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Sammanfattning
Med anledning av publicerade rapporter, studier och tidningsartiklar om ökad stress på
förskolan, hos såväl barn som pedagoger, riktar denna studie sitt fokus mot barns upplevelse av
stress på förskolan. Syftet med studien är att undersöka om barnen upplever stress på förskolan,
hur de i så fall beskriver denna, hur de hanterar den uppkomna stressen och vad som påverkar
deras upplevelser.
Studien utgår från en kvalitativ metod med fokus på intervjuer av barn, såväl enskilt som i grupp
och totalt sex barn har deltagit.
Studien visar att barn på ett realistiskt sätt kan beskriva såväl begreppet stress som reaktioner
på densamma. Deras egna erfarenheter är kopplade till såväl privatlivet som till förskolans
verksamhet. Den stress som barnen upplever i förskolan kan kopplas till olika faktorer, bland
annat förskolans miljö, lokaler, ljudnivå och känslan av att hinna först till den bästa cykeln.
Vidare visar studien att den stress som uppkommer på förskolan, hanteras av barnen med hjälp
av relationer till andra barn och pedagoger samt med hjälp av olika copingstrategier och
resurser.
Abstract
Due to published reports, studies and newspaper articles about increased stress at preschool, for
both children and educators, this study focuses on children's experience of stress at preschool.
The purpose of the study is to investigate whether the children experience stress at the
preschool, how they describe this, how they handle the stress and what affects their experiences.
The study is based on a qualitative method focusing on interviews of children, individually as
well as in groups and a total of six children have participated.
The study shows that children in a realistic way can describe both the concept of stress and the
responses to it. Their own experiences are linked to both private and preschool activities. The
stress the children experience in preschool can be linked to various factors, including the
environment, premises, noise level at the preschool and the feeling of hurry to the best bike.
Furthermore, the study shows that the stress that occurs at preschool is handled by the children
through relationships with other children and educators as well as through different coping
strategies and resources.
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1 INLEDNING
Ökade krav från flera olika håll i kombination med bristande resurser har lett till att
förskollärarna, som yrkesgrupp, idag är några av de mest sjukskrivna i landet. Stressproblem
anges vara den vanligaste orsaken. Dagligen kan vi läsa om stora barngrupper, obefintlig
planeringstid, brist på utbildad personal, undermåliga lokaler och höga ljudvolymer som har
blivit vardagsmat på många förskolor. År 2015 var förskollärarna tillsammans med
fritidspedagogerna den fjärde mest sjukskrivna yrkesgruppen i Sverige. Den vanligaste
anledningen beskrevs vara “psykisk sjukdom”, inom vilken diagnoserna för utbrändhet och
utmattning hamnar (Villanueva Gran 2015).
Även Skolverket bekräftar i sin kartläggning Barngruppers storlek i förskolan (2016) att
sjukskrivningarna hos pedagoger har ökat det senaste året. Vidare belyses att olycksfall och
bullerproblem har ökat under samma period. Många pedagoger är missnöjda med sin
arbetssituation; lokaler, barngruppens storlek, krav på tid för dokumentation är exempel på
orsaker till missnöjet. Av kartläggningen framgår att allt större barngrupperna har en negativ
inverkan på såväl pedagogers som barns stressnivåer.
Denna studie syftar till att ta reda på hur barnen påverkas av den stress som beskrivs ovan och
som barnen verkar omges av på förskolan. Billmark och Billmark (2015, ss. 32-33) beskriver
att barn dagligen möter faktorer som stressar dem. Förutom egna krav, som barnen ställer på
sig själva möter barnen på förskolan också pedagoger och kompisar som ställer såväl uttalade
som outtalade krav. Vi kan inte skydda vare sig oss själva eller barnen från stress. Men vi kan
prata om den och förebygga den, vi kan lära barnen hur de kan förhålla sig till den och hur vi
vuxna som omger barnen behöver och kan vara bra förebilder.
Barnombudsmannen beskriver i sin rapport Stress i barns och ungas vardag (2003:02) att en
av de vanligaste frågorna som barn och ungdomar själva tar upp när de formulerar vad de anser
att beslutsfattare och andra vuxna skall arbeta med, är just stress. Att barn och unga lyfter fram
just detta är en signal till vuxenvärlden som bör tas på största allvar. Det är också därför som vi
i vårt arbete vill vända oss just till barnen, för att få deras perspektiv.
Vi är två förskollärarstudenter som nu skall skriva vårt examensarbete och som båda har
erfarenheter av hur negativ stress kan påverka kroppen såväl fysiskt som psykiskt om den utsätts
för stress under en längre tid, därav vårt intresse för ämnet. Genom att lyssna till barnens egna
tankar om stress och deras egna beskrivningar av hur de upplever olika aktiviteter på förskolan
hoppas vi få en ökad förståelse för och kunskap om hur vi som arbetar inom förskolan genom
vårt arbetssätt och genom utformningen av miljön skall kunna erbjuda barnen en mindre
stressad tillvaro på förskolan.
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med studien är att undersöka om och på vilket sätt barnen upplever stress på förskolan.
Genom barnens egna beskrivningar söker vi svar på följande frågeställningar:
-

På vilket sätt beskriver barnen begreppet stress?

-

Vilka faktorer påverkar barnens upplevelser av stress på förskolan?

-

Hur hanterar barnen stress?
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3 BAKGRUND
Följande kapitel inleds med en kortfattad beskrivning av begreppet stress följt av en redogörelse
för olika typer av stress och hur dessa kan påverka oss. Därefter beskrivs, med stöd av tidigare
forskning, stress inom förskolans verksamhet samt relationers betydelse för barns upplevelse
av stress. Slutligen redogörs för de delar ur förskolans läroplan som vi bedömt relevanta för
studien.

3.1 Vad är stress?
Stress är en sund och nyttig reaktion som ökar individens levnadsmöjligheter och som
förekommer hos alla kända djurarter, i alla åldrar och under alla omständigheter i livet.
Reaktionerna på stress kan vara obehagliga att uppleva men det betyder inte för den delen att
de leder till ohälsa, de kan till och med vara det omvända; bra för hälsan (Eriksen & Ursin 2013,
s. 25). Alla stressreaktioner har i sina olika former ett logiskt syfte och är således oftast
ändamålsenliga och bidrar i sin helhet till individens skydd. Stressreaktionerna är i allmänhet
relativt kortvariga och har kapacitet att vara dominanta när så krävs. Däremot är en mildare men
nästan ständig aktivering av våra stressfysiologiska reaktioner inte biologiskt rationellt på lång
sikt. När detta händer och ingen tid för återhämtning ges, leder det inte sällan till varierande
sjukdomsproblematik (Jonsdottir & Folkow 2013, s. 22).
Stress är som vi beskrivit ovan en reaktion som människan behöver ha och som för det mesta
också är bra. Men om påslaget av stresshormoner sker allt för ofta eller oavbrutet, skadas
kroppen på sikt, inte minst om man är barn och fortfarande växer och utvecklas
(Barnombudsmannen, rapport 2003:02). Under de första åren av en människas liv har miljön
stort inflytande på utvecklingen av hjärnans strukturer och bansystem. Under barndomen och
tonåren är hjärnan som mest sårbar och känslig för stress. Barn som tidigt i livet drabbas av
stress kan få svårt med impulskontroll och svårigheter med att ignorera distraherande inslag
(Bunketorp-Käll & Ekman 2013, ss. 236-238).

3.2 Olika typer av stress
Stressystemet är ett system som under hela dagen utsöndrar stresshormonet kortisol. Strax efter
att vi har vaknat på morgonen är nivåerna som högst och den lägsta nivån brukar inträffa under
kvällen. Under dagen varierar kortisolhalten i kroppen, beroende på vad vi gör och hur vi mår.
Om vi utsätts för något som skrämmer oss eller gör att vi känner oss väldigt osäkra sätter
stresshormonerna igång kroppen och förbereder den för flykt, en grundläggande
överlevnadsreaktion. När utmaningen anses avklarad sjunker nivåerna av stresshormoner igen.
Detta kallas för positiv stress. Men om topparna av hormonpåslagen blir för täta eller för
långdragna hinner nivåerna inte normaliseras emellan, vilket leder till att stressystemet jobbar
för fullt mer eller mindre hela tiden. Detta kallas för negativ stress (Nyholm 2016, ss. 10-11).
Mcewen (2013, ss. 88-89) redogör för tre olika typer av stress. Förutom den positiva och
negativa stressen använder författaren sig även av tolerabel stress. Den positiva stressen
används för att beskriva upplevelsen av att möta en utmaning, ta en risk och känna sig belönad
av ett gott resultat. Den här typen av stress ger individen en känsla av bemästring och kontroll.
Den tolerabla stressen syftar till situationer där dåliga saker händer men där situationen kan
hanteras med stöd av vänner och familj. Stressen hanteras här genom relationer och coping, det
vill säga olika strategier för stresshantering (läs mer under kapitel 4.2). Slutligen används den
negativa stressen för att beskriva situationer där dåliga saker händer men där individen har ett
3

begränsat socialt stöd. Negativ stress är ett resultat av dålig coping och bristande återhämtning
och kan leda till negativa effekter på såväl beteendet som fysiologin.

