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Abstract 

This study aimed to investigate whether young children between the ages of 1-3 experience 

stress as a result of larger class sizes and the manner in which to mitigate this stress. I have 

also investigated whether educators may induce stress in children and generally whether 

stress amongst adults is transferrable to children. I propose the following questions: How do 

educators perceive stress in children's groups? How do children react to stress? How to 

prevent stress in preschool children? 

This study is based on a qualitative method with semi-structured interviews and 

participant observations. My theoretical approach to this study is the sociocultural 

perspective. 

The literature points to the fact that various stress-related situations and unstable 

relationships in preschool can contribute to the stress levels of children. Interviews and 

observational studies have found that there is a positive relationship between classroom size 

and stress among children. Classroom sizes lead to stressed teachers, less time devoted to 

each individual child, loud noises in the children's groups, fewer staff as well as less space 

for children to play and move around in. These are only some of the burdens of larger 

classroom sizes. In addition, the investigation showed that for children who do not speak, 

upon interaction they tended to mimic their educator’s stressful behaviour and thus felt 

stressed themselves. The educator’s stressful behaviour very strongly influenced the stress 

levels of all of the children in the group. 

Teachers had strategies to prevent and manage stress in kindergarten but also suggested 

organizational changes to divide the children more frequently into small groups, to adapt the 

physical environment to accommodate for a larger group of children and to give children 

more time in the dining room. 
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1 Inledning och bakgrund 1 

Under min verksamhetsförlagda utbildning på förskolor har jag upplevt att begreppet stress 2 

ofta nämns bland pedagogerna och att det är ett aktuellt ämne i förskolans verksamhet och 3 

även i dagens samhälle. Som framtida pedagog kommer jag också att möta fenomenet stress i 4 

olika sammanhang, särskilt när barngrupperna tvingas bli allt större av anledningen att alla 5 

barn skall få plats medan pedagogantalet är oförändrat. Stora barngrupper och färre 6 

pedagoger kan leda till otrygga och stressande barn, vilket kan påverka de minsta barnen som 7 

har ett primärt behov av omsorg samt trygghet. I den reviderade läroplanen för förskolan 8 

(Lpfö 98/2010) står det att förskolan är ansvarig för att erbjuda barnen en trygg miljö som 9 

lockar och utmanar till lek och aktivitet. Det står även att förskolans verksamhet skall präglas 10 

av omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, utveckling samt trygghet (Lpfö 98/2010, s. 11 

22, 23). 12 

Ökade barngrupper i förskolan kan medföra en risk för stressande barn och en otrygg 13 

miljö för hela verksamheten. Stressforskningsinstitutet uttrycker i sitt temablad att det finns 14 

en allmän uppfattning om att barn är allt mer utsatta för stress i sin uppväxtmiljö sedan 90- 15 

talets början (Stressforskningsinstitutet u.å., s.2).  Detta kan tyda på att större barngrupper 16 

resulterar i att barn blir mer påverkade av stress och därmed blir otrygga individer, vilket 17 

motstrider läroplanens mål. Barnombudsmannen (2015) uttrycker också att Sverige inte är så 18 

barnvänligt längre som vi tror, samt att vårt samhälle riskerar att få allvarliga 19 

samhällsproblem i framtiden. Stora besparingar gjordes inom förskolans verksamhet som 20 

resulterade i att färre pedagoger fick ta hand om allt flera barn i förskolegrupperna 21 

(Barnombudsmannen 2015).  22 

Ellneby (2010) talar om att det är svårt att uttala sig om huruvida stress hos barn har ökat, 23 

just därför att man inte har observerat barn utifrån ett perspektiv som innefattar stress. Barns 24 

beteende har tidigare kopplats till brister i deras närmaste omgivning eller till deras egna 25 

svårigheter. Dagens barn lever i en ny tid där de flesta vuxna inte är medvetna om hur de med 26 

eget beteende exponerar barn för stress. I Sverige har dessutom väldigt lite skrivits och sagts 27 

om barn och stress (Ellneby 2010, s.12,18). Detta innebär att det finns brist på forskning 28 

kring stress hos dagens förskolebarn i Sverige och därför anser jag det intressant och viktigt 29 

att undersöka just barns stress på förskolan i samband med allt större barngrupper. 30 

Skolverkets officiella statistik om förskolan har utifrån samlade uppgifter om barn och 31 

personal i förskolan visat att personaltätheten har varit stabil och barngrupperna inte blivit 32 
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större under den senaste tioårsperioden. Tabellen nedan visar att det under året 2015 gick i 33 

genomsnitt går 5,2 barn per personal och att grupper i genomsnitt bestod av 16,7 barn 34 

(Skolverket 2016).  35 

 36 

 37 

Skolverkets statistik motstrider min egen upplevelse från olika förskolor. Under 2015 såg 38 

jag grupper med 21 barn/grupp på olika förskolor medan 3 pedagoger arbetade samt 39 

förväntades ta hand om 7 barn per personal.  Det finns en mängd larmrapporter och 40 

debattinlägg om allt för stora barngrupper och att svenska barn därmed är utsatta för stress.      41 

Även Barnombudsmannen (2015) har uttalat sig om att barngrupperna har blivit allt större av 42 

anledningen att betydlig fler barn har fötts sedan 90- talet (Barnombudsmannen 2015). 43 

Skolverkets statistik skulle kunna tolkas som att barn inte är stressade och att barngrupperna 44 

är lagom stora. Därför vill jag undersöka pedagogers uppfattningar om barngruppernas 45 

storlek och stress i förskolan. 46 

Jag kommer även att utgå från ett pedagogiskt perspektiv och den sociokulturella teorin 47 

som bygger på att inlärningen sker i interaktion med andra människor. Det sociokulturella 48 

perspektivet finner jag relevant för min undersökning på grund av den möjliggör att 49 

undersöka om stress är något inlärt i samspel.  50 

 51 

1.1 Disposition  52 

Denna studie är uppdelad i sex delar: syfte och frågeställningar, litteraturgenomgång, metod 53 

och material, resultat och analys samt diskussion.  54 

I litteraturgenomgången redovisas vad stress innebär och hur den kan uppstå, samt vilka 55 

symtom och reaktionen stressen kan ge. Dessutom ges information om innebörden av att som 56 

ett litet barn stressas in i en vuxen värld genom samspel. I ett stress påverkat samspel med 57 

vuxna kan barnet genom ett sociokulturellt perspektiv omge sig av stress dagligen.  58 
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I Metod och material delen börjar jag med att förklara och motivera varför jag valde just 59 

den kvalitativa metoden för min undersökning samt hur jag har gått tillväga med urval för de 60 

deltagande förskolorna. Metoddelen innehåller även de fyra vetenskapsrådets 61 

forskningsetiska krav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 62 

nyttjandekravet. Jag avslutar metoddelen med en vetenskaplig reflektion där en 63 

fenomenologisk forskningsansats presenteras.  64 

I resultat och analysdelen presenteras undersökningens insamlade empiri av pedagogernas 65 

uppfattningar om stress hos barn på förskolan samt deras arbetsätt för att förebygga och 66 

hantera stress i verksamheten. Dessutom kommer jag att redovisa mina egna observationer 67 

där tecken på stress uppstår bland de minsta barnen. Undersökningens resultat analyseras 68 

direkt efter. Slutligen följer en diskussion där alla undersökningar knyts samman, diskuteras 69 

och reflekteras.  70 

Jag har även tagit del av olika databaser som Google Scholar, DIVA, LIBRIS för att leta 71 

efter liknande studier och nyare forskning inom området på barn och stress på förskolan. 72 

Liknande studier finns genomförda, dock upplever jag att fokus ligger på barn i skolan och 73 

äldre förskolebarn som redan behärskar talspråket.   74 

 75 

1.2 Syfte och frågeställningar 76 

Syftet med min studie är att utreda om småbarn 1-3 år kan sägas vara påverkade av stress på 77 

grund av allt större barngrupper, samt hur man i så fall kan förebygga stress hos barn. Jag 78 

kommer även att undersöka om pedagoger riskerar att framkalla stress hos barn samt om barn 79 

lär in stress i interaktion med vuxna. 80 

 81 

1.2.1 Frågeställningar 82 

 Hur uppfattar pedagogerna stress i barngrupperna?  83 

 Hur reagerar barn på stress? 84 

 Hur kan man förebygga stress hos barn i förskolans verksamhet? 85 

86 
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2 Litteraturgenomgång 87 

Litteraturgenomgången består av tidigare forskning och den teoretiska delen. I tidigare 88 

forskning ges information om stressbegreppets betydelse och hur stress kan yttra sig hos 89 

förskolebarn. Jag kommer även att ta upp de stora barngruppernas påverkan på barns 90 

psykiska hälsa samt hur man kan lindra och förebygga stress hos förskolebarn. I den 91 

teoretiska delen kommer jag att utgå från ett sociokulturellt perspektiv som ger en annan 92 

synvinkel för min undersökning och som närmar sig min fråga om stress är något som barn 93 

eventuellt lär in i interaktion med vuxna.  94 

 95 

2.1 Begreppet stress och kroppens larmsystem 96 

Begreppet stress enligt Währborg (2009) har blivit något modeord som kännetecknar dagens 97 

samhälle och den tiden som vi lever i. Både barn och vuxna har en egen uppfattning om vad 98 

detta begrepp betyder. Barn uppfattar begreppet stress som något konkret och som alltid 99 

handlar om olika former av tidsbrist, som till exempel att inte hinna med, att inte räcka till 100 

eller att vara oförmögen. I motsats till barns uppfattning, har vuxna mer varierande svar i 101 

frågan om stressbegreppet (Währborg 2009, s. 43).  102 

Lindblad & Lindgren (2008) förklarar att stress är ett begrepp som står för många olika 103 

saker. Begreppet stress brukar kännetecknas som ett krav på att prestera mycket under en viss 104 

tid. Stress kan även innefatta eller beskriva våra svåra och allvarliga omständigheter i livet 105 

som till exempel separation och misshandel. Dessutom kan ordet stress uttrycka olika 106 

känslor. Några exempel är: Jag är rädd, jag hinner inte med. Vid stress kan vi känna hur 107 

hjärtat börjar dunka eller hur kroppen spänner sig. Dessa symtom och andra kroppsliga 108 

symtom kallas för psykosomatiska symtom och om dessa symtom ökar så bevisar detta att 109 

stressen har ökat (Lindblad & Lindgren 2009, s. 89-91).  110 

Stressforskningens föregångare Hans Selye beskrev att stress är ospecifik, det vill säga en, 111 

allmängiltig kroppslig fysiologisk reaktion som är uppdelad i fyra olika stadier. De fyra 112 

stadierna är alarm, motstånd, utmattning och återhämtning. I det första stadiet utlöser stress 113 

enbart vid en känsla av hot, med andra ord påverkar våra känslor kroppens larmsystem. 114 

Därefter skickar kroppen olika signaler som till exempel förhöjt blodtryck och puls, 115 

andningen blir snabbare och musklerna spänns. Dessa stressreaktioner hade från början i 116 

uppgift att förbereda våra förfäder att göra motstånd och använda sin muskelkraft vid hot 117 

eller fara. Detta kallas också för motståndets stadie. I dagens samhälle får vi fortfarande 118 
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varningssignaler från kroppen.  Eftersom dagens människa inte längre kan lösa påfrestningar 119 

och hotsituationer med muskelkraft så blir det istället mer psykiskt än fysiskt. Dessutom kan 120 

dessa reaktioner pågå under en lång tid, kan leda till att individen blir utmattad. Vid långvarig 121 

stress blir stresshormonerna förhöjda och kan framkalla allvarliga sjukdomar och därmed 122 

resultera i utbrändhet, vilket innebär att vi har nått utmattningsstadiet. Detta stadie 123 

kännetecknas genom att den biologiska anpassningsförmågan upphör. Nästa stadie är 124 

återhämtningsstadiet, vilket innebär individens återhämtning (Ellneby 2010, s. 23). 125 

Enligt Währborg (2009) så är det många forskare som har kritiserat Selyes teorier, särskilt 126 

den om stressens uppfattning, det vill säga att stress ses som ett ospecificerat fenomen, där 127 

konsekvenserna alltid leder till samma typ av anpassning, oberoende av stressens orsaker. En 128 

liknande reaktion vid stress kan knappast ha främjat evolutionens naturliga urvalsprincip. 129 

