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Abstract 

 

This essay deals with the issue of children and stress, and the impact that stress can have on 

children. The purpose has been to explore how I, in my role as teacher, can prevent children 

from developing stress in preschool, and how I can prevent stress to develop inside of my own 

department. My essay is structured as follows: First, I describe my practical work with 

children. Then I analyze some research literature on stress, and finally I reflect over what I 

have described earlier and try to connect the practical with the theoretical.  

 

In the practical part of this essay I describe the various events that I have observed during my 

work in preschool, where I have seen how stress can affect both children and teachers. Then I 

describe how the increasing size of children’s groups can create stress because of the noisy 

environment of the department. Moreover, I discuss how children are being negatively 

affected by their parents’ separation, and how we as teachers are performing under such 

circumstances. The questions I focus on are: How can we help both the children and ourselves 

to handle this problem? How can I as a teacher prevent stress? And what do scientists believe 

that stress is?  

 

By grounding these questions in the research literature I have expanded my understanding of 

what the definition of stress really means, and I have gained new insight about how teachers 

can prevent stress to develop in the preschool environment. In the reflection part of this essay 

I discuss the various symptoms that stress can cause according to the research literature and 

connect these theories with my practical work experience with children. 

 

Keywords: Children, Stress, preschool, teacher, effects, symptoms, environment, stress 

research 

 

 

 

 



2 
 

Sammanfattning 

Denna essä handlar om barn och stress samt vilken påverkan stress har på barn. Syftet med 

essän är att se hur jag i min roll som pedagog ska kunna hjälpa barnen med att förebygga 

stress på förskolan, samt hur jag kan förebygga stress på avdelningen där jag arbetar. Min essä 

är uppbyggd på följande sätt: Först beskriver jag om mitt praktiska arbete med barn, sedan 

analyserar jag forskningslitteratur kring stress, och i anslutning till de två första delarna 

reflekterar jag över det jag har beskrivit tidigare och kopplar samman det praktiska med det 

teoretiska.  

I den praktiska delen tar jag upp olika händelser som jag observerat under min tid på 

förskolan, där jag har sett hur stress påverkar barn och oss pedagoger. Situationerna som jag 

kommer att beskriva handlar om hur de stora barngrupperna genom den högljudda miljön på 

avdelningen kan skapa stress hos barn, och hur barn blir negativt påverkade av föräldrars 

separationer, samt om hur vi pedagoger mår under dessa omständigheter. Frågorna som jag 

ställer mig är: Vad anser forskarna att stress är? Hur kan vi på bästa sätt hjälpa såväl de 

stressade barnen men också oss pedagoger? Hur kan jag som pedagog förebygga stress?  

Frågorna besvaras med hjälp av forskningslitteratur, där jag för det första vill utvidgat min 

förståelse för vad begreppet stress innebär, och för det andra få nya kunskaper om hur vi 

pedagoger kan förebygga stressituationer som de jag beskriver i den praktiska delen. I min 

reflektionsdel tar jag upp de olika symtom stress framkallar enligt de forskare som jag läst, 

och återkopplar dessa teorier till händelser ur mitt praktiska arbete med barn.   

 

 

Nyckelord: Barn, stress, förskolan, pedagog, påverkan, symtom, miljö, stressforskning  
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1. I praktiken  

Min kollega kommer inrusandes till oss på avdelningen efter ett administrativt möte och ser 

väldigt upprörd ut. Jag tittar på henne under tiden som jag sitter med några barn på golvet i 

lekrummet, sen vänder jag min blick mot min andra kollega. Jag anar att det är något som vi 

inte skulle tycka om av det hon har att säga, hennes blick säger allt. 

Mina tankar snurrar i huvudet på mig, det stannar vid tanken av att fler barn är på väg till oss!  

- Vi ska få två barn till om tre veckor, sa hon med en ton av ilska.  

- Nää, hur ska det gå? ,får jag ur mig. 

- Det finns inte fler platser på någon annan avdelning, så vi får ta dem och vi kan inte 

säga nej. 

Mina tankar for iväg, hur ska vi klara av detta på avdelningen? Vi har redan tjugoåtta barn i 

åldrarna tre till sex år inskrivna på tre pedagoger och det är kämpigt som det är redan nu. Jag 

känner att med alla dessa barn i gruppen får vi inte gjort allt vi vill och ska göra, det springer 

barn runt i rummen, barn som stör andra barn, det högljuda barnet som knuffar till det tysta 

barnet, konflikter efter konflikter uppstår och jag försöker befinna mig överallt men känner 

mig maktlös. Om tre veckor kommer det två nya barn och jag känner hur det kniper i magen. I 

denna stund känns det som att vi bara finns här för barnpassning. Jag och mina kollegor 

märker att vi inte räcker till för att se varje barns behov, hur ska vi då kunna erbjuda en trygg 

miljö?  

Vi är nu tre pedagoger som arbetar med trettio barn nu och allt känns kaotiskt på avdelningen. 

Vi hinner inte göra som vi planerat på grund av att det antingen fattas pedagoger och vi måste 

hoppa in och hjälpa till på andra avdelningar, eller så är det mötesdagar så att vi endast är två 

pedagoger på hela barngruppen. Samtidigt arbetar vi för att minska på konflikterna mellan 

barnen som söker uppmärksamhet från oss vuxna.  

Vi får hela tiden nya direktiv att vi ska dela oss i små grupper om cirka sju barn per pedagog. 

Hur ska det gå till när vi sitter med ungefär tio barn var i grupperna? Vad ska vi hinna med att 

göra under aktiviteterna när vi har tio barn var? Hur mår barnen av att vara i så stor grupp? 

Det här är en del frågor som jag tar upp och försöker besvara längre fram i uppsatsen. 

Barngruppen har blivit livligare med tiden och vi ser att konflikterna barn emellan ökar. Det 

bråkas om det minsta lilla, skriks i öronen på varandra, ja allt som man gör för att 

uppmärksammas av andra.  
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Reflektionsdag 

Det var tisdag morgon och mitt alarm börja tjuta kl 05.30 då jag sneglade lite på klockan och 

tryckte på snoozknappen. Jag ville inte upp, ville inte jobba, allt kändes så trist och klumpen i 

magen var kvar. Idag ska jag ha planerings och reflektionsdag med mina kollegor och gå 

igenom vårt arbete. Jag skulle fundera på vår situation och ta med mig mina tankar kring den 

till vår träff. Klockan var 06.00 och jag var tvungen att resa mig för att göra mig färdig för att 

åka. Väl inne i bilen slog det mig att vår situation skapar oroliga barn och oroliga föräldrar 

som har undrat över vår situation och varför det är så många barn inskrivna, varpå vårt svar 

inte har varit tydligt nog då vi själva inte förstår varför, mer än att det är pengarna som styr.  

Inne i konferensrummet sitter vi och diskuterar hur vi känner oss och hur vi kan göra 

verksamheten bättre. Det vi kom fram till är att vi alla kände oss stressade över vår situation 

och att vi måste förändra några detaljer i vårt arbetsätt. Mina kollegor kände sig väldigt 

utmattade och trötta på vår situation. Jag själv hade tappat gnistan för mitt arbete och visste 

inte om jag ville arbeta så här längre. Vi vill komma bort från barnpassning och ”dagis” 

eftersom det känns som att det är det enda vi gör just nu genom att bara finns på avdelningen 

och se till att ingen skadar sig. Vi gick igenom vilka barn vi har och hur vi skulle kunna 

fördela dem bättre i grupperna.  

Under tiden som vi diskuterade kom ordet stress upp ett antal gånger, kan det vara så att 

barnen upplever oss vuxna som stressade i den situation som vi befinner oss i? Efter långa 

diskussioner om hur vi ska gå tillväga i vårt arbete tittade jag på klockan och såg att vi snart 

skulle sluta.  