3.3 Stress inom förskolans verksamhet
Nedan presenteras två vetenskapliga studier där den första belyser hur förskolans kvalitet kan
påverka barns upplevelse av stress på förskolan. Den andra studien beskriver hur förskollärare,
genom sitt arbetssätt, kan arbeta med stora barngrupper för att nå läroplanens mål.
3.3.1 Förskolans kvalitet kopplat till barns upplevelse av stress
I inledningen beskrevs hur vi dagligen kan läsa om stora barngrupper, obefintlig planeringstid,
brist på utbildad personal, undermåliga lokaler och höga ljudvolymer och att detta har blivit
vardagsmat på många förskolor. Sajaniemi et.al. (2011, ss. 55-58) beskriver i sin studie
Children´s cortisol patterns and the quality of the early learning environment, hur förskolans
kvalitet kan påverka barns kortisolnivåer. Ju högre kvalitet på förskolan, desto mindre antal
stressade barn. Förskolekvaliteten i studien mättes genom en metod som fokuserar på bland
annat lokalernas uppbyggnad och planering, scheman, övergångar, planerade aktiviteter,
gruppstorlekar, kommunikation samt pedagogernas målsättningar, såväl de individuella som de
gemensamma. Genom att under flera tillfällen undersöka stresshormonet kortisol i saliven hos
146 barn, fann författarna att flertalet barn hade normala kortisolnivåer under dygnet. Men de
fann också att några av barnen hade genomgående höga kortisolhalter under hela dagen och att
dessa barn var överbelastade och överstimulerade, något som på sikt skulle kunna leda till
skadliga effekter på bland annat hjärnaktiviteten och det känslomässiga välbefinnandet.
Författaren beskriver att det är viktigt att redan i tidiga år identifiera dessa barn så att miljön
omkring dem kan anpassas för att passa dem bättre.
3.3.2 Förskollärarnas arbetssätt med stora barngrupper
Pramling Samulesson et.al. (2015, s. 10) beskriver i sin studie Stora barngrupper i förskolan
relaterat till läroplanens intentioner, att antalet barn har betydelse för de val och bortval
förskollärare gör när det gäller målområden och arbetssätt i verksamheten. Enligt författaren
ställer Läroplanen för förskolan höga krav på att förskolan skall vara pedagogisk och
förskolläraren skall ansvara för att det pedagogiska arbetet bedrivs. Samtidigt fattas beslut om
antal barn i grupperna, sammansättning av barngruppen samt personaltäthet och
utbildningsnivå på kommunnivå. Förskollärarna får svårt att uppfylla förskolans uppdrag när
antalet barn upplevs och bedöms som för stort. Av studien framgår att när det av olika
anledningar är färre barn i gruppen och när tillfälle ges att dela in barnen i mindre grupper har
förskollärarna större möjligheter att arbeta utifrån läroplanens intentioner.
Vidare framgår av studien att förskollärarna anser att för att kunna arbeta med en stor barngrupp
behöver de förändra sitt arbetssätt, ha en tydlig struktur och en genomtänkt organisation där
barnen delas in i mindre grupper under delar av dagen. Gruppindelningen skall främst göras för
att möjliggöra arbetet med läroplanens olika målområden. Här menar författarna att arbetet med
barngruppens sammansättning blir avgörande för att alla barn skall få utrymme samt för att
förskollärarna skall kunna möta varje barn i deras lärande. Faktorer som inverkar på
gruppindelningen anges i studien bland annat vara förskolans dagsrytm men också andra
faktorer som ålder, barns intressen och val av aktiviteter (Pramling Samuelsson et.al. 2015, s.
10).
Ett hinder som förskollärarna i studien lyfter fram när det gäller att organisera den stora
barngruppen handlar om när antalet barn ökar i gruppen som helhet. Författarna menar att
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konsekvensen av detta är att även de mindre grupperingarna får ett större antal barn, vilket i sin
tur kan försvåra förskollärarnas arbete utifrån läroplanen. Ett annat hinder handlar om de yngre
barnens behov samt att ha flera barn i gruppen i behov av särskilt stöd, då dessa barn ofta kräver
mer av de vuxna. Dessa barn, menar förskollärarna i studien, kräver mer uppmärksamhet och
omsorg, vilket sker på bekostnad av de äldre barnens intressen och möjligheter att lära enligt
intentionerna i läroplanen. Förskollärarna i studien upplever vardagen som komplex där många
faktorer påverkar arbetet och att det finns en uppenbar risk att de känner sig otillräckliga i sin
profession när det inte hinner genomföra det de önskar göra tillsammans med barnen. De hinner
inte gå på djupet med olika innehåll utan förenklar momenten, vilket upplevs, av dem själva,
om oprofessionellt (Pramling Samuelsson et.al. 2015, ss. 10-11).

3.4 Relationers betydelse för upplevelsen av stress
Murray och Harrison (2005, ss. 123-125) beskriver i sin studie Children's perspectives on
their first year of school: Introducing a new pictorial measure of school stress att relationer
kan vara en källa till stress men att det även kan vara det omvända; det vill säga det som kan
hjälpa barnen att känna sig trygga och mindre stressade. I studien genomfördes intervjuer med
barn under deras första år i skolan. Under intervjuerna använde sig författarna av en metod
där man visade symbolbilder under samtalen med barnen. Metoden, som tagits fram i arbetet
med förskolebarn, visade att barnen var väl rustade för att rapportera sina känslor om
specifika situationer på förskolan och även föreslå strategier de kan använda för att hantera
dessa situationer. Genom symbolbilderna och med hjälp av frågor, ville författarna undersöka
vikten av relationer kring barnen och hur betydande dessa relationer är i förhållande till stress.
Barnen i studien lyfte relationerna till kompisarna som något som är viktigt när man går i
skolan. Relationerna till kompisarna kan vara en stressfaktor i situationer där andra barn inte
låter dem vara med och leka, när någon retas eller gör dem illa på något sätt som. Likväl kan
relationerna vara en copingstrategi som barnet kan använda sig av för att övervinna de
negativa känslor som kan uppstå i situationer som barnet ställs inför. Kontinuitet i inbördes
relationer under övergången mellan förskola till skolan beskrevs också som stressreducerande.
Även relationen till pedagogen lyftes som en stressreducerande faktor. Pedagogen beskrevs
som en person vars känslor var viktiga och som en person som brydde sig om barnen och som
skulle hjälpa dem att lösa problem eller lindra stress som kan uppstå hos barnen i negativa
situationer (Murray & Harrisson 2005, ss. 10-11).

3.5 Förskolans läroplan
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 6-7) beskrivs att förskolan skall erbjuda
barnen en trygg miljö samt en miljö som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens
och att lärandet skall baseras på ett samspel mellan såväl barn-barn som barn-vuxna.
Vidare redogörs i Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 7) att barnen skall erbjudas en väl avvägd vistelsetid
och miljö, anpassad efter individen och att såväl omsorg och omvårdnad som vila och andra
aktiviteter vägas samman på ett balanserat sätt.
Förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklar den egna förmågan att uttrycka sina egna
åsikter och tankar. Genom detta ges barnet möjlighet att påverka sin egen situation. Samtidigt
får barnet möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och en möjlighet att delta i olika former av
beslutsfattande. Arbetslaget skall verka för att barnen utvecklar förmågan att utöva eget
inflytande i förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 12).
5

4 TEORETISKA PERSPEKTIV
Nedan följer en presentation av de två teorier som vi bedömt vara relevanta för vår studie. Först
presenteras Antonovskys (2005, s. 15) teori Känsla av sammanhang som utgår från ett
salutogent perspektiv och fokuserar på hur det kommer sig att så många människor förblir friska
trots att de utsätts för omgivningens alla motsättningar. Därefter presenteras Lazarus och
Folkmans teori om Coping som syftar på hur individen upprätthåller sin självbild och sin
emotionella balans vid yttre påfrestningar (Währborg 2009, ss. 313). Eftersom studien syftar
till att undersöka om och på vilket sätt barnen upplever stress på förskolan anser vi dessa teorier
svarar väl mot studiens syfte.

4.1 KASAM
Förr eller senare utsätts vi alla för påfrestningar som kan vara av kroppslig, psykisk och/eller
social karaktär. Påfrestningarna kan vara kraftiga, långvariga och upprepade. Många människor
blir sjuka av dessa påfrestningar men en del, som trots att de utsätts för samma eller ännu större
påfrestningar, förblir friska. Antonovskys teori Känsla av sammanhang utgår från det
salutogena perspektivet och fokuserar på hur det kommer sig att så många människor förblir
friska trots att de utsätts för tillvarons alla påfrestningar. Motsatsen till det salutogena
perspektivet är det patogena som istället fokuserar på det sjuka och det som leder till ohälsa.
Enligt Antonovsky kan man inte främja hälsan genom att laga bron över floden så att människor
inte ramlar eller hoppar i vattnet, utan man måste dessutom lära dem att simma. Detta kan man
göra genom att tillvaron görs sammanhängande vilket den också blir om den görs begriplig,
hanterlig och meningsfull, vilka också är de tre centrala komponenterna i KASAM (Antonovsky
2005, ss. 9-10, 15).
Enligt Antonovsky (2005, ss. 44-46) syftar begreppet begriplighet på i vilken utsträckning man
upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad,
sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som kaotisk, slumpmässig, oväntad och
oförklarlig. En person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de yttre eller inre stimuli
som hen kommer att stöta på i framtiden är förutsägbara eller att de, om de kommer som en
överraskning, åtminstone går att ordna och förklara. Begreppet hanterbarhet syftar i sin tur på
den grad, till vilken man upplever att det finns resurser till ens förfogande samt resurser till
hjälp att möta de krav som ställs av de olika stimuli som man utsätts för. Dessa resurser kan
vara resurser som står under ens egen kontroll men det kan även vara resurser som kontrolleras
av behöriga andra exempelvis en make eller hustru, vänner, kollegor m.m. En person med hög
känsla av hanterbarhet känner sig inte som ett offer för omständigheterna och upplever inte livet
som orättvist. Tråkiga saker händer i livet, men när det händer, vet man att man kommer att
reda sig och inte sörja för all framtid. Slutligen syftar den sista komponenten meningsfullhet på
i vilken utsträckning som man känner att livet har en känslomässig innebörd och att åtminstone
en del av de problem man ställs inför är värda att investera energi i. Att de utmaningar man
utsätts för är värda engagemang och hängivelse som man välkomnar, snarare än att man anser
att de är bördor som man mycket hellre vore utan. En person med hög känsla av meningsfullhet
drar inte för sig att konfronteras med utmaningar utan är inställd på att söka en mening i dem
och på att göra sitt bästa för att komma igenom dem. Hur väl en individ, ett barn eller en vuxen,
klarar av stressiga situationer beror med andra ord på graden av känsla av sammanhang,
KASAM.
Antonovsky (2005, ss. 134-136) beskriver att en människas känsla av sammanhang utvecklas
under hela livet. För det lilla barnet börjar världen först bli begriplig när alla stimuli, såväl
6

inifrån som utifrån kommande, blir välbekanta för barnet och kan förvandlas till rutin. Barnet
kan dock begripa sin omvärld utan att omvärlden för den sakens skull är tillfredsställande. Ett
hungrigt gråtande barn kan till exempel på ett förutsägbart sätt bemötas genom att det
konsekvent får en smäll eller ignoreras eller genom att det omfamnas och får mat. Det är dessa
erfarenheter som leder och bidrar till barnets känsla av meningsfullhet. När det gäller
hanterbarhet menar författaren vidare att för höga krav på vad barnen faktiskt klarar under de
tidigaste barndomsåren, genom exempelvis krav på toaletträning för den som inte är
fysiologiskt mogen, kan vara förödande för barnets känsla av hanterbarhet. Det är först när
barnet blir neurofysiologiskt moget att röra sig, att utforska och manipulera, att vänta, samt att
hålla tillbaka och släppa exempelvis avföring, objekt eller humör som det kan bli en positiv
utveckling av känslan av hanterbarhet.