Intressant är att Selyes uppfattning är att begreppet stress är endast något som kan noteras 130 

genom att observera tecken på stress (Währborg 2009, s. 49).  131 

 132 

2.2 Barn och stress 133 

2.2.1 Allmänt om tecken på stress hos barn 134 

Barnens välbefinnande är av allra yttersta vikt i alla samhällen. Ohälsa samt dåligt 135 

välbefinnande bland barn kan utsätta barnen för fara. Samhällets utveckling kan leda till 136 

konflikter mellan och inom grupper i samhället. I många aspekter har svenska barns hälsa 137 

förbättrats genom åren samtidigt som barnens psykiska hälsa har försämrats så att den ligger 138 

på en oroande hög nivå. Psykisk ohälsa resulterar i utbrändhet och svår stress bland barn. Det 139 

typiska beteendet hos människor som är påverkade av stress är fientlighet, frustration, 140 

irritation och aggression. Dessa beteenden hos individen kan betyda att individen är på väg 141 

att nå utmattningstillstånd. Andra symptom som är relaterade till stress kan uppvisas hos barn 142 

som till exempel rastlöshet, koncentrationssvårigheter, dålig uppmärksamhet och försenad 143 

språkutveckling (Währborg 2009, s. 33, 139,162).  144 

De minsta barnen har en begränsad förmåga att uttrycka sig om de är stressade, därför 145 

anses det viktigt att lära sig tolka och förstå barnets signaler i rätt tid och på rätt sätt. Om 146 

tecken på stress hos barnet inte upptäcks i god tid eller ignoreras kan det leda till att stressen 147 

pågår under längre tid och barnet ger upp. Genom att barnet väljer att spara på krafterna så 148 

leder det till att barnet drar sig undan. Det resulterar i att om barnet gör sig osynlig så kan de 149 

ändå uttrycka stress genom att vägra äta mat, inte öka i vikt, sova dåligt, få magont eller 150 

gråta. Att inte besvara barnets stressrelaterade signaler kallas för kommunikationsmissar och 151 
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det skapar utåtagerande och otrygga barn som bråkar och slåss för att bli sedda och förstådda. 152 

Andra tecken på stress hos barn kan vara att barnet går tillbaka till ett tidigare 153 

utvecklingsstadium, med andra ord barnet går bakåt i sin utveckling i samband att det blir 154 

utsatt för kraftig stress. Att gå tillbaka till ett tidigt utvecklingsstadium kan innebära att barn 155 

som slutat med blöja kan börja kissa på sig igen, eller om barn som slutat med napp återgår 156 

till nappen igen. En annan orsak till att barn blir stressade är att vuxna ställer höga krav redan 157 

i förskolan. Höga krav kan innebära att barn måste välja mellan olika aktiviteter att delta i, 158 

medan för de yngsta barn kan höga krav betyda att man ställs inför färgvalet på byxorna. 159 

Yngre förskolebarn klarar sällan av att göra val som kan leda till att de blir uppstressade 160 

(Mörelius 2014, s. 49-50, 67-68, 70).  161 

 162 

2.2.2 Positiv och negativ stress 163 

Ellneby talar om att ett krävande arbete som präglas av höga krav kan upplevas som 164 

obehaglig men också som stimulerande. Det innebär att stress påverkar oss oavsett om vi är 165 

stimulerande eller känner obehag, då brukar man prata om positiv och negativ stress (Ellneby 166 

1999, s. 34).  167 

Selye skiljer också stress på två olika typer: eustress (den nyttiga stressen) och distress 168 

(den onda stressen).  Eustress handlar om positiva händelser som bl.a. överraskningar medan 169 

distress som gynnas en ohälsosam anpassning dvs. när anpassningsförmåga avtar i 170 

utmattningsfasen (Währborg 2009, s. 48).  171 

Ellneby (1999) förklarar att positiv och negativ stress anses vara en del av livet men om vi 172 

ska må bra så behövs det lugna stunder samt stressfria upplevelser. Allt för höga krav kan 173 

leda till att vi blir stressade på ett positivt eller ett negativt sätt men å andra sida kan det leda 174 

till att vi blir fångade i rutiner och därmed uttråkade. Det kan i sin tur bidra till att vi blir 175 

stressade. Negativ stress kan övergå till positiv stress med hjälp av vår egen 176 

anpassningsförmåga. Vi människor har anpassningsförmåga som hjälper oss att anpassa oss 177 

till den obehagliga livssituationen så att vi kan klara av allt större påfrestningar. Ett bra 178 

exempel är det späda barnet som blir stressad av hunger, är våt eller blivit övergivet. Från 179 

början har barnet mycket liten anpassningsförmåga att själv kunna klara av otäcka 180 

situationer. När barnet känner obehag så börjar det skrika fram tills hen får tröst eller mat. 181 

Sådana upprepade obehagliga situationer leder till att barnets anpassningsförmåga växer. 182 

Dessutom kan vi öva oss att höja toleransen för den psykiska stressen genom att utsätta oss 183 
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för olika krävande aktiviteter. Övning ger färdighet.  För att kunna klara av olika krav som 184 

dagens samhälle ställer på oss så behövs det tillräckligt mycket energi.  185 

Ellneby (1999) tar upp att enligt Selye skiljer vi alla människor åt. Han beskriver att 186 

människor har olika stora energireserver och att dessa verkar vara medfödda. Individer med 187 

hög energinivå kan klara av mycket mera påfrestningar till skillnaden från människor med 188 

låg energinivå som enbart klarar av en krävande situation i taget. Ändå finns det en gräns vad 189 

en individ kan tåla, därför är det viktigt att uppmärksamma kroppens signaler.  En vuxen 190 

människa kan alltid lyssna till sin kropp och tänka efter, samt välja om den kan och vill 191 

utsätta sig för situationen. Barnen har inte samma förmåga som vuxna utan de tvingas 192 

anpassa sig till den tillvaro som vuxna bestämmer, trots att barnen har eller inte har 193 

kapaciteten. Vuxna planerar oftast som om alla barn har samma anpassningsförmåga. Detta 194 

kan innebära att ett barn som tvingas anpassa sig till många krävande situationer och som har 195 

höga krav på sig, måste oftast förbruka sin energireserv för att klara dessa påfrestningar. Det 196 

leder i sin tur till negativ stress samt att barnen inte mår bra när de stressas in i vår 197 

vuxenvärld (Ellneby 1999, s. 35-36).  198 

 199 

2.3 Att stressas in i vuxenvärlden  200 

2.3.1 Hetsade barn 201 

Elkind (1984) beskriver att under 50-talet ansåg vuxna att barnen var bortskämda och 202 

olydiga, utan disciplin och utan några krav på sig själva. Barnen agerade utifrån sina 203 

primitiva impulser och det var dåtidens attityder och barnuppfostringsmetoder som formade 204 

dem. Genom att inte ställa krav på barn att kontrollera sina impulser kan det hända att barnen 205 

ändrar sitt beteende för att få kontroll över vuxna. Om barn får makt blir de skrämda över att 206 

inte kunna behöva och hantera denna makt samtidigt som de inte vill ha makten 207 

överhuvudtaget. Detta leder till att det skapas en förvirring hos barn och därför blir dessa 208 

barn dominerade, retliga, odrägliga och självsvåldiga. Genom tiderna har de vuxna börjat 209 

ställa mera krav på barnen, det ledde till att barnen fick utstå mer press på sig själva. Det kan 210 

vara press på att prestera, vara till lags och lyckas. Med andra ord har dessa hetsade barn fått 211 

en ny press att bli vuxna allt för tidigt och utan den mentala mognad som krävs för att bli 212 

vuxen. Vi vuxna klär våra barn i vuxenkläder i miniatyr och tvingar barnen att klara av en allt 213 

mer förvirrande social miljö. Denna press som barnen får utstå leder till att en överlevnads 214 

känsla väcks hos barnet. Överlevnads känsla innebär en kamp att anpassa sig till den 215 

förvirrande sociala miljön, vilket i sin tur riskerar att få stressrelaterade sjukdomar i vuxen 216 
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ålder eller till och med tidigare. Dessa sjukdomar kan vara magsår, högt blodtryck, 217 

huvudvärk, samt hjärtbesvär (Elkind 1984, s. 7-9, 152).  218 

 219 

2.3.2 Stora barngrupper 220 

Ellneby (2005) talar om tidigare rapporter, där det har hävdats att ökade barngrupper i 221 

förskolan inte ska påverka barns förmåga till anpassning, medan pedagoger hävdar att detta 222 

påstående är obegripligt. Allt större barngrupper medför många nackdelar, en stor påverkan 223 

är tidsbrist. Några förekommande nackdelar är att inte hinna med att stödja barn i behov av 224 

extra stöd, tidsbrist att trösta ledsna barn samt lösa konflikter. Detta hämmar barnens 225 

utveckling när stora barngrupper hindrar utflykter till skogen. Ökade barngrupper leder till att 226 

barn behöver bli självständiga väldigt tidigt i sin utveckling. Att vara ett självständigt barn 227 

kan innebära att ett barn tar av sig sin egen blöja efter vilan, slänger den i papperskorgen och 228 

hämtar en ny samt går till personalen för att få hjälp att sätta på sig blöjan. Oförändrat antal 229 

pedagoger på allt större barngrupper har lett till ett oacceptabelt stort antal 230 

långtidssjukskrivningar. Forskning har visat att pedagoger som arbetar i mindre barngrupper 231 

har mer social kontakt med barnen. Det resulterar i att barnen är mera involverade i det som 232 

händer i verksamheten och de känner sig tryggare. Mindre barngrupper anses vara bra för att 233 

förebygga stress både hos pedagogerna samt barnen, och att barnens individuella utveckling 234 

blir bättre. Många av dagens förskolebarn uppvisar stressrelaterade sjukdomssymtom som 235 

kan ha ett samband med miljön samt livssituationen. För att kunna utgå från barnets hälsa på 236 

förskolan så behöver pedagoger möta det enskilda barnets behov, ha kontakt, ge värme och 237 

närhet. Problemet är att det finns en stor tidsbrist, speciellt när en barngrupp består av tjugo 238 

barn per två eller tre pedagoger (Ellneby 2005, s. 167-168, 170).  239 

Forskningen har visat att barn verkligen är stressade i relation till lägre personaltäthet. En 240 

undersökning från Regionsjukhuset i Linköping sammanställdes på 1990- talet och 241 

överlämnades till Laboratoriet för klinisk stressforskning vid Karolinska institutet i 242 

Stockholm. Undersökningen har pågått under arton veckor på tio olika förskoleavdelningar. 243 

Barngrupperna hade från början femton barn och tre pedagoger som innebär en pedagog på 244 

fem barn. Pedagogantalet ökades under dessa arton dagar för att till slut bli en pedagog per 245 

tre barn. Under denna period kontrollerades stresshormoner hos barnen genom att ta två 246 

stycken urinprov varje dag. Urinprov ett togs efter middagsvilan medan urinprov två togs 247 

efter två timmars lek. Forskningsresultat visade att barn hade högre halter av stresshormon i 248 

samband med lägre personaltäthet. Barn med svårigheter påverkades mest. Barn med 249 
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svårigheter bestod av hämmande och ängsliga barn samt de barn som hade lättare att hamna i 250 

konflikter med sina kamrater. I dagens förskola är det sällan man ser en avdelning med tre 251 

pedagoger per fem barn, ribban höjs och frågan ställs var gränsen går för vad barnen tål? Det 252 

är vuxna som orsakar stressen i förskolan, menar Ellneby? (Ellneby 2010, s. 27, 124).  253 

Broberg & Hagström & Broberg (2012) skriver att de små barn som inkluderas i för stora 254 

barngrupper riskerar att anknytningssystemet aktiveras för ofta. Det betyder att små barn blir 255 

överstimulerade vilket gör att de inte blir kapabla att behålla fokus på vad som sker 256 

runtomkring till exempel, i leken eller att de inte kan ha nödvändig ”koll” på sin pedagog. 257 

Pedagogens roll blir då att lösa konflikter i barngruppen och trösta barn, vilket medför att det 258 

blir mindre tid för samspel med det enskilda barnet. I brist på samspel mellan barn och vuxen 259 

så blir barnen otrygga individer i förskolan (Broberg & Hagström & Broberg 2012, s. 279- 260 

280).  261 

Lindblad & Lindgren (2009)  förklarar att människor tycker att omgivningen är mer 262 

hotfull nu än tidigare, denna tanke kan leda till att det är vuxna som inplanterar en rädsla hos 263 

barnen. En sådan inplanterad rädsla kan ta sig i uttryck i minskad självtillit, osäkerhet och till 264 

och med i senare år kan det leda till att man drabbas av nedstämdhet och ångest. Vid en 265 

hotfull situation eller vid negativa upplevelser framkommer det att både samhälle och 266 

individer tenderar att göra allt i sin makt för att förebygga att denna hotfulla situation inte 267 

händer (Lindblad & Lindgren 2009, s.69-70). 268 

 269 

2.4 Stressorer och att identifiera stress hos förskolebarn 270 

Währborg (2009) tar upp att enligt forskaren Herbert Weiner skall stress uppfattas som 271 

påfrestningar i den sociala eller fysiska miljön. Stress framkallar kompensatoriska 272 

fysiologiska reaktioner, han menar att stressorer är fysikaliska och psykologiska. Fysikaliska 273 

stressorer som till exempel ljud, ljus och temperatur avser förhållanden i omgivningen. 274 