Bara lite till 

En morgon då jag kom till förskolan gick jag raka vägen in till lekrummet för att hälsa på de 

barn som kommit. Alla förutom ett barn kom fram till mig för att ge mig en kram, jag gick 

fram till Lucas
1
 som var helt inne i sin lek med tågbanan och hälsade på honom. Han vände 

snabbt bort sin blick från mig för att inte bli störd i sin lek. Jag satte mig ner mellan Lucas 

tågbygge och de andra barnens legobygge.  

                                                           
1
 Alla namn i denna text är fingerade 
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Under tiden kom det fler och fler barn in till oss i lekrummet och jag lade märke till hur Lucas 

snabbt tappade koncentrationen. Klockan hade hunnit bli nio och jag satt med femton barn i 

lekrummet och allt blev bara rörigare där inne. Helt plötsligt ser jag hur Lucas tar en kloss och 

slänger den på ett annat barn som jag förmodar har gått fram och stört honom i leken. Jag 

reser mig genast upp och går till det barn som står och skriker rakt ut för att trösta honom. Det 

kändes som att jag inte kunde göra något mer än att säga åt Lucas att man inte får kasta saker 

på andra, jag såg ju inte vad som egentligen var orsaken till att Lucas kastade klossen. Under 

tiden som jag pratade med Lucas tappade jag fokus över de andra barnen som genast kom i 

konflikt med varandra. Dörren till rummet öppnades och in kommer min kollega med två barn 

till, jag hade tidigare sagt att jag inte kunde vara ensam där inne med femton barn och nu 

skulle jag ta emot två till.  

- Jag tänkte lämna kvar Anna och My här och tar med mig Lucas ut. 

Jag vänder mig mot Lucas som ligger på golvet och kör tåg. Min kollega fortsätter med: 

- Du vet att det bara är du och jag till klockan 12.00? Lena är på möte idag så vi får lösa 

förmiddagen själva. 

- Låt Lucas få vara inne med mig, får jag ur mig. Han är lugn nu så jag vill inte avbryta 

hans lek. 

Innan jag hann säga klart meningen hade min kollega redan börjat plocka undan Lucas 

tågbana. 

- Nej nej nej! skriker Lucas åt Bettan. Vill inte gå ut! Vill tåget, bara lite till! 

Bettan verkar inte lyssna och Lucas blir som galen. Barnen springer runt i rummet och det är 

bara en massa skrik överallt. Lucas lägger sig raklång på golvet och vill inte lyssna, han håller 

för öronen och skriker allt vad han kan. Bettan lyfter på honom och han sparkar runt sig. Han 

visade verkligen att han inte ville gå med henne. Jag vände mig mot barnen och delade snabbt 

in dem i små grupper för att få ner ljudnivån i rummet. Bettan hade släppt taget om Lucas som 

nu sprang runt och skrek och sparkade på alla barn. 

- Nu får det räcka, får jag ur mig.  

Lucas aggressiva sida är inte att leka med, han kan göra andra illa på grund av att han blir 

avbruten mitt i en lek. Han upprepar ordet ”nej” hundra gånger och stänger av helt och lyssnar 

inte på oss. Mina tankar är hos Lucas, vad är det som gör att han blir så frustrerad när man 
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avbryter honom? Det kanske har med den stora barngruppen att göra? Är det den stressiga 

situationen som får honom att agera så, eller är det vi pedagoger som inte kan ge honom det 

han behöver?  

När han väl lugnat sig hade jag skickat iväg Bettan med tretton barn ut på gården. Själv var 

jag kvar inne med fjorton. Jag hade delat upp barnen i olika aktiviteter och satt med Lucas på 

golvet för att se vad han ville göra. Han var fortfarande upprörd efter det som hänt tidigare 

och sparkade runt på alla tågbitar och klossar. Jag tittade på klockan och kände att tiden bara 

rullar på och inget av det som vi hade tänkt göra hann vi med.  

Bettan var på väg in med barnen för att det snart var lunchdags, jag talade om för barnen att 

de skulle avrunda det som de höll på med och gå in till lekrummet för att det inte skulle bli för 

rörigt när de andra kom in. Då det var dags att sätta sig ner för att äta kommer Lena tillbaka 

och påminner mig om att jag har möte kl 13.00, det hade jag helt glömt bort. Klockan är redan 

12.00 och jag känner hur stressen kryper i min kropp. Hur ska jag hinna med att hjälpa barnen 

som sitter vid mitt bord och samtidigt få i mig lite mat innan 13.00? Jag måste ju ha min 

lunchrast också innan jag går på mötet.  

 

Matsituationen 

Vi har tre stora bord där det finns åtta platser, varav sju platser för barnen och en för 

pedagogen. Då vi har fler än tjugoen barn så har vi fått trycka ihop två extra stolar vid varje 

bord och ta fram ett litet bord där fyra barn kan sitta själva utan pedagog. Ljudnivån är hög 

och barnen skriker till varandra istället för att prata lugnt. 

När maten är på bordet börjar jag skicka runt karotterna så att barnen kan hälla upp så mycket 

mat de vill ha och sedan skicka vidare till sin kompis. På det sättet har vi fått det lugnare och 

alla är nöjda runt bordet, barnen har inga bestämda platser så de kan sätta sig vid vilket bord 

de vill, men vi pedagoger sitter alltid vid samma bord varje dag. Då vi känner att det är bra för 

barnen att få välja vilket bord som de vill sitta vid, blir det också en träning inför skolstarten 

när de ska vara i en stor matsal och äta. När alla vi pedagoger finns på plats under lunchen går 

allt lugnt till och vi kan få en del ro vid bordet genom att vi pratar tystare och att vi hela tiden 

påpekar att vi inte hör vad de andra säger om vi bara ska skrika rakt ut.  
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De dagar då vi har möten känner barnen av vår stress och hela matsituationen blir kaotiskt på 

grund av att vi pedagoger utan att vi tänker på det till exempel börjar plocka undan från bordet 

innan barnen ens har hunnit äta upp sin andra portion. Ljudnivån blir högre och de barn som 

är färdiga blir oroliga och börjar antingen springa runt i rummet eller hamnar i konflikter med 

varandra. Ett av barnen sitter och håller för öronen och skriker oftast samma ord (tysta) hela 

tiden tills det blir lugnare på avdelningen. 

 

Jag har ont i magen 

Dörren till avdelningen öppnas och jag går till tamburen för att ta emot Elin fem år och 

Emelie fyra år som kommer in. Jag lägger märke till att Emelie är ledsen och undrar om det är 

något som har hänt på väg till förskolan. Deras storasyster som lämnar varje dag säger att 

Emelie har sovit dåligt och inte vill komma till förskolan idag. Elin hänger upp sina kläder på 

sin plats och går in till de andra barnen på avdelningen. Jag sätter mig en stund med Emelie i 

läshörnan, tröstar henne med en kram och säger att hon kan lägga sig och vila en stund medan 

jag läser högt ur en bok. När vi suttit där en stund reser hon sig upp och börjar storgråta efter 

sin mamma. Min kollega kommer in till oss och frågar Emelie om hon vill följa med henne 

till skogen, Emelie nickar och följer med Bettan till tamburen för att ta på sig sina kläder och 

gå ut.  

Det var redan lunchdags och alla satt runt borden för att äta. Emelie säger helt plötslig: ”Jag 

har ont i magen” och kräks rakt ut på golvet intill sin stol. Jag skyndar mig upp och tar papper 

för att börjar torka upp det, under tiden tar Bettan Emelie och går in till tvättrummet för att 

hjälpa henne med att tvätta av sig och byta kläder. Vi har inte någon aning om vad som är 

orsaken till att hon kräks så vi ringde till mamman för att tala om vad som hänt och att om 

hon kan så skulle det vara bra om hon hämtar henne ifall det är någon slags magsjuka. Vi 

frågar Emelie om hon vill äta lite innan mamma kommer men hon säger nej och sitter och 

väntar på henne vid dörren. Hon är hemma resten av veckan så det är bara Elin som kommer 

till förskolan. Vi frågade deras storasyster om Emelie mådde bättre och det gjorde hon enligt 

henne. 

