryckligen om att passa tider eller att tiden skall användas väl. 
 
Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas barn som ej klarar av tidspressen i skolan. 
Det verkar som vissa elever har svårt att anpassa sig. Westlund reflekterar över de elever som 
kämpar för rätten till sin egen tid. Hon menar att dessa elever har stöd hos centrala tänkare 
som t.ex. Rousseau. I Emile skriver Rousseau flera gånger om att barn behöver tillåtas den tid 
som det behövs för att de skall utvecklas. Alla har sin egna inlärnings- och utvecklingsrytm. 
Westlund fortsätter med att säga att det är bråttom i skolan idag och hon undrar var den fria 
tid som eleverna kan använda till reflektion om sitt eget lärande tog vägen.  
 
Barnen i Westlunds studie säger att de upplever att tiden skiftar i hastighet, den kan gå otroligt 
långsamt eller blixtrande snabbt. Ibland står den stilla och det finns tillfällen då tiden helt och 
hållet försvinner. Barnen ger uttryck för besvikelse, ilska och frustration över det förvirrande 
fenomenet tid. De upplever det som orättvis att tiden inte uppför sig så som de själva önskar. 
Barnen upplever tre övergripande dimensioner som beskriver vilken slags betydelse 
klocktiden tillskrivs. 1. Klocktiden som organisatör, inga värderingar läggs här på tiden. 
Sociala aktiviteter schemaläggs Barnen upplever den objektiva tiden som ett medel för att 
samordna många människors aktiviteter och har på detta sätt en social funktion för dem. 2. 
Tiden som en tillgång och resurs. Här värderas tiden som livsviktig, värdefull och nödvändig. 
Den objektiva klocktiden som gemensam för alla och betraktad som en tillgång. Kaotiska 
bilder framträder om den objektiva tiden inte skulle finnas, det sociala livet skulle rasa 
samman. 3. Ifrågasättande av klocktiden, en begränsning. 
 
 
6.5 Identifiera och  förändra 
Ellneby (1999) säger att om vi skall kunna förändra ett barns situation måste vi förstå vad som 
kan leda till stress och ohälsa. Men ännu viktigare, vi bör ha kunskap om det som positivt 
påverkar barnet. Ohälsa beror inte alltid på att det är för mycket av det onda, utan kanske för 
lite av det goda. Ellneby beskriver det som en våg med två vågskålar. I den ena vågskålen 
finns det som leder till stress och i den andra samlas det som gör gott och motverkar stress. 
Det är den totala mängden påfrestningar, inte varje enskild stressfaktor, som utlöser ett barns 
stressreaktion. 
 
 
 
Att identifiera stress (Ellneby, 1999) kan följande punkter vara till hjälp: 
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# Kontrollera barnets hälsa. Stress kan ge upphov till sjukdomar och dålig hälsa kan leda till 
stress. 
# Kontrollera barnets syn och hörsel. Stressande för barnen att inte kunna tolka och 
tillgodogöra sig informationen de får. 
# Är barnet sent moget? Barn som bemöts med krav som motsvarar dess förmåga, utvecklas 
utifrån den nivån där de befinner sig. 
# Sover och äter barnet tillfredställande? 
# Vad har hänt i barnets omgivning den senaste tiden? 
# Har någon/några orealistiska förväntningar på barnet? 
# Hur mår de vuxna runt omkring barnet? 
 
 
6.6 Leken – ett motgift mot hetsandet.  
Elkind (1984) beklagar att insikten om lekens värde och innebörd är så låg i vårt hetsade 
samhälle. Saker som tidigare innebar hobby och avkoppling – t.ex. idrott och musik – har idag 
professionaliserats och präglas av konkurrens. Skolorna har inte alltid ekonomi att erbjuda 
sina elever ett gott utbud av konst, teater och musik, saker som kan stimulera barnens lekfulla 
fantasi. Ett bevis på hur hetsade barnen är idag kan vara bristen på tillfällen till lek, menar 
Elkind. Det har genom tidernas lopp funnits många teorier om leken och dess betydelse. 
Elkind anser att det finns korn av sanning i alla. Filosofen Herbert Spencer såg leken som ett 
sätt att kanalisera överskottsenergi, han ansåg att människan har mer energi än hon behöver i 
dagens samhälle och att det överskottet förbränns i leken. Biologen Karl Groos skriver om 
människors och djurs lek som en förberedelse för livet. Maria Montessori har myntat att leken 
är barnets arbete. Sigmund Freud betonar att leken har ett egenvärde genom att fungera som 
en säkerhetsventil mot bortträngning. För Piaget innebär leken en omvandling av verkligheten 
som syftar till att tillfredställa individens behov. Både lek och arbete, den primära och 
sekundära processen och ackommodation (anpassning till omvärlden) och assimilation 
(omvandla verkligheten) är nödvändiga för en sund anpassning, anser Piaget.  
 
Elkind fortsätter med att säga att leken i grunden är naturens sätt att ta hand om både barns 
och vuxnas stress. Om vi månar om barnen måste det satsas på de estetiska ämnena i skolan. 
Vid överbetoning av basfärdigheter i skolan, som inte får någon motsvarighet när det gäller 
möjligheter för barnen att utrycka sig estetiskt, hetsar barnen och kan rubba balansen mellan 
lek och arbete. Elkind betonar att skolan måste inse att barn arbetar, lär och utvecklas bättre 
om lektioner som ägnas åt social anpassning (inlärning av basfärdigheterna) varvas med 
lektioner där barnen får tillfälle att uttrycka sin personlighet. 
 
 
6.7 Stresstålighet 
Elkind skriver om amerikansk forskning som pekar ut fem egenskaper som verkar skydda 
barn mot stress, trots alla de stressfaktorer som finns i tillvaron. 1. Social förmåga, barnet trivs 
med sina kontakter med andra barn och vuxna. 2. Förmåga att göra intryck på ett positivt sätt. 
3. Självförtroende, barnet har en realistisk syn på sin egen kapacitet och besitter en förmåga 
att se svårigheter som utmaningar. 4. Oberoende, barnet är självständigt och kan skapa en 
miljö som passar hennes egna intressen. 5. Hög prestationsförmåga, uthållighet påhittighet 
och kreativitet är förmågor som barnet använder för att skapa. Det verkar också vara så att 
barn som kan stå emot stress inte ställer lika höga krav på att få omedelbar tillfredställelse. De 
har förmågan att avstå från en omedelbar belöning för att senare få en större upplevelse. Barn 
som är stresståliga har ofta ett rikt känsloliv och har förmåga att känna tillit till andra. 
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6.8 Skapandet av lugn och ro 
Enligt Uvnäs Moberg (2000) har forskning visat att stimuli som aktiverar berörings- eller 
värmereceptorer framkallar känslor av lugn och ro och stärker välbefinnandet. Effekterna 
kommer inte lika plötsligt som vid stimulering av kamp och flyktsystemet (Walter Cannons 
stressteori) men i gengäld dröjer de sig kvar under en längre tid.  
 
Beröring är även gynnsamt för barns tillväxt och hälsa. Flera studier av barnhemsbarn har 
visat att enbart mat räcker inte för att barn ska växa och må bra. Beröring är också viktig för 
barnens näringsintag. Uvnäs Moberg förklarar detta med att hypofysen ger ifrån sig en ökad 
mängd av tillväxthormon vid beröring samt en ökad mängd av hormonet oxytocin som är 
kroppens ”lugn och ro” hormon. För att må bra behöver vi balansera all den stress vi möter 
runt omkring oss med ännu mer lugn och ro. Beröring är en av de viktigaste källorna för 
frisättning av oxytocin, säger Uvnäs Moberg.  
  
Vid Touch Research Institute (TRI) i USA, ägnar man sig helt och hållet till att undersöka 
effekter av beröring, särskilt undersöker man effekten av klassisk massage av hud och 
muskler.  Forskare vid TRI har kunnat visa att massage har en ångestdämpande, lugnande och 
avslappnande effekt på såväl barn som vuxna. Forskning har också kunnat visa att barn som 
föds för tidigt växer fortare och utvecklas snabbare om de får massage.  
 
Även våra relationer till andra människor påverkar vår känsla av lugn och ro. Beröring och 
fysisk kontakt resulterar i en ökad mängd av oxytocin, vilket skapar goda förutsättningar för 
ökat samspel och trygghet. Forskning har visat att människor som uppger sig ha goda 
relationer till sina medmänniskor är också friskare. Framför allt har man sett en lägre frekvens 
av hjärt- och kärlsjukdom. Uvnäs Moberg skriver att för en ökad känsla av lugn och ro 
behöver inte relationer vara intima, utan även grupptillhörighet och känslor av stöd, värme 
och kärlek har en positiv effekt. 
 
 
6.9 Balans 
För att kroppen skall må som bäst och för att vi människor ska känna nyfikenhet till livet 
behöver vi en balans mellan utmaningar och lugn, spänning och avspänning understryker 
Uvnäs Moberg. Vi behöver lugn i våra liv för att vara kreativa och för att njuta av livet och 
tycka saker och ting är stimulerande. Forskning har visat att koncentration och inlärning 
förbättras av närhet och lugn och att stressade barn har svårare att lära än barn som är lugna 
och avspända. 
 
Lugn och ro är frånvaro av stress. Kunskapen om lugn och ro gör det lättare för oss människor 
att välja en livsstil där vi skapar balans mellan aktivitet och vila, mellan utåtriktade 
verksamheter och inåtvänd reflektion. Det kan också göra det lättare att sätta gränser och 
lyssna på sin egen kropp. Vi kan med hjälp av kunskap av lugn och ro välja sysselsättningar 
och aktiviteter som gör det lättare att klara av en stressig omvärld, utan att förlora den 
livsnödvändiga balansen (Uvnäs Moberg 2000). 
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7. Metod  
7.1 Vår valda skola 
Vi har valt att göra vår undersökning i en låg- och mellanstadieskola i Västra Götaland. 
Anledningen till att vi valde just denna skola var att vi dels redan innan var bekanta med 
skolan och att vi dels ansåg att deras arbetssätt tilltalar oss. Skolan arbetar mycket tematiskt 
med sina ämnen och anser det viktigt med en god samverkan mellan de olika skolämnena och 
ett gott samarbete personalen emellan. Skolan har även satsat mycket på att utveckla sin 
skolgård så att den lockar till aktiv lek och rörelse för barnen, vilket Piaget (1951) anser vara 
nödvändigt för en sund anpassning. Bland annat har skolan satsat på en hinderbana samt en 
klättervägg som barnen kan använda på rasterna. 
 