4.2 Coping
Coping är ett begrepp inom stresspsykologin som syftar på hur individen upprätthåller sin
självbild och sin emotionella balans vid yttre påfrestning. Coping beskrivs av
upphovspersonerna Richard S. Lazarus och Susan Folkman som en kognitiv process som
påverkar beteendet. Enligt teorin finns det tre faktorer som är avgörande för hur individen tolkar
en hotsituation: finns det en utmaning eller möjligheter dolda i det potentiella hotet? Hur ser
omfattningen av det aktuella hotet ut och vilken skada kan hotet förorsaka? Man kan urskilja
två huvudtyper av coping: känslofokuserad coping och problemfokuserad coping. Med hjälp av
den känslomässiga copingen försöker man i första hand att anpassa sin känslomässiga reaktion
till situationen, exempelvis genom att man försöker påverka sin uppmärksamhet. Detta kan ske
antingen genom att skärpa sin uppmärksamhet mot det som förorsakar stress eller genom att
undvika det. Ett annat sätt att försöka påverka sin reaktion är att mentalt försöka omvärdera
betydelsen av det som upplevs stressande genom att intala sig att det som upplevs som hotande
inte är så viktigt. Den problemfokuserade copingen har större fokus på den yttre hotbilden och
söker då också yttre lösningar. Om man till exempel har en störd relation, söker man hjälp hos
exempelvis en terapeut eller annan yttre auktoritet som kan hjälpa till med problemet
(Währborg 2009, ss. 313-314).
Copingstrategier kan inte delas in i bra eller dåliga utan alla kan vara lika användbara. Det som
är avgörande för hur effektiv och brukbar en viss copingstrategi är, är individbaserat och beror
på den aktuella situationen. Det finns inte heller någon bestämd copingstrategi för bestämda
situationer utan en individ kan vid vissa tillfällen använda sig av en problemlösande
copingstrategi och vid ett annat tillfälle, men i en liknande situation, använda sig av en
känslofokuserad copingstrategi (Lazarus & Folkman 1984, s. 142). Vilken form av
copingstrategi en individ väljer att använda i en påfrestande situation är beroende av vilka
resurser och hinder som finns tillgängliga och som tillämpas. En väsentlig resurs som
författarna tar upp när det handlar om coping är hälsa och energi. Stressfyllda situationer tar
mycket energi och om vi är sjuka eller deprimerade töms vi på energi och får mindre ork till att
upprätthålla copingförmågorna. En annan resurs som är viktig när det handlar om coping är
positiv övertygelse. Denna copingresurs handlar om förmågan att se på saker ur ett positivt
perspektiv. Den egna tron, hoppet och övertygelsen om att allt kommer att gå bra i en stressande
situation kan leda till en känsla av kontroll samt en möjlighet att kunna påverka situationen. En
tredje copingresurs som är av betydelse är problemlösningsfärdigheter; förmågan att kunna
identifiera ett problem och finna effektiva lösningar till detta. Detta är resurser som en individ
skaffar sig genom egna tidigare erfarenheter. Social kompetens beskrivs som en fjärde resurs.
Social kompetens ses som en viktig resurs eftersom den spelar en genomgripande roll i hur man
anpassar sig till olika livssituationer. Att inneha social kompetens innebär att man som individ
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har färdigheter, förmåga och kunskaper i att anpassa sig till olika situationer och att man på ett
givande sätt kan interagera med andra människor i ett socialt samspel. En ytterligare resurs som
beskrivs är tillgången till socialt stöd. Om det finns människor i ens närhet från vilka man kan
få känslomässigt, informativt och/eller handgripligt stöd har enligt författarna fått en allt större
betydelse när man pratar om copingresurser. Slutligen tar författarna upp materiella tillgångar
som en betydelsefull copingresurs. Denna resurs syftar till pengar samt de varor och tjänster
som man kan köpa för pengar. Personer som har tillgång till pengar klarar sig i regel bättre än
de som inte har några, i alla fall om de har förmågan att använda dem effektivt (Lazarus &
Folkman 1984, ss. 157-164).
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5 METOD
Nedan presenteras den vetenskapliga teori och ansats som studien har utgått ifrån;
hermeneutiken. Vidare beskrivs kvalitativa metoder i allmänhet följt av en beskrivning av vilka
metoder som använts under genomförandet av de olika intervjuerna. Slutligen redogörs för
urval och genomförande, tillförlitlighet och äkthet samt för analys, bearbetning och de
forskningsetiska principer som har tagits i beaktande under studiens genomförande.

5.1 Vetenskapsteori
Vetenskapen söker ständigt efter sanningen och rör sig hela tiden framåt. Den förändras hela
tiden, på olika sätt, allt eftersom nya fakta och kunskaper tillkommer. Vetenskapen kan delas
in i två olika huvudinriktningar; positivismen och hermeneutiken. Positivismen handlar om att
skapa en så säker kunskap som möjligt och har sitt ursprung i naturvetenskapen. Inom
positivismen menar man att människan endast har två källor till kunskap: det vi kan räkna ut
med vår logik och det vi kan iaktta med våra sinnen (Thurén 2007, s. 16).
Den andra inriktningen, vilket också är den inriktning som den här studien utgår från, är
hermeneutiken, även kallad tolkningsläran. Hermeneutiken vill att vi skall förstå och inte bara
begripa. Kort sagt bygger hermeneutiken på empiri, logik och inkännande och baseras ofta på
tolkningar som baseras på människans förståelse för andra levande varelser. Dessa tolkningar
påverkas naturligtvis av den tolkande individens egna värderingar och förståelser samt den
kontext hon/han befinner sig i (Thurén 2007, ss. 94-103).

5.2 Kvalitativ metod
För att söka svar på våra frågeställningar använde vi oss i studien av kvalitativ metod. En
kvalitativ metod förklarar Bryman (2016, ss. 340-346) som en metod där tonvikten oftare ligger
på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data. Eftersom barnens egna
beskrivningar är i fokus och inte en viss mängd svar som pekar åt ett visst håll föll valet naturligt
på den kvalitativa metoden. Förutom att den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än
på siffror skiljer den sig också från den kvantitativa forskningen genom att den oftast har en
induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Det vill säga att teorin grundas utifrån de
praktiska forskningsresultaten. Metoden har vidare en, som av författaren beskrivs som, en
kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket innebär att tyngden ligger på en förståelse av den sociala
verkligheten vilken grundar sig på hur deltagarna i en särskild miljö tolkar verkligheten.
Slutligen har den kvalitativa metoden en ontologisk ståndpunkt vilket innebär att sociala
egenskaper är ett resultat av samspelet mellan individer och inte av olika företeelser som finns.
Den kvalitativa forskningsprocessen kan beskrivas utifrån följande sex steg:
Steg 1: Generella frågeställningar
Steg 2: Val av relevanta platser och undersökningspersoner
Steg 3: Insamling av data
Steg 4: Tolkning av data
Steg 5: Begreppsligt och teoretiskt arbete
Steg 6: Rapport om resultat och slutsatser
Studien syftar till att undersöka hur barn själva, utifrån sin egna erfarenheter, beskriver sina
tankar om stress. Forskningsprocessen följer således de sex ovan beskrivna stegen.
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5.3 Intervju
För de enskilda intervjuerna föll valet av metod på semistrukturerade intervjuer. Vid
semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista över förhållandevis specifika teman som
skall beröras, en så kallad intervjuguide. Den intervjuade har ändå stor frihet att utforma svaren
på sitt eget sätt och frågorna behöver inte ställas i den ordning som de står i intervjuguiden.
Intervjuprocessen är flexibel och tonvikten ligger på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar
frågor och händelser (Bryman 2016, s. 415).
Frågorna i intervjuguiden bestod till stor del av öppna frågor för att därigenom kunna uppfylla
studiens syfte och komma åt barnens egna upplevelser och beskrivningar av stress. Bryman
(2016, s. 244) beskriver att fördelen med öppna frågor är att respondenterna kan svara med egna
ord och att de lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner. Öppna frågor
passar även bra för utforskning av nya områden eller teman som forskaren inte är insatt i.
Eftersom vi valt att intervjua barn, passade denna typ av frågor bra då vi inte var insatta i om
barnen överhuvudtaget visste vad begreppet stress innebar eller om de hade egna erfarenheter
som de kunde koppla till det.
Eftersom denna studie riktar sig till barns egna beskrivningar har vi medvetet valt att ha många
frågor i vår intervjuguide. Eftersom vi inte kände barnen sedan tidigare visste vi inte hur mycket
de skulle välja att berätta för oss om sina tankar och upplevelser. Mårtens (2016, ss. 22-23)
redogör för skillnaden mellan att intervjua en vuxen och att intervjua ett barn och om vikten av
att inneha en känslighet och påhittighet, inspiration och engagemang. Barn som intervjuas
kräver ett respektfullt bemötande och det är viktigt att den som intervjuar har gott om tid. Trost
(2010, s. 59) påtalar dessutom att intervjuer med barn tenderar att bli korta på grund av att
barnen kan ha svårt att koncentrera sig längre stunder och att intervjun kan behöva delas upp.
Det är dessutom på grund av att vi inte känner barnen så väl som vi har valt att komplettera de
enskilda intervjuerna med gruppintervjuer. En del av barnen kan uppleva det svårt att prata med
oss enskilt. En fördel med en gruppintervju kan å ena sidan vara utrymmet för interaktion och
idégenerering. En nackdel kan å andra sidan vara problematiken med de språksamma och de
tystlåtna individerna, risken för “sammansvärjningar” och påverkan samt svårigheten att
dokumentera såväl det sagda som det osagda (Trost 2010, s. 46). Vid gruppintervjun användes
en barnbok, Skynda dig, Palle (Jensen, 1999), som inspiration i samtalet med barnen om stress.
Boken handlar om hur Palle får skynda sig till skolan för att han och hans pappa försovit sig
och hur detta upplevs av Palle. Pramling Samuelsson och Doverborg (2012, s. 35) beskriver att
inledningen på ett samtal med fördel bör ta sin utgångspunkt i en för barnet känd situation. Att
reflektera utifrån en konkret och känd händelse är alltid lättare än att reflektera över ett begrepp.
Under gruppintervjun fick barnen dessutom, med hjälp av skyltar, ta ställning till hur de kände
när de hörde olika kommentarer som “skynda dig”, “vi väntar på dig” med mera. Varje barn
fick två skyltar var där den ena skylten föreställde en röd ledsen gubbe och den andra en grön
glad gubbe. Genom att kombinera dessa ovan beskrivna intervjuformer var vår förhoppning att
djupare nå barnens tankar och deras egna beskrivningar om stress och hur det påverkar dem på
förskolan.
Det är av största vikt att komma väl förberedd till intervjun, med förutbestämda frågor och
fungerande utrustning om sådan skall användas (Rubinstein Reich & Wesén 1986, ss. 57-59).
De praktiska arrangemangen och yttre omständigheterna är något som även Doverborg och
Pramling Samuelsson (2012, ss. 26-27) belyser. Förutom plats, tidpunkt och teknisk utrustning
nämns även hur den som intervjuar placerar sig själv i förhållande till barnet. För att på bästa
sätt kunna upprätthålla kontakten med barnet under hela samtalet, bör den som intervjuar vara
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placerad mitt emot barnet samt sträva efter ögonkontakt under samtalet. Hur länge samtalet kan
pågå varierar beroende på barnet. Ett yngre barn tröttnar vanligtvis snabbare än ett barn som är
lite äldre. Dessa faktorer har tagits i beaktande när vi planerat för genomförandet av våra
intervjuer.

5.4 Urval
Intervjuerna genomfördes med barn födda under år 2011, på en förskola i en kommun i
västsverige. Sex barn, vars samtycke erhållits från vårdnadshavarna, valdes ut utifrån kriteriet
att de var schemalagda de dagar då intervjuerna planerats att genomföras. Då det fanns två
avdelningar på förskolan valdes tre barn från varje avdelning ut för att delta i studien. Samtliga
sex barn har gått på förskolan i minst två år. Totalt fem barn intervjuades vid ett tillfälle
individuellt. Samtliga sex barn deltog vidare i en gruppintervju om tre barn, vilket resulterade
i sammantaget två gruppintervjuer.
Nedan presenteras barnen med fiktiva namn och ålder vid genomförandet.
Adam
Bea
Ceasar
David
Edit
Frida

6 år
5 år
5 år
6 år
6 år
5 år

5.5 Forskningsetik
Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-9) beskriver ett antal viktiga principer som tagits i beaktande såväl
inför som under genomförandet av studien. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
I samband med att samtycke inhämtades av vårdnadshavare, bifogades ett missivbrev (se bilaga
1). I missivbrevet lämnades information om vilka vi är, studiens syfte, hur denna var tänkt att
genomföras, de forskningsetiska principerna samt våra kontaktuppgifter. Innan intervjuerna
skedde en avstämning med barnen att de verkligen vill delta och löpande under intervjuerna
observerades även barnen för att upptäcka om barnen, uttalat eller outtalat, uttryckte att de ville
avbryta. Samtliga namn, på såväl förskola som enskilda individer, kodades vid redovisning av
resultatet.