Psykologiska stressorer brukar man beskriva från olika utgångspunkter. Den vanligaste är att 275 

utgå från ett beteende som är observerbart och som kan tilldelas vissa egenskaper som är 276 

mätbara. Ett exempel är när en tävlingsmänniska vill åstadkomma bättre och bättre tid inom 277 

en kortare tid, vilket medför att personen får en känsloreaktion i form av tidspress. Denna 278 

tidspress ger upphov till att personen beter sig fientligt och med ilska, sådana speciella 279 

beteenden är tecken på stress (Währborg 2009, s. 51,68, 71-72).  280 

 281 
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Ellneby (1999) beskriver att så kallat kampbeteende hos barn uttrycker sig att barn blir 282 

fysiskt och verbalt våldsamma, destruktiva och trotsiga. Dessa beteenden är normala i 283 

förskoleåldern fram tills det att barnet har börjat visat flera av dessa beteenden vid flera 284 

tillfällen. Detta tyder på att barnet inte mår bra och behöver hjälp. Att barnet inte mår bra 285 

uttrycker sig genom nedannämnda stressbeteende: Fysiskt våld kan uttrycka sig genom att 286 

barnet nyper andra barn, drar dem i håret, sparkar, klöser samt sliter leksaker från sina 287 

kamrater. Verbalt våld kan uttrycka sig genom att barn har en vana att svära samt skrika. 288 

Trots hos barn handlar till exempel om de barn som protesterar hela tiden, det kan vara att 289 

vägra äta, klä på sig samt som de barnen som går onödigt sakta samt de som äter onödigt 290 

långsamt. Destruktivitet hos barn uttrycker sig genom att barnen ständigt tar sönder saker, 291 

tuggar sönder föremål, biter på naglarna, ritar med kritor på väggarna eller gör sig själva illa 292 

(Ellneby 1999, s.73). 293 

Enligt Nilzon (1999) ger stressorer upphov till olika fysiska och känslomässiga reaktioner 294 

som är avgörande på hur sårbara barn är. Stresståliga barn vågar utsätta sig för allt större 295 

risker. Vidare förklarar Nilzon (1999) att barn upplever stressorer på två olika sätt, det ena är 296 

utmaning och det andra är hot. När barnet känner sig hotat så går den i försvarsställning och 297 

blir rädd för smärta, detta i sin tur leder till att barnet blir stressad. En utmaning ger upphov 298 

till ökade möjligheter att utvecklas och förändras, vilket skapar rädsla och därmed stress 299 

(Nilzon 1999, s.63).  300 

Enligt den amerikanska forskare Robert Sapolsky uppstår stressorer inom människan i 301 

relation mellan omgivningen och individen eller utifrån omgivningen. Vanligaste stressorerna 302 

för barn indelas i fem grupper: smärta, relationer, rädsla, krav och tid (Mörelius 2014, s. 25) 303 

Se tabell nedan: 304 

Exempel på stressorer hos förskolebarn (Mörelius 2014, s.25) 305 

Stressor Förskolebarn 

Smärta Att slå sig så det blöder 

Relationer Separation från till exempel en förälder 

Rädsla Det okända 

Krav Att orka följa med till affären efter en hel dag på förskolan 

Tid Gå hem från förskolan precis när det startar en ny aktivitet 

 306 
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2.4.1 Smärta och rädsla 307 

Barn i förskoleåldern (med undantag för barn med utvecklingsstörning eller med kognitiva 308 

funktionsnedsättningar) förstår att det kan göra ont om de skadar sig och därför upplever en 309 

rädsla, det vill säga att smärta är en stressor som kan förekomma i kombination med rädsla. 310 

Barnen är rädda för det okända och deras livliga fantasi kan leda till att de skrämmer upp sig 311 

själva i förväntan på det värsta. Rädslan kan sitta i länge hos barnet och kan skapa stress som 312 

resulterar i att det blir svårt att sova (Mörelius 2014, s. 24–25). 313 

 314 

2.4.2 Relationer, krav och tid 315 

Yngre förskolebarn blir också rädda när de riskerar att bli övergivna. Det kan handla om 316 

separation med favoritfröken (Mörelius 2014, s. 68- 69). 317 

Broberg& Hagström & Broberg (2012) beskriver att om barns relation med vuxna är 318 

otrygg, så påverkar det barnets förmåga att undersöka världen negativt, eftersom barnet inte 319 

kan lita på att en person finns där på plats när barnet behöver hen. Pedagogernas sjukdom kan 320 

vara en anledning att inte vara på plats när barnet letar efter en, som också leder till en liten 321 

förändring under förskolans vardag. Yngre barn kan reagera starkt i samband med att de 322 

känner sig överlämnade till en främmande människa, medan andra barn är mer eller mindre 323 

oberörda. Om man skulle kunna mäta barnens stresshormoner, blodtryck och hjärtfrekvens 324 

vid det tillfälle då barnen tycks vara upprörda så skulle man tolka att den tillfälliga vikarien 325 

innebär en stressig situation (Broberg& Hagström & Broberg 2012, s. 45, 226).  326 

Även Ellneby (2010) pekar på risker med att ofta byta personal på förskolan. Barnet i 327 

samband med personalens byten lär sig att människor är utbytbara och risken finns att barnen 328 

har svårt att knyta band till människor. Vikarier känner inte till barnets vanor och ovanor och 329 

kan därför utsätta barn för en känsla präglad av otrygghet och stress (Ellneby 2010, s. 31) 330 

 331 

2.4.3 Buller och höga ljud som fysikaliska stressorer 332 

Währborg (2009) skriver att buller är ett exempel på en fysikalisk stressor som också 333 

definieras som ”oönskat ljud” (Währborg 2009, s.69). 334 

Ellneby (2010) tar upp Tekniska Högskolans (Stockholm) forskningsresultat från 1975 335 

som har kommit fram till att både pedagogerna och barnen är utsatta för buller som kan 336 

orsaka hörselskador. Hög bullernivå orsakas framförallt av aggressivt beteende hos barnen 337 

samt grovmotorisk lek men även av vuxens närvaro. Utöver det, visade undersökningen att 338 

högt buller har ett samband mellan bland annat; antal personal, barngruppernas storlek, 339 
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lokalernas utformning. Buller visade sig vara både oangenäm och ohälsosam, dessutom kan 340 

de ge upphov till stress, kommunikationssvårigheter, okoncentration och irritation. Dessutom 341 

har nyare forskningen från Cornell University i New York kommit fram till att buller hämmar 342 

barnens språkliga och intellektuella utveckling. Viss problematik uppstår i frågan om 343 

pedagogerna skall försöka dämpa barnens höga ljud eller inte. För det första är buller skadligt 344 

och för det andra bör man inte dämpa barnens höga ljud på grund av att det finns risk med att 345 

dämpa barns känsloutveckling. Det är i barnens natur att vara högljudda och man kan tro att 346 

de tål ljud bättre än vi vuxna. Sanningen är helt annan, eftersom barnens öron har en annan 347 

form och deras hörselgångar är kortare och smalare, leder detta till att barnen upplever ljud 348 

högre än vi vuxna (Ellneby 2010, s. 36).  349 

 350 

2.5 Stresshantering  351 

I detta avsnitt kommer jag bland annat att presentera några strategier för att undanröja 352 

stress samt några förslag på hur man kan lindra och förebygga stress i barngrupperna. 353 

Anledningen till varför jag vill ta upp dessa förslag och strategier är att jag anser att det är 354 

en utmaning för pedagogerna att möta alla dessa stressbeteenden hos barn och andra 355 

problem som stressen. Intensiva och långa dagar på förskolan leder till alltmer stressade 356 

pedagoger och barn som får en allmän ohälsa i förskolans verksamhet. Därför är det viktigt 357 

att försöka förebygga och lindra de uttryck som stressen skapar.  358 

 359 

2.5.1 Stressens strategier  360 

Dagarna på förskolan kan vara långa och saker händer hela tiden, höga krav samt tidspress 361 

kan orsaka stress hos förskolebarnen (Mörelius 2014, s.70) 362 

Stress är någonting som inte går att eliminera och barn brukar hitta olika sätt att undanröja 363 

stress. Ellneby (2010) tar upp att Hans Selye har kommit fram till fyra olika strategier som 364 

barnen kan ha nytta av för att kunna bemästra en stressfaktor. Dessa fyra strategier är: att 365 

undanröja stressfaktor, att våga låta en situation bli en stressfaktor, att handskas direkt med 366 

stressfaktorn, samt att försöka dämpa stressens spänning genom att hitta ett sätt att koppla av. 367 

Att undanröja stressfaktor handlar om att små barn brukar springa iväg och gömma sig när de 368 

upplever något som skrämmande. De håller även för öronen eller ögonen när de inte vill höra 369 

eller se. En annan strategi är att våga låta en situation bli en stressfaktor, det handlar om att 370 

vanliga händelser kan upplevas som stressande för de flesta barn. En vanlig situation som 371 

städning, att skynda sig eller gå på ett cirkusbesök eller på utflykt, påverkar barn olika, vissa 372 
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barn upplever det jobbigt och blir stressade. Andra barn kan reagera på annat sätt och till 373 

exempel bli nervösa. Tredje strategin innebär att handskas direkt med stressfaktorn, det är då 374 

vissa barn skapar distans bättre än andra barn. Ett exempel är när barnet hamnar i en konflikt 375 

och därefter går ifrån för att leta efter en ny lekkamrat istället för att stanna kvar och bråka. 376 

Fjärde strategin handlar om att hitta ett sätt att koppla av på som dämpar stress, denna strategi 377 

använder sig barnen minst utav. Däremot kan vuxna jogga, vandra i skogen och göra mycket 378 

annat för att dämpa stress (Ellneby 2010, s.59).  379 

 380 

2.5.2 Vissa barn klarar stress bättre än andra 381 

Olika forskare har hittat likartade egenskaper hos stresståliga barn. Enligt den amerikanska 382 

forskaren David Elkind så kunde han peka ut fem egenskaper hos barn, som verkar skydda 383 

barn mot stress, oberoende av många stressfaktorer i den dagliga miljön. Dessa fem 384 

egenskaper är: ”social förmåga” det vill säga att barnet mår väl med sina kamrater såsom 385 

vuxna; ”Förmåga att göra intryck på ett positivt sätt” som innebär att barnet förhåller sig på 386 

ett positivt sätt till vuxna så att de gärna ställer upp för barnet och vill hjälpa det. Vuxna 387 

brukar favorisera sådana barn. Tredje förmågan är ”självförtroende” där barnet kan uppfatta 388 

svårigheter som en utmaning och dessutom har en realistisk syn på sin förmåga. Att vara 389 

”oberoende” och självständig samt ha en förmåga att på egen hand skapa en miljö som passar 390 

ens behov samt intressen tillskrivs till den fjärde egenskapen. Sista egenskapen är när barnet 391 

har hög kapacitet som innebär att barnet visar att det är påhittigt, kreativt, uthålligt samt 392 

originellt. Sådana barn skriver dikter, målar, skaffar sig bra betyg, för att nämna några 393 

exempel. Forskare tror att om barnet levt i en mindre krävande miljö så skulle barnet utveckla 394 

sin speciella förmåga ännu mer. Förutom de nämnda egenskaperna är dessa barn bra på att 395 

uttrycka sina känslor. I dagens förskola arbetar man medvetet med barnens känslomässiga 396 

utveckling i syfte för att motverka stress (Ellneby 1999, s.87, 106).  397 

 398 

2.5.3 Att lindra och förebygga stress 399 

Peiffer (1999) menar att stress hänger ihop med så många fysiska reaktioner, det är då 400 

nödvändigt att hjälpa kroppen att återfå balans under en stressig period. Kroppsliga 401 

stressreaktioner aktiveras snabbt vid olika stressorer, men det krävs en lång tid för att de ska 402 

kunna försvinna. Författaren tar upp några avslappnings råd som till exempel: att vila genom 403 

att bland annat äta, gå på promenad, dra sig undan och hitta ett lugnt ställe utan oväsen, 404 

lyssna på musik (Peiffer 1999, s.77).  405 
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 406 

Ellneby (2010) skriver att det viktigaste för små barn är närhet, trygghet och kontakt. Det 407 

ligger i människans natur att få beröra och att bli berörd. Det lilla barnet behöver smekas och 408 

kramas lika mycket som att få värme och mat. Beröringsupplevelser skapar både trygghet och 409 

lugn för det lilla barnet. En avslappningsmetod är massagevila som är väldigt uppskattad 410 

både bland pedagoger och barn. Naturligtvis är det frivilligt om barnet vill vara med eller inte 411 

under massagevila. Genom att ofta ha massagevila med barngrupper så har pedagogerna 412 

upplevt att barnen har blivit lugnare och dessutom kunde barnen fokusera bättre på 413 

uppgifterna samt att det har blivit färre konflikter i barngrupperna. Även forskningen har 414 

uttalat sig positivt i samband med massage. Massage och beröring motverkar stress, beröring 415 

sänker nivån av stresshormonet kortisol som leder till att ett annat hormon utsöndras. Detta 416 

hormon kallas för oxytocin och är ett så kallad lugn och ro hormon. Effekterna av oxytocin är 417 

långvariga och kan dessutom göra att pulsen och blodtrycket sänks, matsmältningen 418 

förbättras, immunförsvar stärks upp samt att man får en ökad tolerans för smärta. Andra 419 

avslappnande metoder är att utöva yoga med barn, gå till skogen, lyssna på tystnaden, ha en 420 

hängmatta på varje avdelning där barnen gungar lugnt. Att gunga leder till att balanssinnet 421 