Den skola som vi valt att göra vår undersökning på arbetar regelbundet och medvetet med att 
skapa en trygg skolmiljö för barnen. Enligt klassläraren och skolans lokala arbetsplan är 
skolans stora grundtanke ”att skapa en skola med lustfyllt lärande i en kreativ miljö”. Försök 
till att uppnå det sker främst genom att skapa vardagliga förändringar, bl.a. genom att 
undervisningen sker även utanför klassrummet, tex. i naturen. Skolan arbetar också med att 
skapa en helhetsförståelse över utveckling och lärande. Helhet enligt klassläraren innebär att 
se till inre och yttre miljö, aktivitet, språk, kost, frisk luft, att bry sig om, engagerade vuxna, 
trygghet samt förståelse över människors olikheter. Mycket av det som klassläraren nämner 
och som står i skolans lokala arbetsplan är vad vi tolkar påfyllning av lugn och ro. Vi 
diskuterade med klassläraren att om barn ska kunna utveckla sina kunskaper krävs det en 
miljö som skapar lugn och ro och inte framkallar stressfyllda reaktioner. 
 
Skolan arbetar regelbundet med en så kallad reflektionsbok där barnen varje vecka får 
reflektera över aktuella ämnen. Samtliga barn innehar en egen bok som är personlig. 
Reflektion är för övrigt en viktig del på skolan enligt klassläraren. Klassläraren berättar om 
skolans syn på reflektion, som också går att utläsa i den lokala arbetsplanen. Det är att ”just 
genom reflektion får eleven förståelse och känner sammanhang”. Genom reflektion utvecklar 
eleven sitt kritiska tänkande och lär sig att sätta ord på sina känslor, men också att ta ställning 
för sina åsikter och värderingar”. Klassläraren nämner också sin starka tro över att det är just 
genom reflektion som kunskap befästs och väcker ny hunger till att fylla på med ännu mera 
kunskap. 
 
De har även en aktiv grupp som arbetar mot mobbing vilket vi tolkar som en förebyggande 
åtgärd till att få barnen att känna sig lugna och trygga i sin skolmiljö. Detta arbetssätt stöder 
också Lpo: 94; ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Ingen skall i skolan utsättas för mobbing”. Skolan arbetar också med mindre samtalsgrupper 
för att främja barnens förmåga till att uttrycka sina känslor och reflektera över sitt beteende. 
 
Klassen som ingår i vår undersökning har inrett ett så kallat läsrum som barnen kan använda 
när de vill ha lugn och ro omkring sig. Läraren har också tillsammans med eleverna satt upp 
de regler som ska gälla i klassrummet för att skapa en så lugn och trygg miljö som möjligt. 
 
 
7.2 Urval 
Urvalet bestod av en årskurs 4 bestående av 24 barn, 23 av dessa ingår i vår studie då en elev 
var sjuk vid vårt intervjutillfälle (fördelat på 11 flickor och 12 pojkar). Anledningen till att vi 
valde just denna klass var att vi dels redan innan varit i kontakt med klassläraren vid ett flertal 
tillfällen och dels för att vi ansåg att eleverna var i den åldern vi ville rikta vår undersökning 
åt. Vi diskuterade barns utveckling innan vi beslutade oss för just denna årskurs. Barn i 
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årskurs 4 är enligt Piaget (1951) i den konkret operationella perioden och kan då tänka logiskt 
och konkret. Barn kan i denna ålder ta ställning till sina önskningar och mål och de blir 
stegvis allt bättre på att dra slutsatser. Den uppfattning vi har från tidigare möten och arbete 
med skolbarn säger oss att barn i denna ålder ofta är intresserade att prata om sig själva och 
sina tankar. När barnen blir lite äldre och kommer in i puberteten så säger Piagets teorier att 
tonåringen börjar bli medveten om sig själv som ett objekt. Tonåringen börjar bekymra sig för 
hur andra människor ser på henne och håller allt oftare sina tankar hemliga. Piaget påpekar att 
det är viktigt att vara medveten om att tonåringen kan säga en sak och mena en helt annan. 
Med anledning av dessa teorier kring hur barn tänker så föll vårt val på årskurs 4.  
 
 
7.3 Förarbete 
Det förarbete vi ägnade oss åt innan vi gjorde vår undersökning var att diskutera hur mycket 
kunskap 10-åringar kan ha angående området stress. Vi gjorde ett diskussionsupplägg som vi 
kunde använda där vi pratade om stress utan att använda ordet, dvs. att prata runt själva 
benämningen. Efter vårt första möte med barnen ansåg vi att de hade kunskap över vår 
förväntan, vilket gjorde att vi aldrig behövde diskutera med barnen vad begreppet stress 
innehåller. Vi hade också ett samtal med klassläraren där vi diskuterade barnens förmåga till 
att uttrycka sig. Klassläraren berättade för oss att de i klassen aldrig specifikt hade haft samtal 
kring stress. Doverborg och Pramling (1985) betonar vikten av att bygga upp barnens 
förtroende för dem som skall göra undersökningen. De anser att det är bra om läraren i förväg 
berättat för barnen vilka personer som skall besöka dem och kort vad som skall hända. 
Klassläraren i vår undersökning hade berättat för barnen om att vi skulle komma, men de hade 
inte diskuterat ämnet vi skulle ta upp 
 
Vi beslutade oss för att dela in vår undersökning i två olika etapper, steg 1 och steg 2, med 
motivering och förhoppning om att barnen skulle vara mer öppna mot oss vid steg 2, då vi 
under steg 1 ville bygga upp ett förtroende mellan oss och barnen. Från början var vår 
ambition att använda oss av enkäter samt djupintervjuer men vid djupare diskussion ansåg vi 
att enkäter inte skulle uppfylla vårt syfte då vi mer ville fokusera på barns tankar och känslor 
kring begreppet stress, dvs. hur barn upplever stress. När vi studerat enkäten BUS (som vi 
från början tänkt använda oss av) och i vilket sammanhang den utformats för tog vi beslutet 
att inte använda den. Enkäten har utformats för att kompletteras med prover där bl.a. halten av 
kortisol och adrenalin mäts i blodet. Vårt syfte med undersökningen är inte att ta prover utan 
att lyssna till barns funderingar. 
 
Vi beslutade istället att under steg 1 arbeta med mindre diskussionsgrupper där vi kunde 
reflektera och diskutera kring när barnen kände att stressen fanns i deras närvaro. Valet av 
denna metod grundar sig på att vi aktivt vill ta del av barnens funderingar. Vi vill delta i deras 
diskussioner och observera det vi ser och hör (reflekterande praktik). Vi ansluter oss till 
uppfattningen som Doverborg och Pramling förmedlar: det barn säger är ett uttryck för deras 
sätt att tänka, Ett uttryck för hur barn ser på sin omvärld. Vårt upplägg kan liknas med en 
lektion. Vi planerade att dela in steg 1 i två delar, med fokus dels på vad barnen tänker på när 
de hör ordet stress och dels vad de anser att skolmiljön kan göra för att minska 
stressrelaterade känslor och istället skapa mer harmoni, dvs. lugn och ro. 
 
Efter samtal med klassläraren beslutade vi oss för att hålla steg 2 öppet beroende på hur steg 1 
utformade sig och vad det väckte för tankar och känslor hos barnen. Klassläraren lovade dock 
att fortsätta diskutera begreppet stress med sina elever efter vår undersökning och att vi 
därefter tillsammans kunde diskutera hur steg 2 bäst skulle utformas. 
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7.4 Genomförande 
Steg 1. 
Vi bokade tid hos den aktuella klassen och efter samtal med klassläraren beslöt vi att dela upp 
klassen i två olika grupper. Doverborg och Pramling (1985) anser att om intresset ligger i att 
försöka ta reda på hur en grupp barn funderar kring eller uppfattar ett visst fenomen så är ett 
samtal i grupp att föredra. De menar också att en fördel med att tala med barn i grupp kontra 
enskilda intervjuer är att barnen blir medvetna om varandras sätt att tänka. Genom at få ta del 
av sina kompisars funderingar kan detta leda till att barnen får en annan insikt än de tidigare 
haft. Det är också möjligt att ett barns frågor kan leda till nya funderingar hos ett annat barn. 
Vi använde oss av den redan befintliga uppdelningen som klassen brukar använda vid 
uppdelning av slöjd, halvgrupper etc. Detta gjorde vi pga. att vi förmodade att barnen kände 
sig trygga med den uppdelningen de var vana med sedan tidigare. Vi avsatte sedan en timme 
till varje grupp.  
 
Vi disponerade ett rum i skolans källare där barnen brukar ha klassfester o dyl. Rummet var 
litet och hade soffor, dämpad belysning och vi valde att ha ”lugn” musik på i bakgrunden. 
Anledningen till att vi valde denna miljö var att vi hade en förhoppning om att barnen skulle 
känna sig avslappnade och den var lagom stor för att vi skulle ha möjlighet att få en så god 
kontakt som möjligt med alla barn. Enligt Doverborg och Pramling (1985) är det mycket 
viktigt att välja en lugn plats så att barnen kan koncentrera sig. Det är inte lämpligt att välja ett 
rum där personalen passerar med jämna mellanrum. De menar också att det är bra om barnen 
inte ser skolkamrater som t. ex. är ute och leker. Även tidpunkten är viktig, exempelvis så är 
många barn trötta mot slutet av skoldagen och kan då ha svårt att hålla koncentrationen uppe. 
Vi valde därför att träffa barnen på förmiddagen. Det är också viktigt att ha beräknat 
tillräckligt med tid till samtalen med barnen, så att det inte blir tvunget att skynda på barnet, 
anser Doverborg och Pramling. 
 