5.6 Genomförande
Inför studien genomfördes en pilotstudie med syfte att säkerställa att intervjufrågorna fungerade
som planerat. En pilotstudie säkerställer inte bara att frågorna fungerar som de skall utan även
att studien i sin helhet blir bra. Genom pilotstudien kan frågor som barnen verkar ha svårt att
förstå eller frågor som de inte verkar vilja svara på upptäckas och då också åtgärdas.
Pilotstudien möjliggör även för forskaren att avgöra hur bra ordningsföljden på frågorna är och
om man borde ändra på frågornas inbördes ordning (Bryman 2008, ss. 258-259). Pilotstudien
genomfördes samma dag som insamlingen av empirin påbörjades. Efter pilotintervjun togs en
kort paus och en genomgång av hur intervjun hade fungerat gjordes. Trost (2010, s. 144) menar
att man bör använda sig av det material man har tillgängligt, även om detta består av en lyckat
genomförd pilotstudie, samtidigt som han understryker det faktum att frågan om lämpligheten
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i det är kontroversiell. Då vi anser att vår första intervju, pilotstudien, fungerade som vi hade
tänkt, har vi valt att använda oss av även detta material i vår studie.
Tre barn intervjuades i grupp under första dagen och tre andra barn individuellt. Under dag två
fick de som intervjuats i grupp intervjuas individuellt och vice versa. Under dag två hölls dock
bara två individuella intervjuer eftersom ett av barnen som skulle ha intervjuats enskilt hade
blivit sjuk. Vi befann oss på förskolan en stund innan genomförandet, för att på så vis låta
barnen bekanta sig med oss och hinna förbereda sig för att bli intervjuade. Såväl de enskilda
intervjuerna som gruppintervjuerna genomfördes efter klockan tio då de mindre barnen vistades
utomhus och de tog ungefär tio minuter att genomföra.
Vid intervjuerna av barnen var vi särskilt uppmärksamma på att informationen gavs på ett
begripligt sätt och att samtycke inhämtats från samtliga berörda vårdnadshavare. Om något barn
visade minsta tecken på att vilja avbryta, var vi beredda att genast tillmötesgå detta. Vi var även
medvetna över att barnen vid gruppintervjuerna kunde påverkas av kamraterna och kanske ville
svara ja, men ändå svarade nej för att kompisen sa nej (Löfdahl 2014, ss. 36-39).
Som komplement till våra fältanteckningar användes även en ljudupptagning vid insamling av
empirin. Detta för att på ett enkelt sätt kunna återgå till ljudupptagningarna om vi vid
bearbetningen blir osäkra på om/hur något är sagt. Utifrån en etisk synvinkel har vi valt att
tänka lite extra på några detaljer. Bland annat har såväl de enskilda intervjuerna som
gruppintervjuerna genomförts av oss båda två, för att en av oss skulle kunna fokusera helt och
hållet på de som intervjuades och att den andra av oss skulle kunna fokusera på att sköta den
mobiltelefon som användes för ljudupptagning samt på att föra anteckningar. Trost (2010, ss.
67-68) beskriver hur det i vissa fall kan vara en fördel att vara två intervjuare, för att kunna
stötta och komplettera varandra. Samtidigt belyser författaren risken för att den intervjuade kan
komma att känna sig underlägsen. Av denna anledning kommer den av oss som enbart fokuserar
på dokumentation, sitta lite vid sidan av intervjuaren och den som intervjuas.
På förskolan fanns ett gemensamt målarrum, placerat mellan de båda avdelningarna, där såväl
de enskilda som gruppintervjuerna genomfördes. Till respektive avdelning fanns dörrar med
glasruta, vilket visserligen kunde bli distraherande, men också stoppa de pedagoger som hade
tänkt gå in i rummet. Dessa såg att intervjun pågick och hann hejda sig innan de hann ta i
handtaget.

5.7 Tillförlitlighet och äkthet
För att bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie kan begreppen tillförlitlighet och äkthet
användas. Tillförlitligheten består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet
samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2016, ss. 353-357). Även äkthet kan delas
in i olika kriterier som handlar om huruvida studien ger en rättvis bild av de olika åsikter och
uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats. Bidrar studien till att de som
medverkat i den kommer fram till en bättre förståelse av sin situation och den miljö de lever i?
Har studien medfört att de som medverkat kan förändra sin situation eller har studien bidragit
till att de som deltagit fått bättre möjligheter att vidta åtgärder som krävs (Bryman, 2016, ss.
356-357)?
Vi anser att studien genomförts i enlighet med de regler som finns. Såväl metodlitteratur som
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har beaktats och väglett oss genom hela arbetet.
Eftersom det är yngre barn som har intervjuats i studien, ansåg vi det svårt att på ett för barnen
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meningsfullt sätt rapportera resultaten direkt till dem själva för att uppnå trovärdighet. Vi anser
dock att även pedagogerna utgör en del i studien då det är de som till stor del ansvarar för miljön
på förskolan. Resultatet rapporterades därför till de pedagoger som arbetar på den aktuella
förskolan som studerats för att på så sätt stärka studiens trovärdighet. På grund av det låga
antalet informanter och att det är de intervjuades egna beskrivningar och upplevelser som har
studerats anser vi att överförbarheten är låg för just denna studie. Under forskningsprocessen
har handledning av såväl handledare som av kurskamrater givits fortlöpande och processen och
utförandet har granskats noga. Vi anser slutligen att ingen människa är fri från föreställningar
eller uppfattningar om den verklighet som vi omges av. Vi har därför under arbetets gång såväl
enskilt som tillsammans reflekterat över våra egna föreställningar och uppfattningar för att på
så sätt undvika att våra subjektiva bedömningar ges utrymme i studien.
Vad gäller studiens äkthet har studien haft för avsikt att intervjua barn för att ge oss pedagoger
som arbetar med barnen en större förståelse för hur barnen själva, genom sina egna
beskrivningar, upplever stress på förskolan och vilka faktorer som påverkar detta. Vi anser att
barnen har små marginaler att själva påverka sin situation på förskolan och studien riktar sig
därför istället till de pedagoger som arbetar där. Vi menar att de pedagoger som arbetar inom
förskolan indirekt studerats genom studien och att de genom att ta del av studien kan komma
fram till en bättre förståelse av såväl sin egen som barnens situation samt miljön kopplat till
stress på förskolan. Vidare anser vi att studien och dess resultat har medfört att pedagogerna
kan vidta åtgärder för att förändra såväl arbetssätt som miljö för att minska stressen på
förskolan.

5.8 Analys och bearbetning
Empirin transkriberades genom att vi lyssnade på våra inspelade intervjuer och skrev ner dem
ordagrant i nära anslutning till de genomförda intervjuerna. Detta gjordes enskilt och
intervjuerna delades upp, jämnt fördelat mellan oss båda. Fördelar med att spela in och
transkribera intervjuer menar Bryman (2016, s. 428) är bland annat att det underlättar en
noggrann analys av vad människor har sagt och att forskaren enkelt kan göra upprepade
genomgångar av intervjupersonens svar. Man skall dock vara medveten om att inspelning och
transkribering är ett mycket tidskrävande tillvägagångssätt och att det skapar snabbt stora högar
med papper.
Vi bekantade oss därefter med materialet och det lästes av oss båda vid flera tillfällen och
löpande anteckningar fördes under tiden. Vi använde oss av vad Bryman (2016, s. 514)
beskriver som öppen kodning. Öppen kodning, menar författaren, är en process som går ut på
att bryta ner, studera, jämföra och konceptualisera samt kategorisera data och därigenom erhålla
begrepp som därefter grupperas och omformuleras till kategorier.
Genom att stryka under och markera i marginalen, försökte vi urskilja betydelsefulla uttalanden.
De olika uttalandena jämfördes och likheter och skillnader mellan dem eftersöktes. Med hjälp
av dessa likheter och skillnader skapades sedan olika grupperingar. Inom de olika grupperna
relaterades därefter de olika uttalandena till varandra och underkategorier skapades. Samtidigt
kontrollerades om ett uttalande kunde platsa i flera olika kategorier. Här var syftet att till slut
få fram fullständigt uttömmande kategorier.
Kategorierna redovisas under följande kapitel och analyseras sedan i diskussionsdelen med
hjälp av teorier och tidigare forskning.
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6 RESULTAT
Nedan redovisas studiens resultat utifrån de kategorier som efter analys och bearbetning
uppfattats som mest kärnfulla och relevanta för studien. Svaren från de enskilda intervjuerna
samt gruppintervjuerna har vävts samman i resultatredovisningen, eftersom studien fokuserar
på innehållet i svaren framför en jämförelse av metoder. Slutligen ges en redovisning över
gruppintervjun med smileykorten som här redovisas i form av en tabell med tillhörande citat.

6.1 Barns förförståelse av stress
Barnen berättar vid intervjuerna att de vet vad ordet stress betyder. Några av de beskrivningar
de använde sig av för att förklara ordet stress var bland annat att stress är när man har bråttom
till något eller att man gör saker snabbt. Ett av barnen uppger att hon själv varit stressad i
samband med att hon behövt springa till bussen tillsammans med sin mamma.
Ida: Hur kändes det?
Bea: Tråkigt.
Ida: Vad gjorde ni då när ni hade missat bussen?
Bea: Vi vänta på nästa buss.
Ett annat barn berättar att han känner sig stressad varje morgon, men då innan han kommer till
förskolan.
Adam: Men jag måste inte bara gå direkt till dagis. Jag hinner kolla på film.
Flera av barnen hade exempel på situationer då de känt att de behövt skynda sig. De situationer
som barnen lyfte var tillfällen då föräldrarna hämtat eller lämnat på förskolan eller när de skulle
med en buss någonstans.
Linda: Känner du nån som har varit stressad?
Frida: [nickar]
Linda: Gör du det? Vill du berätta?
Frida: Mm. Pappa.
Linda: Har pappa varit stressad? Vad har han haft bråttom till?
Frida: Att hämta [namn].
Linda: Okej. Vem är [namn]?
Frida: Min storasyster.
Nedan följer en redovisning av de tankar och ord som barnen använt sig av under intervjuerna
när de förklarat vad stress är och då de beskrivit hur de märker om någon är stressad:
*
*
*
*
*
*

Man gör saker snabbt.
Att man måste med någonting.
Man springer.
Att man skyndar sig.
När man stressar sig och behöver skynda sig.
Man gör saker jättefort.