ökar, både vakenhet i hjärnan och i musklerna. Detta hjälper hjärnan att bearbeta 422 

sinnesintryck (Ellneby 2010, s. 93-94, 101, 113).   423 

Mörelius (2014) tycker att alla dessa nämnda metoder bör utövas mer på barn. Den 424 

viktigaste metoden av alla är att vistas mycket utomhus, då studier har visat att vistelse på en 425 

utomhusförskola leder till ökad fysisk aktivitet samt en längre nattsömn som har en god 426 

effekt på barns hälsa samt motverkar stress. Forskningen har visat att brist på sömn leder till 427 

utåtagerande barn med kognitiva problem. Därför är det viktigt att diskutera barns sovvanor 428 

och rutiner, sovtider samt sömnbehov med deras föräldrar (Mörelius 2014, s. 72- 73). 429 

 430 

431 
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2.6 Teoretisk utgångspunkt 432 

I detta avsnitt presenterar jag det sociokulturella perspektivet som jag finner relevant till min 433 

undersökning eftersom förskolan är en social verksamhet där pedagoger och barn lär av 434 

varandra i ett samspel. Detta kan innebära att både pedagogerna och barn kan påverkas av 435 

varandras beteende som kan tyda på att stress är inlärd. Med inlärd stress menar jag att 436 

barnen exempelvis ständigt påskyndas att äta med raketfart för att kunna hinna komma till 437 

vilan i tid. En sådan tidspress, eller med andra ord stressor blir till en vana som kan leda till 438 

att stressen med tiden blir accepterad och därmed förs vidare från generation till generation.  439 

 440 

2.6.1  Sociokulturellt perspektiv  441 

Sociokulturella perspektivet utgår från att människor föds in i, samt utvecklas i samspel med 442 

andra människor och där kommunikationen är central. I varje vardagligt samtal, handling 443 

eller i social situation finns en möjlighet att grupper eller individer tar med sig någonting som 444 

de kommer att bruka i framtiden. Detta skulle kunna innebära att lärandet ses som ett resultat 445 

av all mänsklig verksamhet. Människan är av naturen inställd på att lära sig och har förmågan 446 

att skaffa sig erfarenheter och tillämpa dessa i framtiden. Lärande kan ske på individuell eller 447 

kollektiv nivå vilket betyder att individer lär både enskilt och i grupp. Med kollektiv menas 448 

företag, föreningar samt samhällen. I ett samhälle där man inte använder sig av 449 

talspråkskultur måste man ägna sig åt att lära genom att memorera visa kunskaper som att till 450 

exempel fiska, jaga och odla. Sådana införskaffande kunskaper bevaras från generation till 451 

generation och innebär att människor har tillgång till fysiska men också till 452 

intellektuella/språkliga redskap som hjälper till att förstå omvärlden och hantera vardagen 453 

(Säljö 2014, s.13-14,17-18,20).   454 

Tänkande, emotioner, vilja och lärande ses som psykologiska processer och kan förstås 455 

som aktiviteter som grundar sig i människors praktiska liv och är en del av ett socialt 456 

samspel. Därför är det som barn gör när de visas på förskolan avgörande för deras utveckling 457 

och” inte vad de har i huvudet”.  Det lilla barnet som inte behärskat talspråket kommunicerar 458 

ändå med vuxna trots att det inte sker genom meningar, ord eller språk. De barn som inte har 459 

det talade språket söker kontakt med den vuxne som i sin tur bjuder in barnet till ett socialt 460 

samspel, och kommunikation sker vilket medför att barnet skaffar sig kompetens att tala. 461 

Olika kommunikativa gester som huvudvridning, gråt, ljud, samt kroppsspänning från 462 

barnets sida ses som en bidragande faktor till att utveckla samspel. Genom att vuxna 463 

uppmuntrar barnets vilja att delta i en dialog, så skapas det en socio-kulturell kontext av 464 
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praktisk-kommunikativ karaktär, där barnet deltar i en aktivitet och praktiserar avancerat 465 

språk. Därigenom får barnet tillgång till språket och praktiska metoder (hur man gör, när man 466 

samspelar). Dessutom kan barnet prova dessa praktiska metoder genom att härma. Många 467 

språkliga aktiviteter blir tillgängliga för barnet men de väljer att härma det som de inte klarar 468 

av själv men lyckas klara tillsammans med vuxna. Därmed härmar barnet det som står på tur 469 

att läras in. Detta kom i sin tur Vygotskij att kalla för den proximala utvecklingszonen, som 470 

innebär att barnet i praktisk handling prövar vad det kan göra tillsammans med andra genom 471 

härmning vilket betyder att barnet utvecklas tillsammans med andra genom sin sociala 472 

kompetens (Strandberg 2006, s.11, 50- 51). 473 

3 Metod och material 474 

Syftet med detta kapitel är att beskriva vilka metoder jag använde mig av i min undersökning 475 

och vilka urval jag gjorde. Avslutningsvis kommer jag att ta upp de etiska övervägandena 476 

samt en vetenskaplig reflektion. I avsnittet vetenskaplig reflektion kommer jag att använda 477 

mig av den fenomenologiska forskningsansatsen. 478 

 479 

I min studie använde jag mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 480 

med mål att förstå hur pedagogerna uppfattar och motverkar stress hos barn i åldrarna 1-3 år. 481 

Semistrukturerade intervjuer kompletterades med deltagande observationer där 482 

stressreaktioner hos små barn observerades under två veckors tid. Avsikten med detta var att 483 

få en bredare syn om barns stress i förskolan och därigenom få ett mer pålitligt svar inom 484 

resultat- och analysdelen. Genom att få en bredare syn på fenomenet stress i förskolan kan 485 

jag utifrån det nå studiens syfte som är att utreda om småbarn i åldern 1-3 år är påverkade av 486 

stress på grund av allt större barngrupper. Om barn nu blir påverkade av stress, hur kan man i 487 

så fall förebygga stress hos barn? 488 

Semistrukturerande intervjuer är en form av kvalitativa intervjuer, där öppna frågor ställs 489 

och anpassas efter situation och som leder till en bredare och mer nyanserad bild när det 490 

gäller svaren. I en sådan intervju påverkar intervjuaren inte svaren på något sätt utan strävar 491 

efter att vara objektiv. Vidare bör intervjun kompletteras med fler metoder som till exempel 492 

observationer för att kunna få en bredare bild av ett fenomen i sin undersökning. 493 

Observationer fungerar som forskarens hjälpverktyg för att kunna beskriva ett fenomen 494 

utifrån sitt perspektiv. Fördelen med arbetssättet där observationer och intervjuer kombineras 495 

är att kunna se om forskarens upplevelser instämmer med intervjuarens upplevelser eller om 496 
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det finns några andra förklaringar. Dessutom möjliggör detta arbetssätt att de intervjuade 497 

personerna bekräftar materialet från observationerna. En kvalitativ metod möjliggör att 498 

observera individens symtom på uppfattningar som till exempel om vi möter en vän som ser 499 

nedbruten ut och kanske gråter, skakar samt svettas kan vi dra slutsatsen att hen upplever 500 

något jobbigt och som dessutom kan tolkas som att personen visar symtom på stress. Det är 501 

utifrån andra observerbara fenomen som vi kan dra slutsatser om vännens uppfattningar och 502 

inte bara utifrån en situation där vår vän visar symptom på upplevelsen av stress (Ahrne & 503 

Svensson 2015, s.20, 37-38, 53). 504 

En okänd deltagande observatör som deltar i observationen tillsammans med barn, kan 505 

skapa en sådan situation där observatörens närvaro påverkar barn samt deras beteende. Barns 506 

beteende förändras fram till att de har accepterat observatörens närvaro (Patel & Davidsson, 507 

2011, s.100). 508 

En sådan nackdel finner jag användbar för just min undersökning på grund av att stress är 509 

något som man undersöker under en lång tid. Eftersom tiden är så kort samt att 510 

observationerna sker vid enstaka tillfällen så skulle det vara intressant att utnyttja en sådan 511 

nackdel, då jag är okänd för barnen som observeras. Med det menar jag att rollen som den 512 

okända deltagande observatören möjliggör att uppmärksamma förändringarna i barns 513 

beteenden. Det möjliggör även att jag kan utnyttja tiden som jag har och ta tillvara på alla 514 

situationer med målet att se hur barn reagerar när de möter det okända. Barns rädsla tycks 515 

vara en av många stressorer som oftast uppstår när barn möter det okända (Mörelius 2014, 516 

s.25). 517 

 518 

3.1 Urval 519 

Eftersom tiden är kort valde jag att intervjua sex pedagoger som är fördelade på fyra olika 520 

förskolor inom samma kommun. Genom att intervjua sex till åtta personer ur en särskild 521 

grupp så kan det sägas att man med stor sannolikhet fått ett empiriskt material som är 522 

oberoende av den enskilda individens personliga uppfattningar, om exempelvis förhållanden 523 

på en arbetsplats (Ahrne & Svensson 2015, s. 42).  524 

Förskolorna som valdes ut är: två statliga och två fristående förskolor. Tanken bakom att 525 

välja just de statliga och fristående förskolorna, var att kunna se om storleken på 526 

barngrupperna har ett samband med barns stress. Småbarnsavdelningarna på de deltagande 527 

statliga förskolorna bestod av 21 barn/grupp medan de valda fristående förskolorna hade färre 528 

barn i barngrupperna. Den ena fristående förskolan hade 15 barn/grupp medan den andra 529 
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fristående förskolan hade 10 barn/grupp. I de statliga förskolorna arbetade 3 pedagoger/grupp 530 

liknande som i den första fristående förskolan. I den andra fristående förskolan arbetade 2 531 

pedagoger/grupp. 532 

På de statliga förskolorna intervjuades sammanlagt fyra pedagoger, medan på de 533 

fristående förskolorna intervjuades endast två pedagoger. Varje intervjutillfälle har i 534 

genomsnitt pågått mellan 30-40 minuter. Flera pedagoger uttryckte sin ovilja att delta i 535 

undersökningen om en diktafon användes, de kände sig obekväma. Därför valde jag att föra 536 

anteckningar under intervjuerna. Enligt Ahrne & Svensson (2015) ses anteckningarna som en 537 

grundläggande teknik och är fördelaktig när man är två personer som intervjuar, då den ena 538 

kan ställa frågor medan den andre kan anteckna (Ahrne & Svensson 2015, s. 49).  539 

 540 

I min studie så är det bara jag som intervjuar samt för anteckningar. För att undvika 541 

nackdelen med att föra anteckningar ensam under intervjuens gång så bad jag en pedagog 542 

varje gång då jag intervjuade, att ställa genom att hjälpa till med anteckningen.  543 

 544 

3.2 Etiska ställningstaganden 545 

Jag ansåg det även viktigt att informera pedagogerna om Vetenskapsrådets fyra 546 

forskningsetiska krav. Dessa huvudkrav är: Informationskravet - där forskaren ska informera 547 

forskningens berörda individer om den aktuella uppgiften som forskningen har; 548 

Samtyckeskravet - handlar om att deltagarna i en undersökning äger rätt att själva bestämma 549 

över sitt deltagande; Konfidentialitetskravet - handlar om att alla uppgifter som samlats in 550 

från och om inblandade individer skall behandlas konfidentiellt; Nyttjandekravet - de 551 

insamlade uppgifterna om enskilda individer får endast användas för forskningsändamål 552 

(Patel & Davidsson 2011, s. 62-63) 553 

Dessa krav anses vara viktiga redan från början, vid första mötet med pedagogerna. Redan 554 

från början informerade jag alla inblandade personer om vad intervjun kommer att handla om 555 

samt att jag var tydlig med information om undersökningens syfte. Vidare informerades 556 

informanterna att alla samtal är konfidentiella, vilket innebär att alla inblandade kommer att 557 

vara anonyma i undersökningen och att det är frivilligt att medverka. Dessutom upplyses 558 

pedagogerna om att de insamlade uppgifterna endast kommer användas för 559 

forskningsändamål. Deltagande pedagoger blir även erbjudna att läsa resultatet när 560 

undersökningen är klar samt informerades om var och när resultatet kommer att publiceras. 561 

 562 
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3.3 Vetenskapsteoretisk reflektion 563 

Min studie baseras på en kvalitativ fenomenologisk undersökning då jag ville undersöka samt 564 

synliggöra pedagogernas uppfattningar om fenomenet stress i förskolan i samband med stora 565 

barngrupper.  566 

Brinkkjaer & Hoyen (2013) förklarar att begreppet fenomenologi på grekiska betyder 567 

läran om det som visar sig. Fenomenologisk forskningsansats handlar om hur människor 568 

uppfattar sig själva samt förstår omvärlden utifrån sitt eget perspektiv. I min studie utgår jag 569 

från ett pedagogiskt perspektiv. I pedagogiska sammanhang är fenomenologin särskilt 570 

användbar inom psykologiskt orienterade områden som till exempel uppfattningar av stress 571 

eller ångest.  572 

Fenomenologi ligger ofta till grund för kvalitativa observationsundersökningar, det vill 573 

säga att man ur ett fenomenologiskt perspektiv observerar igenom tre olika sätt. I den första 574 

fenomenologiska observationsstudien, intresserar man sig för förhållandet mellan teori och 575 

praktik samt för undersökning av hur inlärningsteori kan tänkas påverka pedagogens sätt att 576 

lära ut exempelvis stress. Observatören förväntas observera vad pedagogen riktar 577 

uppmärksamhet mot och därigenom se om det finns ett mönster i pedagogens sätt att agera. I 578 

den andra observationsstudien ligger observatörens fokus på både barns -och pedagogers 579 

kroppsspråk och ögonkontakt, samt att omgivning och miljö tas med i observationen. Denna 580 

typ av observation kännetecknas av att ingen dialog framförs samtidigt som anteckningar 581 

förs. Den tredje observationsstudien utgår från att forskaren är delaktig genom att ställa 582 

frågor till de observerade pedagogerna för att få kunskap om hur de uppfattar sin värld 583 