Vi startade timmen med att kort presentera oss själva och förklara varför vi var där. Barnen 
fick sedan i tur och ordning presentera klasskompisen som satt bredvid och tala om deras 
namn samt att säga någonting som denne var bra på. Efter detta bad vi barnen att med några 
meningar skriva ned vad de tänker på när de hör ordet stress, den exakta frågan vi ställde till 
dem löd; vad betyder stress och vad är stress för dig? Vi bad dem att göra detta enskilt 
under några minuter och utan diskussion med någon klasskamrat. Efter fem minuter samlade 
vi in lapparna och numrerade dem alla med siffran 1. Efter det samlade vi gruppen igen och 
barnen fick, om de önskade, säga någonting om hur de funderade kring begreppet stress.  
 
Vi fortsatte vår undersökning med att använda oss av leken ”heta stolen”. Den går ut på att 
barnen sitter i en ring och när ledaren (i detta fall författarna) ställer frågor som barnen håller 
med om, skall de skifta plats. Vi började leken med att ställa mer allmänna frågor som ”I 
morse åt jag en god frukost” till att avsluta med frågor berörande stress, ex. ”Jag har svårt att 
koncentrera mig när det är bullrigt omkring mig.” Syftet med denna lek var att få barnen att 
reflektera över vad det är som framkallar stressrelaterade känslor hos dem samt i vilka 
situationer de uppkommer. Vi ansåg att heta stolen var ett bra alternativ för att få barnen på ett 
otvunget sätt utrycka sina tankar. 
 
Detta följdes av att vi bad barnen enskilt skriva ned vad de tyckte att skolan skulle kunna göra 
för att minska stressnivån, den exakta frågan vi ställde var; vad tycker du skolan kan göra 
för att det ska kännas mindre stressigt? Lapparna samlades in och numrerades med siffran 
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2. Timmen avslutades med att barnen fick utföra associationsmassage på varandra då vi ville 
avsluta med påfyllning men lugn och ro och motverkning av stress. Vi tackade för att vi fick 
träffa dem, berättade att vi skulle följa upp vår träff vid ett senare tillfälle. Efter en kortare rast 
upprepade vi undersökningen med den andra gruppen.  
 
Grupp 1 bestod av 11 elever och grupp två av 12, totalt 23 elever. I grupp 2 saknade en elev 
koncentration till att skriva själv så en av författarna förde anteckningar medan eleven fick 
berätta. 
 
 
Steg 2 
När vi avklarat båda grupperna började vi arbeta med materialet vi fått med oss. Vi 
diskuterade hur vi skulle gå vidare med steg 2 och tog återigen kontakt med klassläraren. 
Klassläraren berättade att vi väckt många tankar hos barnen och att klassen skulle fortsätta att 
reflektera kring begreppet stress under resterande del av veckan. Vi kom överens om att 
barnen skulle få hemuppgift i slutet av veckan och reflektera kring begreppet stress. Barnen 
arbetade redan innan med varsin reflektionsbok där de får skriva och berätta över ett aktuellt 
ämne varje vecka. Vi bestämde tillsammans att den kommande veckan skulle barnen 
reflektera över begreppet stress som vi skulle få ta del av efter inlämnandet. Klassläraren fick 
barnens godkännande om att låta oss ta del av reflektionsböckerna. Vi kopierade sedan 
barnens tankar och reflektioner kring stress från deras reflektionsböcker. Barnens namn stod 
skrivit i deras böcker och är på så vis inte anonyma, men vi har inte använt deras namn på 
något sätt i resultatredovisningen. 
 
Vi anser att det är intressant att få barnens tankar under de två steg vi utför i undersökningen. 
I steg 1 får vi barnens spontana reaktioner på det frågor vi ställer kring stress. I steg 2 så får vi 
se hur barnens tankar kring ämnet ser ut efter några dagars reflektion. Vi kan söka efter tankar 
som återkommer i de båda stegen och vi kan titta på om det framkommer några skillnader. 
 
I redovisningen av resultatsdelen i steg 2 har vi valt att inte kategorisera in barnens svar i 
olika grupper vilket vi gjort i första resultatsdelen. Vi har istället valt att redovisa barnens svar 
genom att koppla samman dem med de svar vi fick i vår första undersökning, steg 1.  
 
 
7.5 Metodkritik  
Vår avsikt var att både spela in på kassettband och att föra anteckningar under träffarna. Efter 
den första gruppen blev vi varse om att inspelningen misslyckades. Detta berodde på att vi 
hade för avsikt att hålla en låg ljudnivå i rummet för att få en så lugn, avslappnad stämning 
som möjligt. Det medförde dock att rösterna ej går att tyda på bandet och endast ett mummel 
går att höras. Ytterligare en anledning kan vara att kassettspelaren ej var av modernaste laget 
och en annan anledning kan vara att bandspelaren stod i ett hörn av rummet. Vi ville inte få 
barnen att fokusera på att de spelades in, därav valet av platsen (vi informerade dock barnen 
om att vi spelade in och fick deras godkännande). Men eftersom vi förde anteckningar och 
samlade in barnens individuella tankar på papper bedömde vi att vi uppfyllde det som vi 
önskade med förmiddagen, dvs. att få barnen att prata om deras tankar kring stress och få 
deras beskrivningar på vad de tänker på när de hör ordet stress.  
 
Vi funderade innan mötet med barnen på svårigheten att tala om ett sådant komplext område 
som stress med unga barn utan att påverka deras svar. Men i och med att vi var medvetna om 
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detta faktum och på grund av det utformat vår metod på valda sätt, så var förhoppningen att 
samtalen skulle bli givande för både barnen och oss. 
 
 
 
8. Resultat 
8.1 Steg 1 
Vid fråga ett, dvs. Vad betyder stress och vad är stress för dig? Har de flesta barnen svarat 
med så kallade tankekartor, dvs. med ordet stress i mitten och sedan med pildragning ut från 
ordet stress. I vår (författarnas) redovisningstext om barnens svar har vi rättat större stavfel 
som barnen gjort på sina lappar, men vi har valt att behålla meningsuppbyggnadsfel etc. pga. 
att få svaren så likvärdigt barnens svar som möjligt. Totalt medverkade 23 st. barn.  
 
Resultatet av vår undersökning visar att flera barn anser att just tiden är en stressor. Barnen 
uppger att hinna med allt det ska göra skapar stress hos dem. Resultatet visar också att det är 
en kombination mellan mycket läxor och många olika fritidssysselsättningar som skapar 
stress. Då vi i vår undersökning valt att fokusera på barn i skolmiljö, diskuterade vi om vi 
skulle bortse från dessa resultat men anser att de är av allt för stor betydelse. Vi anser alltså att 
det är svårt att bortse från fritidsaktiviteter då de är en stor bidragande orsak till barns 
välfyllda almanacka och känsla av att inte hinna med. Barnens upplevda tidsbrist i sitt hem är 
heller inget vi vill bortse från då vi anser att det påverkar barnens upplevda stress i skolan.  
 
Kopplat till den första frågan vi ställer till barnen; Vad betyder stress och vad är stress för dig, 
väljer vi att fokusera på tre olika områden;  

• Upplevd stress utanför skolan 
• Barnens upplevda tidsbrist  
• Barnens upplevda fysiologiska reaktioner. 

 
 
8.1.1 Upplevd stress utanför skolan 
Enligt Währborg (2002) som menar att gränsen mellan arbete (i detta fall skola) och fritid blir 
alltmer suddig är detta enligt författarna ett tydligt tecken på att tid för avkoppling och 
återhämtning inte tillhör vardagen för barnen. Ellneby (1999) menar att människan klarar av 
en stressfylld tillvaro om det fylls på med lika mycket sysselsättning som skapar lugn och ro. 
Ingen av de barn som nämnt sina fritidssysselsättningar beskriver dem som avkoppling utan 
enbart som en stressor, att hinna med. Tidigare forskning gjord av Währborg (2002) visar att 
barn som känner oro eller inte har kontroll över sin situation reagerar med stress. Exempel på 
en sådan stressreaktion kan vara känslan av stark press över att hinna med både läxläsning och 
fritidssysselsättningar. Med fokus på nyss nämnda svarade barnen följande: 
 
Jag tycker att stress är när man har mycket att göra på samma gång 
 
Jag tycker att stress är när man har kort med tid på sig och när man har mycket att göra på 
kort tid. 
 
Att hinna med alla saker  
 
För mig är stress på tisdagar för då kommer bandyn direkt efter skolan 
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Flera av de tillfrågade nämner också rädslan av att komma försent som en stressor. Just att 
skynda sig på morgonen visar sig vara ett vanligt förekommande fenomen bland barnen. Detta 
visar också tydligt att barnen upplever att stressen gör sig påmind redan innan barnen går 
hemifrån. Några av barnen uppger att de alltid vaknar sent eller blir väckta sent, vilket gör att 
morgonen i hemmet blir en stressfylld tillvaro. Detta gör att vi tolkar resultatet med att barnen 
känner sig stressade redan innan de sätter sig i skolbänken. 
 
Vad är det då som gör att många barn är sena på morgonen och inte kommer upp i tid? 
Tydligt är i alla fall att barnen inte verkar få den sömnkvaliteten som de är i behov av. Enligt 
Währborg (2002) är det just oro inför morgondagen som är den främsta orsaken till dålig 
sömnkvalitet, vilket stämmer överens med våra resultat då flera barn har nämnt oro inför 
morgondagens läxor. Oron beror dels på osäkerhet om barnen kan sina läxor men dels också 
över att de inte har den tid de vill när de gör läxan. Währborgs tidigare forskning visar också 
att mer tid ägnas åt TV och datorer som kan leda till att just tiden blir en bristvara. Barn 
stannar uppe längre för att ägna sig åt all denna masskommunikation och går därmed miste 
om värdefulla sömntimmar. Barnen svarade b.la: 
 
Vakna försent 
 
När man vaknar försent och man ska gå till skolan då är det stressigt.  
 
Jag stressar mest på morgonen när jag ska gå till skolan.  
 
Stress är stressigt. Jag blir stressad på morgonen. 
 
Stress för mig är när jag kommer upp försent.  
 
När jag lägger mig sent och går upp tidigt.  
 
Stress för mig är när jag är sen på morgonen.  
 
 
8.1.2 Barnens upplevda tidsbrist 
Just ovannämnda följer som en röd tråd mellan de flesta av barnens svar. Ord som upprepar 
sig ofta hos de tillfrågade är skynda och bråttom, precis som om tillvaron hela tiden är en 
kamp mot klockan. Flera av barnen skriver på sina tankekartor att de känner stress av att de 
alltid är på väg någonstans; bråttom till träningar, bråttom hem osv. Barnens tillvaro verkar 
alltid vara påmind om tidsbrist och tiden verkar aldrig vara tillräcklig för dem. 
 