Det har gått en vecka och Emelie är tillbaka på förskolan, hon ser väldigt trött ut och har 

ingen lust till något. Vi försöker locka med sådant som vi vet hon tycker om men hon vill inte 

vara med på något. Så fort det är lunchdags får hon ont i magen och springer in till 
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tvättrummet för att kräkas. Jag och mina kollegor har ingen förklaring för varför hon gör så, 

detta händer varje dag vid lunchen och vi förstår inte varför. Vi bestämde oss för att ha ett 

samtal med föräldrarna för att se hur hon har det hemma, om hon beter sig på samma sätt som 

på förskolan. 

Under samtalet med mamman kom det fram att föräldrarna ligger i skilsmässa och att barnen 

tar det väldigt hårt. Mamman berättade att Emelie sover dåligt och vaknar varje natt och 

skriker efter både mamma och pappa. Hon var inte längre den pratglada flicka vi kände utan 

en tystlåten tjej som hela tiden var ledsen. Hur kunde vi pedagoger missa denna förändring 

hos Emelie? Hur kommer det sig att vi inte såg Elins förändring direkt? Hade vi upptäckt 

detta om vi haft mindre barn i gruppen och mer tid för varje barn? Jag inser snart att det inte 

bara är separationen mellan föräldrarna som får flickorna att må dåligt utan också pratet som 

förekommer hemma. Det jag förstår av flickorna när de är hos oss på förskolan är att när de 

bor hos pappan så pratas det en hel del fula och dumma ord om mamman och samma sak om 

pappan när de bor hos mamman. Ylva Ellneby nämner att i vissa skilsmässofall så blir barnet 

förälderns förtrogna. Barnen hamnar i situationer som de varken är mogna för eller erfarna 

nog att klara av. Då barnen för det mesta inte klarar av att handskas med informationen de får 

hamnar de oftast i mitten av föräldrarnas konflikter (Ellneby 2008, s 46).  

Då vi först uppmärksammade Emelies problem glömde vi helt att Elin också behövde stöttas i 

allt detta. Elin som är pratglad börjar dra sig tillbaka och var inte längre den flicka hon brukar 

vara. Hon tog på sig ett stort ansvar genom att hela tiden ta hand om Emelie och var mer som 

en mamma istället för en storasyster. Kan det vara så att Elin ville vara så stark att hon inte 

ville visa sina känslor och hur hon kände inför denna separation? Hon blev väldigt 

beskyddande mot sin syster, så pass att hon inte lämnade hennes sida när de var på förskolan. 

Sin oro höll hon inom sig och visade inte mycket av den till oss.     

Mötet 

Jag kliver in i konferensrummet 13.05 och känner hur magen kniper. Jag vill egentligen inte 

sitta här på möte medan mina två kollegor är nere på avdelningen. Jag är tvungen att skicka 

iväg en av mina kollegor på rast 12.30 innan jag ska på mötet. Själv hoppar jag över min för 

att det inte finns tid till det just nu.  

Under dessa möten går vi igenom olika dokumentationer som vi pedagoger har gjort 

tillsammans med barnen. Vi har tre olika möten för att varje pedagog ska vara med, dessa 
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möten har en egen inriktning så som natur, matematik och språk. Jag är med i 

matematikgruppen där vi letar efter matematiska begrepp och termer på bilder som vi har med 

oss.  

Mötet börjar med att vår pedagogista
2
 tar fram en dokumentation som vi alla ska titta på och 

se om vi kan hitta några matematiska begrepp och termer på bilderna. Mina tankar är kvar på 

avdelningen, hur ska det gå för Bettan när Lena är på rast? Klarar hon av alla tjugosju barn i 

en halvtimme? Oron växer i magen på mig och jag har ingen fokus på vad som sägs och görs 

på mötet. Vi är inne i tredje dokumentationen och jag känner mer och mer att detta möte inte 

är så viktigt i denna stund. Jag kunde varit hos barnen och utfört ett mycket bättre arbete 

tillsammans med dem. Att vi hela tiden får höra att mötet är viktigt och att det är bra för att vi 

delar erfarenheter med varandra kan jag inte hålla med under dessa omständigheter. Just nu 

känns det som ett tvång och därför ger det mig inte så mycket. Mötet närmar sig sitt slut och 

jag plockar undan mitt block och reser mig upp för att gå, jag känner att det är viktigare att 

komma ner till avdelningen än att sitta på detta möte.  

När jag väl kommer in på avdelningen är det som en cirkus. Barnen springer runt, det ligger 

papper och pennor överallt, lego på hela golvet, det är barn som är ledsna och barn som ropar 

att de är färdiga och vill att fröken kommer och torkar dem på toaletten. Jag tittar in i rummet 

och ser Bettan som tar hand om ett barn som gråter. 

- Kan du hjälpa Amy på toaletten, säger Bettan. 

- Var är Lena, frågar jag 

- Hon är på rast, och borde vara tillbaka när som helst. 

Jag kan inte förstå hur förskolans ledning har tänkt när det gäller dessa möten. Nu har Bettan 

varit ensam och det är så rörigt på avdelningen, inte undra på att barnen och vi pedagoger mår 

dåligt. Hur ska vi på bästa sätt lösa våra problem på avdelningen? Vi har försökt att lösa det 

genom att vara ute på gården i omgångar, att vi hjälps åt där ute med andra pedagoger som 

finns där men det är inte alltid det går. Fortfarande så har vi inte hittat arbetssättet som gör att 

allt flyter på, vi stöter hela tiden på andra problem som måste lösas. Hur kan jag som pedagog 

få barnen att känna sig trygga om jag själv är stressad?   

 

                                                           
2
 Det är en pedagogisk ledare 
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2. Syfte  

Jag vill i min essä undersöka hur vi i förskolan kan hantera dessa stressituationer på bästa sätt 

och samtidigt minska stressen hos barn och pedagoger. För att göra detta kommer jag att 

redogöra för vad forskare menar att stress är. Då vi pedagoger dagligen stöter på olika mer 

eller mindre stressiga händelser måste vi reflektera över dessa med varandra för att komma på 

kreativa lösningar, samt fråga oss och diskutera varför det blev som det blev. Med 

utgångspunkt från mig själv och min erfarenhet i förskolan vill jag granska mitt och mina 

kollegors sätt att hantera vår stress. Eftersom vi arbetar med stora barngrupper skapas stress 

hos oss och barnen, men stress skapas inte bara i förskolan utan kan komma hemifrån också. 

Det jag vill synliggöra i min uppsats är hur vi pedagoger ser på stress i förskolan och hur vi 

eventuellt kan arbeta för att förebygga stressfulla situationer.     

Mina frågeställningar är följande:  

 Vad anser forskare att stress är?  

 Hur kan vi på bästa sätt hjälpa såväl de stressade barnen men också oss pedagoger? 

 Hur kan jag som pedagog förebygga stress? 

 

3. Metod 

Jag kommer i denna essä att reflektera över händelser som jag varit med om under min tid på 

förskolan, som jag anser är kopplat till det ämne jag skrivit om. Jonna Hjertström Lappalainen 

beskriver reflektion som en förmåga att stanna upp och ta ett steg tillbaka för att titta på 

känslor och begär. Hon nämner också att Immanuel Kant beskriver reflektion som en 

kunskapsförmåga där vi kan jämföra och avgöra vad som är riktigt (Hjertström Lappalainen, 

2009, s 18-19). Mina tankar kring reflektion har blivit förändrade efter att jag läst om det 

reflekterande skrivandet. När jag ser närmare på mina reflektioner tillsammans med mina 

kollegor ser jag att vi missat en hel del av det viktiga i vårt reflekterande arbete. 