Linda: Hur märker man om nån är stressad?
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Edit: Ehm.. när man ser att nån går fort och när man pratar så brukar dom säga nånting så att
man inte hinner med att prata.
Edit: Då säger dom Jag måste gå nu, vi hinner inte prata.
Två av barnen berättar vid intervjuerna att de känner någon som varit stressad och det då varit
situationer då mamma eller pappa har hämtat och lämnat på förskolan. Ett av barnen berättar
att hon haft en kompis som varit stressad men hon kommer inte ihåg i vilken situation. Ett annat
barn berättar hur han och en kompis brukar leka att de är stressade. Leken handlar om att de
skall med ett tåg och att de måste skynda sig för att hinna med tåget.
Vid intervjuerna framkom det att några av barnen upplevde att det kändes “dåligt” i kroppen
när man stressar och att stress är något som de tycker är tråkigt.

6.2 Stress på förskolan
Samtliga barn svarar att de tycker att det är roligt på förskolan. Vad som är roligast varierar.
Bland annat nämns att måla med vattenfärg i målarrummet, att bygga med Lego, att leka i lugna
vrån och att ha kompisar. Saker som nämns som mindre roliga är att leka med bilar och att leka
med kuddar.
När barnen får frågan om de ibland har bråttom på förskolan svarar fyra barn direkt nej. Ett
barn tycker att det ibland går lite fort när de städar i rummen på förskolan. Ett annat barn nämner
att pedagogerna blir stressade när de har glömt något.
I stort sett inget av barnen upplever de andra barnen på förskolan som stressade. Endast ett av
barnen berättar hur vissa barn vid lunchen skyndar sig för att kunna ta sig ut snabbt och ta dom
bästa cyklarna på gården.
Edit: Ehm… Då brukar jag också vilja ha det. Då blir jag också lite stressad. Fast jag har en till
grej som de brukar vilja bli stressad om. När vi ska ta cyklarna där ute, i cykelförrådet. De röda
cyklarna brukar alla vilja ha mest. De gröna, de är söndriga och då tar vi de röda istället, de är
de bästa ju, och därför skyndar sig alla ut för att få en röd cykel för det är bara två röda cyklar.
Linda: Så då stressar nästan alla barnen ut då, för man vill ha de där cyklarna?
Edit: Mm… Så alla bara springer ut.
Linda: Ja. Då handlar det om att komma först då alltså?
Edit: Mm… som en tävling.
På frågan om ifall man skulle kunna göra något åt problemet med cyklarna svarar samma barn
att hon tycker att pedagogerna skulle kunna hjälpa till för att lösa situationen.
Edit: Ehm…då skulle ju fröken kunna säga vilken som går först.
Linda: Ja precis. Hon skulle kunna styra lite där vem som får ha den röda cykel vilken dag och
sådär? Så att alla skulle få ha dem lite?
Edit: Mm… Eller så turas de om.
När barnen istället frågar om de upplever att pedagogerna är stressade svarar tre av barnen nej.
Ett av barnen svarar att han inte vet. Ett av barnen svarar att pedagogerna ibland är lite stressade,
men tar sedan tillbaka sitt uttalande och uppger att pedagogerna nog inte är stressade ändå. Ett
barn berättar hur pedagogerna är stressade ibland, när de måste ha sitt kaffe.
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Adam och Bea: Ja!
Linda: Är de det? Vad gör de då?
Adam: De springer till kaffet.
Linda: Jaha, de springer till kaffet. Nu är det bråttom! Nu måste vi ha kaffe!
Linda: Blir de lugna när de har fått sitt kaffe?
Någon: Ja.
Samma barn berättar att pedagogerna är jättestressade varje dag på grund av att de små barnen
inte lyssnar och på grund av att de små barnen bråkar.
Linda: Okej. Lyssnar inte småbarnen?
Adam: Nej.
Linda: Är det så?
Adam: Det är därför… vi får hjälpa till och säga till dem.
Linda: Gör ni det?
Adam: Att de inte få kasta och sånt där. När nån fröken sitter på möte och sånt.
Återigen tar Edit upp situationen med cyklarna.
Edit: Men vet ni vad… sen när man äter mat så brukar vissa skynda sig så de kommer ut så
ingen tar cyklarna.
Ida: Ja just det.
Edit: Så då kan en del vara stressade för att de vill komma ut först så att inte …... tar dem.
Samtliga barn uppger att de inte tycker att det gör så mycket om man kommer försent. Det som
kan hända, berättar barnen, är att man kan missa frukosten eller något roligt som händer på
förskolan.
Ida: Gör det något om man kommer försent?
David: Ehh pytte…
Ida: Pytte, vad händer då?
Edit: För då kanske man missar frukosten och då får man ju ingen frukost.
Ett barn berättar hur stressen kan minskas genom att man väntar in varandra.
Edit: Om en kompis säger `får jag vara med´, så kan vi ju gå ut tillsammans, då börjar ju den
andra personen gå lite långsammare, så den andra måste hinna med.

6.3 Arbetssätt
Samtliga tillfrågade barn upplever att de hinner leka mycket på förskolan. När barnen tillfrågas
om vem som bestämmer vad man skall göra på förskolan, svarar samtliga barn att det är
”fröken” som bestämmer vilket rum man skall vara i, men att barnen själva får välja vad de skall
leka och vem de skall leka med.
Linda: Får ni välja själva i vilket rum ni leker?
Edit: Nej… vi brukar sätta oss i soffan. Så säger dom vilka rum vi kan gå till.
Linda: Men vem bestämmer vem man ska leka med?
Edit: Det gör … man själva. Jag brukar gå och fråga om dom vill…
16

Vid måltidssituationerna upplever samtliga barn att de kan äta i lugn och ro och att de får äta i
den takt man vill. Några barn nämner att de måste sitta kvar och vänta när de har ätit upp och
att det är pedagogerna som bestämmer när man får tacka för maten och lämna sin disk.
Edit: Nä, först äter man upp, sen får man vänta en stund, sen säger fröknarna till och man får
tacka.
Inte heller tambursituationerna beskrivs som stressiga. Ett barn berättar att de ibland har bråttom
hem från utflykten. Ett annat barn tycker att det ibland är bråttom när de skall gå ut, eftersom
hon skall gå hem klockan ett.
Edit berättar att hon inte tycker att det är någon mening med att skynda sig.
Edit: Nej. Man hinner ju leka där ute sen när man har kommit ut.
Linda: Ja, man hinner ändå. Så det är inte bråttom när man ska gå ut?
Edit: Nej. Men det kan ju inte ta hela dan och klä på sig.

6.4 Relationer
Att ha kompisar uppger flera av barnen som en faktor till att det är roligt på förskolan samtidigt
förklarar de att det som är mindre roligt är när det blir bråk.
Edit: Det roligaste är att ha kompisar. Att man kan leka.
Edit: Och det inte roligaste, är när man bråkar.
Vid frågan om vilka barnen brukar leka med, nämner alla barn flera olika kompisar. Flera av
dem nämner att de har många kompisar. Ett barn berättar att han leker med alla.
Edit: Mmm. Jag har ganska många kompisar.
David: [Namn] och [namn] och alla!
Samtliga barn anser att de vuxna på förskolan lyssnar på dem om de har något att säga. Två av
barnen nämner att de vuxna ibland är upptagna men att de lyssnar så snart de är klara med det
dom gör för tillfället.
Edit: Mm… ja, ibland. Men om dom pratar i telefon så säger dom nej.
Tre av de barnen tillfrågas om ifall de upplever att de vuxna förstår vad de säger och på detta
svarar samtliga ja. Samtliga barn svarar vidare att de förstår sina kompisar när kompisarna har
något att berätta för dem. Ett av barnen tycker också att även kompisarna har tid att lyssna om
hon själv har något att berätta.
Vid frågan om det finns något som är svårt på förskolan svarar fem av barnen nej. Ett av barnen
tycker att leken Följa John kan vara svår, men att allt annat på förskolan är lätt.
Vid frågan om vem man kan be om hjälp om man ändå stöter på svårigheter svarar samtliga
barn att de kan fråga både kompisar och pedagoger om hjälp.
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Edit: Fröknar och kompisar brukar hjälpa mig.
Bea: Ibland hjälper kompisar mig.
Ida: Aa.
Bea: Och ibland hjälper fröknarna mig.

6.5 Miljö
På förskolan finns två avdelningar med åldersintegrerade grupper med barn mellan 1-6 år. Det
finns 23 inskrivna barn på respektive avdelning. På den ena avdelningen (A1) arbetar 4.55
pedagoger fördelat på sex personer och på den andra avdelningen (A2) arbetar 4.00 pedagoger
fördelat på fyra personer.
Avdelning A1 består av skötrum/toalett, det gemensamma målarrummet, egen tambur samt fyra
egna rum; två större och två mindre.
Avdelning A2 består av skötrum/toalett, det gemensamma målarrummet, egen tambur samt fem
egna rum; två större och tre mindre.
Förskolan har tillgång till flera olika utegårdar samt flera olika utflyktsplatser utanför förskolans
område. Pedagogerna arbetar aktivt med arbete i mindre, åldershomogena grupper mellan
avdelningarna. Dessutom arbetas dagligen med att dela upp barnen i olika rum under den fria
leken. Ingen av avdelningarna arbetar idag aktivt med nedstressande aktiviteter som exempelvis
läsvila, massage, avslappning med mera.
Vid frågan om barnen ibland blir trötta eller behöver vila någon gång på förskolan svarar två
direkt nej och två svarar direkt ja. Ett barn berättar att hon ibland är trött på morgonen när hon
kommer till förskolan.
Ett barn tycker inte att det finns någonstans att gå för att vila. Ett barn tycker att soffan är det
bästa stället att vila på. Ett barns nämner några av de olika rummen som bra platser att vila på.
Två av barnen nämner mysen som en bra plats att vila på.
Edit: Man kan ju vila i mysen och puffen och så kan man bygga en säng i kuddis.
Vid samtal om ljudnivån på förskolan svarar tre av barnen att de upplever ljudnivån som bra
och berättar att de aldrig behöver gå undan eller hålla för öronen. Ett av barnen tycker att
ljudnivån blir hög när andra barn skriker och beskriver hur hon då får ont i öronen och visar
samtidigt hur hon håller för öronen med händerna. Ett annat barn berättar att han går iväg till
ett annat rum om ljudnivån blir för hög. Anledningen till att ljudnivån ibland blir lite hög
beskriver ett av barnen som att de mindre barnen skriker när de inte får som de vill.
David: Om man skri...om bäbi...småbarnen skriker, tycker jag det.
Edit: För även om man springer bort till en fröken kan man ju höra det ändå ibland, om det är
nära.
Samtliga barn svarar att de tycker att det är många barn på förskolan men ingen av dem upplever
att det är trångt. De berättar att det finns gott om plats på förskolan att leka på och att de har
många rum att vara i.
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6.6 Resultat av gruppintervju med smileykort
Avslutningsvis fick barnen, med hjälp av skyltar, ta ställning till hur de kände när de hörde
olika uppmaningar. Varje barn fick två skyltar var där den ena skylten föreställde en röd ledsen
gubbe och den andra en grön glad gubbe. Skyltarna benämns nedan som röd/negativa svar samt
grön/positiva svar.
Tabell. Fördelning av antalet positiva samt negativa svar på respektive uppmaning.
Uppmaning
Skynda dig
Det är bråttom
Ta på dig nu
Vi hinner inte vänta på dig
Nu kommer du sist
Vi måste gå nu, alla väntar
Städa
Sitt still

Röd
5
3
3
5
6
4
1
3

Grön
1
3
3
1
0
2
5
3

Flera av barnen visar genom att hålla upp den röda ledsna gubben att de tycker att det känns
tråkigt att höra uppmaningar som skynda dig, nu kommer du sist samt vi hinner inte vänta på
dig. Endast ett av barnen upplevde det tråkigt att höra uppmaningen städa. Resterande
uppmaningar upplevde ungefär hälften som tråkiga respektive roliga.
Följande citat är tagna från de resonemang som barnen förde under ovanstående intervju med
smileykort innan de gav sitt svar:
Edit: Ja, men man behöver ju inte stressa så att man blir svettig, för då kan man ju stanna på
vägen till skolan.
Edit: Nej man får liksom lugna sig, för man kommer ju ändå till skolan för det kan ju inte ta en
hel dag.
David: Nä det är roligt att komma först.
Edit: Men man behöver ju inte säga så bara för att man väntar man hinner ju ändå, så jag tar
glad.
Edit: Man kan ju få röra armarna och så.
David: Ah men då tar jag också glad.
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7 DISKUSSION
I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, teorier samt
bakgrund. Kapitlet är indelat i tre delar där den första handlar om barns beskrivning av
begreppet stress följt av vilka faktorer som påverkar barnens upplevelse av stress. Slutligen
diskuteras hur stress hanteras av barnen i studien.