Enligt tidigare forskning gjord av Giddens (1994 i Westlund, 1996) introduceras barn tidigt 
med att uppfatta tiden som en värdefull resurs och det är mycket noga att planera och använda 
tiden effektivt. Barns inrutade fritid och överfyllda almanacka gör att klockan spelar en stor 
roll i barnens värld. Skolan har också som uppgift att införa social ordning och gör det genom 
att bl.a. anordna aktiviteter med klockan som måttstock. Att inte hålla tiden anses som ofint 
och leder ofta till bestraffningar. 18 av de tillfrågade 23 nämner orden ”skynda” eller 
”bråttom” som en stressor. 
 
Ett barn beskriver tiden med Om man kunde skulle jag ta bort all tid som fanns i hela världen. 
Den påverkar mycket att man är stressad och då skulle det vara lättare att leva, då behöver 
man inte ha något att stressa över. Nedan följer andra exempel på svar barnen gav. 
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Man skyndar sig 
 
Skynda sig med läxor 
 
Skynda sig efter träningar 

 
Bråttom till skolan 

 
Man stressar när man har bråttom 
 
Jag blir stressad av när jag måste skynda mig jättemycket 
 
Om man är sen eller har bråttom eller mycket att göra. 
 
Om man har bråttom och har jätte mycket att göra då blir det stressigt. 
 
 
8.1.3 Fysiologiska reaktioner 
Majoriteten av barnen nämner fysiologiska reaktioner de känner när de beskriver vad stress är 
och kan sätta ord på hur det känns. Ellneby (1999) nämner att de vanligaste besvären barn 
uppger vid stress är sådana som kan relateras till magen. Under skoltiden är också huvudvärk 
vanligt, som ofta är en reaktion på psykisk press och upprördhet. Ellnebys forskning visar 
också att flertalet elever med återkommande huvudvärk uppger att det är den stressiga och 
bullriga miljön som är orsaken. 
 
Währborg (2002), som studerat buller som en stressor, påstår att buller även har en indirekt 
påverkan på sömn, återhämtning samt koncentration. Buller har också visats påverka vissa 
mentala funktioner som minne och problemlösning. Buller kan också påverka stämningsläget, 
blir individen nedstämd kan det betyda att också immunförsvaret försämras. 
 
Flera av barnen nämner fysiologiska reaktioner i samband med för mycket att göra. Yttre 
press som att hinna med, att komma i tid etc. är sådant barnen nämner i samband med 
kroppsliga reaktioner. Ett av barnen skriver att det blir illamående när det har för mycket att 
göra. Ett annat barn skriver att det får magknip när det stressar. Flera exempel följer nedan; 
 
När jag är stressig så får jag ont i magen och ibland håll  
 
Jag blir illamående när jag har mycket att göra 
 
När jag hör ordet stress tänker jag på huvudvärk för det får jag när jag stressar. 
 
När jag är stressad känner jag det oftast i magen och att hjärtat bankar hårt. 
 
Jag tycker stress är när man har bråttom och ibland får man ont i huvudet eller som jag. Ont 
i magen.  
 
Jag tycker att stress är när man får och har många saker att göra då kan man få huvudvärk 
och magknip jag kan också blöda näsblod ibland.  
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När det är stressigt får man ont i magen eller huvudet 
 
Som vi redan nämnt i inledningen av denna uppsats, vill vi även lyfta fram det promotiva 
synsättet. Vi väljer därför i fråga 2 att försöka få barnen till att själva lyfta fram 
åtgärder/förebyggande insatser de anser skolan kan bidra med för att skapa en mer lugn 
skolmiljö. Vi ser detta som ett ypperligt tillfälle att få bättre insikt vad barnen själva anser att 
skolan kan bidra med för att de skall uppleva skolmiljön mer positiv. Vi vill tro att det är 
gynnsamt att fokusera på positiva faktorer och utveckla dem för att få hållbara resultat. Vårt 
syfte med fråga 2 är också att ställa den så bred som möjligt för att inte påverka barnen i deras 
svar. Frågan vi ställer till barnen lyder: Vad tycker du skolan kan göra för att det ska 
kännas mindre stressigt? 

 
I vår sammanfattning av ovannämnda fråga är det fram för allt tre utmärkande områden som 
barnen uppger som stressfylld miljö och där de tycker att skolan kan arbeta för en förändring 
och därmed en mer lugnande miljö. Dessa områden är: 
 

• Matsalsmiljön 
• Tid 
• Att göra val 

 
Den första vi redovisar nedan är matsalsmiljön då den nämndes av majoriteten av de 
tillfrågade. Flera av de tillfrågade nämner att matsalen är en bullrig miljö och stressfylld då 
barnen önskar att de hade längre tid att äta på.  
 
Barnens önskan om att få längre tid på sig är det andra utmärkande området vi kommer att 
redovisa. Många av barnen önskar att skolan ska börja senare och att tiden är en bristvara. Det 
tredje området vi kommer att redogöra är barnens känslor av att ha mycket att göra på samma 
gång och att veta vad de ska göra. Enligt klassläraren ställs barnen all oftare inför situationer 
där de tvingas välja. Klassläraren hänvisar till den allmänna läroplanen (LPO:94) där det står 
att barnen själva ska kunna påverka sina studier.  
 
 
 
8.1.4 Matsalsmiljön 
Vid samtal med klassläraren påpekar vi barnens önskan om längre mattider, men klassläraren 
menar att nästan alla av barnen lämnar matsalen innan deras tid är slut. Vi kan dock tyda av 
svaren att ofta nämns längre mattider i samband med att barnen anser ljudnivån som för hög i 
matsalen, vilket både Ellneby (1999) och Währborg (2002) nämner som en stressor, dvs. 
bullrig miljö. Är det för kort mattid som skapar matsalen till en stressfylld miljö eller är det 
den höga ljudnivån som är den egentliga orsaken? Under vår undersökning framkom det att 
ett av barnen aldrig hade ätit mat i skolan. När vi frågar barnet varför, tar han sig för öronen 
och svarade att det var ett sådant oväsen i matsalen. Tallrikar och bestick liksom skär emot 
varandra så att han inte kan tänka i matsalen. Vi diskuterar detta med klassläraren som ger 
eleven ett erbjudande att gå till matsalen efter det att de andra barnen lämnat den. Detta barn 
har sedan dess fortsatt att äta i matsalen varje dag, dock efter att de andra gått därifrån. 
Anledningen till att vi beskriver detta fall är att stärka vår tro om att det är den höga ljudnivån 
som är den primära orsaken till barns upplevda stress i matsalsmiljön. Tomatis forskning (i 
Ellneby, 1999) om hörselmätningar visar på avvikelser i hörsel när det gäller låga och höga 
frekvenser inte upptäcks vid ett vanligt hörseltest. Det kan kanske vara så att flertalet barn 
upplever stress i matsalen pga. att de ”hör annorlunda”, som Tomatis uttrycker det. 
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När vi ber barnen att skriva ner vad de anser att skolan kan bidra med för att det skulle kännas 
mindre stressigt nämner flera att de önskar att det var tystare i matsalen. Längre mattider tyder 
också på att barnen vill äta i lugn och ro, men en bullrig miljö hindrar detta. Två av de 
tillfrågade skriver att de önskar strängare straff för hög pratnivå. Andra svar barnen ger 
redovisas nedan. 
 
Jag vill ha längre tid att äta det räcker med 5-10 minuter längre. 

  
Jag vill äta längre. 

 
Säga till alla att vara tysta i matsalen.  
 
Mattiderna skall vara längre än 20 min. för när det är god mat så vill man äta mycket.  
 
Mattiderna kan vara lite längre så att man får äta i lugn och ro. 
 
Mattiderna. Göra så att man får bra tid på sig att äta.  
 
 
8.1.5 Tid 
Flera av barnen nämner att de tycker att skolan ska se till att de får börja senare och att de får 
längre raster. Flera nämner också att de vill börja med gympa då de har för lite tid på sig att 
byta om när ”gympatimmen” ligger mitt i skolschemat. Även denna resultatsdel visar att 
barnen hela tiden jagar klockan och har en känsla av att tiden inte räcker till. Westlund (1996) 
skriver att ligga före sin tid är nyckeln till framgång. Detta är också något vi tidigt får lära oss 
i livet och det är en del av socialisationsprocessen. Är det så, att barnen aldrig känner att de 
mäktar med allt de ska göra? Piaget (1951) menar att utveckling består aktivt handlande och 
att individen hela tiden försöker anpassa sig till sin omgivning. Vår tanke är att om våra barn 
socialiseras in i ett samhälle där tempot i många fall trappas upp allt mer, är det inte så 
konstigt att allt fler barn upplever sig vara stressade. Barnet föds enligt Piaget med en 
förmåga att efterlikna andra människors beteenden. 
 
Piagets forskning visar att barn bygger sin tidsuppfattning på antal händelser som sker runt 
barnet. Ju fler händelser barnet registrerar under en viss period, desto snabbare går tiden 
upplever barnet. Vår reflektion är att de kan, för barn som har mycket omkring sig, uppfattas 
av dem som att tiden formligen rusar förbi. 
 
Jag tycker att skolan skall börja 20 över åtta så att man inte kommer försent. 

 
Jag tycker att skolan kan vara börja lite senare och kanske säga till mer när de andra gapar 
och skriker. 
 
Äta längre och ha gympa först. 
 
Börja lite senare. 
 
