
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Barn och stress i skolan 
- en intervjustudie av åtta barns syn 

på stress 

Mathilda Näsholm 

Sara Sundqvist 

Examensarbete 10 poäng 

HT 2004 

Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p 
Institutionen för pedagogik 



Sammanfattning 
I och med att stress är ett aktuellt ämne ville vi med detta examensarbete ta reda på vad som 
gör barn stressade. Eftersom vi är blivande lärare ville vi fokusera på negativ stress för barn i 
skolan. Vårt syfte med denna undersökning var att ta reda på vad några barn uppfattar som 
stress och vad som gör dem stressade i skolan. Vi valde att ha fyra återkommande 
temarubriker i vårt arbete: sociala relationer, schemaläggning, lektionsupplägg och den 
fysiska miljön för att lättare kunna koppla ihop litteratur med resultatet av vår undersökning. 
Vi har tagit del av litteratur för att ta reda på orsaker och konsekvenser av stress hos 
framförallt barn. För att täcka av våra teman valde vi att använda oss av en halvstrukturerad 
intervjuform där vi framförallt utgick ifrån barnens svar, men även hade förberett oss med 
förslag på egna frågor. Vi genomförde en kvalitativ undersökning där vi intervjuade åtta 
stycken barn. Vårt resultat bygger på dessa åtta barns individuella upplevelser av stress. Våra 
slutsatser är att det är tankar på och inför något, störande ljud och ämnesundervisning som är 
mest stressande för dessa barn i skolan. Utifrån detta har vi i vår slutdiskussion försökt se vad 
man kan göra för att minska den negativa stressen i skolan och skapa en god lärandemiljö. 
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1. Inledning 
Aftonbladet: ”Tio år och sjuk av stress”1 
Ica Kuriren: ”Fylld almanacka stressar barn”2 
BRIS: ”Antalet samtal som handlar om stress och prestationskrav har ökat markant de 
senaste fem åren.”3 
 
Dessa rubriker är bara några av alla alarmerande uppgifter om att stressen ökar och kryper allt 
längre ner i åldrarna. Forskning visar att stress redan i barnaår kan förorsaka sjukdomar som 
tidigare klassats som ålderrelaterade t.ex. typ 2-diabetes (åldersdiabetes) och 
åderförkalkning.4 Stress visar sig vanligen i reaktioner såsom irritation, aggressivitet, 
koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, huvudvärk och magont.5  
 
Liksom det är individuellt vilka uttryck stress tar sig är det också individuellt vad som orsakar 
stress. Det som upplevs som stressande för vissa behöver inte upplevas som stressande för 
andra. Överfylld almanacka, delade vuxenkontakter, skilsmässa och hög ljudnivå är några 
saker som kan upplevas som stressande för barn, men även sådana saker som 
födelsedagskalas kan upplevas stressande för vissa.6  
 
Vi anser att man måste ta denna ökande stress hos barn på allvar. Vi håller med 
barnombudsmannen Lena Nyberg när hon säger att vi vuxna har ett ansvar för att skaffa oss 
mer kunskap om stressfaktorer och hur det påverkar barn. Vi måste lyssna på barnen, ta deras 
situation på allvar och fundera på vilka förändringar som behöver göras i samhället i stort, i 
skolarbetet, i fritidsaktiviteter och i familjesituationer7. Vi tycker att vuxna ska se det som sin 
skyldighet att avhjälpa stress hos barn utifrån det förhållandet de har till barnen. Föräldrarna 
får fundera på vad de kan förändra hemma och vi som lärare får fundera på vad som kan göras 
i skolan. 
 
Vi som lärare vill att barnen ska känna sig lugna och trygga i skolan. Vi kan inte göra något åt 
den stress hos barn som har sitt ursprung i hemförhållanden och fritid, men vi hoppas att vi i 
skolan utifrån barnens syn kan avhjälpa stress genom genomtänkt planering av miljö, 
organisation och undervisningssituationer. För att kunna motverka och förebygga den stressen 
krävs det kunskaper om vad barn blir stressade av. Utifrån detta finner vi det intressant att 
undersöka barns egna tankar och funderingar kring stress och vad de anser vara stressmoment, 
speciellt i skolan.  