7.1 Barns beskrivning av begreppet stress
Av resultatet framkommer att samtliga av barnen upplever att de är medvetna om vad stress är
för något. Ett par av barnen kunde också ge exempel på hur stress känns i kroppen och hur man
kan märka att någon är stressad. Flera av barnen kunde också ge exempel på situationer då de
upplevt att någon annan i deras närhet varit stressad. Däremot hade de flesta av barnen svårt att
komma på situationer då de själva varit stressade. Två av barnen kunde under intervjuerna ge
konkreta exempel på situationer då de själva varit stressade. Bea förklarade känslan i samband
med att hon fick springa till bussen med sin mamma. Hon beskrev att det kändes tråkigt, men
att det enda som hände var att de fick vänta på nästa buss.
Stress kan delas in i positiv och negativ stress. Om vi utsätts för något som skrämmer oss eller
gör att vi känner oss väldigt osäkra sätts stresshormonerna igång i kroppen och förbereder den
för flykt. När utmaningen anses avklarad sjunker nivåerna av stresshormoner igen. Blir däremot
topparna av hormonpåslag för täta eller långdragna hinner nivåerna inte normaliseras emellan
vilket leder till att stressystemet jobbar för fullt mer eller mindre hela tiden och leder då till
negativ stress (Nyholm 2016, ss. 10-11). Vi menar att i situationen när Bea fick springa till
bussen utsattes hennes kropp för positiv stress. Stresshormoner satte igång hennes kropp och
förberedde den för flykt men de sjönk igen då utmaningen var avklarad och hon fick vänta på
nästa buss.
Adam berättar att han varit stressad i samband med att han skall till förskolan på morgonen men
att han inte måste gå direkt till förskolan utan han hinner kolla på film först. Här menar vi att
Adam använder sig av vad Währborg (2009, ss. 313) benämner som känslofokuserad coping
där man i första hand försöker att anpassa sin känslomässiga reaktion till situationen,
exempelvis genom att försöka påverka sin uppmärksamhet och sitt fokus, antingen genom att
skärpa sin uppmärksamhet mot det som förorsakar stress eller genom att undvika det. Adam
undviker att rikta sin stress mot det som förorsakar det och vänder sin uppmärksamhet istället
mot att han hinner se på TV först.
Även om flera av barnen kunde beskriva situationer då de behövt skynda sig upplevde de inte
att detta hängde samman med stress. Förskolan där studien genomfördes har ett arbetssätt där
man under dagen delar in barnen i grupper utifrån ålder och mognad för att därigenom kunna
anpassa verksamhetens innehåll efter barnens behov. Detta stämmer väl överens med resultatet
i studien av Pramling Samuelsson et. al. (2015, s. 7) som belyser vikten av arbeta med mindre
grupper med färre barn. Ett annat sätt att förklara varför barnen inte själva upplever stress på
förskolan skulle kunna vara genom Antonovskys (2005, ss. 15, 44-46) teori Känsla av
Sammanhang. Teorin utgår från, som vi tidigare beskrivit, ett salutogent perspektiv där fokus
ligger på det som håller människor friska istället för det som gör oss sjuka. Genom de tre
komponenterna begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet görs tillvaron sammanhängande
och vi klarar av de påfrestningar vi ställs inför. Barnen vi valt att intervjua går sitt sista år på
förskolan och skall börja förskoleklass till hösten. De har samtliga gått minst två år på den
aktuella förskolan vid studiens genomförande. Vi menar att miljön på förskolan är vad
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Antonovsky (2005, s. 44) kallar för förnuftsmässigt gripbar för barnen. Det är en miljö som för
dem är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig. Vidare anser vi att den även är
hanterbar då det finns resurser till förfogande för att barnen skall kunna möta de krav som ställs
på dem inom förskolans verksamhet. Barnen vet, tack vare sina erfarenheter, var allt finns och
vilka krav och förväntningar som finns på dem under dagen på förskolan.

7.2 Faktorer som påverkar upplevelsen av stress
Nedan följer en diskussion av de faktorer som framkommit i resultatet och som vi menar har
betydelse för barnens upplevelse av stress på den aktuella förskolan. Faktorerna har delats in i
yttre och inre faktorer där de inre faktorerna handlar om hur barnen genom olika strategier,
resurser, attityder och förhållningssätt hanterar stress på förskolan. De yttre faktorerna handlar
om den fysiska miljön på förskolan och det arbetssätt som pedagogerna använder sig av i sitt
arbete.
7.2.1 Yttre faktorer
Under tiden vi befann oss i förskolans lokaler upplevde vi miljön och ljudnivån som lugn. Vi
blev förvånade över hur många barn som fanns på plats på förskolan under de dagar då det
empiriska materialet samlades in. Antalet barn upplevdes av oss som mycket lägre än vad det
faktiskt var. När vi intervjuade barnen beskrev tre av barnen ljudnivån som bra. Två av barnen
upplevde dock ljudnivån stundtals som hög. Ett av barnen förklarade att det berodde på de
mindre barnens skrik. Tre av barnen beskrev att de vid höga ljud håller för öronen. Ett annat
barn beskrev att han går till ett annat rum. Att förskolan har tillgång till stora lokaler med många
rum menar vi har stor betydelse för att flera av barnen inte upplever sig särskilt stressade på
förskolan. Att de har möjlighet att dra sig undan när till exempel ljudnivån blir för hög eller om
de bara vill vara ifred en stund. Genom att använda sig av vad Währborg (2009, ss. 313-314)
beskriver som känslomässig coping menar vi att barnen i studien försöker anpassa den egna
reaktionen till situationen genom att antingen undvika det som är jobbigt och orsakar stress, i
dessa fall genom att hålla för öronen eller genom att dra sig undan.
Samtliga barn svarar att det är många barn på förskolan men ingen upplever att det är trångt.
Samtliga barn tycker att det finns gott om plats på förskolan att leka på och att de har många
rum att vara i. Båda avdelningarna består, förutom av det gemensamma målarrummet och
tamburen av toalett/skötrum, flertalet mindre samt ett par större rum. Dessa rum använder
pedagogerna till att aktivt dela upp barnen under dagen.
Några av de intervjuade barnen uppger att de någon gång under dagen känner sig trötta. Två
svarar direkt ja och ett barn berättar att hon ibland känner sig trött på morgonen. Tre av barnen
kan sätta namn på olika platser som man kan gå till när man känner sig trött. Ett barn tycker
inte att det finns någon sådan plats. Enligt Lpfö 98 (rev. 2016, ss. 7, 11) skall barnen erbjudas
en väl avvägd vistelsetid och miljö, anpassad efter individen och såväl omvårdnad och omsorg
som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt. Detta anser vi
återspeglas genom att barnen själva vet vart de skall ta vägen om de känner sig trötta under
dagen. Vi menar vidare att detta kan kopplas till Antonovskys (2005, ss. 44-46) beskrivning av
begreppet hanterbarhet; en persons möjligheter att, genom tillgängliga resurser, hantera och
möta de krav som man ställs inför. Om barnen känner sig trötta, kan flera av dem på egen hand
hantera situationen genom att finna en plats att vila på
Resultatet av studien visar att pedagogerna på förskolan aktivt arbetar med att dela upp de båda
åldersintegrerade grupperna, i mindre, åldershomogena grupper samt att de, genom att de låter
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de olika grupperna befinna sig inom-/utomhus på olika tider, påverkar upplevelsen av storleken
på barngrupperna. Detta är något som Pramling Samuelsson et.al. (2015, s. 10) i sin studie
beskriver som en viktig faktor i arbetet med stora barngrupper; tydlig struktur och en
välplanerad organisation som delar in barnen i mindre grupper under delar av dagen. På detta
vis ges barnen mer utrymme och pedagogerna kan lättare möta varje enskilt barn. Pramling
Samuelsson nämner några faktorer som kan inverka på gruppindelningen, exempelvis barnens
ålder, intressen och val av aktiviteter, något som stämmer väl överens med den undersökta
förskolans arbetssätt.
Några situationer som vi själva upplevt, såväl under såväl vår verksamhetsförlagda utbildning
som när vi arbetat som vikarier inom förskolan, som extra stressfyllda är i samband med
måltider, val av aktivitet och på- och avklädning i tamburen. Resultatet av vår studie visar dock
att barnen själva inte alls upplever särskilt mycket stress i dessa situationer. Barnen berättar
under intervjuerna att pedagogerna bestämmer vilket rum man skall vara i och att det är
pedagogerna som bestämmer när man får tacka vid maten. Pedagogerna har vidare, som vi
nämnt ovan, delat in barngruppen i mindre grupper under dagen och därför är man inte lika
många barn i tamburen vid samma tillfälle. Pramling Samuelsson et.al. (2015, s. 10) beskriver
att arbetet i en större barngrupp kräver en genomarbetad struktur och ett aktivt arbete med att
dela in barnen i mindre grupper. Författarna belyser att gruppindelningen främst skall göras i
syfte att möjliggöra arbetet med läroplanens målområden. Här menar vi, att eftersom alla
situationer under dagen kan vara, bli eller leda till någon form av lärande för barnen, så kan
denna indelning med fördel eftersträvas under så stor del som möjligt under dagen. På så vis
kan pedagogerna ge barnen maximalt med utrymme samt en behagligare miljö.
Resultatet av vår studie visar vidare att pedagogerna genom en tydlig struktur och en
välplanerad organisation bidrar till att minska stressfyllda situationer på förskolan. Sajaniemi
et. al. (2011, s. 50) nämner såväl lokalernas uppbyggnad och planering som gruppstorlekar och
kommunikation som bidragande komponenter till en förskola av hög kvalitet. Även om vi själva
inte har haft möjlighet att kontrollera barnens faktiska stress genom uppmätta kortisolnivåer,
upplevde vi en stressfri och behaglig miljö, med väl utnyttjade lokaler, en god planering och
gemensamma målsättningar i arbetslaget. Till detta kan också tilläggas, att barnen själva
beskrev att de inte upplevde sig stressade på förskolan. Dessa komponenter skulle kunna vara
en indikation på en verksamhet av hög kvalitet och med en låg andel stressade barn, även om
vi med säkerhet inte kan fastslå detta genom vår studie.
Studien visar vidare att även om pedagogerna bestämmer var barnen skall leka upplever barnen
inte detta som något som begränsar dem. De kan fortfarande bestämma vad de skall leka och
vem de skall leka med i det tilldelade rummet. Av Lpfö 98 (rev. 2016, s.12) framgår att
arbetslaget skall verka för att barnen utvecklar förmågan att utöva eget inflytande i förskolan
samt att de skall ges möjlighet till olika former av beslutsfattande. Barnen i studien ges, inom
givna ramar, möjlighet att utöva eget inflytande i enlighet med läroplanens intentioner.
7.2.2 Inre faktorer
Samtliga barn har svårt att komma på några situationer då de upplever stress på förskolan. Ett
av barnen uppger att det kan gå lite fort vid städningen ibland. Ett annat barn kommer på ett
exempel då det kan upplevas stressigt på förskolan och att det är då i samband med lunchen och
den efterföljande utevistelsen. De flesta barn brukar vilja ha de röda cyklarna eftersom de gröna
är söndriga vilket ibland leda till att en del barn skyndar sig att äta upp maten för att hinna ut
först. Det faktum att det inte finns röda cyklar till alla menar vi leder till en känsla av stress hos
några av barnen då de skyndar sig att äta upp sin mat. Edit visar genom sitt sätt att resonera
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kring lösningar av problemet med cyklarna att hon använder sig av problemfokuserad coping
då hon söker hjälp av pedagogerna att lösa problemet genom att säga vem som skall få gå först.
Den problemfokuserade copingen har större fokus på den yttre hotbilden och söker då också
yttre lösningar (Währborg 2009, ss. 313-314) vilka i det här fallet är pedagogerna. Vilken
copingstrategi en individ väljer att använda är beroende av vilken situation och vilka resurser
som finns tillgängliga och som tillämpas (Lazarus & Folkman 1984, ss. 157-159). Vi menar att
Edit i sitt resonemang tillämpar copingresursen, socialt stöd. Resursen innebär att det finns
människor i hennes närhet som kan ge känslomässigt, informativt eller handgripligt stöd
(Lazarus & Folkman 1984, s.164). Med hjälp av pedagogerna kan barnen på förskolan få
handgripligt stöd i att lösa situationen som annars upplevs stressande för flera av barnen.
Flera av barnen upplever att pedagogerna inte är särskilt stressade på förskolan. Samtidigt
framkommer det under intervjuerna några exempel på situationer då de ändå kan se att
pedagogerna stressar. De exempel som barnen lyfter är att pedagogerna blir stressade när de
glömt något, när de skall ha sitt kaffe eller när småbarnen inte lyssnar eller bråkar. Alla
stressreaktioner har i sina olika former ett logiskt syfte och är oftast ändamålsenliga och bidrar
till individens skydd. De är i allmänhet relativt kortvariga men har kapacitet att vara dominanta
när det så krävs. En mildare men nästan ständig aktivering av våra stressfysiologiska reaktioner
kan leda till varierande sjukdomsproblematik om inte tid för återhämtning ges (Jonsdottir &
Folkow 2013, s. 22). Utifrån barnens beskrivningar anser vi att den stressreaktion som
pedagogerna visar tillhör de som är relativt kortvariga och har ett logiskt syfte samt bidrar till
individen skydd. De stressade situationerna som beskrivs av barnen avhjälps relativt snabbt
antingen genom att pedagogerna får sitt kaffe eller genom att de andra barnen hjälper till med
att säga till de små barnen och tid för återhämtning ges.
Ovan beskrivs hur ljudnivån upplevs som stressande av några av barnen. Tre av barnen berättar
att de vid höga ljud håller för öronen. Ett barn förklarar att han går till ett annat rum. Detta
skulle kunna beskrivas som användandet av Lazarus och Folkmans (1984, ss. 162-163) tredje
copingstrategi; problemlösningsfärdigheter. När barnen upplever ljudnivån som ett problem,
kan barnen själva finna en effektiv lösning, baserat på tidigare erfarenheter. I vissa fall fungerar
det bra att hålla för öronen. I andra fall passar det bättre att lämna rummet och gå någon
annanstans.
Resultatet visar vidare att inget av barnen upplevde att det gjorde så mycket om de kom för sent
till förskolan. Det enda som kunde hända menade två av barnen var att de kunde missa frukosten
eller något annat roligt som hände på förskolan. Vi menar att barnen här använder sig av vad
Lazarus och Folkman (1984, ss. 159-162) kallar för positiv övertygelse vilket är en viktig
copingresurs när det handlar om att hantera påfrestningar man ställs inför. Tro, hopp och
övertygelse om att allt kommer att gå bra i en stressande situation kan leda till en känsla av
kontroll och därigenom en möjlighet att påverka situationen.