Piaget menar att barns föreställningar om tid varken är helt och hållet medfödda eller inlärda, 
föreställningarna utvecklas i samverkan med omgivningen. Detta borde rimligen innebära att 
vi vuxna tänker på vad för slags tidsföreställningar vi förmedlar till barnen. 
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8.1.6 Att göra val 
Flera av barnen nämner också att de känner sig stressade av att börja med nya saker i skolan 
eller att inte veta vad de ska göra. Efter samtal med klassläraren om det nyss nämnda berättar 
denne att barnen efter vår undersökning reflekterat och diskuterat mycket om att de känner 
stress av att de ofta påbörjar nya saker. Framför allt har barnen nämnt för klassläraren att de 
känner sig stressade av att inte veta vad de ska göra och att de ofta ställs inför 
ställningstagande och att välja vad de behöver göra. Skolan arbetar aktivt med att barnen 
själva skall få påverka sitt arbete och därmed sin schemaplanering. När vi diskuterade denna 
resultatsdel med klassläraren berättar han för oss att Lpo: 94 uppmuntrar skolan till att låta 
eleven själv få styra över sin schemaplanering. Detta uppfyller vår valda skola på olika sätt. 
Klassläraren kan exempelvis ge eleverna flera olika uppgifter som skall göras under veckan. 
Sedan är det upp till eleven att välja när den skall arbeta med vad. Klassläraren kan också låta 
eleven helt fritt få välja vad den ska göra, ex. forska, läsa bok, räkna matte osv. Ytterligare ett 
sätt är att klasläraren ger smalare ramar, ex. ger eleven ett specifikt område att leta fakta om. 
Med fokus på att göra val och att ha många olika saker att göra svarade barnen följande; 
 
Jag blir stressad av att inte veta vad vi ska göra i skolan. T.ex. Om vi ska ha med oss något. 
Då blir jag stressad. 
 
Att man inte får så mycket läxor i taget 
 
Inte påbörja nya saker för ofta, ta det lugnt på lektionerna 
 
Elkind (1983) tolkar Piagets tankar och resonerar kring barn som utsätts för händelser och 
upplevelser som de ännu inte är mogna för. Barnen behöver organisera sina upplevelser, men 
utan de intellektuella redskapen fungerar det inte på ett önskvärt sätt. Detta menar vi, kan vara 
en orsak till att barn upplever stress, de utsätts för informationsexplosionen men de kan inte 
hantera intrycken. Hardcastle Stanford och Yamamoto (2001) betonar barns önskan att veta 
ungefär vad som skall hända i framtiden. Vi menar att när barn hetsas mot klockan finns 
risken att de upplever att de inte har koll på läget. Känslan av att vara autonom rubbas och 
risken är att integriteten går förlorad.  
 
 
8.2 Resultat- steg 2 
Vi har även här rättat barnens stavfel men väljer att behålla meningsbyggnadsfel etc. Detta 
pga. att vi vill skildra barnens berättelser så likvärdigt originalet som möjligt. Pga. 
utrymmesskäl väljer vi att till viss del korta ner berättelserna. Barnen har helt fritt fått 
reflektera och berätta om hur de upplever stress. Detta gjorde barnen fyra dagar efter vår 
undersökning och efter att klassen tillsammans med klassläraren diskuterat begreppet stress. 
Denna resultatsdel domineras av barnens reflektioner. Det är ett medvetet val då vi tycker att 
deras reflektioner är så talande. Vi vill att vår uppsats skall genomsyras av barnens tankar och 
inte av vuxnas bedömning av deras reflektioner. Precis som i resultatsdel 1, upplever barnen 
deras överfyllda almanacka som en stressor. Flera av barnen skriver att de har för mycket att 
göra på samma gång och att det i sin tur skapar stress. För mycket läxor och stress till div. 
fritidsaktiviteter är återkommande stressorer som nämns. Ett av barnen svarar följande; 
 
Stress för mig är när jag har mycket läxor. För jag vet inte hur jag ska hinna med för att jag 
har bandy, fotboll och orientering. När jag känner mig stressad och jag tycker att det blir för 
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mycket får jag migrän. Stress är när jag slutar kvart över två och ska träna bandy kvart i fyra. 
När man är stressad får man ont i magen, sura uppstötningar som kallas magkatarr. En 
brännande känsla. 
 
Nyss redovisade svar avspeglar flera av barnens svar som skriver att stress är när de har 
mycket att göra. Währborg (2002) skriver att barn som känner oro eller inte har kontroll över 
sin situation reagerar med stress. När är gränsen nådd? När har ett barn tillräckligt att göra för 
att känna att den bemästrar och har kontroll över sin tillvaro? Westlund (1996) skriver om 
barn som inte klarar av tidspress och att barn får kämpa för rätten till egen tid. Är det vi vuxna 
som stressar våra barn och fyller deras almanacka till bredden eller är det barnen som växer 
upp i en kultur där många saker att göra är en självklarhet?  I Emile skriver Rousseau flera 
gånger om att barn behöver tillåtas den tid som det behövs för att de skall utvecklas och att 
alla har sin egen inlärnings- och utvecklingsrytm. Westlund fortsätter med att säga att det är 
bråttom i skolan idag och hon undrar var den fria tid är som eleverna kan använda till 
reflektion om sitt eget lärande. Helt klart är i alla fall enligt oss, att resultaten visar att barnen 
inte mäktar med alla läxor, fritidsaktiviteter, och ständigt får jaga för att inte spräcka sitt 
schema. Flera exempel på barnens pressande schema följer nedan; 
 
Jag blir stressad när jag går till skolan. Förr blev jag stressad på tisdagarna för då hade jag 
bandy och spelning på samma dag med 45 minuters mellanrum fast nu har vi bytt dag för 
spelningen. För det mesta är jag inte stressad men det kan hända och då blir jag snurrig i 
huvudet. 
 
Jag tycker att stress är när man kommer försent till något eller när man jag inte har mycket 
tid och har mycket att göra. Jag blir mer stressad hemma än i skolan. Jag tror det beror på 
att jag har mycket mer att göra hemma med läxor och bandyträningar och så vill jag vara 
med kompisar. 
 
Jag blir stressad av när det är ungefär två dagar kvar tills läxan ska vara inlämnad i skolan. 
Ibland har jag mycket att göra dessa dagar får då kanske göra dem sent på kvällen. Passa 
tider blir jag också stressad av. 
 
Arnold (1990) betonar att många av de stressymptom som är relaterade till skolan rör oro. I 
vårt resultat ser vi att barnen känner oro inför bl.a. hur de skall hinna med att göra flera saker 
på en begränsad tid. 
 
Stress är t.ex. när man har många saker att göra på en gång och har så lite tid. Jag kan få ont 
i magen och ibland få huvudvärk. Jag kan bli stressad om jag har försovit mig och är nära på 
att komma försent till bussen. Man kan också bli stressad om någon står och väntar på att 
man ska göra en sak eller någon står och stirrar 
 
Att tiden är en dominerande stressor råder inget tvivel om. Majoriteten av barnen nämner i 
sina reflektioner om stress att de känner sig stressade av att de inte hinner med. Flera av de 
tillfrågade skriver även här att morgonen är en stressfylld stund. Barnen känner sig stressade 
av att de vaknar sent och har kort tid på sig att göra sig i ordning. Orden skynda och bråttom 
är även här återkommande ord. Ett av barnen svarade följande; 
 
Jag tycker att stress är när man har bråttom eller när man har en tid att passa men man har 
inte så mycket tid på sig. Jag brukar mest stressa på morgonen när jag ska upp, klä på mig, 
borsta tänderna och håret, sedan äta frukost och hämta xx (en klasskamrat, författarnas 
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anmärkning). När jag har det stressigt får jag ont i magen. En del får ont i huvudet eller 
något liknande. Jag gillar inte att stressa men när min mamma väcker mig 07.15 och skolan 
börjar 08.15 så får jag bråttom. 
 
Tydligt är också att vi vuxna har lärt barn att det är ofint att inte passa sina tider. Att missa en 
tid eller att komma försent anses ohyfsat i vårt samhälle. Westlund (1996) pekar på att för 
många människor i dagens samhälle har tiden ett högt värde. Ett av barnen gav följande 
reflektion på stress;  
 
Jag blir stressad av när vi åker till bandyn försent och när jag går till skolan försent. Jag 
tycker inte om att missa tider. När jag blir stressad får jag ont i huvudet och svårt att tänka 
och ibland blir jag till och med irriterad och arg. Jag tycker inte om när någon tjatar på mig 
att jag ska göra någonting fort. För då får jag svårt att tänka. 
 
Flera av barnen beskriver även här att matsalen är en stressfylld miljö och att de önskar längre 
tid på sig att äta. Vi tolkar flera av resultaten med att barnen upplever sig stressade redan 
innan de går in i matsalen. Detta gör vi pga. som redan redovisats i första resultatsdelen (steg 
1), har barnen lämnat matsalen redan innan den tid de har på sig är slut. Hur kan så många av 
de tillfrågade uppleva att mattiden är för kort när de inte utnyttjar den tid de har? 
 
Jag tycker att det är stressigt i maten i skolan för vi har så lite mattid, 20 minuter är inte 
mycket om man vill äta några knäckebröd efter maten. Stress är när man har mycket att göra 
på kort tid. När jag är stressad är jag pirrig i magen och lite snurrig. Jag vet inte vilket grej 
jag ska börja med. 
 
Något som enligt oss kan utläsas tydligare i resultatsdel 2 är att flera av barnen känner sig 
stressade när de måste välja mellan olika saker. Vi diskuterar detta med klassläraren som 
menade att skolan idag arbetar för att barnen själva ska få påverka sina studier. Därmed ställs 
de också inför fler ställningstagande där de själva måste välja vad som är viktigt att göra för 
dem. Dagens skolplan uppmuntrar undervisningen till att låta barnen själva få vara med och 
påverka sitt schema och vilket ämne de behöver lägga ner mer tid på. Är det så att vi i allt för 
tidig ålder tvingar barn till ställningstagande de egentligen inte är mogna för? Ingen av de 
tillfrågade barnen nämner vad de menar med att ha många saker att göra, helt tydligt är i alla 
fall (enligt författarna) att barnen anser sig ha för många saker att göra. Är ett barn i åk 4 
moget till alla dessa valmöjligheter läroplanen uppmuntrar till genom att ge barn friheten att 
själva vara med och påverka sina studier? Eller är det så att barn får större valfrihet än de 
klarar av? Nedan följer några citat från barnens reflektionsböcker; 
 
Situationer jag blir stressad i kan till exempel vara efter idrotten på tisdagar. Vi har ungefär 
10 minuter på oss att byta om och duscha. Det tycker jag är stressigt. Något annat som är 
stressande är när vi har prov i skolan och det snart är rast fast jag har mycket kvar. Ibland 
när jag ska välja mellan två olika saker och inte kan bestämma mig, det är också en sak jag 
blir stressad av. 
 