Att reflektera är att tänka över själva tänkandet och att beskriva förmågan att jämföra föremål, 

föreställningar och företeelser. För att vi ska kunna reflektera måste vi föreställa oss att 

världen kan vara på ett annat sätt än vi ser att den är idag. Kan vi inte se att det finns en annan 

verklighet så kan vi heller inte se andra möjligheter. Har man en begränsad fantasi så har man 

även en begränsad förmåga att reflektera (Ibid, s 35).      
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4. Stress 

Jag anser att stress är något som kan uppstå när jag är osäker på det jag gör eller det jag kräver 

av mig själv eller andra. Om man har för stora och höga krav och förväntningar på sig själv 

glömmer man den kunskap och förmåga man har.  

Dagens stressforskning framställer ordet stress som en dynamisk process där människors 

förmågor ställs mot omgivningens krav, därför reagerar vi människor olika på en påfrestning. 

Genom kroppens fysiologiska larmsystem kan en känsla av hot utlösa stress. Det är en 

reaktion på att vi utsatts för extra stora fysiska, emotionella eller intellektuella krav och 

påfrestningar. Energireserven mobiliseras och signaler skickas från hjärnan till nervsystemet. 

När dessa signaler nått nervsystemet pumpas adrenalin in i blodet som sedan medför till ökad 

puls och snabbare andning. Matsmältningen försämras och blodtrycket stiger dramatiskt 

samtidigt som våra sinnen blir skärpta och registrerar varje syn- och ljudintryck (Ellneby 

2008, s 31-32).  

Denna känsla hade jag en morgon när jag vaknade och skulle ha reflektion med mina 

kollegor. Tanken på den situation vi hade på avdelningen gav mig magont och jag kände hur 

mitt hjärta bultade över min oro för hur vi skulle gå tillväga för att lösa situationen på bästa 

sätt. Att få fler barn till gruppen var inget som skulle hjälpa oss att lösa vår situation på 

avdelningen. Bara tanken på att vi skulle få in fler barn fick inte bara mig att må dåligt, utan 

påverkade mina kollegor också. Jag tyckte inte att rummen på vår avdelning var anpassade för 

så många barn men det var inget jag kunde göra något åt. Samma symtom såg jag hos Emelie 

när hon befann sig i den stressiga situationen hemma. Hon visade det genom att vägra äta och 

bara kräkas så fort det var lunchdags. Förmodligen var det hennes föräldrars separation som 

gjorde att hon mådde både psykiskt och fysiskt dåligt eftersom hon tog det väldigt hårt.  

Ellneby skriver i sin text att vi människor påverkas både av psykisk- och fysisk stress i 

situationer som är stimulerande eller obehagliga, därför är det inte bara en reaktion på något 

obehagligt (Ibid, s 34). Vi vuxna kan i viss mån välja och tänka på vad vi vill utsätta oss för 

medan barn inte har den möjligheten. Barnen måste anpassa sig till de olika situationer som 

har många och höga krav och blir därför tvungna att ta till sin energireserv för att klara av det. 

Då vi vuxna är ansvariga för hur barnen mår måste vi undanröja så många negativa 

stressfaktorer som möjligt genom att stötta barnen för att klara av den stress som de utsätts för 
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och är nödvändig för deras utveckling. Genom att vi stöttar barnen ska de lära sig att koppla 

av (Ellneby 2008, s 36). I Emelies fall var det bara att anpassa sig till hemsituationen eftersom 

det inte gick att ändra på. Det vi på förskolan kunde göra var att stötta henne igenom 

föräldrarnas separation när hon var hos oss. Jag försökte på alla sätt få med Emelie på 

aktiviteterna vi hade men hon vägrade vara med, hon stod bara vid sidan om och tittade.      

Mary Susan Miller skriver att den medicin studerande Hans Selye stötte på något som han 

kallade för sjukdomssyndromet för femtioåtta år sedan. Han lade märke till att de sjuka 

människorna utvecklade samma tre symtom oberoende av vilka sjukdomar de led av. Han 

kallade dessa symtom för triaden. ”Det ofrivilliga sätt var på vår kropps fysiska och psykiska 

komponenter reagerar på vadhelst kroppen tvingas utföra – det är stress” (Miller 1985, s 22-

23). Nu mera använder man begreppet stress som en slags diagnos fast den inte har någon 

plats under diagnostiska manualer och klassifikationer. Peter Währborg påpekar att det inte 

finns några klara definitioner som beskriver vad man menar med stress, utan man använder 

sig av andra begrepp för att förtydliga ordet stress, så som utbrändhet, depression och 

utmattning (Währborg 2009, s 43). 

 

Adaptationssyndromet  

Enligt Hans Selye är adaptationssyndromet de fysiologiska, kroppsliga reaktioner som 

kommer fram när människan eller djuren utsätts för påverkningar och krav. ”Adaptation står 

för anpassning och syndrom innebär ett flertal symtom som uppträder samtidigt hos en 

patient” (Rodhe & Österberg 1974, s 15). I en sådan situation spänns musklerna, hjärtat slår 

snabbare och pumpar ut mera blod till kroppen samt att andningen blir häftigare. Varje 

morgon vaknade jag med huvudvärk och kände mig väldigt spänd i nacken, och hade ingen 

som helst lust för att åka till mitt arbete. Jag hade ingen aning om hur jag skulle göra för att 

bli bättre. Hjärtklappningar som jag tidigare aldrig haft uppkom under denna period som vi 

hade det som mest arbetsamt på avdelningen. Detta gjorde mig orolig och mina tankar på att 

det kanske var något fel på mitt hjärta skenade iväg. Dessa symtom hade jag i cirka två 

veckor, men huvudvärken och den spända nacken varade längre, bara tanken på att jag skulle 

åka till arbetet fick mig att må sämre. Mitt val var antingen att fortsätta i det tempo som jag 

har eller helt enkelt varva ner och ta en sak i taget, min hälsa såg jag som viktigare än allt 

annat i detta fall. Mina tankar var att med en frisk, kry och glad pedagog skulle stämningen på 

avdelningen kanske bli lugnare och att barnen nog skulle känna sig trygga och säkra i det vi 
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gör tillsammans. Rodhe & Österberg skriver att anfalla eller fly är de två reaktioner som 

kroppen ställer in sig på när vi står inför en påfrestning eller ett krav, genom dessa reaktioner 

skapar vi något som vi kallar instinktmekanismer. Det är en mekanism som är medfödd och 

avgör möjligheten för oss människor och djur att överleva. Dessa reaktioner kallar man för 

stressor alltså en stressreaktion (Ibid, s 15-16).  

Hans Selye utvecklade GAS
3
 som omfattas av tre olika steg, alarmfas, resistensfas och 

utmattningsfas. Jag ska citera Währborg om Selye: 

   

 

                                                                                              Alarmfas 

                                                                                              Resistensfas 

                                                                                              Utmattningsfas 

Under alarmfasen anpassar sig kroppen till den stress individen utsätts för. 

Kroppstemperaturen förändras, liksom blodtrycket och graden av muskelanspänning. 

Blodkropparnas benägenhet att klumpas samman ökar och en rad 

omställningsprocesser äger rum i ämnesomsättningen. I den andra fasen, 

resistensfasen, inträder ett jämviktstillstånd. Slutligen når individen en utmattningsfas 

där anpassningen till stressen nått sin kulmen. Stressymtom återkommer i nya former, 

som sjukdom eller kollaps i immunsystemet, och till slut dör individen (Währborg 

2009, s 48).   