(Brinkkjaer & Hoyen 2013, s.59-60, 65-67). 584 

Eftersom jag använder mig av deltagande observationer så är det alla tre typer av 585 

fenomenologiska observationsstudier användbara för min undersökning. Eftersom jag 586 

behöver observera hur inlärning av stress uppstår samt om det har något samband med 587 

pedagogernas sätt att agera i interaktion med barnen. Dessutom vill jag observera 588 

pedagogernas och barnens kroppsspråk samt den fysiska miljön på förskolan. Till sist 589 

intervjuar jag pedagogerna om hur de uppfattar fenomenet stress.   590 

Den franska filosofen Merleau-Ponty som var inriktad på fenomenologi, hävdade att vi 591 

människor genom interaktionen, förstår andra individer genom reaktioner som vi fångar upp 592 

från andra. Det innefattar bland annat våra ansiktsuttryck, våra ord och vår kropp som 593 

tillsammans bildar vår existens. Detta påstående kallas för ett livsåskådningsperspektiv ur en 594 
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fenomenologisk synvinkel och är särskilt lämpligt för undersökning där man väljer att 595 

observera barn som ännu inte har utvecklat ett språk (Brinkkjaer & Hoyen 2013, s.68-69). 596 

 597 

4 Resultat och analys 598 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa mitt resultat som dessutom kommer analyseras. Efter 599 

att ha gått igenom alla intervjuer med berörda pedagoger samt utförda observationer, kom 600 

jag fram till att dela in undersökningens resultat i tre delar utifrån mina frågeställningar: 601 

Hur uppfattar pedagogerna stress i barngrupperna? Hur reagerar förskolebarn på stress? 602 

Hur arbetar pedagoger med att förebygga stress hos barn i barngrupper?  603 

 604 

4.1 Hur uppfattar pedagogerna stress i barngrupperna? 605 

4.1.1 Stora barngrupper (tidsbrist och personaltäthet) 606 

Statlig förskola 1 (Pedagog A): ” Jag upplever att stress är något negativt då vi ständigt 607 

påskyndar våra barn för att kunna hinna med alla aktiviteter, utevistelse, läsvilan/liggvilan 608 

och matsituationer. De är för många barn i gruppen och ofta är det två pedagoger som 609 

arbetar. När alla tre pedagoger är på plats är det rena riket. Två pedagoger på tjugoen barn 610 

kan inte hinna med alla dagliga rutiner. Det är ont om personal överhuvudtaget och det är 611 

svårt att få in vikarie, särskilt under vinter när alla är sjuka. Två pedagoger är redan 612 

långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom. Personalbyte förekommer ofta i vår 613 

verksamhet och vi såg att barnen känner sig otrygga och obekväma med den nya personalen.” 614 

Statlig förskola 1 (Pedagog B): ” Stress är något uppenbart i vår barngrupp. Småbarnen är 615 

igång hela tiden och det skapar en stress för oss vuxna. Halva dagen går åt att vi ska hinna 616 

med alla blöjbyten, ett barn kan bajsa flera gånger om dagen och vi har tjugoen barn i 617 

gruppen. Barnen blir också stressade när vi påskyndar dem. De gråter och skriker, kastar sig 618 

på golvet och bara vägrar. De känner av vuxnas stress på en gång. Vikarierna får inte hjälpa 619 

till heller, på grund av att vår förskolas policy är att vikarier inte får byta blöjor då det har 620 

visats sig att barn blir otrygga.” 621 

Statlig förskola 2 (Pedagog C): ” Stressen finns inombords och det kan synas genom att 622 

man känner sig uppjagad. Jag känner mig till exempel mest uppjagad när alla tjugoen barn 623 

ska sova i samma rum. Då är det två pedagoger som är med och dagligen ser jag det som en 624 

mardröm. Det är verkligen en utmaning att kunna lugna ner alla tjugoen barn och kunna lösa 625 

alla uppstående konflikter. Det är ännu värre när vi är två pedagoger, en ska ha sin rast och 626 
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den andre ska vara ensam med barnen. Barnen påverkas av det. Det blir kaos i rummet när vi 627 

är för många, en gråter, en skrattar, en springer, en kramar alla, en bråkar och så vidare. Att 628 

spela upp lugnande musik hade vi ingen nytta av, då började barnen dansa och sjunga högt i 629 

rummet. De lugna barnen påverkades av de busiga och detta resulterade i att vi får många 630 

trötta och griniga barn” 631 

Statlig förskola 2 (Pedagog D): ” Jag ser inte stress som något negativt, utan i mina ögon 632 

finns det inte till. Stress är ett är ett modernt ord som dagens människa använder. Stress ser 633 

jag som en vana att vara utmanad. Med det menar jag att både barn och pedagoger är ständigt 634 

utmanande att hålla många bollar i luften under förskolans vardag. Och visst det blir en svår 635 

utmaning för barnen när de förväntas hinna äta klart inom 1 timme samt när två pedagoger 636 

ska hjälpa till med påklädning av alla tjugoen skrikande barn som förväntas vara klara på en 637 

halvtimme för att kunna hinna med bussen. Barnen vänjer sig att bli påskyndande och de 638 

vänjer sig relativt snabbt med en ny vikarie i gruppen.” 639 

Två intervjuade pedagoger (Pedagog E och Pedagog F) från fristående förskola 1 och 640 

fristående förskola 2 hade samma åsikter i tal om stora barngrupper, tidsbrist och 641 

personaltäthet. Pedagoger uttryckte sig att deras barngrupper är lagom stora och att de hinner 642 

med alla aktiviteter och allt annat som sker under dagen. De upplever inte stress på sin 643 

arbetsplats. 644 

Fristående förskola 1 (Pedagog E): ”Stress är något uppifrån, en ny sjukdom som är 645 

resultatet av det moderna samhället som ställer alltför höga krav på oss människor. Därför 646 

har vår förskola valt att ta in så många barn som vi kan klara av. Vi tar emot max femton 647 

barn på vår småbarnsavdelning med tanken att hålla kvaliteten i vår verksamhet. Våra 648 

pedagoger är friska och är alltid glada vilket resulterar i glada och trygga barn.” 649 

Fristående förskola 2 (Pedagog F): ”Stress ser jag som något som jag upplever mest 650 

hemma som privatperson, men inte här på arbetsplatsen. Jag har inte märkt att våra barn är 651 

stressade och uppjagade. Kanske därför att vi inte är så många barn i gruppen, vilket då 652 

skapar en lugn och trygg miljö. Vi pedagoger känner att vi räcker till för barnen för att 653 

tillgodose deras behov. De minsta barnen kräver mer än de äldre och jag kan inte tänka mig 654 

att ta hand om mera än fem barn. Det är alltid två pedagoger i vår barngrupp och vi är sällan 655 

sjuka.” 656 

Inom de statliga förskolorna som jag observerade så visade det sig att de var väldigt lika 657 

angående barn och stress. Genom att jag använde mig av både den första fenomenologiska 658 

och delvis av det andra fenomenologiska observationssättet så kunde jag se samma mönster 659 
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på dessa förskolor. Det vill säga att pedagogerna på grund av personaltäthet riktade sin 660 

uppmärksamhet mot tidsbrist och därmed agerade på samma sätt i varenda rutinsituation då 661 

de påskyndade barnen.  662 

Pedagogerna visade samma stressbeteende genom att deras röstläge var lite högre än 663 

vanligt, kroppen var spänd, ögonkontakt mellan pedagoger och barnen förlorades i 664 

interaktionen men de kommunicerade med kroppen. Barnen blev påverkade av pedagogernas 665 

stressbeteende och detta kunde jag konstatera. Det blev tydligt vid varje rutinsituation, då det 666 

var många som grät, skrek eller bråkade. Jag upplevde också att det räckte med några 667 

stressade barn för att hela gruppen skulle bli påverkade. Sådana situationer var vanligast när 668 

alla barn skulle äta klart inom en timme och när två pedagogerna skulle hjälpa alla tjugoen 669 

barn vid av och påklädning samt vid blöjbyten. Situationerna på de fristående förskolorna var 670 

annorlunda. Där såg jag ett lugn över hela verksamheten. Personalen hade mera tid att 671 

tillgodose barnens behov och gav de mer kärlek och närhet. Pedagogernas lugnande röster 672 

och avslappnande kroppsspråk smittade av sig på barnen så att både barn och jag blev lugna. 673 

Vissa barn blev så lugna att de höll på att somna.  674 

Ellenby (1999) förklarar att allt för lugn miljö kan leda till att barnen fångas i sina fasta 675 

rutiner och därmed blir uttråkade, som i sin tur kan leda till att de blir stressade. Genom att 676 

jag har observerat barnen i sin lugna miljö på de fristående förskolor så kunde jag inte 677 

konstatera att barnen upplevdes som uttråkade eller stressade på grund av sin lugna miljö. Jag 678 

upplevde istället att barnen var lugna och trygga i sig, som gjorde att de var mer fokuserade i 679 

aktiviteter och sina rutiner. Småbarn behöver ha fasta rutiner för att det ska vara tryggt, lugnt 680 

och stressfritt i deras förskolemiljö.  681 

Währborg (2009) uttrycker att barn uppfattar stress som tidsbrist, att inte räcka till, samt 682 

att inte hinna, medan vuxna tycks ha mer varierande svar som inte stämmer med majoriteten 683 

av pedagogernas uppfattningar. I min undersökning relaterar pedagogerna stress med tidsbrist 684 

i samband med personalstyrkan. Lindblads & Lindgrens (2009) förklarar att begreppet stress 685 

uttrycker en känsla som till exempel att inte hinna med och att känna krav på sig att prestera 686 

mycket under en viss tid. Denna tanke gynnar inte bara barn utan alla människor och 687 

bekräftar min egen uppfattning att även pedagogerna kan uppfatta stress på samma sätt som 688 

barn.  689 

Vidare har Pedagog D uttryckt sig att hen inte ser negativt på stress utan hen ser stress 690 

som en utmaning och menar att barn behöver utmaningar i sitt liv för att kunna klara av höga 691 

krav i deras framtida liv. Däremot uppfattar pedagogen att allt för höga krav uppifrån leder 692 
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till just den negativa stressen. Både Ellneby (1999) och Seyle (1999) skiljer ut två typer av 693 

stress: den positiva som kan ses som stimulans eller överraskning och den negativa stressen 694 

som ses som obehag och kan egentligen leda till allvarliga stressrelaterade sjukdomar som 695 

utmattningssyndrom.  696 

Den negativa stressen kan övergå till den positiva stressen. Med andra ord anpassar sig 697 

människan vid den ohälsosamma stressen under en tid, med tiden och med allt mer högre 698 

krav avtar anpassningsförmåga och till slut hamnar individen i utmattningsfasen. Utifrån ett 699 

sådant resonemang kan jag konstatera att stress kan uppfattas som någonting positivt i 700 

stunden men i verkligheten är den skadlig för det lilla barnet som ständigt är utsatt för allt 701 

högre krav. Det vill säga att barnen måste vardagligen påskyndas på grund av gruppens 702 

storlek eller personaltäthet. Ellneby (1999) påstår även att man kan höja sin toleransnivå 703 

genom att utsätta sig för allt mer krävande aktiviteter. Liknande uppfattning har Pedagog (D) 704 

om stress.  705 

Genom att jag har observerat och intervjuat andra pedagoger har jag också sett att små 706 

barn inte klarar av allt mer krävande aktiviteter, då de redan har för många höga krav på sig 707 

som att kämpa med tidspress. Mörelius (2014) förklarar också att de yngre barnen blir 708 

uppstressande genom att de inte kan klara av höga krav som i deras värld kan innebära att få 709 

välja en färg på byxorna. Även Eklind (1984) talar om att vi vuxna tvingar barnen att klara av 710 

en allt mer förvirrande social miljö. Samt att vi vuxna pressar barnen att anpassa sig till vår 711 

miljö utifrån våra egna regler som i sin tur kan leda till att barnen drabbas av stressrelaterade 712 

sjukdomar i vuxen ålder. 713 

Både intervjuer och observationer har visat att tidsbrist är någonting som är resultat av 714 

personaltäthet i förskolan och som leder till att man inte hinner tillgodose barnens behov i en 715 

stor barngrupp. Det märks tydligt på de fristående förskolorna att barnen är tryggare och 716 

upplevs inte alls stressade. En fördel med att arbeta i mindre barngrupper tycker också 717 