Jag kan bli stressad när jag ska göra många saker på samma gång. Jag kan också bli 
stressad när jag inte hinner med allting, och glömmer bort det jag ska göra. Stress för mig 
innebär att man ska hinna med mycket på lite tid. För att inte bli stressad kan man antingen 
läsa, eller göra något lugnande som att lyssna på musik. Man kan också fråga någon vuxen 
om man kan bli masserad. 
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I barnens berättelser i reflektionsböckerna går det också tydligt att utläsa fysiologiska 
reaktioner barnen upplever vid stress. I majoriteten av svaren beskriver barnen deras 
reaktioner och precis som vi redan redovisat i första resultatsdelen kan barnen sätta ord på hur 
deras kroppar reagerar vid stress. Även här är magont och huvudvärk de dominerande 
effekterna av stress. 
 
När jag blir stressad får jag ont i magen eller huvudet. Jag kan bli stressad till skolan ibland 
och när jag ska gå upp på morgonen när mamma säger att jag ska ligga kvar i sängen men 
jag kan inte ligga kvar i sängen när jag är klarvaken. Ibland när jag ska gå till fotbollen och 
det är fem minuter kvar då blir det stressigt. Jag borde göra saker i tid och inte skjuta fram 
saker och inte stressa. 
 
Stress för mig är när man har mycket att göra och måste komma i tid till något. Man kan få 
ont i magen, trött, svårt att sova, ibland kan jag ha svårt att sova för att jag tror att jag inte 
kan läxorna ordentligt eller att jag tror att jag ska försova mig. Det kan vara stressigt i 
skolan som när det är god mat i skolan för då vill man äta mycket. 
 
Stress betyder att man har mycket att göra på samma gång och att man har bråttom att göra 
sakerna. Jag blir rätt så mycket stressad på morgonen, för då blir jag orolig att jag ska missa 
bussen till skolan. När man är stressad kan man få ont i magen och huvudet och man kan 
känna sig trött. När jag blir stressad får jag ont i magen. Mycket stress är inte bra! 
 
Selye (1978) anser att i reaktionsfasen kan individen göra motstånd antingen genom att ta upp 
kampen med stressfaktor, fly från den eller strunta i den. När det gäller den fysiska stressen så 
väljer kroppen ett av sätten. Men när det gäller den känslomässiga stressen kan människan 
mer aktivt vara med och påverka strategi. Vi anser därför att det är mycket viktigt att göra 
barn uppmärksamma på sin egen stress och hjälpa dem att finna bra strategier att handskas 
med stressen.  
 
Stress är som en stor klump i halsen. Den kommer fram när man gör något som att springa 
t.ex. Jag blir stressad när jag gråter eller när något krånglar. Stress uppkommer när man gör 
något som är jobbigt eller ska gå snabbt. Då går hjärtat fortare och man andas snabbare. 
När det händer hinner kroppen inte ta tillvara tillräckligt mycket syra och då blir man yr. 
 
Intressant är då de flesta barn i vår undersökning säger att de relativt ofta upplever sig 
stressade, så finns det några barn som uttrycker en annan åsikt. Ett barn säger att det nästan 
aldrig känner sig stressad och ett par av barnen uppger att de sällan känner sig stressade. Det 
är positivt och glädjande att höra dessa åsikter. Precis som Ellneby (1999) anser att det är 
viktigt att förstå vad som kan vara orsaker till stress, så delar vi hennes uppfattning att det är 
viktigt att ta fasta på de positiva faktorerna. Det är angeläget att inte bara stirra sig blind på 
dem som mår dåligt. De barn som uppger att de inte känner sig stressade har mycket att lära 
oss. Genom att finna de faktorer som gör att de ”står emot” stressen på ett positivt sätt kan vi 
förhoppningsvis hitta vägar fylla på med goda faktorer i barns liv. 
 
Jag känner mig nästan aldrig stressad. Jag försöker vara ute i god tid, jag vill vara säker på 
vad jag ska göra. Vi stressar inte mycket i våran familj. Jag blir stressad när jag tror att jag 
ska komma försent till något. Lunchen i skolan önskar jag att man kunde sitta och prata mer 
med sina kompisar. Det skulle vara roligt och inte så stressigt. Jag känner mig stressad och 
rädd när det är bråk och slagsmål, som det varit i skolan ibland. 
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Barnet som i sin berättelse ovan nämner att de inte stressar så mycket hemma i familjen, berör 
Arnolds (1990) åsikt att det finns en rad olika saker som påverkar barnets förmåga att bemöta 
alla krav som de utsätts för. Familjens kultur, förväntningar och normer kan spela roll för hur 
barnet reagerar i bl.a. skolmiljön. Elkind (1981) betonar att inte alla barn som går i skolan och 
utsätts för stress reagerar negativt. Han uttrycker att tvärtom verkar det finnas många barn 
som trivs med exempelvis de studiekrav de ställs inför i skolan. 
 
Jag är inte stressad speciellt mycket. Men när jag är det är det oftast för att jag skyndar mig 
till något, till exempel när jag går till skolan i sista minuten. Stress beror mycket på att tiden 
finns. Om tiden inte fanns skulle man kunna leva lättare och kunna sluta stressa. När jag är 
stressad känns det oftast i huvudet och hjärtat bankar som en hammare i kroppen. 
 
Jag blir sällan stressad men när jag blir det klappar hjärtat lite fortare och ibland kan jag få 
lite svårt att tänka. När man blir stressad ska man försöka andas djupt och långsamma 
andetag och försöka ta det lite lugnt. Jag kan bli stressad när jag måste skynda om man bara 
har en kvart på sig att klä på sig då blir jag stressad. 
 
Det är inte stressen i sig självt som bestämmer hur individen reagerar på stressen utan den 
individuella upplevelsen (Ellneby, 1999). 
 
Vi upplever stress olika. Stressad kan man vara av olika saker som när man ska åka dit man 
inte varit förut. Det kan också vara när det blir bråk för att man inte vet problemet. Då man 
ska skriva och det inte blir tillräckligt fint. 
 
Några av barnen svarade också tydligt att de känner stress när den kliver ut ur sin 
trygghetszon. Precis som Währborg skriver har även barn behov av att känna sig trygga och 
veta vad som komma skall. Barn behöver känna att de har kontroll över sin tillvaro och vet 
vad den ska göra. Hindrar alla dessa val barn ställs inför idag att ha kontroll över sin tillvaro? 
Vi tolkar resultatet med att barn blir stressade av att inte veta. Ett exempel följer nedan; 
 
Vi upplever stress olika. Stressad kan man vara av olika saker som när man ska åka dit man 
inte varit förut. Det kan också vara när det blir bråk för att man inte vet problemet. Då man 
ska skriva och det inte blir tillräckligt fint. 
 
Flera barn har också skrivit i sina reflektionsböcker om deras sömnbrist relaterat till stress. 
Precis som Währborgs tidigare forskning visar så är det just oro som orsakar sömnproblem 
hos barn. Precis som vi vuxna behöver barn vara avslappnade för att få den kvalitetssömn som 
de behöver. Resultatet visar åter igen tydligt att barns överfyllda almanacka och jakt efter tid 
skapar sömnproblem. Ett av barnen skrev: 
 
Stress är när man är jäktad på grund av någonting. Stress kan orsaka problem med att sova 
på kvällarna. Man kan också bli stressad om man har för många fritidsaktiviteter. Om jag är 
stressad så struntar jag i allt annat och går bara och tar en bok och läser. Då slappnar jag 
av. Om en vuxen är stressad och deras hjärtan slår för fort kan deras hjärtan bara stängas av 
och då dör de. 
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9.Diskussion  
9.1 Metoddiskussion 
Vi anser att vår valda metod har fungerat bra. Styrkorna med metoden är för det första, att vi 
vid det 1.a steget själva mötte barnen och fick höra deras egna ord. För det andra så menar vi 
genom att få barnens spontana tankar nedskrivna och sedan få ta del av deras reflektioner 
några dagar senare i steg 2 (reflektionsböckerna), får vårt resultat ett extra djup. Detta grundar 
vi delvis i det som Doverborg och Pramling (1985) framhåller som en fördel med att samtala 
med barn i grupp. De menar att barns kan få nya tankar och frågor genom att lyssna till sina 
kamraters frågor och svar. När man gör undersökningar med barn är validiteten alltid extra 
komplicerad att bedöma jämfört med undersökningar med vuxna. Vi är medvetna om att barn 
lever i en värld full med tankar och föreställningar och inte alltid skiljer på verklighet och 
fantasi. Detta kan påverka vårt resultat med att barnen inte svarat utifrån sina egna tankar och 
upplevelser utan kan vara påverkade av omgivningen. Dels genom att de fått färdiga svar om 
stress av sina föräldrar men också av att de skrivit ned sådant de hört från sina klasskamrater. 
Barn vill också ofta hjälpa till och det finns en risk att barnen i vår undersökning givit oss de 
svar barnen tror vi (författarna) önskar få. Vi kan inte vara säkra på att barnen enbart har 
redovisat sina egna tankar och ord och att de verkligen själva upplevt det som de beskriver. 
Då barnen fick några dagar på sig att reflektera över ämnet (mellan steg 1 och steg 2) finns 
risken att de samlat på sig information och har haft svårt i steg 2 att skilja på vad som är deras 
egna tankar och upplevelser och vad som är andras ord. Våra svar skiljer sig dock inte 
markant mellan våra 2 undersökningar vilket gör att vi ändå väljer att lägga stor vikt vid 
barnens svar med en viss kritisk eftertanke. 
  
Efter vårt första besök uttryckte barnen (enligt klassläraren) ett stort behov av att fortsätta tala 
om stress. Detta tolkar vi med att de tankar som väckts hos barnen i steg 1 kan visa tecken på 
att de beskrivna tankarna kom från barnen själva. I och med att de fick tillfälle att skriva om 
sina funderingar i sina reflektionsböcker så gav det också utrymme för vidareutveckling av 
deras tankar. Vi är även mycket nöjda med den goda kontakt vi fick med barnen under de 
timmar vi var på skolan. Rummet låg som vi tidigare berättat lite avsides så vi blev inte 
avbrutna under tiden vi var där. Inte heller fanns där fönster så barnen riskerade inte att bli 
distraherade av skolkamrater eller personal utanför. Det var heller ingen annan vuxen 
närvarande som kunde påverka barnens tankar. 
 