7.3 Hur hanterar barnen stress på förskolan
Under intervjuerna framkom att samtliga tillfrågade barn tycker att det är roligt att vara på
förskolan och att samtliga barn har många kompisar. Murray och Harrison (2005, ss. 123-125)
förklarar att relationer kan vara en faktor till trygghet samt för minskad stress. Genom goda
relationer till kompisarna, kan barnet själv bygga upp en social trygghet. Vidare beskriver
författarna hur barnets relation till pedagogerna kan vara stressreducerande. Genom en god
relation till barnen, kan pedagogerna lindra stress vid uppkomna situationer. Detta kunde vi till
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exempel se i situationen med cyklarna då Edit ansåg att de kunde vända sig till pedagogerna för
hjälp med att lösa problemet.
Samtliga barn som tillfrågades berättar att de hinner leka mycket på förskolan. De berättar att
pedagogerna bestämmer i vilket rum man skall vara, något som inte ifrågasätts av något barn,
samt att de i det tilldelade rummet får leka vad de vill och med vem de vill. Antonovsky (2005,
s. 44) beskriver att begreppet begriplighet handlar om hur man som individ upplever inre och
yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, strukturerad och
tydlig. Med detta som bakgrund menar vi att pedagogerna genom tydliga riktlinjer och
kontinuitet skapar en begriplig vardag för barnen, som de ändå kan påverka genom eget
inflytande och egna beslut. En slags frihet inom givna och tydliga ramar.
Resultatet visar att så gott som samtliga barn upplever att ingenting är svårt på förskolan, men
om man stöter på problem, kan fråga såväl kompisar som pedagoger om hjälp. Här menar vi att
barnen upplever vad Mcewen (2013, s. 88) benämner som tolerabel stress. Tolerabel stress
syftar till situationer där dåliga saker händer men där situationen kan hanteras med stöd av
vänner och familj. Stressen hanteras här genom olika strategier för stresshantering som
relationer och coping.
Resultatet visar att samtliga barn uppger att de vuxna på förskolan lyssnar på dem, även om de
ibland måste vänta tills den vuxna är färdig, exempelvis med ett telefonsamtal. Även
kompisarna har tid att lyssna och de förstår vad kompisarna har att berätta. Även detta menar
vi kan kopplas till Antonovskys begrepp, begriplighet, som handlar om tydlig information samt
om förmågan att kunna ordna och förklara yttre som inre stimulin. Barnen upplever att de förstår
vad som händer, vad andra menar, de blir lyssnade på och kan göra sig förstådda och på så vis
blir omvärlden begriplig (Antonovsky 2005, s.44). Ett annat sätt att tolka ovanstående kan vara
genom Lazarus & Folkmans (1984, ss. 157-164) teori om coping och de copingresurser som
påverkar vilken strategi en individ väljer att använda i en påfrestande situation. En av
copingresurserna som författarna tar upp är det sociala stödet som vi menar att barnen i studien
har omkring sig och där de kan få såväl informativt som rent handgripligt stöd. Författarna
beskriver dessutom positiv övertygelse som en resurs inom coping, som vi tycker oss se hos
flera av barnen. Positiv övertygelse handlar om förmågan att se saker ur ett positivt perspektiv.
Att ha en övertygelse om att allt kommer att gå bra i en stressande situation. Flera av barnen
har en tro på sig själva som kompetenta individer som vet hur man gör och kan lösa problem
som uppstår. Edit visar tydligt genom sina kommentarer under gruppintervjun att hon använder
sig av denna resurs när hon menar att man inte behöver stressa så att man blir svettig, för i så
fall kan man stanna på vägen till skolan. Ett ytterligare exempel är då hon berättar att man måste
lugna sig, för man kommer ju ändå till skolan eftersom det inte kan ta en hel dag.
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö samt en miljö som utvecklar deras sociala och
kommunikativa kompetens. Vidare beskrivs att lärandet skall baseras på ett samspel mellan
såväl barn-barn som barn-vuxna (Lpfö 98 rev. 2016, ss. 6-7). I exemplet då ett av barnen
berättar hur stress kan minskas genom att man väntar in varandra menar vi visar på att den
aktuella förskolan har ett arbetssätt som stämmer väl överens med ovanstående intentioner i
förskolans läroplan.