Ellneby (2005) är bra. Dessutom skriver hon också om att forskningen har visat på att 718 

pedagoger i mindre barngrupper har mer tid för social kontakt med barnen vilket leder till att 719 

barnen känner sig trygga.  720 

Yngre barn är beroende av kärlek, kontakt, värme och närhet. Om pedagoger blir sjuka 721 

och är borta från förskola ofta så att det sker personalbyten så kan det enligt Broberg & 722 

Hagström & Broberg (2012), Mörelius (2014) och även Ellneby (2010) ha negativa 723 

konsekvenser på det lilla barnet. De menar att det lilla barnet kan känna sig rädd, övergiven, 724 
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otrygg och överlämnad till den okända vikarien som leder till att lilla barnet kan utsättas för 725 

stress.   726 

 727 

4.1.2 Förskolans fysiska miljö och rutinsituationer som stressorer 728 

Även andra situationer kan utsätta små barn för stress. Bland annat påpekar pedagogerna att 729 

det finns många nackdelar med en stor barngrupp. 730 

Statlig förskola 1 (Pedagog A): ” Våra rutinsituationer gör inte det lättare för barnen, 731 

exempelvis när alla barn ska tvätta sina händer innan och efter lunch. För att kunna hinna 732 

börja äta klockan elva, så måste alla barn få hjälp med att tvätta sina händer. Efter lunchen 733 

ska alla barn få hjälp igen med att tvätta händerna, för att kunna hinna till sovvilan. För att 734 

kunna hinna med alla barn så delar vi in barnen i två grupper. Första gruppen på tio stycken 735 

barn trängs i det trånga badrummet, likaså den andra gruppen. Vissa barn blir förvirrade eller 736 

aggressiva medan vissa bara följer med och accepterar en sådan stressig situation.”  737 

Statlig förskola 1 (Pedagog B): ”Situationer i badrummet och i korridoren ser jag som 738 

omöjliga att genomföra när vi är bara få pedagoger. Dessa utrymmen bör vara större.” 739 

Även mina egna observationer under liggvilan har visat att för många barn placeras i det 740 

lilla rummet, barnen ligger tätt intill varandra och stör varandra”  741 

Statlig förskola 2 (Pedagog C): ”Liggvilan är en av de värsta problem i barngruppen då 742 

barnen blir högljudda i det lilla rummet. Det blir stressigt i rummet, de är högljudda och jag 743 

får skavsår i öronen” 744 

Statlig förskola 2 (Pedagog D): ”Våra rutiner ser jag inte som ett problem i sig, men 745 

däremot ser jag att det trånga utrymmet på vår avdelning skapar ett hinder för en så stor 746 

barngrupp att röra sig fritt. Det kan skapa en utmaning för barnen istället, att kunna lära sig 747 

orientera även i det trånga utrymmet.” 748 

Pedagoger E (fristående förskola 1) och Pedagog F (fristående förskola 2) har samma 749 

tankar kring den fysiska miljö och deras rutinsituationer. Båda pedagogerna förklarar att 750 

deras förskolor har gott med utrymme som underlättar deras dagliga rutiner som i sin tur 751 

skapar en stressfri miljö.  752 

Genom att jag har observerat fyra förskolor så kunde jag upptäcka en viss problematik 753 

som har ett samband med stora barngrupper. De statliga förskolorna hade nämligen samma 754 

problem, deras trånga utrymme orsakar kaos bland en så stor barngrupp. Situationer som 755 

under liggvilan, blöjbyten, matsituationer samt i korridoren där alla trängs ledde till att det 756 

uppstod konflikter i barngruppen och som pedagogerna inte ens märker. I motsats till det, har 757 
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de fristående förskolorna mycket mera plats för deras barn. Det är inte rummen i sig som är 758 

större utan det är betydligt mindre barn i barngruppen, vilket är mer tryggare samt som 759 

barnen kan röra sig utan att trängas och knuffas.  760 

I båda fristående förskolorna har jag sett betydligt mindre konflikter samt aggressiva barn. 761 

Som jag redan nämnt under min genomgång av tidigare forskning tog Ellneby (2010) upp att 762 

bland annat hög buller i form av aggressivt beteende hos barnen samt grovmotorisklek har 763 

samband med lokalernas utformning, antal personal och barngruppernas storlek. Högt buller 764 

kan dessutom ge upphov till stress och irritation. Detta kan innebära att pedagogerna stressar 765 

barnen på grund av tidsbrist att genomföra sina dagliga rutinsituationer inom ett visst 766 

tidslopp, samtidigt som dem stressar barnen in i det trånga utrymme så att barnen blir 767 

högljudda och beter sig fientlig som enligt Währborg (2009) är tecken på stress.  768 

 769 

4.2 Hur reagerar förskolebarn på stress? 770 

4.2.1 Kroppsliga signaler och stressrelaterade beteende 771 

Pedagog A och Pedagog B (statlig förskola 1) samt Pedagog C (statlig förskola 2) upplever 772 

att vissa barn blir aggressiva när det är stressigt medan andra blir stela i kroppen. Ibland kan 773 

det hända att de gråter, trotsar och en massa konflikter uppstår. Det kan hända att man river 774 

sina kompisar, biter, knuffar och så vidare. Småbarn kan även matvägra, rita på väggarna och 775 

även drar sig undan när det blir allt för stressigt. 776 

Pedagog D (statlig förskola 2) förklarar: ”Jag tycker att barn reagerar utifrån de krav vi 777 

vuxna har och då kan kanske bli irriterade, sura och aggressiva men till slut när de klarar av 778 

en för dem svår utmaning så blir de lyckliga och stolta över sig själva. De visar upp sin 779 

stolthet genom att hoppa glatt och genom att klappa med händerna.” 780 

Pedagog E och Pedagog F (fristående förskola 1 och 2) upplever att barn inte visar upp 781 

några symptom på stress.  782 

Utifrån mina egna observationer har jag sett att gemensamt samband mellan alla fyra 783 

förskolor, det är att små barn ofta hamnar i konflikter samt att de kan matvägra, bita, riva 784 

utan att de ser stressade ut. Att avgöra om barn verkligen är stressade är en utmaning för 785 

varje pedagog. Ellnebys (1999) resonemang bör ju underlätta att avgöra om barn verkligen är 786 

stressade. Hon beskriver att så kallad kampbeteende hos barn anses vara normala i 787 

förskoleåldern fram tills det att barnet har börjat visat flera av olika beteenden vid flera 788 

tillfällen. Dessa bettende är: fysisk våld, verbalt våld (som inte är möjligt hos de minsta), att 789 

trotsa och att vara destruktiv.  790 
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Genom att jag har observerat barnen noga på förskolan så kunde jag konstatera att barn 791 

som rev sin kompis och samtidigt kastade sig på golvet och trotsade kunde vara trött istället 792 

för stressad. Därför anser jag att Ellnebys (1999) resonemang inte är användbar för min korta 793 

undersökning. Vidare har jag uppmärksammat att ett visst beteende smittas av på hela 794 

gruppen. Detta innebär att barn påverkas i interaktion med varandra genom att härma ett visst 795 

beteende som Vygotskijs proximala utvecklingszonen står för, vilket innebär att barnet i 796 

praktisk handling prövar vad det kan göra tillsammans med sina kamrater genom härmning 797 

och kan även betyda att barnet på samma sätt kan utveckla stressbeteende tillsammans med 798 

andra så att hela barngruppen blir stressad.  799 

 800 

4.2.2 Barn påverkas av vuxnas stress i en gemensam interaktion  801 

Pedagoger upplever också att barn lär sig genom härmning och inte bara från sina kamrater 802 

utan även från vuxna.  803 

Pedagog A, B och C (statliga förskolor) förklarar att det är uppenbart att barn är påverkade av 804 

stress, dem minsta barnen har förmågan att läsa av vuxnas beteende och ansiktsuttryck 805 

väldigt snabbt, och barnen är som svampar som suger in vuxnas stressbeteende och därmed 806 

blir själva stressade.  807 

Pedagog E och F (fristående förskolor) och Pedagog D (statlig förskola 2) menar att vi i 808 

interaktionen lär oss många saker och att det är möjligt att barnet i mötet med den vuxne som 809 

ställer ett krav, härmar dennes beteenden samt försöker bearbeta sina känslor inom sig 810 

samtidigt, som leder till att barnet kanske blir irriterad och upphetsad.  811 

Att alla barn härmar och lär sig genom härmning i interaktion med den vuxne har framgått 812 

många gånger på alla förskolor då jag flera gånger såg hur vissa barn påverkas och smittas av 813 

pedagogernas beteende eller kamraternas. På de statliga förskolorna har det förekommit att 814 

vissa barn hade lättare att smittas av pedagogernas stress och därmed smitta av hela 815 

barngruppen även de som är mindre mottagliga. Elkind (1984)  förklarar att vissa barn är mer 816 

tåliga än andra och att dessa barn har vissa egenskaper som verkar skyddande mot stress. 817 

Dessa egenskaper är bland annat självförtroende, hög kapacitet, förmåga att göra intryck på 818 

ett positivt sätt och den sociala förmågan. Av alla dessa fem egenskaper kunde jag endast 819 

observera en, den så kallade sociala förmåga som är relevant för yngre barn då jag anser att 820 

alla andra egenskaper barnet skaffar sig senare i livet. Social förmåga innebär att barnet mår 821 

bra bland sina kamrater och vuxna.  822 
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Enligt mina observationer drabbades även de barnen som hade en bättre social förmåga 823 

och trivdes bättre. Detta har visat sig genom att även dessa stresståliga barn blev påverkade 824 

av stress i interaktionen med andra. Därför tycker jag att Eklinds resonemang inte kan 825 

tillämpas för min undersökning då det gynnar äldre barn och visat sig obrukbar. 826 

Att barn lär sig stress i interaktion med vuxna bekräftar också mina egna observationer 827 

och svar från pedagogernas sida. Pedagoger på de fristående förskolorna upplevde att de är 828 

lugna och inte stressade. Som i sin tur speglade sig genom min egen upplevelse då barnen var 829 

tysta och lugna och höll på att somna. Nästan alla pedagoger har talat om att vi agerar när vi 830 

är stressade och visar upp våra stressbeteenden till barnen som i sin tur blir stressade också. 831 

Ur en fenomenologisk synvinkel så kan jag konstatera att barn som inte har utvecklat 832 

språk genom den proximala utvecklingszonen fångar upp andras reaktion och utvecklar 833 

därmed stress. Vidare kunde jag inte som den okända deltagande observatören påverka barn 834 

på något sätt (på de fristående förskolorna) så att de blev rädda och därmed stressade utav 835 

min närvaro. Jag blev överraskad att barn verkade trygga med sig själva och därmed med 836 

mig. Till skillnaden från de fristående förskolorna så har jag upplevt att på de statliga 837 

förskolor visade barnen rädsla och drog sig undan när jag kom som deltagande observatören. 838 

Mörelius (2014) och Nilzon (1999) tar upp att rädsla är en av stressorer som kan utlösa 839 

visa reaktioner hos barnet som bland annat att barnet går i försvarsställning vid hot. Därför 840 

kan jag tycka att Patels & Davidssons (2011) resonemang om att observatörens närvaro 841 

påverkar barn samt deras beteende tills barnen har accepterat observatörens närvaro, 842 

instämmer med min egen observation på de statliga förskolorna. Jag kunde även dra 843 

slutsatser att barn i en otrygg stressad miljö är mer sårbara än i den trygga miljön.  844 

 845 

4.3 Hur arbetar pedagoger med att förebygga stress hos barn i barngrupper? 846 

4.3.1 Pedagogernas stresshanterings strategier  847 

Pedagoger A, B, C (statlig förskola 1, 2) på de statliga förskolor förklarar att man måste 848 

sänka sina ambitioner framförallt, då man inte hinner med många saker med en sådan stor 849 

barngrupp. Dela upp arbetsuppgifter är någonting som de redan gör men personaltäthet talar 850 

sitt. Fasta vikarie är också någonting som de strävar efter.  851 

Pedagogen D (statlig förskola 2): ”Jag har inga strategier för jag ser stress som någonting 852 

naturligt och som en utmaning.” 853 
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Pedagoger E och F (fristående förskolor) berättar att det är förskolechefens ansvar att 854 

vägra att ta in så många barn per en barngrupp som kan orsaka ett sämre arbetssätt och 855 

därmed en otrygg och stressig miljö för barnen.  856 

Inom de statliga förskolor upplevde jag att de flesta pedagoger talar om att det finns några 857 

strategier som man kan använda sig av men i dagsläge ses som oanvändbara. Mina 858 

observationer har visat att pedagoger på de fristående förskolorna arbetar effektivt för att 859 

kunna motverka stress på förskolan. Detta har visat sig genom att pedagoger delar upp barnen 860 

i små grupper (max fyra barn per en undergrupp) under varje rutinsituation utom 861 

matsituationen eller samling då alla barn är tillsammans. Barnen har olika aktiviteter som 862 

musik, dans och massagevila. Deras förskolechefer har även en gräns för hur många barn de 863 

tar in i en barngrupp, vilket tyder på att chefen har en medveten strategi för att motverka 864 

stress i förskolan. Det har visats sig att pedagogernas strategier har skapat en lugn atmosfär i 865 

barngruppen som innebär att genom den proximala utvecklingszonen ur en fenomenologisk 866 

synvinkel kan barnen lära in återhämtning och avslappning och inte bara stress.   867 