Vi kan i efterhand fundera på om det inte hade varit lättare att lyfta fram tydliga kategorier 
(områden) i vår resultatsdel om barnen fått ett antal mer strukturerade frågor. Svaret på den 
frågan är förmodligen ja. Men eftersom vi inte ville riskera att påverka barnen med riktningen 
på våra frågor ser vi ändå att den metod vi använde svarade upp mot vårt syfte. 
 
Vi resonerar också om resultatet hade sett annorlunda ut om vi inte talat med barnen i grupp, 
utan istället valt enskilda intervjuer. De finns flera mekanismer som styr hur en grupp 
fungerar, det är vi medvetna om. Det är viktigt att se till att alla barn får komma till tals. 
Risken finns att de som är pratglada tar över och att de barn som är blyga lätt drar sig undan. 
Vi såg tendenserna att vissa barn pratade mer än andra och det gjorde att en del barn inte 
riktigt hann komma till tals lika mycket. Men vi menar att vårt metodval, som delvis bestod i 
att alla barn enskilt fick skriva ner sina tankar, gjorde så att alla individer fick uttrycka vad de 
tänkte. Även om alla inte rent muntligt tog samma utrymme. 
 
 
9.2 Resultatdiskussion 



35

 

Genom att fokusera på barns upplevda tankar och reflektioner kring stress anser vi att vi har 
fått svar på våra frågeställningar och vårt syfte. Efter att vi sammanfattat vår resultatsdel inser 
vi att vi bara berört en liten del av ett omfattande område. Vi har endast varit i kontakt med en 
liten grupp av barn men anser ändå att det är viktigt att ta dessa barns tankar och upplevelser 
på allvar. Barnens reflektioner kring stress överensstämmer också med vad den senaste tidens 
forskning beskrivit.  
 
Vi tänker på Piagets åsikter om att barns förståelse av tid och rum blir mer säkert i och med 
den konkret operationella perioden. Barnen har nu förmågan att tänka i framtidstermer och det 
kan enligt oss vara en bidragande orsak till att barnen börjar uppleva stress, de kan känna sig 
jagade av aktiviteter som ligger längre fram i tiden. Vi resonerar kring om det är redan i denna 
period som vissa människor till viss del mister förmågan att leva i nuet. 
 
 
9.2.1 Tid som en stressor 
Vårt resultat visar att de flesta av de tillfrågade barnen anser att just tiden är den dominerande 
stressorn. Barnen skriver att de upplever sig stressade av alla dessa tider de har att passa och 
att klockan är ett stressmoment. En viktig del enligt oss är att ta hänsyn till i denna diskussion 
om barns upplevelse av stress, är om det är barnen som stressar upp sig eller om det är vi 
vuxna som stressar våra barn? Vi (författarna) diskuterade hur det var när vi växte upp för 20 
år sedan och var i 10-års åldern. Vi är båda helt eniga om att vi inte upplevde tiden som en 
stressor och att tid för lugn och ro var en naturlig del i vår vardag. Vi tror inte tror att barn 
föds stressade utan att det är vi vuxna som stressar våra barn genom att pressa både sina egna 
och sina barns tidsscheman. För att förstärka vårt påstående vill vi hänvisa till ett av de barn 
som i vår undersökning nämner att den nästan aldrig känner sig stressad. Meningen efter 
skriver barnet att de stressar nästan aldrig i familjen. Om barnet har föräldrar som inte stressar 
ökar chanserna att även barnet har högre känsla av lugn och ro. 
 
 
9.2.2 Fritid och lek 
Ingen av de tillfrågade nämner sina fritidssysselsättningar som avkopplande eller 
stimulerande, utan alla berör fritidsaktiviteter som en stressor, att hinna med. Är det så att 
barn inte bemästrar att ansvara över sina egna begränsningar och att vi vuxna tror att barn 
skall vara sysselsatta med diverse aktiviteter för att anses lyckade? Ett av de tillfrågade barnen 
skriver i sin reflektionsbok att det inte vet hur det ska hinna med både fotboll, bandy och 
orientering. Hur många fritidsaktiviteter är sunt att ägna sig år för en 10-åring? Helt klart visar 
vårt resultat att dagens 10-åringar anser sig överstimulerade och har svårt att hinna med allt 
det ska göra. Fritidsaktiviteter ses inte som påfyllning av lugn och ro utan som ytterligare ett 
stressmoment, att skynda. Ellneby (1999) skriver i sin bok om att ett stort antal barn idag har 
en överfylld almanacka. Många barn redogör för att stressfyllda situationer uppkommer när de 
har många saker att göra. Ellneby skriver också om överkrav på fritidsaktiviteter. Vi menar att 
det är angeläget att barn och vuxna diskuterar detta. Vilka aktiviteter vill barnet verkligen 
hålla på med? Är det några aktiviteter som inte känns betydelsefulla och kanske rent av barnet 
inte alls vill utöva? En sådan här diskussion kan förhoppningsvis göra både barn och de vuxna 
i deras omgivning medvetna om varandras tankar kring vad som känns viktigt. 
 
Om barn inte upplever en känsla av att de mäktar med sina fritidssysselsättningar och att de 
bara är stressmoment, vad är då fritidsaktiviteter? Ses aktiviteterna som vald fritid eller som 
ett arbete? När vi diskuterar denna fråga med varandra undrar vi om barn idag har tid till att 
ha tråkigt? Vi är av den tron att när ett barn har tråkigt så uppmuntras det till att själv tänka ut 
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vad det vill göra och därmed använda sin kreativitet. Om ett barn är överstimulerat med 
aktiviteter tror vi att risken finns att barnet själv inte hinner reflektera över vad det verkligen 
vill ägna sig åt. I våra ögon sett, borde fritidsaktiviteter ses som lek och därmed något som 
barnen ser fram mot och inte som vårt resultat visar – ett stressmoment att hinna med. Om 
barn inte ser sina fritidsaktiviteter som lek, när ägnar sig då barnen åt att just leka? Elkind 
(1984) skriver att han beklagar att insikten om lekens värde är så låg i vårt stressade samhälle 
och att tillfällena till lek blir allt färre. Kan det vara så, att barn som är överstimulerade tappar 
glädjen i sina aktiviteter och därmed lekfullheten? Vi tror att barn går miste om sin spontana 
förmåga till lek om de alltid erbjuds aktiviteter och inte själva får hitta på sina egna lekar. Vi 
delar Elkinds tro att leken kan vara ett sätt för naturen att ta hand om människors stress. Vi 
finner att det är väsentligt  att barnen får tid till att leka och att de får göra det utan för stor 
inblandning av vuxna.  
 
Här borde föreningslivet i samverkan med skolan arbeta för ett större samarbete och betona 
lek framför prestationer. Är det viktigast vad ett barn presterar, eller barnets delaktighet som 
räknas? 
 
En annan tanke som väckts hos oss är att om barn känner sig stressade redan som 10-åringar, 
borde det då bli en naturlig del i deras liv, att just stressa. Hur kommer då utvecklingen att se 
ut för dem i sitt åldrande om stress är en naturlig del i vardagen? Många av de barn som varit 
med i undersökningen redogjorde tydligt över hur stress påverkar kroppen. Ett barn skrev att 
stress kan leda till magkatarr som är en brännande känsla. Har verkligen en 10-åring upplevt 
detta eller är det den bild föräldrar ger sina barn? Att barn tar efter de vuxnas värld råder inget 
tvivel om. Nicorette hade för några år sedan klätt reklampelare runt om i landet med texten: 
”barn gör inte som du säger, barn gör som du gör” vilket vi vill påstå är en viktig insikt för oss 
vuxna att bära. Om inte vi vuxna slutar med att stressa i vår vardag, hur ska vi då få barnen till 
att inte stressa? Barn härmar och tar efter vuxna i sin omgivning och vi kan inte välja ut bara 
de ”nyttiga” bitarna som vi önskar att barn tar till sig.  
 
Även om vår undersökning främst är riktad till skolmiljö anser vi att barnets upplevda stress 
berör samtliga arenor ett barn vistas i. Vår undersökning visar tydligt att flera av barnen 
känner sig stressade redan innan de går till skolan och att fritiden också är stressfylld. Barnen 
uppger en rad olika faktorer i skolmiljön som påverkar dem och skapar stress så som 
matsalsmiljö, ombyte till gymnastik, att hinna med alla läxor etc. Vår tolkning av det nyss 
nämnda är att om barnen hela tiden omges av stress så, löper de risk att hamna i en negativ 
spiral. Barnen sitter i skolan och känner sig stressade av det som skall ske när de lämnar 
skolan och när de inte är i skolan känner de sig stressade av de uppgifter de har till nästa 
skoldag. Vi kopplar till Piaget (1951) och hans teori om att individen hela tiden försöker 
anpassa sig till sin omgivande miljö.  
 
 
9.2.3 Barns behov av kontroll 
Tidigare forskning av Hardcastle Stanford och Yamamoto (2001) och även Währborg (2002), 
visar att barn är behov av att känna kontroll över sin tillvaro. Vårt resultat visar också att barn 
blir stressade av att inte känna kontroll. Barnen uppger att de blir stressade i skolan när de ska 
göra val och har många saker att välja mellan. Vi vill påstå att det här skapar upplevd stress 
hos barn. När ett barn har för många saker att välja mellan tappar den kontrollen över sin 
situation och går därmed miste om som tidigare forskning visat; kontroll. Vi är av den 
övertygelsen att ett barn vill ha klara och tydliga arbetsramar att jobba efter för att känna sig 
trygg och säker över sin tillvaro. Vi vill dock klargöra att vi inte uppmuntrar till att ta bort 
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barnens inflytande över sitt eget arbete, men vi anser det viktigt att begränsa antalet val för 
barnen. Anledningen till att vi är för en begränsning är att vårt resultat visar att för många 
olika val kan upplevas som stressande för barnen. 
 