Aleksander Perski tar också upp Hans Selyes tre faser där han mer utförligt förklarar fysisk 

stress i utmattningsfasen som infektion, förkylning, spända muskler, mag-tarmproblem och 

hudbesvär (Perski, Källa52 2000, s 37). När jag tittar tillbaka på Emelies situation så kan jag 

se att hon kanske befinner sig i utmattningsfasen, det kan vara så att hon visar det genom att 

tala om att hon har ont i magen och går iväg för att kräkas när det är dags för att äta.  

 

 

 

                                                           
3
 General adaption syndrome (generella adaptionssyndrom) 

Stressorer Stress Gas 
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Utbrändhet och utmattningssyndromet  

Kjell-Åge Gotvassli definierar utbrändhet som ett tillstånd av fysisk, emotionell och mental 

utmattning som han menar är vanligt på förskolor. Detta kan leda till motivationsminskning i 

form av psykiskt tillbakadragande och tappat intresse för sitt arbete (Gotvassli 2002, s 228). 

Denna känsla uppkom hos mig när jag reflekterade över hur min situation på arbetet såg ut. 

Att jag tappade gnistan för mitt arbete och inte längre kände någon glädje i det jag gjorde gav 

mig magont. Efter varje arbetsdag var jag helt slut, känslan av att jag skulle tillbaka dit dagen 

efter gjorde det inte bättre. Men att stanna hemma var ingen lösning för min del så det var 

bara att ta tag i mig själv. Enligt Gotvassli finns det olika faser som man går igenom och 

utbrändhet är den sista (Ibid, s 228). Niclas Almén beskriver också om olika definitioner av 

utbrändhet som kan orsakas av: 

1. För stor arbetsmängd. 

2. Brist på kontroll. 

3. Otillräcklig erkänsla och ersättning. 

4. Avsaknad av gemenskap. 

5. Avsaknad av rättvisa. 

6. Motstridiga värderingar. 

Dessa orsaker beror till största delen av ogynnsamma arbetsmiljöer och inte personliga brister 

(Almén 2007, s 53-54). Aleksander Perski lyfter i likhet med Almén fram att följden av 

utbrändhet blir sämre kontroll, otillräcklig arbetsersättning, dålig gemenskap i arbetsgruppen 

och känslan av orättvisor (Perski, Källa52 2000, s 36). Med den stora barngrupp vi har 

upplever jag att kontrollen över situationerna inte finns där. Med så många barn i gruppen har 

min kontakt med barnen försvunnit i intet. Jag får inte samma kontakt som jag tidigare haft 

med andra grupper som haft ett mindre antal barn vilket är frustrerande för mig. Denna 

gemenskap som jag tidigare upplevt saknar jag i dessa stora grupper, och jag saknar att kunna 

se varje individ för den person den är. Samtidigt blir det en stor påfrestning för oss pedagoger, 

vi känner en irritation gentemot varandra för det minsta lilla som händer. Detta sker om en av 

oss säger eller nämner något som den andra i den stunden tycker är helt fel och vi blir osams, 

eller så ifrågasätter vi varandras arbetsätt när vi ändå vet hur och varför vi gör på det sätt. 

Denna irritation kan övergå till barnen via oss och skapa en osäkerhet hos dem om vi inte är 

uppmärksamma. När vi märker att irritation mellan oss uppkommer försöker vi lugna 

varandra genom att berätta hur bra vi är i vår roll som pedagog.  
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Ökad arbetsbörda och minskad resurstillgång är något jag lagt märke till mitt arbete. De ökade 

uppgifterna vi pedagoger får utanför vårt arbete med barnen som till exempel administrativa 

uppgifter så som ansvar för vikarier, ansvar för patroninköp med mera, gör att vi ibland måste 

försvinna från avdelningen för att få det gjort. Detta gör då att det blir två pedagoger kvar med 

alla barn som vi ska arbeta med.   

 

5. En trygg miljö  

I dagens samhälle är stress ett vanligt symtom hos oss människor. Från den stund vi vaknar 

tills vi går och lägger oss har vi tidspress. Att skyndar sig till förskolan för att lämna de egna 

barnen, tittar på klockan och skyndar sig till arbetet där vi till exempel har styrda möten från 

den stund vi börjat tills vi slutar, klockan finns hela tiden i ögonvrån och så fort vi slutat 

skyndar man sig för att hämta barnen. Väl hemma ska det lagas mat och sen är det dags för 

barnens kvällsaktiviteter så som fotboll, dans, ja allt vad barnen tycker om att göra. Utan att vi 

tänkt eller reflekterat över vad som händer så för vi över vår stress på barnen. Enligt Ylva 

Ellneby är barnens förmåga till anpassning begränsad, de orkar inte alltid forslas mellan olika 

aktiviteterna. Barn behöver bara vara, att leka med kompisar eller bara umgås med sina 

föräldrar efter en förskoledag eller en skoldag. Dessa aktiviteter kan vara föräldrars 

ouppfyllda drömmar om sådant de inte fick göra och vill att deras barn ska förverkliga 

(Ellneby 2008, s 44).  

Under mina år på förskolan har jag varit med om en hel del händelser där både pedagoger och 

barn har visat tecken på stress. De stora grupperna och att hinna med att reflektera och 

dokumentera efter en planerad aktivitet anser jag är en av orsakerna. En gång i veckan har vi 

reflektionstid mellan halv åtta till nio, men på grund av tidsbrist för reflektion har vi valt att 

komma klockan sju istället. Två timmar i veckan är fortfarande för lite tid att hinna med allt 

man vill få gjort och eftersom vi är tre pedagoger som ska reflektera blir det så att vi har egen 

reflektions tid var tredje vecka. Enligt vår läroplan ska vi pedagoger se till varje barns behov 

och till att de utvecklas och känner en tillhörighet i gruppen, men det tycker jag inte alla barn 

får när man är så många i gruppen och så få pedagoger. ”Alla barn ska få erfara den 

tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en 

tillgång i gruppen” (Lpfö 98/10, s 5). Ylva Ellneby menar att när ett barn får tid och nära 

kontakt med en vuxen, slappnar det av och ökar sitt förtroende för den vuxna och lär sig 

lättare nya saker. Men om de utsätts för olika påfrestningar kan barnen utlösa stressreaktioner. 
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Dessa stressreaktioner visar sig genom att barnen har ett förändrat beteende, sover dåligt om 

natten, inte äter som det ska samt har svårt för att koncentrera sig och får försämrad hälsa 

(Ellneby 2008, s 15). Också Peter Währborg pekar på att trötthet, sömnbrist och 

koncentrationsproblem framkommer av stress (Währborg 2009, s 108-111).  

Ellneby citerar även Hans Selye som menar att det är föräldrars och andra vuxnas 

förhållningssätt som framkallar stress hos barn. Det sker genom att man har för stora 

förväntningar och ställer höga och felaktiga krav på barnen. ”Föräldrar kommer att utsätta 

sina barn för betydligt mindre stress så snart de inser att de inte är kapplöpningshästar 

allesammans, en del är sköldpaddor!” (Ellneby 2008, s 15). Om ett barn blir bemött utifrån sin 

egen mognad gynnar det utvecklingen, men om det möter större krav och förväntningar än 

vad det klarar av leder det oftast till stress (Ibid, s 15). 

Med min tidigare okunskap om stress inser jag nu att jag många gånger missat barnens tecken 

på stress. Ovetande om de symtom som stress har hos barn visste jag heller inte att de 

verkligen kan bli eller vara lika stressade som oss vuxna. Att de dagligen kom med 

huvudvärk, magont och visade trötthet trodde jag var på grund av sömnbrist och dåliga 

matvanor. Dessa symtom såg jag hos Emelie som varje dag fick ont i magen när det var dags 

för lunch och var ständigt trött, men jag hade då ingen aning om hennes situation hemma. Att 

barn ofta tar en separation hårt visste jag, men inte att det visade sig på detta sätt.  