Även Ellneby (2010)  tar upp att en av strategierna är just den som handlar om att hitta ett 868 

sätt att koppla av på, dessvärre används detta inte så ofta. Peiffer (1999) påpekar att det är 869 

nödvändigt att hjälpa kroppen att återfå balans under en stressig period samt som Ellneby 870 

(2010) talar om att det lilla barnet behöver en lugn miljö och att massagevila ses som väldigt 871 

uppskattad av både pedagogerna och barn. Massagevilan påverkar barn på ett positivt sätt och 872 

detta leder till färre konflikter som jag även såg på de fristående förskolor som har 873 

massagestund med barnen varje dag.  De statliga förskolor använder sig inte av massagevilan 874 

varje dag som kanske leder till mer konflikter i barngrupperna än på de fristående 875 

förskolorna.  876 

 877 

 878 

 879 

880 
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5 Diskussion 881 

I det följande kapitlet kommer jag diskutera samt kritisk reflektera över mitt 882 

undersökningsresultat ur det sociokulturella perspektivet samt med hjälp av den 883 

fenomenologiska synvinkeln. Undersökningen kommer att avslutas med en kort avslutning 884 

samt förslag på tidigare forskning.  885 

 886 

5.1 Metoddiskussion 887 

Genom att jag dels har intervjuat pedagogerna om hur de uppfattar och förebygger stress i 888 

barngrupperna och dels genom att jag har observerat barnen och pedagogernas 889 

stressrelaterade beteende och agerande i samband med stora barngrupper i två veckor under 890 

hösten så har jag kommit fram till att undersökningens resultat kunde se annorlunda ut. Det 891 

jag menar är att det kan förekomma att personaltäthet är mer vanligare under förkylningstider 892 

och influensasäsong än under vår och sommartid. Det skulle kunna innebära att det är då 893 

barnen upplevs som mest stressade. Om jag hade en möjlighet att undersöka personaltäthet 894 

och hur detta påverkar barn i tal om stress, (under vår och sommartid) så kunde jag kunna få 895 

ett någorlunda resultat. Därför kan jag konstatera att undersökningens resultat påverkas 896 

mycket av den avsatta tiden för att observera och intervjua.  897 

Genom att jag har använt mig av den kvalitativa metoden i min undersökning så kunde jag 898 

ändå få ett pålitligt resultat ändå som avser hösten. Det jag menar är att resultatet kunde se 899 

annorlunda ut om jag använde endast observationer eller intervjuer i min undersökning. Om 900 

jag hade utgått bara från kvalitativa intervjuer med pedagoger där pedagogernas 901 

uppfattningar om stress undersöks i samband med stora barngrupper, så kunde jag inte få ett 902 

fullständigt resultat, det vill säga att jag inte hade kunnat se om pedagogernas uppfattningar 903 

instämmer med det verkliga som händer i en stor barngrupp. 904 

 Dessutom om jag inte hade kompletterat mina intervjuer med mina observationer så hade 905 

jag inte kunnat se detta ur ett sociokulturellt perspektiv alltså om vad som händer i 906 

interaktionen, med andra ord jag hade inte kunnat se om stress är något barn lär in i samspel 907 

med pedagogerna. Eller och om lärande sker på en kollektiv nivå, samt att jag inte kunde se 908 

om de icke -talande barn lär in stress genom härmning och därmed utvecklar stress i den 909 

proximala utvecklingszonen som också utgår från ett sociokulturellt perspektiv enligt 910 

Strandberg (2006).  911 

Brinkkjaer & Hoyen (2013) talar om att ett livsåskådningsperspektiv ur en 912 

fenomenologisk synvinkel innefattar att människor genom interaktionen begriper andra 913 
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individer genom deras reaktioner som ansiktsuttryck, kroppsspråk eller ord. Vilket i sin tur 914 

innebär för min undersökning att jag behöver observera dessa reaktioner, då jag med hjälp av 915 

det fenomenologiska perspektivet kan få en annan synvinkel om hur det går till och i vilka 916 

situationer barn lär in stress ur ett sociokulturellt perspektiv. I likhet med Ahrnes & 917 

Svenssons (2015) resonemang, att intervjun bör kompletteras med fler metoder som till 918 

exempel observationer med avsikt att få en bredare bild av ett fenomen i sin undersökning, så 919 

tycker jag att den kvalitativa metoden där jag har använt mig av både pedagogernas intervjuer 920 

och observationer gav mig till slut ett pålitligt resultat, att barn är stressade i samband med 921 

stora barngrupper och inte minst personaltäthet.  922 

 923 

5.2 Resultatdiskussion 924 

5.2.1 Hur uppfattar pedagoger stress i samband med stora barngrupper? 925 

Undersökningens resultat visade att barn är stressade i samband med stora barngrupper. Med 926 

en stor barngrupp menas tjugoen barn där tre pedagoger bör arbeta. Intervjuerna har visat att 927 

det finns en stor skillnad mellan det statliga förskola och den fristående förskolan. På de 928 

statliga förskolor (som har stora barngrupper) framkom det att två pedagoger oftast blev 929 

tvungna att ta hand om hela barngruppen. Detta är ohälsosamt och otryggt för både berörda 930 

pedagoger och barn.  931 

De flesta intervjuade pedagoger på de statliga förskolorna uppfattade stress som 932 

någonting negativt i samband med personaltäthet, tidsbrist och stora barngrupper och att det 933 

finns pedagoger som är redan sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom. Observationer 934 

har också visat att pedagogerna är stressade, det har utmärkt sig genom att de har uppvisat 935 

samma stressrelaterande beteende som spänning, frustration, irritation, förhöjd röstläge i 936 

samband med tidsbrist och hjälplöshet att kunna tillgodosedda alla barns behov i vanliga 937 

rutinsituationer.  938 

Dessa symtom hos en individ anser Währborg (2009) är typiska hos människor som är 939 

påverkade av stress som också bekräftar min egen uppfattning. Därför kan jag konstatera att 940 

pedagoger är stressade i samband med tidsbrist och personaltäthet som i sin tur leder till att 941 

de inte hinner ta hand om allt för många barn i barngruppen samtidigt som Ellneby (2010)  942 

hävdar att forskningen har visat att barn verkligen är stressade i relation till lägre 943 

personaltäthet. Att hela verksamheten det vill säga kollektiv är stressad bekräftar även 944 

pedagogernas uppfattningar om att det är ont om personal och man inte hinner med något så 945 

att stressiga, kaotiska situationer uppstår hela tiden överallt i varje rum där barnen är bland 946 
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annat aggressiva och arga. Utifrån just dessa pedagogernas uppfattningar har jag kommit 947 

fram till att hela kollektivet är en stressad miljö utifrån ett sociokulturellt perspektiv som jag 948 

redan förklarat under metod och diskussionsdelen. 949 

Jag kunde även se att alla pedagoger inte hade samma uppfattningar om stressens 950 

betydelse. Pedagog D uttryckte att stress för hen är en utmaning och gör inte alls skada på 951 

barnen samtidigt som Ellnebys (1999) och Wärhborgs (2009) forskningen har visat att denna 952 

tanke handlar om positiv stress som ses enligt som stimulans och kan tyckas är nyttig för barn 953 

då deras stresstolerans höjs i samband med olika krävande utmaningar eller aktiviteter.  954 

Däremot hävdar Ellneby (1999) att forskningen har visat att barnen har en 955 

anpassningsförmåga men att även den avtar någon gång i livet samtidigt som Nilzon (1999) 956 

förklarar att även utmaningar kan bli skadliga och kan skapa en rädsla hos barnet och därmed 957 

stress. Detta resonemang skulle kunna innebära att det finns en gräns vad barnen kan tåla och 958 

att även den positiva stressen ur Pedagogens (D) egen uppfattning kan bli skadlig på lång 959 

sikt. Det pekar på kunskapsbrist i tal om stress hos nämnda pedagogen.  Enligt Mörelius 960 

(2009) klarar inte de minsta barnen av så höga krav det vill säga utmaningar från vuxna. 961 

Höga krav kan innebära att barn måste välja mellan olika aktiviteter att delta i, medan för de 962 

yngsta barn kan höga krav betyda att man ställs inför färgvalet på byxorna som leder till att 963 

lilla barnet blir uppstressad.  Därför anser jag att både ansvariga politiker och all 964 

förskolepersonal bör tänka mera på vad vuxnas höga krav på barns hälsa innebär. Med andra 965 

ord har denna undersökning visat tydligt att det finns ett stort hål mellan vuxnas 966 

uppfattningar om höga krav och vad dem innebär i barns värld. Genom att vi människor 967 

ovetande ställer höga krav (utifrån vuxnas perspektiv) på de minsta barnen, kan det innebära 968 

utifrån Elkinds (1984) resonemang att en överlevnads känsla hos barnet väcks som innebär 969 

en kamp att anpassa sig till vår förvirrande sociala miljö, vilket i sin tur leder till att barnen 970 

drabbas av allvarliga stressrelaterade sjukdomar i vuxen ålder.  971 

 972 

5.2.2 Hur reagerar barn på stress? 973 

Pedagogernas stressrelaterade symtom som till exempel spänning, frustration, irritation, 974 

förhöjt röstläge i samband med tidsbrist visade på att pedagogerna är stressade. Samtidigt 975 

som barn utifrån mina observationer samt pedagogernas uppfattningar har visat att små 976 

barnen kan reagera på liknande sätt som vuxna, genom att de är irriterade, spända i kroppen 977 

samt förhöjt röstläge som leder till höga ljud på avdelningar och som enligt Ellneby (2010) är 978 

skadlig på både pedagogernas samt barns hälsa.  979 
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Utöver de vanliga stressrelaterade symtom visade barnen andra beteende som Währborg 980 

(2009) också tar upp, dessa var att dra sig undan, gråta, trotsa och hamnade ofta i konflikter 981 

som enligt Mörelius (2014) anses är värdefulla att upptäcka och förstå på rätt sätt i god tid för 982 

att kunna undvika sjuka barn i framtiden. Att barnet drar sig undan när den möter en vikarie 983 

eller när de mötte mig som den okände deltagande observatören kan tyda på att lilla barnet 984 

var stressat i stunden och ville spara på krafterna och därmed drog sig undan. 985 

Eftersom barnet snabbt anpassade sig vid min närvaro så kan jag hävda att det lilla barnet 986 

har en anpassningsförmåga som Währborg (2009) och Ellneby (1999) tar upp. Andra 987 

stressrelaterade symtom som rastlöshet, koncentrationssvårigheter, dålig uppmärksamhet och 988 

försenad språkutveckling, det vill säga att barnet går tillbaka till ett tidigare 989 

utvecklingsstadium, magont, viktnedgång, matvägran. Enligt Mörelius (2014) tyder detta på 990 

att barnet är utsatt för kraftigt stress. Dessa nämnda symtom kunde jag inte undersöka och se, 991 

eftersom dessa symtom är något som man observerar under en längre tid än i min 992 

undersökning. 993 

I de fristående förskolorna kunde jag inte hitta samma mönster i tal om stressrelaterat 994 

beteende, kanske just därför att deras miljö var betydligt lugnare. Konflikter i grupper är 995 

något som förekommer på alla förskolor men det kan inte endast bero på att barnen är 996 

stressade. Därför har jag fokuserat mera på vad det är som händer i de statliga förskolorna.  997 

Eftersom pedagogerna agerat stressigt i interaktionen med barnen och därmed har 998 

påverkat barnen. Med andra ord har barnen ur ett fenomenologiskt perspektiv fångat upp 999 

pedagogernas stressreaktioner som ansiktsuttryck, kroppsspråk och ord i form av högre 1000 

röstläge genom den proximala utvecklingszonen, där små barnen har lärt sig ett stressigt 1001 

beteende genom härmning som en naturlig process för dem.  Barnen utvecklade även sitt eget 1002 

beteende i form av att de trotsade, bråkade, grät och skrek, rev sina kompisar eller att de drog 1003 

sig undan det vill säga att barnen blev i stressiga i interaktionen med pedagogerna. Dessa 1004 

beteenden påverkade i sin tur deras kamrater så att alla utvecklade stress tillslut, i 1005 

barngruppen. 1006 

Dessutom har jag kommit fram till att stress i de statliga förskolorna inte enbart har 1007 

utvecklats i barngruppen utan stress spred sig även i hela förskolans verksamhet. En sådan 1008 

tanke kommer från just pedagogernas uppfattning om att stress ses som ett allmänt problem i 1009 

dagens förskola särskilt när barngrupperna är större och antalet pedagoger är detsamma. 1010 

Detta skulle också kunna innebära att utvecklingen av stress sker hos både individen och i 1011 
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grupp som grundar sig på det sociokulturella perspektivet. Därför anser jag också att vi vuxna 1012 

behöver skapa ett bättre samhälle där alla hjälps åt att hantera den stress som vi utsätts för.  1013 