Skolan och läroplanen uppmuntrar idag till att låta barnen själva få vara med och påverka sitt 
schema. Barnen i vår undersökning får exempelvis olika uppgifter av sin klasslärare som de 
sedan själva får ansvara för och planera in när de ska göra vad. Kan det vara så, att den fria 
läroplanen som råder idag inte är anpassad till yngre barn? Barn behöver känna trygghet och 
har behov av kontroll vilket vi anser blir svårt att uppfylla när barn får för vida tyglar. Vår 
erfarenhet är att barn saknar kunskap till att värdera sina egna kunskaper och har svårt att 
förstå vad som är realistiskt att mäkta med. Vi är för nytänkande och nyskapande, men är av 
den tron att skolan ändå måste styra barnens arbete mer för att barnen ska få känslan av 
trygghet och begriplighet över sin tillvaro och därmed undvika stressmoment. 
 
Att barn också blir stressade av att inte veta vad som komma skall framkommer också i andra 
sammanhang i vår undersökning. Flera barn skriver att de blir stressade när de ska åka bort 
någonstans där de inte har varit förut. Barns upplevda stress av att inte kunna läxorna är ett 
annat exempel på brist av kontroll.  
 
McEachron (i Hardcastle Stanford & Yamamoto, 2001) betonar att lärarens roll i skolan är 
mycket viktig. I många fall träffar barnen sina lärare fler timmar i veckan än vad de träffar 
sina föräldrar. Vår åsikt är därför att det är angeläget att politiker prioriterar resurser till 
skolan så att lärarna har utrymme och ork till att engagera sig i barnen. I dagsläget är det 
vanligt förekommande med nedskärningar inom skolans värld. Detta generar i bl. a. att 
barngrupperna blir allt större och en lärares uppmärksamhet ska räcka till fler barn. Vi anser 
att läraryrket borde få högre status eftersom läraren till stor del fostrar morgondagens vuxna. 
Enligt McEachron har läraren stort inflytande på hur barn ser på sig själva och andra. 
 
 
9.2.4 Fysikaliska reaktioner 
Något som förvånat oss under vår sammanställning av resultatet är 10-åringarnas medvetenhet 
över vad stress får för fysikaliska reaktioner. Flertalet av barnen sätter ord på kroppens 
reaktioner, ex. huvudvärk, illamående, svårt att tänka, hjärtklappning etc. Detta är enligt oss 
ytterligare ett tecken på att stress är en naturlig del i barnens uppväxt. Vi är medvetna om att 
barn tar efter vuxna och att det likväl kan vara föräldrarnas ord som barnet snappat upp. Men 
med tanke på hur ordagrant och inlevelselikt barnen beskrivit hur de upplever stress vågar vi 
ändå påstå att det är barnens upplevda reaktioner av stress som de beskrivit. Ett av barnen 
nämner att det blöder näsblod när det stressar och ett annat att hjärtat bankar hårt. Vi är av den 
åsikten att detta måste upplevas för att som 10-åring kunna koppla samman det med stress. 
 
 
9.2.5 Buller 
Många av de tillfrågade barnen beskriver matsalen som en klar stressor. Efter samtal med 
klassläraren om vårt resultat påstår läraren att barnen har 20 minuter på sig att äta och i de 
flesta fall har samtliga barn avslutat sin måltid och lämnat matsalen innan dessa 20 minuter är 
passerade. Är det den höga ljudnivån som är den egentliga orsaken till att barnen upplever 
stress i matsalen? Både Währborg (2002) och Ellneby (1999) beskriver i sin forskning att 
buller, som hög ljudnivå, framkallar stress hos barn. Vi är av den starka tron att slammer med 
tallrikar, karotter, bestick, högre röstläge etc. är den egentliga orsaken till barns upplevda 
stress i matsalen. Många av de tillfrågade barnen nämner under fråga 2 (i undersökning 1) att 
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de önskade att skolan kunde se till att de hade längre tid på sig att äta. Eftersom inte barnen 
utnyttjar den tid de redan har anser vi att förändringen borde vara att åstadkomma en lugnare 
och tystare matsalsmiljö. Matsalen på den skola som vi undersökt består av en större sal där 
samtliga barn äter. Hur skulle mattiden upplevas om barnen fick äta i mindre rum och i en 
betydligt tystare miljö? 
 
Ellneby skriver att barn som växt upp de senaste 20 åren har vuxit upp i en värld fylld av ljud. 
Se bara hur det ser ut idag; i hissar spelas musik, i telefonköer får man lyssna på musik, 
varuhusen spelar musik osv. Överallt där vi vistas fylls vi med ljud, vissa behagligare än 
andra. Vart har då tystnaden tagit vägen? Währborg skriver att buller har indirekt påverkan på 
en rad andra funktioner som sömn, problemlösning, minne mm. Den höga ljudnivån hindrar 
också människors inlärningstillfällen och möjlighet till reflektion. Ett barn svarade i vår 
undersökning att den blev stressad av vår musik som var en avslappningsskiva. Är våra öron 
så vana vid ljud att själva tystnaden stressar oss för att det är obekant?  
 
 
9.2.6 Sömn 
Sömnbrist spelar en mycket stor roll för utveckling av stress och stressrelaterade sjukdomar 
(Währborg, 2002). Vår uppfattning är att eftersom forskning visat att tillräckligt med god 
sömn kan motverka stress så borde barnen få hjälp av sin omgivning att få ordentligt med 
sömn. När de blir äldre kan de förhoppningsvis själva se till att de får de timmar sömn som de 
själva mår gott av. Mer än hälften av de tillfrågade barnen skriver att stressen uppkommer 
redan när de vaknar pga. att de har för lite tid på sig på morgonen. Vår fundering är om det är 
den massmedia som TV och Internet som håller barnen vakna längre och därmed medför 
sömnbrist. Hur ser en kväll ut i en familj i dagens moderna kultur? Kan det vara så att barnen 
avslutar sina kvällar framför TV: n och har därmed inte tid för avkoppling och nedvarvning i 
den betydelsen som alla människor är i behov av. Att se på TV är kanske att varva ner för 
några, men hur mycket reflekterar ett barn över sin gångna dag framför TV: n? Hur vanligt är 
det att föräldrar har tid att läsa en godnattsaga för sina barn idag? Vi tror att sagostunden på 
kvällen kan ha en ro givandeinverkan. 
 
Några av barnen uppger också att de har svårt att sova pga. att de känner stress inför 
morgondagen. Resultatet visar att barnen själva är medvetna om att de sover för lite men gör 
ändå ingen förändring genom att lägga sig tidigare etc. Är det så att barnen har för vida ramar 
och att det är vi vuxna som borde sätta tydligare gränser och ta ansvar över att barnen kommer 
i säng i tid? Vi har svårt att tro att en 10-åring själv kan ansvara över sitt sömnbehov och 
bestämma när det är dags att gå och lägga sig. 
 
Flera barn nämner också att de vill börja senare. Åter igen vill vi koppla detta till sömnbrist. 
Om barnen hade känt sig utvilade är vår slutsats att de inte skulle känna samma behov av att 
börja skolan senare. Vi anser att det skulle vara intressant att fördjupa sig i hur barnen skulle 
uppleva sin morgon om de fick 20 minuter till på sig. Skulle morgonen fortfarande upplevas 
stressig eller skulle barnen använda tiden till annat som gjorde att stressen fanns där i alla 
fall? Önskemålet skulle förstås vara att barnen använde tiden till avslappning! Ett förslag är 
att skoldagen börjar med tio minuter gemensam träning i avslappning. 
 
 
9.3 Vad vi har  att lära av vårt resultat 
Barn stressas av att hela tiden skynda och jaga tiden. Barnen i vår undersökning arbetar 
regelbundet med reflektionsbok vilket vi anser fler skolor skulle kunna ta efter. Genom att ge 
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barnen tid till att reflektera uppmuntras också barnen till att bli medvetna över sitt beteende. 
Därmed tror vi också att barnen skulle bli närvarande i nuet istället som vårt resultat visar; 
jaga in i framtiden. Vi anser också att skapandet av en aktiv och lekfull skolgård är mycket 
betydelsefull. Barnen på den skola där vi gjort undersökningen har själva tagit aktiv del i 
utformandet av skolgården. Det borde te sig självklart att barnens önskemål tas i beaktning 
när det gäller deras egen lek och arbetsmiljö. McEachron (i Hardcastle Stanford & Yamamoto 
2001) betonar betydelsen av att vuxna verkligen försöker se världen genom barnens ögon. Vi 
tänker på Astrid Lindgrens värld, där allt har anpassats till barnens behov. Exempelvis så är 
dörrhandtagen placerade i lämplig höjd och toaletterna är lägre. Vad vill vi säga med detta? 
Om vi verkligen vill finna lösningar på de behov barnen har så måste vi vuxna verkligen sätta 
oss in i hur barnen uppfattar sin omvärld. Vi anser att om barnen inte blir förstådda ökar 
risken att de upplever stress. 
 
Vi hoppas att barnen får gehör för de förslag de gett till vad skolan kan göra för att de skall 
känna sig mindre stressade. Precis som vi sagt är det också angeläget att ta vara på de positiva 
faktorerna i skolmiljön och utveckla dem ytterligare. 
 
Vi vill också tala för de goda effekterna som massage har. Uvnäs Mobergs (2000) forskning 
om beröring och den betydelse som det har för barns hälsa. Oxytocinets välgörande inverkan 
bör vi verkligen utnyttja som ett redskap för att hindra att stressen får skadliga effekter. Vi 
delar också den uppfattning som ofta hörs i dag: att barn som masserar varandra inte slår 
varandra. Massagen behöver inte vara komplicerad för att ge gott resultat och vi tycker att 
skolorna borde föra in det som en naturlig del av skoldagen. 
 
Som redan nämnts, handlar den mesta forskningen som genomförts på barn om deras 
fysikaliska reaktioner. Stress har ofta redan uppkommit och man försöker spåra tillbaka i 
tiden vad det är som skapat stress hos barnet. Vi är av den bestämda åsikten att den fortsatta 
forskningen borde kompletteras med undersökningar om barns upplevelser. Vi hoppas dock 
att vår uppsats kan vara ett avstamp för vidare forskning inom området och att samhället allt 
oftare i framtiden får ta del av barns tankar istället för bara vad ett blodprov visar. Givetvis är 
det ett bra komplement, men det vi känner och upplever är enligt oss mycket betydelsefullt. 
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