 

Separation 

Min vetskap om Emelies och Elins familj gör det lättare för mig nu att förstå flickornas 

beteende. Det har inte varit lätt för dem eftersom relationen till mamma och pappa har varit 

väldigt nära. De var en kärleksfull familj som alltid kom med ett leende på läpparna, de visade 

aldrig att det fanns problem och barnen pratade inte om det på förskolan. Währborg 

poängterar att familjen är den viktigaste sociala institutionen för många. Man skapar 

betydelsefulla relationer till sina anhöriga som man i vuxen ålder använder som källa för stöd 

och återhämtning. I en undersökning visade det sig att i vissa fall var de flesta nöjda med sin 

familjesituation, men var femtonde familj beskrev sin familjesituation som mycket störd 

enligt föräldrarnas rapportering. En familj är det viktigaste sociala nätverket, därför har man 

sökt efter speciella egenskaper i familjesituationen som kan innebära ökad risk för stress och 

ohälsa (Währborg 2009, s 101). Jag håller med Währborg om att familjen är ett socialt 
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nätverk, att kunna återvända till sin familj om man känner ett behov av att prata eller bara 

umgås är en viktig del i ens liv. I Elins och Emelies situation ser jag att deras familj är och var 

det viktigast för de. Elin som såg hur Emelie mådde tog över mammarollen under tiden de var 

på förskolan, jag kan då inte säga hur det var hemma eftersom jag inte befann mig där. Så fort 

Emelie rörde på sig följde Elin efter och vakade över henne, hon kunde inte släppa taget om 

sin syster. Währborg nämner att överbeskydd är ett överdrivet engagemang i varandras hälsa 

(Währborg 2009, s 102). Hur kunde jag vara så blind att jag inte såg deras symtom tidigare? 

Hade jag varit mer uppmärksam på flickorna så kanske jag skulle ha sett symtomen tidigare. 

Jag antar att det började tidigare än då det visade symtomen på förskolan. Elins symtom var 

inte lika synliga som Emelies, Elin höll allt inom sig för att förmodligen inte oroa sin syster 

mer än vad hon redan gjorde. 

 

Höga ljud = stressfaktor      

Höga ljudnivåer och samspel med många barn och vuxna i stor grupp, är något som stressar 

barn (Ellneby 2008, s 15). De barn som vistas i stora barngrupper dag in och dag ut får inte 

mycket tid till en lugn stund med en vuxen. Vuxna känner sig stressade och uppjagade på 

grund av sitt arbete och aktiviteterna runt om att de inte märker hur barnen mår i de 

situationerna. Det är större risk att vi vuxna felbedömer barns beteende när de vistas i stora 

barngrupper. Barn som beter sig annorlunda tolkas oftast som besvärliga och jobbiga, istället 

borde vi se till orsakerna till varför de beter sig på det viset (Ibid, s 19). I min arbetssituation 

tror jag att det kan bero på tidsbrist, att vi inte hinner se alla barn kan vara orsaken till att det 

blir stökigt och högljut på avdelningen. Jag kan inte befinna mig i alla rum samtidigt och att 

samla barnen i ett och samma rum är ingen lösning. För att få en lugnare miljö delar jag 

barnen i små grupper på två och två, eller tre och tre för att jag ska kunna ha uppsikt över vad 

som sker i deras lek, på detta sätt sänks också ljudnivån.   

Hur mår egentligen dessa barn som är på förskolan hela dagen? Får de den vuxenkontakt som 

behövs? Mary Susan Miller tar liksom Ellneby upp i sin text att det är viktigt att vi inte 

försöker förändra barns beteende innan vi har identifierat vilka stresskällor som är orsaken till 

det (Miller 1985, s 241). Jag håller med Ellneby och Miller när det handlar om att se vilka 

orsaker det är som skapar dessa beteenden hos barn. Om vi var fler vuxna och hade mindre 

barngrupper för att minska stressen bland barn i förskolan tror jag att det skulle minska på 

stress hos barnen. När jag ser tillbaka på Lucas situation inser jag att vi missat väldigt mycket. 
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Hans förändrade beteende visade på att något inte stod rätt till och att han genom sina utbrott 

ropade på hjälp. Efter att vi under en period observerade honom kom vi fram till att han hade 

det svårt att vara bland så många barn.  

Men hur skulle vi lösa den situationen? Eftersom vi hade så många barn delade vi upp oss i 

små grupper och såg till att Lucas fick vara med den pedagog som hade minst barn i sin 

grupp. På detta sätt fick han det lugnare och hans aggressivitet minskade, men bara under 

tiden han befann sig i den lilla gruppen. Så fort han var tillsammans med resterande grupp 

uppkom hans destruktiva beteende. Han kastade leksaker runt sig och på kompisarna, tuggade 

på bilar och gick in och förstörde de andra barnens lek. Mary Susan Miller menar att när ett 

barn visar på ett destruktivt beteende är det något som inte stämmer, destruktivt beteende kan 

komma i olika former. Det kan visas till exempel genom att man slår och tuggar sönder 

leksaker, man kastar leksaker på andra barn eller helt enkelt bara förstör för sina kamrater 

(Miller 1985, s 124-125).     

Stressreaktionerna hos våra förfäder var att förbereda sig till kamp eller flykt när faran var 

nära. Dessa reaktioner dyker upp hos oss människor även idag när vi utsätts för höga krav och 

påfrestningar. Även om det ser annorlunda ut i dagens samhälle kan man fortfarande se olika 

flykt- och kampbeteende hos de barn som utsätts för stress (Ellneby 2008, s 17). I detta 

sammanhang kom jag att tänka på lilla Lucas beteende mot sina kamrater och pedagoger. 

Lucas vill helst hålla sig till sin lilla hörna i lugn och ro för det är så han klarar av att slappna 

av, men när det blir för rörigt och ljudnivån höjs tappar han lätt fokus för det han gör. Ellneby 

påpekar att om vi håller ljudnivån nere är det bra för barnen för då får de sinnesro i sin lek 

som också motverkar stress och stimulerar deras utveckling och känslor (Ibid, s 24). Genom 

att bli avbruten på det sätt som han blev av min kollega utsattes han av både henne och sig 

själv för en inre stress, som sattes igång av att han vill hinna med så mycket som möjligt av 

det han leker med. För att inte framkalla denna stress hos Lucas måste vi pedagoger i tid tala 

om för honom att det är dags att avsluta det vi gör så att han kan ställa in sig på att snart är det 

något nytt som händer. 

 

Enligt Ellneby använder barnen sig av både positiva och negativa ljud, genom de glädjefulla 

lekarna uttrycker barnen sina känslor med positiva ljud men så fort de hamnar i konflikt med 

andra uppstår de negativa ljuden. Det är helt normalt för barn att vara högljudda. Hon hävdar 

att om vi dämpar barnens lek dämpar vi samtidigt deras känsloutveckling och förkväver vi 

deras ljud förkväver vi också deras lek (Ibid, s 49). Jag håller inte alls med om det eftersom 
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jag ofta hamnar i situationer där jag som pedagog måste kliva in i barnens lek för att få ner 

ljudnivån på avdelningen. Det kanske går bra att låta barnen vara högljudda när det är mindre 

barngrupper, men jag utgår nu ifrån händelsen med Lucas där jag hade femton barn i samma 

rum och var tvungen att snabbt dela barnen i små grupper för att få ner ljudnivån och 

samtidigt få det lugnare under tiden som vi befann oss i rummet. Bara tanken på att låta den 

ljudnivån vara kvar fick mig att känna en frustration över att jag inte klarade av mitt arbete 

som pedagog. Det kan vara så att barnen också upplever frustration över att det aldrig är 

lugnt. Jag anser att vi pedagoger någonstans måste bryta i barnens lek om det går för långt, 

ibland blir det så att några barn själva säger till om att det ska vara tyst och att man inte 

skriker så högt när man leker. Lucas är ett av de barn som inte klarar av höga ljud och snabbt 

tappar fokus för det han gör när han inte kan koncentrera sig. Det är inte rätt av oss att låta 

ljudnivån vara så hög som den kan vara, men att ljud påverkar barnens sinnesupplevelser och 

olika hörselintryck positivt kan jag hålla med om. Om vi ska utgå ifrån vår läroplan står det 

faktiskt att: 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan 

ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö 98/10, s 6). 