7.4 Metoddiskussion
I följande kapitel förs en diskussion kring det som vi upplevt har fungerat bra respektive mindre
bra i studien. Olika delar genom arbetet kommer att lyftas och vi kommer att diskutera hur vårt
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tillvägagångssätt kan ha påverkat studiens resultat. Vidare kommer vi att resonera kring
huruvida vi fick fram det resultat som vi önskat och om den insamlade empirin var tillräcklig
och lämplig för vår studie. Slutligen kommer vi att diskutera eventuella metodförbättringar, hur
studien skulle kunna ha gjorts annorlunda samt förslag till framtida studier.
Studien genomfördes med hjälp av två olika former av semistrukturerade intervjuer; enskilda
intervjuer samt gruppintervjuer. Detta för att vi tror att barn fungerar olika bra i olika
sammanhang. Vi ville få barnen att känna sig trygga och med hjälp av olika metoder få dem att
berätta så mycket som möjligt för oss. Barnen kan genom gruppintervjun förstå saker på ett
annat sätt än de gjort tidigare, samtidigt är vi medvetna om de mekanismer som styr i en grupp.
Kommer de tysta barnen till tals? Bjuds alla in att delta i samtalet? Påverkas de av varandra?
Under gruppintervjun märkte vi att de något tystare barnen hade svårt att komma till tals även
om de bjöds in att delta i samtalet. Det blev således tydligt för oss att valet av flera
intervjumetoder var ett lämpligt val.
Såväl de enskilda intervjuerna som gruppintervjuerna genomfördes av oss båda. Vi är medvetna
om att detta skulle kunna innebära att barnen vid de enskilda intervjuerna skulle kunna känna
sig blyga, pressade eller uttittade eftersom det befinner sig två vuxna i rummet. Vi är också
medvetna om att barnen vid såväl de enskilda intervjuerna som vid gruppintervjun skulle kunna
distraheras av den vuxna som sitter vid sidan om. Vidare har vi diskuterat huruvida de
mobiltelefoner som användes för ljudinspelning skulle kunna verka distraherande för de barn
som intervjuas. Vi har i våra diskussioner kommit fram till att barn idag är vana vid
mobiltelefoner och att dessa finns med dem i vardagen så pass mycket att de inte borde ha låtit
dessa påverka dem särskilt mycket.
Arbetet med intervjuerna har i stort sett fungerat i enlighet med våra intentioner. Barnen var
intresserade av att delta och tyckte att frågorna var begripliga. Varje intervju, såväl de enskilda
intervjuerna som de i grupp, tog ungefär 10 minuter, vilket vi kände var lagom för barnen.
Samtliga intervjuer dokumenterades skriftligen samt via ljudinspelning, två metoder som vi
upplevde kompletterade varandra bra. De frågor som var uppbyggda som uppmaningar med
svarskort gick dock inte som förväntat. Dessa frågor ställdes under gruppintervjuerna och det
blev snart tydligt att barnen påverkades av varandra. Barnen resonerade även med varandra om
vad som menades med uppmaningarna och vände dessa till något positivt varefter de valde att
välja en grön glad gubbe. Till exempel när uppmaningen det är bråttom lästes upp, uttryckte
ett barn att han tycker det är roligt att komma först och valde därefter att svara med en grön
gubbe. Med detta som bakgrund betraktar vi inte antalet ja- och nej-svar som tillförlitligt.
Däremot vill vi redovisa resultatet och lyfta fram några av de kommentarer som uppmaningarna
resulterade i.
Inför studien var vi säkra på att vi skulle möta stressade barn i förskolan. Men allteftersom
studien fortlöpte fick vi ändra vår uppfattning och istället rikta in oss på vad det var som gjorde
att barnen i studien inte upplevde särskilt mycket stress på den aktuella förskolan. Inför studien
var vi också osäkra på om barnen verkligen förstod vad ordet stress betydde och om de kommit
i kontakt med det överhuvudtaget. Resultatet av studien visade dock att barnen var väl medvetna
om vad ordet betydde och de hade relevanta beskrivningar av stress på förskolan och konkreta
förslag på hur dessa skulle kunna undvikas. Vi upplever att många studier inom förskolan väljer
att intervjua pedagoger istället för barn, trots att det många gånger är barnens upplevelser som
är syftet med studien. En orsak till detta tror vi kan vara en rädsla över att inte få in tillräckligt
med empiri eller att det finns en osäkerhet över att vända sig till barnen direkt. Vår studie visar
att barn mycket väl både kan och vill uttrycka och beskriva sina tankar.
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Löpande under arbetets gång har förslag till metodförbättringar diskuterats samt vad i studien
som skulle kunna ha gjorts annorlunda. Vi har i våra diskussioner kommit fram till att det skulle
vara intressant att göra en mer omfattande och jämförande studie. En studie med fler barn och
med barn från olika förskolor. På så vis skulle vi kunna få reda på om barnens syn på stress
beror mer på deras ålder och mognad eller om det mer beror på yttre faktorer såsom miljö,
resurser samt arbetssätt eller om det är en kombination av de båda. Det skulle även vara
intressant att intervjua samma barn om ett halvår och se om de har samma syn på stress då som
nu. Barnen kommer då att ha lämnat sin trygga tillvaro på förskolan och börjat i förskoleklass,
i en ny miljö med nya relationer.

7.5 Didaktiska konsekvenser och fortsatt forskning
Nedan diskuteras didaktiska konsekvenser för arbetet relaterat till vårt problemområde. Under
studiens gång har vi, förutom att söka svar på studiens syfte och frågeställningar också funderat
över hur vi som blivande pedagoger kan ha användning av studiens resultat i vårt framtida
arbete.
Studien hade för avsikt att undersöka om och på vilket sätt barnen upplever stress på förskolan.
Genom barnens egna beskrivningar sökte vi svar på vilket sätt barnen själva beskriver begreppet
stress, vilka faktorer som påverkar deras upplevelse av stress på förskolan samt hur stress
hanteras av de intervjuade barnen.
En slutsats som vi kunde dra efter de genomförda intervjuerna var att barnen, på den här
förskolan, på ett enligt oss mycket relevant sätt kunde beskriva begreppet stress, men att de inte
upplevde att de var stressade på förskolan. Förskolan som var föremål för studien arbetade inte
med några uttalade stressreducerande aktiviteter, vilket i sin tur fick oss att fundera över vad
det var i denna verksamhet som skapade en så lugn och trygg atmosfär som vi så tydligt kunde
känna av. Studien visade oss att förskolan genom väl utarbetade rutiner i kombination med
åldershomogena smågrupper och genom att utnyttja varje rum, skapade en lugn atmosfär på
avdelningarna. Att pedagogerna aktivt delade upp barnen i rummen och på gårdarna,
ifrågasattes aldrig av barnen, utan sågs snarare som en självklarhet, i vilken barnen dessutom
själva upplevde sig ha ett inflytande. Att som pedagog gå in och skapa situationer och rutiner
som i förlängningen leder till mindre grupper och således till en lugnare atmosfär på förskolan
menar vi har en stor betydelse i arbetet för att minska stress hos barnen.
Genom studien har vi fått kunskap om att barns upplevelser av stress i förskolan påverkas av
såväl yttre som inre faktorer i dess omgivning. Lika viktigt som det är att skapa en lugn atmosfär
med hjälp av rutiner och utnyttjande av lokaler är det att som pedagog ha en god relation till
barnen, något som i sig kan vara stressreducerande. Den goda relationen innebär att barnen har
en resurs tillgänglig att tillämpa om de i en stressande situation behöver känslomässigt,
informativt eller handgripligt stöd. Som vi tidigare i arbetet beskrivit är stress en sund och nyttig
reaktion som ökar individens levnadsmöjligheter och som förekommer i alla åldrar och under
alla omständigheter i livet, så också i förskolan. Studien har gett oss kunskap i hur man som
pedagog genom sitt arbetssätt och utformandet av miljön samt med hjälp av olika strategier och
resurser hos varje individ, kan påverka barnens upplevelse av stress på förskolan. Genom denna
kunskap menar vi att man som pedagog kan påverka de utmaningar som barnen ställs inför så
att dessa leder till positiv stress hos barnen istället för negativ stress, vilken är en osund reaktion
som på sikt kan leda till ohälsa. Detta är en kunskap som vi anser utgör en viktig del i vårt
uppdrag som förskollärare eller pedagog i förskolan.
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Allt eftersom studien fortlöpte och barnens egna beskrivningar av sina erfarenheter och
upplevelser av stress växte fram, blev betydelsen av att vi som pedagoger pratar med barnen
om hur de upplever olika situationer allt tydligare för oss. Att som pedagog ta tillvara på barnens
kunskap om sin egen situation är något som vi menar borde göras allt oftare i såväl
utvecklingsarbetet av den egna verksamheten som då olika fenomen studeras inom förskolan.
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9 BILAGOR
9.1 Bilaga 1
Intervjufrågor – individuella intervjuer
Är det roligt på förskolan? Beskriv vad som är roligt/mindre roligt?
Vem bestämmer vad du skall göra på förskolan? Fröken, kompisarna eller du själv?
Vilka leker du med på förskolan? Vem bestämmer vem man skall leka med?
Hinner du leka mycket i förskolan? Är det någon som bestämmer vad du skall leka
med?
Finns det gott om plats att leka på? Är det någon som bestämmer vart du skall leka?
Är ni många barn på förskolan?
Är det många gånger du har bråttom på förskolan? När? Varför är det bråttom tror du?
Kan du äta i lugn och ro under måltiderna? Varför/varför inte? Hur känner du då? Vad gör du
då?
Blir du trött ibland? Finns det någonstans på förskolan där du kan vila?
När ni skall gå ut, känner du att det är bråttom då? Varför? Hur känner du då? Vad gör du då?
Vet du vad stress är?
Hur känner man sig då?
Har du varit stressad någon gång? Vad hände då? Vad gjorde du då?
Känner du någon som varit stressad någon gång? Berätta?
Hur märker man om någon är stressad? Berätta?
Tycker du att barnen på förskolan är stressade? När? Hur känner du dig då?
Tycker du att de vuxna är stressade? När? Hur känner du dig då?
Hur märker du att någon är stressad? Vad gör den personen då?
Hinner de vuxna på förskolan lyssna på dig när du har något att berätta?
När de vuxna berättar något, förstår du vad dem säger? Hur känner du då?
Känner du att de förstår vad du säger? Hur känner du då?
När dina kompisar berättar något, förstår du vad dem säger? Hur känner du då?
Känner du att de förstår vad du säger? Hur känner du då?
Är det något du tycker är svårt på förskolan? Vad? Varför?
Vem hjälper dig om du behöver hjälp med något?
Hur tycker du att ljudet på förskolan är? Hur känner du då?
Vad gör du om du tycker att ljudet är för högt?
Är det bråttom på förskolan ibland? När då? Berätta? Varför är det bråttom tror du?
Får du höra att du skall skynda dig ibland? Vad betyder det? När då? Hur känner du då?
Vad skulle man kunna göra för att stressa mindre här på förskolan tycker du?
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9.2 Bilaga 2
Intervjufrågor - gruppintervju
Vad tror ni Pelle kände när pappa väckte honom och sa att de försovit sig?
Pelle hatar att komma försent, vad tänker ni om det? Vad tycker ni om att komma försent?
Vad tror ni Pelle känner när de sprang nerför gatan?
Tror ni det var lätt för Pelle att ta på sig kläderna när han var stressad?
Gör det nått om man kommer försent? Vad händer då?
Vad kände Pelle när pappa tog honom till fel skola?
Vad tror ni Pelle kände när han kom fram till sin skola?
Vad berättade Pelle för sina kompisar tror ni?
Vad berättade han för sin fröken?
Hur skulle Pelles pappa gjort istället?
Har ni varit stressade som Pelle någon gång? Berätta?
Vad kände ni då?
Är ni stressade på förskolan någon gång? Berätta?
Är de vuxna på förskolan stressade ibland? När då?

Uppmaningar
Skynda dig!
Det är bråttom!
Ta på dig nu!
Vi hinner inte vänta på dig!
Nu kommer du sist?
Vi måste gå nu alla väntar?
Städa!
Sitta still!
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9.3 Bilaga 3

Informationsbrev

20170327

Till vårdnadshavare med barn på ____________ förskola
Vi är två studenter som studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för
bibliotek, information, pedagogik och IT.
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall
undersökas. Vi har valt att fokusera på barns upplevelser av stress i förskolan och vi kommer
att genomföra intervjuer enskilt och i grupp.
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de
forskningsetiska principerna, vilka innebär att:
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga
obehöriga kan ta del av dem.
• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings
syfte.
• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva
namn på barn, pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas.
• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.
För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför
fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till pedagogerna på
förskolan.
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på
ida.christerson@gmail.com eller mobilnummer Linda; xxxx-xx xx xx Ida;xxxx-xx xx xx
Med vänliga hälsningar

Linda Andreasson

Ida Christerson
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9.4 Bilaga 4

Samtyckesblankett för vårdnadshavare
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när
som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.

________________________________________
Barnets namn
_______________________________________________________________________
Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

_______________________________________________________________________
Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande

Datum:_________________________
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