 1014 

5.2.3 Hur kan man förebygga stress hos barn i förskolans verksamhet? 1015 

Vid en hotfull situation eller vid negativa upplevelser framkommer det att både samhälle 1016 

och individer tenderar att göra allt i sin makt för att förebygga att denna hotfulla situation inte 1017 

händer enligt Lindblad & Lindgren (2009).  1018 

De fristående förskolor enligt min egen uppfattning använder liknande strategier för att 1019 

motverka stress i samband med stora barngrupper. Strategierna som att inte ta emot så många 1020 

barn som man inte klarar av, massagevila och uppdelningen av barn i mindre grupper som 1021 

Ellneby (2005) tar upp också, har lett till att sådana pedagogers strategier har en positiv effekt 1022 

på tal om stress i barngrupper, där barn känner sig mer trygga och opåverkade av stress och 1023 

får dessutom mer social kontakt med pedagogerna som även Ellneby (2005) tar upp som en 1024 

framdel med uppdelningen i mindre grupper. På de statliga förskolorna har de inte använt 1025 

dessa strategier som ett arbetssätt, vilket resulterat till att stress var uppenbart i deras 1026 

barngrupper.  1027 

Vidare så har jag upptäckt en väldigt intressant problematik och det är utformningen av 1028 

den fysiska miljön. Stora barngrupper är någonting som vi inte kan ändra på i dagens läge. 1029 

Både intervjuerna, observationer och genom att Ellneby (2010) tar upp att forskningen visar 1030 

på att stora barngrupper har en tät samband med lokalernas utformning. Detta innebär att 1031 

trånga utrymmen inte klarar av så många barn. På de fristående förskolorna är det färre barn 1032 

som har resulterat i att barn har lugnare miljö och mera utrymme att röra sig i. Utifrån ett 1033 

sådant resonemang kan jag se att storleken på rummen bör anpassa sig till gruppens storlek. 1034 

Naturligtvist har inte alla förskolor råd och möjlighet att bygga om sin verksamhet därför 1035 

krävs en bättre organisation i verksamheten.  1036 

Exempel skulle kunna vara att anpassa rummen till en stor barngrupp genom att plocka 1037 

bort onödiga hyllor som står i vägen eller att dela in barnen i mindre grupper som exempel att 1038 

två i taget får gå in med en pedagog på toaletten, att fem i taget får klä på sig och inte halva 1039 

gruppen. Under min undersökning har jag kommit fram till att vissa barn drar sig undan när 1040 

de möter det okända eller när de är stressade som jag redan nämnt, som kan ses på annat sätt 1041 

utifrån Ellnebys (2010) resonemang kring om strategin att undanröja stressfaktor, det vill 1042 

säga att små barn brukar springa iväg och gömma sig när de upplever något som 1043 

skrämmande. Ett sådant resonemang skulle kunna innebära att barnet inte är stressade i mötet 1044 



 

34 

 

med den ökända individen, utan barnet använder en viss strategi i syfte till att skydda sig från 1045 

stress som skulle kunna i sin tur leda till att den statliga förskolans policy (som jag har nämnt 1046 

i mitt resultat del) att en vikarie inte får byta blöjan, är användbar bara i början av mötet men 1047 

inte på långt håll, då barnen inte är stressade i mötet med den ökända vikarien. Att ändra 1048 

förskolans regler kan leda till att man underlättar arbetet på förskolan just på grund av 1049 

tidsbrist och i syftet att förebygga att pedagogernas stress i interaktionen inte fångas upp av 1050 

barnet och utvecklas ur ett fenomenologisk och sociokulturell perspektiv.  1051 

Slutligen kom jag fram till att barn kunde lära in stress i interaktion med vuxna genom 1052 

härmning som innebär att de fångar upp ett visst beteende hos en vuxen och därmed agerar 1053 

själva och utvecklar stress med både andra och som individ. Ett sådant resonemang tyder på 1054 

att inlärningen sker i interaktionen och man kan dessutom lära in sig återhämtningen ur ett 1055 

sociokulturellt perspektiv och det fenomenologiska perspektivet. Det jag menar är 1056 

exempelvis att om alla pedagoger skulle använda massagevila dagligen på förskolan samt 1057 

andra strategier där pedagogens kroppsspråk ger uttryck för lugn samt rösten uppfattas som 1058 

lugn så kunde denna beteende fångas upp av barnet. Vilket i sin tur kan leda till att barnet 1059 

genom härmning utvecklar lugnet som skulle på lång sikt avstressa och återhämta barnet som 1060 

redan är stresspåverkad under en längre tid.  1061 

 1062 

5.2.4  Avslutning och förslag på vidare forskning 1063 

Eftersom dagarna på förskolan är långa så måste vi underlätta det lilla barnets vistelse. I min 1064 

forskning framkommer det även att de minsta barnen är påverkade av stress i interaktionen 1065 

med vuxna. Men frågan är om stress är något som kommer utifrån, det vill säga är det så att 1066 

vi lär in stress från vår omgivning (vårt samhälle) som vi sedan lär ut till våra barn, eller 1067 

kommer stress inifrån? 1068 

 Att vi enskilda individer blir utsatta för olika stressorer och med vårt beteende lär ut och 1069 

sprider stress vidare ut i verksamhet och därmed i vårt samhälle. Detta resonemang ser jag 1070 

som väldigt intressant och som en utgångspunkt till vidare forskning. 1071 

 1072 

1073 



 

35 

 

Referenslista 1074 

Tryckta källor 1075 

 1076 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: 1077 

Liber. 1078 

 1079 

Broberg, Malin & Hagström, Birthe (2012). Anknytning i förskolan. Stockholm: Natur och 1080 

kultur. 1081 

 1082 

Brinkkjaer, Ulf & Høyen, Marianne (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: 1083 

Studentlitteratur 1084 

 1085 

Elkind, David (1984). Det hetsade barnet: att stressas in i vuxenvärlden. Stockholm: Natur  1086 

och kultur 1087 

 1088 

Ellneby, Ylva (1999). Om barn och stress: och vad vi kan göra åt det. Stockholm: Natur och  1089 

Kultur. 1090 

 1091 

Ellneby, Ylva (2005). Cyberungar eller vad barn verkligen behöver. Stockholm: Natur och  1092 

kultur  1093 

 1094 

Ellneby, Ylva (2010). Stressade barn: och vad vi kan göra åt det. Stockholm: Natur och 1095 

kultur. E-bok. 1096 

 1097 

Lindblad, Frank & Lindgren, Carl (2009). Välfärdslandets gåta. Stockholm: Carlsson 1098 

 1099 

Mörelius, Evalotte (2014). Stress hos barn och ungdom. Studentliteratur,  Liber. 1100 

 1101 

Nilzon. Kjell R, (1999).  Barn med känslomässiga problem. Lund: Studentlitteratur 1102 

 1103 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att 1104 

planera, genomföra och rapportera en undersökning. Stockholm: Liber. 1105 



 

36 

 

 1106 

Peiffer, Vera (1999). Stresshantering. Stockholm: Svenska förlaget. 1107 

 1108 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan - Lpfö98 reviderad 2010 1109 

 1110 

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 1111 

 1112 

Säljö, Roger (2014). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Studentliteratur AB, 1113 

Liber. 1114 

 1115 

Währborg, P.(2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och Kultur. 1116 

 1117 

Elektroniska Källor: 1118 

 1119 

Barnombudsmannen (2015). Två av tre jagas av stress [Elektronisk resurs]. Stockholm:   1120 

Tillgänglig på Internet:https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i- 1121 

media/debatt/debattarkiv/2001/10/tva-av-tre-jagas-av-stress/  [2016-10-30].  1122 

 1123 

Skolverket (2016). Statistik om förskolan [Elektronisk resurs]. Stockholm:   1124 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i- 1125 

tabeller/forskola [2016-10-30]. 1126 

 1127 

Stressforskningsinstitutet (u.å.). Stress hos barn [Elektronisk resurs]. Stockholm:   1128 

Tillgänglig på Internet: 1129 

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.117899.1357821650!/menu/standard/file/Stre 1130 

ss%20hos%20barn.pdf [2016-11-01]. 1131 

 1132 

Otryckta källor: 1133 

 1134 

●Intervju med Pedagog A (Statlig förskola 1) 2016-11-14 kl. 9.00–9.35 1135 

●Intervju med Pedagog B (Statlig förskola 1) 2016-11-14 kl. 10.00–10.30 1136 

●Intervju med Pedagog C (Statlig förskola 2) 2016-11-14 kl. 14.00–14.35 1137 

●Intervju med Pedagog D (Statlig förskola 2) 2016-11-14 kl. 14.40–15.10 1138 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/debatt/debattarkiv/2001/10/tva-av-tre-jagas-av-stress/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/debatt/debattarkiv/2001/10/tva-av-tre-jagas-av-stress/
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.117899.1357821650!/menu/standard/file/Stress%20hos%20barn.pdf
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.117899.1357821650!/menu/standard/file/Stress%20hos%20barn.pdf


 

37 

 

●Intervju med Pedagog E (Fristående förskola 1) 2016-11-16 kl. 9.00–9.35 1139 

●Intervju med pedagog F (Fristående förskola 2) 2016-11-16 kl. 11.00–11.35 1140 

●Observation av barngruppen (Statlig förskola 1) 2016-09-30 kl. 9.00–15.00 1141 

●Observation av barngruppen på (Statlig förskola 1) 2016-10-03 kl. 9.00–15.00 1142 

●Observation av barngruppen (Statlig förskola 1) 2016-10-04 kl. 9.00–15.00 1143 

●Observation av barngruppen (Statlig förskola 2) 2016-10-05 kl. 9.00–15.00 1144 

●Observation av barngruppen (Statlig förskola 2) 2016-10-06 kl. 9.00–15.00 1145 

●Observation av barngruppen (Statlig förskola 2) 2016-10-07 kl. 9.00–15.00 1146 

●Observation av barngruppen (Fristående förskola 1) 2016-10-11 kl. 9.00–13.00 1147 

●Observation av barngruppen (Fristående förskola 1) 2016-10-12 kl. 9.00–13.00 1148 

●Observation av barngruppen (Fristående förskola 2) 2016-10-19 kl. 9.00–13.00 1149 

●Observation av barngruppen (Fristående förskola 2) 2016-10-20 kl. 9.00–14.00 1150 

 1151 

 1152 

 1153 

 1154 

1155 



 

38 

 

Bilaga 1  1156 

 1157 

Hej alla glada pedagoger! 1158 

Jag läser nu min sista termin på lärarutbildningen med inriktning förskollärare på Södertörns 1159 

Högskola. I den sista delen av utbildningen ingår examensarbete på 15 högskolepoäng vars 1160 

undersöknings resultat kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) i 1161 

början av februari månaden. Alla intresserade bjuds in att läsa undersökningsresultat och ta 1162 

del av min underbara resa.  1163 

 1164 

Eftersom vi lever i ett ohälsosam stressig samhälle tycker jag det är viktigt som framtida 1165 

pedagog att undersöka hur våra barn mår på förskolan. Att vi får allt flera barn i barngrupper 1166 

är det ett faktum, men leder det till att våra barn blir stressade? Min studie kommer därför 1167 

kallas för stress i förskolan och kommer främst rikta sig till yngre barn 1-3 År gamla.  1168 

Här nedan kommer jag ta upp syftet samt frågeställningar som presenteras i min 1169 

undersökning: 1170 

 1171 

Syftet med min studie är att utreda om småbarn 1-3 år kan sägas vara stresspåverkade på 1172 

grund av allt större barngrupper samt hur man i så fall kan förebygga stress hos barn. Jag 1173 

kommer även att undersöka om pedagoger riskerar att framkalla barns stress och om barn lär 1174 

in stress i interaktion med vuxna. 1175 

Frågeställningar: Hur upplever pedagogerna stress i barngrupperna? Hur reagerar barn på 1176 

stress? Hur arbetar pedagoger med att förebygga stress hos barn i barngrupperna? 1177 

 1178 

För att kunna få undersöka stress i förskolan behöver jag intervjua er pedagoger under v. 46 1179 

under vecka 46. All insamlat material kommer att vara anonymt och kommer endast att 1180 

användas i forskningssyfte. Eftersom flesta av er, känt sig obekväma med inspelningen under 1181 

intervjun har jag valt att anteckna med syfte till att skapa en tryggare stämning. Maila ditt 1182 

svar senast v. 45! 1183 

Mvh Aleksandra Pesic 1184 

 Epost: xxx 1185 

Tfn. xxx 1186 

1187 
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Bilaga 2 1188 

 1189 

Intervjufrågor:  1190 

 1191 

1. Vad innebär stress för dig? 1192 

2. Är stress något som förekommer i er verksamhet? 1193 

3. Hur upplever du att personalbrist påverkar barn i tal om stress? 1194 

4. Vilka rutinssituationer påverkar barns stress enligt dig?  1195 

5. Kan pedagoger orsaka stress hos barn? 1196 

6. Vilka symtom och beteende visar barnen upp när de är stressade? 1197 

7. Har ni några pedagogiska strategier för att motverka och hantera stress i er 1198 

verksamhet? 1199 

 1200 

 1201 

 1202 

 1203 