 

För att jag som pedagog ska erbjuda barnen en trygg miljö måste jag sätta stopp för de höga 

ljuden. Jag reflekterade över de situationer som utspelade sig på avdelningen och insåg att det 

fanns brister i hur jag hanterar dessa. Jag kom fram till att jag som pedagog måste följa 

barnen, istället för att strikt följa min planering. Detta för att jag inte ska hamna i de stressade 

situationer som jag känner finns hos oss. Jag kom att tänka på att det kanske inte var 

situationen som var stressig utan jag själv. Jag märkte att när jag utgick från barnens val blev 

stämningen på avdelningen lugnare, och jag var en mera närvarande pedagog. Detta lugn 

berodde nog delvis på att vi var delade i små grupper och befann oss på olika platser.  

Peter Währborg tar i likhet med Ellneby också upp att höga ljud påverkar barnens 

koncentration, han nämner även att höga ljud och buller kan orsaka högt blodtryck. Det finns 

flera olika orsaker till varför barn utsätt för buller i förskolan så som för stora barngrupper, för 

dålig akustisk ljudmiljö och för få vuxna (Währborg 2009, s 108).  
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När jag reflekterar över vår matsituation där barnens röster är höga när de pratar kom jag att 

tänka på varför vi inte gjort något åt ljudnivån tidigare. Vi borde ha ljuddämpande material på 

borden för att få en lugnare matstund som till exempel vaxduk. Vi hade vaxdukar tidigare som 

barnen av misstag klippt i eller dragit av en bit från som vi gjorde oss av med, och efter det 

slog det mig aldrig att dukarna hjälpte mot ljudnivån. Vi borde nog köpt in nya eftersom det 

är så många barn samtidigt i rummet som höjer rösterna automatiskt när de pratar. Barnen 

som satt vid mitt bord fick ansvara för att ta mat själva och skicka vidare till sina kamrater för 

att vi skulle ha en lugn stund. På detta sätt har de börjat prata med en lugn ton till varandra 

och får en rofylld matstund. Vi använde oss även av ett elektroniskt öra som mäter hur många 

decibel det var i rummet. Barnen visste att när örat lyste rött så var det för högt ljud där de 

befann sig och de fick sänka sina röster så att det lyste grönt på örat. Men det tråkiga var att vi 

delade detta öra med flera avdelningar på förskolan så vi fick bara ha den i en månad var och 

det tog några månader tills vi skulle ha den igen. Det vi fick göra var att vi påminde varandra 

om örat och att vi skulle försöka hålla ljudnivån nere utan den. Många av barnen kom ihåg det 

men för en del var det svårare att hålla sig till en lägre ljudnivå utan örat.  

 

 

Att förebygga stress 

 

”Det är lika viktigt för det lilla barnet att bli smekt och kramat som att få mat och värme” 

(Ellneby 2008, s 133). Ellneby lyfter fram betydelsen av närhet och beröring genom dessa 

ord. Genom beröring skapas trygghet och lugn hos barnen samtidigt som det gynnar deras 

inlärning och utveckling (Ibid). 

 

Massagevila är ett sätt för pedagogerna att se och bekräfta varje barn på avdelningen enligt 

Ellneby. Pedagoger märkte att när de använde sig av massage blev barnen mycket lugnare, 

mindre konflikter uppstod och de kunde koncentrera sig bättre på uppgifterna som de hade. 

Forskning har visat att genom beröring och massage motverkas stress där stresshormonet 

kortisol sjunker. En studie som gjordes av Kerstin Uvnäs Moberg under sex månader visade 

att barnen mådde bättre och utvecklade större tillit till de vuxna i deras omgivning än de barn 

som inte hade massage. Massagen resulterade i att de utåtagerande och aggressiva barnen 

förändrade sitt beteende till att bli mer lugnt och harmoniskt. Både föräldrar och pedagoger 

märkte av denna förändring hos sina barn (Ellneby 2008, s 134-135). Jag har inte arbetat med 

massage, men varit med när en kollega till mig från en annan avdelning haft det med en liten 
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grupp på sex barn. Hon hade klassisk musik i bakgrunden och tre av barnen låg på 

massagemattor och de andra tre satt bredvid. De tre som satt bredvid skulle massera de som 

låg ner och efter deras massage skulle de byta så att de som låg ner skulle massera de andra. 

Jag kände direkt ett lugn i rummet under tiden. Kan det ha varit den rofyllda musiken som 

gjorde allt eller kanske ljusen som var tända? Jag kanske ska försöka med att använda mig av 

massage för att se om det verkligen fungerar och som Ellneby (2008) nämner är det samtidigt 

ett sätt för mig som pedagog att se varje barn, som i nuläget har blivit svårare för mig med de 

stora barngrupper vi har.  

 

Rummet är alldeles vitt. En vit vattenmadrass täcker golvet och lockar 

dig att lägga dig ner. Vattnet i madrassen är lika varmt som du själv 

och det kluckar sakta när du rör dig. Stora vita kuddar formar sig runt 

din kropp. I taket rör en stor vit fågel sina vingar sakta upp och ner. 

En projektor skapar en bild på väggen. Plötsligt färdas du bland 

molnen till musik som omsluter dig där du ligger på den varma, 

gungande vattenbädden. Vid ena väggen sträcker sig två glasrör mot 

taket. Vattnet lever. Luftbubblor som föds i rörets botten fraktas av 

vattnets rörelse sakta upp mot ytan, för att försvinna och sedan födas 

på nytt. I taket roterar sakta en spegelboll. En färgsnurra framför en 

spotlight projicerar olikfärgat ljus som spegelbollen för runt väggarna. 

Vattenbubblorna i röret växer till sjöanemoner. Dina tankar är dina. 

Du mår bra och känner dig redo för nya utmaningar. 

 

Du har just nu befunnit dig i Vita rummet på Balders Hus i Norrtälje 

(Ellneby 2008, s 150). 

 

Snoezelen är ett annat sätt att koppla av på som Ellneby tar upp om i sin text, snoezelen som 

är ett holländskt ord betyder bland annat att gå ner i varv. Snoezelenmetodiken används 

mycket inom särskolan men även inom förskolan och skolan. I ett snoezelenrum använder 

barnen sig av sina sinnen på ett kravlöst sätt. Syftet med dessa rum är att man skapar miljön så 

att alla sinnen stimuleras så att de kan koppla av och känna trygghet. Ylva Ellneby tar även 

upp att de barn som vistas hela dagarna i grupp har behov av att dra sig tillbaka och bara vara 

ensamma, tillsammans med en vuxen eller med ett annat barn. I en lugn miljö får barnen 

möjlighet att tänka och reflektera (Ellneby 2008, s150). Att en lugn miljö ger möjlighet till 

reflektion håller jag med om. I min arbetssituation är det svårt att hitta ett rum där man kan 
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slappna av och bara tänka. Med så många barn i gruppen blir det svårt att avsätta ett rum till 

detta, eftersom vi inte har så många rum på avdelningen. Vi har två stora rum och två små, 

varav ett av de små är ateljé och där kan inte mer än fyra högst fem barn vistas samtidigt, i 

resterande rum delas de andra barnen upp. För att fullfölja ett sådant projekt som ett 

snoezelenrum måste ekonomin tillåta det. Budgeten på förskolan styr tyvärr en hel del av 

inköpen vi kan och inte kan göra, och om vi nu skulle avse ett rum för detta projekt hade jag 

inte varit säker på att vi skulle få pengar till det.  

 

Pedagog och utmattad 

 I dagens förskola har vi pedagoger högre krav på oss från ledningen jämfört med tidigare. Är 

det så att det vi planerar för vår verksamhet utgår från det gamla tänket och behöver nyare 

tankar utifrån vårt nya styrdokument?  

Undersökningar från förskolesektorn bevisar att det finns stresskapande faktorer i förskolan. 

De undersökningar som gjorts av föreståndarnas arbetssituation visade att ungefär 70 % 

känner en tidspress, stor arbetsbelastning och alltför många arbetsuppgifter samtidigt 

(Gotvassli 2002, s 220). Jag kan förstå att våra föreståndare har mycket att göra, men det 

betyder inte att vi pedagoger inte har det. Jag kan bara se på min och mina kollegors 

arbetssituation där vi ständigt ska dokumentera och reflektera med barnen i gruppen och med 

varandra. Jag känner att jag inte hinner med reflektionen när vi har så många barn i gruppen 

på grund av tidsbrist. Hur kan jag på bästa sätt få in reflektion? Att reflektera med barnen och 

med mina kollegor anser jag är en viktig del i mitt arbete, vilket bekräftas i läroplanen där det 

står att vi är skyldiga att reflektera och dokumentera kontinuerligt. Det hinner vi tyvärr inte 

med i den utsträckning vi borde. 

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner (Lpfö 98/10, s 14). 

 

Gotvassli skriver om en undersökning där enkäter som skickats ut till förskolepedagoger och 

skolpersonal under 1990-talet visar att de upplevde stora förbättringar och därtill även 

försämringar inom sitt arbete. Pedagogernas arbetssätt och kompetens var förbättrad, men 
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försämringen fanns i de stora barngrupperna och pedagognedskärningarna tillsammans med 

ökade krav, ökat ansvar och fler arbetsuppgifter. Detta upplevdes som en stressig arbetsmiljö 

av pedagogerna som resulterade i stress, utbrändhet och psykisk ohälsa (Gotvassli 2002, s 

220).   

Lärarförbundet ansåg denna arbetsbelastning som ett hinder för pedagogernas mål som skulle 

uppfyllas, med det menar lärarförbundet att arbetssituationen måste förbättras för att vi ska 

kunna nå målen. Utöver vårt arbete med barnen kräver vår pedagogiska verksamhet tid för 

reflektion, dokumentation, uppföljning och utvärdering, samverkan med kollegor och 

föräldrar samt kompetensutveckling. Om tiden med barnen och arbetet runt om inte räcker till 

upplevs arbetssituationen som stressig (Ibid, s 220). De nya kraven som vi har fått på oss har 

gjort att vi pedagoger känner oss utmattade efter en arbetsdag. Att hinna med alla barn och 

samtidigt uppfylla de krav som finns är ett stressmoment för oss. Vår oro över vad vår 

föreståndare ska tycka och tänka om det fanns hela tiden i våra tankar. Vi ansåg att om vi inte 

hade hunnit med alla de uppgifter vi fick, var vi inga bra pedagoger. Denna känsla satt djupt i 

oss och hindrade förmodligen oss från att se på det med andra ögon. Var det så att vi såg de 

jobbiga situationer som stressiga? Om det inte var stress varför kände vi oss då utbrända och 

utmattade varje dag?   

Enligt Gun Leander ställs vi pedagoger inför större krav på flexibilitet, tillgänglighet samt nya 

kunskaper och färdigheter, hon nämner samtidigt att stress alltid har funnits. Under nittiotalet 

hände snabba förändringar som ledde till nya krav på att hinna med sitt arbete. Både inom den 

privata och offentliga sektorn ökade tidspressen och prestationskraven genom minskade 

resurser och nedskärningar av personal. Enligt Leander, är att ha mycket att göra, vara jäktad 

och lida av tidsbrist inte stress. Man måste nyansera bilden av stress för att kunna ta det på rätt 

sätt (Leander, Källa52 2000, s 3-4). Jag kan inte hålla med henne om detta då jag anser att när 

man är jäktad i sitt arbete eller känner att tiden inte räcker till framkallas automatiskt en 

stressreaktion som kan få oss att bli sjuka. När jag känner mig jäktad och stressad får jag 

nästan inget gjort i mitt arbete, tankar far runt i min hjärna och jag vet inte vad jag ska börja 

med eller om jag ens har tid till det. En obalans mellan krav och förmåga framkallar negativ 

stress då känslan av vanmäktighet samt dåligt självförtroende uppkommer. Vi har alla svaga 

punkter där den negativa stressen ger konkreta effekter så som dålig sömn. Utmattning är ett 

sätt att förklara sömnbrist. Leander menar att människor som är utmattade blir mindre 

serviceinriktade mot sina kunder eller i mitt fall mot barn och förälder. Engagemanget och 

gemenskapen försvinner (Ibid, s 4). 
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När det kommer till oss pedagoger så har vi nog alla mått dåligt i vårt arbete. På förskolan där 

jag arbetar har mer än hälften av pedagogerna varit sjukskrivna på grund av utmattning. Detta 

påverkar inte bara vår situation på avdelningen utan barnen också. Att träffa nya vikarierande 

pedagoger varje vecka är inte bra för barnen. Jag tror att deras tillit blir svagare till oss 

ordinarie pedagoger om vi ofta är borta från vårt arbete.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna essä var att undersöka hur vi i förskolan kan hantera dessa stressituationer 

på bästa sätt och samtidigt minska på stress hos barn och pedagoger. Det jag har kommit fram 

till är att jag som pedagog måste vara mer uppmärksam på barns beteende, och granska mitt 

eget förhållningssätt i dessa stressiga situationer. De stora barngrupper vi har kan vi inte 

förändra på något sätt, vi måste därför förhålla oss till den situation vi har på avdelningen. Det 

kanske är jag som ser alla situationer i mitt arbete som jobbiga och tappat sugen för det jag 

gör på grund av den arbetsbelastning jag har. Jag kanske skyller för lättvindigt ifrån mig om 

att det är stressigt i stället för att konkret göra någonting åt problemet? Jag inser nu att jag 

måste förändra mina tankar kring problematiken som finns på avdelningen, för att stödja både 

barn och vuxna i situationer som dessa.  

För att jag som pedagog ska hjälpa till med att förebygga stress så har jag tillsammans med 

mina kollegor reflekterat över vårt arbete och kommit fram till olika lösningar på hur vi ska få 

en lugn och rofylld miljö. För att minska på ljudnivån på avdelningen har vi börjat dela in oss 

i mindre grupper med olika teman. Att befinna oss samtidigt inne på avdelningen är omöjligt, 

förutom när vi ska äta då vi måste vara tillsammans. Då vi prövat på olika sätt att få en 

lugnare matsituation som till exempel att äta på olika tider med våra grupper, har tidsbrist 

uppkommit för oss pedagoger när det gäller våra raster och dagar då vi har möten. Därför 

valde vi att fortsätta äta samtidigt och under tiden tänka över hur vi på bästa sätt ska lösa 

denna situation.  

Vi har även pratat om att börja använda oss av massagevila för att se om det hjälper oss att få 

trygga och rofyllda barn, detta för att också jag själv vill se om det verkligen lugnar barnen så 

pass som litteraturen beskriver. Genom denna essä har jag fått upp ögonen för stress hos både 

barn och pedagoger. När det gäller oss pedagoger på avdelningen har vi fördelat 

arbetsuppgifterna så gott vi kan för att inte hamna i en stressig situation, men kan tyvärr inte 

säga att det alltid fungerar som vi vill.    

Jag tycker inte att jag riktigt har fått något grep om vad stress egentligen är, men genom 

litteraturen har jag fått ta del av teorier som olika forskarna skriver om. Att stress har så 

många olika definitioner kan jag förstå, men har fortfarande svårt att ta till mig vad begreppet 

stress betyder.     
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