                                                 
1Anna-Lena Sventelius, ”Tio år och sjuk av stress”, Aftonbladet, [www], (2002), hämtad 050104, 
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,130191,00.html 
2 Lilleba Nordenson, ”Fylld almanacka stressar barn.” Ica Kuriren, häfte 49, (1999): 10-13. 
3 Sofia, Andersson, ”Välfärdssamhället stress gör barnen sjuka.” Politik i Norden. TEMA: 
Barn i öst och väst, nr 2, (2002): 7-8 
4 Maria Wallin, ”Så här skadar stress barn.” Socialpolitik. TEMA: Perspektiv barn och stress, nr. 1, (2001): 6-7. 
5 Ylva Ellneby, Om barn och stress och vad vi kan göra åt det (Stockholm: Natur och Kultur, 1999). 
6 Ibid. 
7 Barnombudsmannen, ”Barn och unga berättar om stress.” [pdf], (2004), hämtad 050104, 
http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/BO_om_stress2004.pdf 
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2. Syfte 
Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på vad några barn uppfattar som stress och 
vad som gör dem stressade i skolan. Våra frågeställningar blir därför: 
 

• Vilka uppfattningar har barn om stress? 
• Vad gör barn stressade i skolan utifrån infallsvinklarna: sociala relationer, 

schemaläggning, lektionsupplägg och den fysiska miljön? 
• Hur hanterar barn sin egen stress och har de förslag på åtgärder för att minska stress i 

skolan? 
 

3. Bakgrund 
I vår bakgrund kommer vi att redovisa vad forskning säger om stress och då framförallt om 
barnstress ur olika perspektiv. Vi börjar med att redogöra för begreppet stress och övergår 
sedan till att berätta om orsaker och konsekvenser av stress. Vi berättar först lite om orsaker 
och konsekvenser som rör barn i allmänhet innan vi riktar in oss på barn i skolan. Vi har valt 
att titta närmare på några av de orsaker man kan finna i skolan och dessa har vi delat upp i 
underrubriker såsom sociala relationer, schemaläggning, lektionsupplägg och fysisk miljö. 
Slutligen har vi valt att titta på vad litteratur säger om vad man kan göra för att förhindra och 
lindra stress för barn i skolan.  
 
När vi skulle välja ut relevant litteratur upptäckte vi att det finns lite forskning om barn och 
stress. Vi har inte hittat någon litteratur som handlar om just barns uppfattningar om stress 
men vi har läst litteratur med anknytning till detta, alltså sådant som handlar om barn och 
stress. Detta har vi funnit mestadels i litteratur av Ylva Ellneby och Peter Währborg. Det var 
svårt att hitta litteratur som just berörde barn och stress i skolan, men det har vi läst om i 
böcker av Susan Miller och Ylva Ellneby, i forskningsrapporter från Barnombudsmannen och 
även i några tidskrifter såsom Socialpolitik och Locus. Hur man kan hantera stress har vi tagit 
del av i framförallt Ylva Ellnebys bok Om barn och stress och vad vi kan göra åt det, men vi 
har även hittat information från bl.a. Arbetsmiljöverket och Friluftsfrämjandet. Ylva Ellnebys 
och Susan Millers böcker är den enda vi hittade som helt fokuserade på detta. Vi valde att 
använda oss av boken Stressade barn – att förstå och besvara stressignaler hos barn och 
ungdomar, trots att vi är medvetna om att den är relativt gammal, från 1982. Vi tycker dock 
att den, med tanke på dess innehåll, fortfarande aktuell och användbar. Peter Währborg har 
forskat om barn och stress men inte skrivit någon bok om detta utan det nämns endast i ett 
kapitel i hans bok Stress och den nya ohälsan. Däremot har han skrivit artiklar i Bristidningen 
som handlar om hans forskning kring barn och stress och därför har vi använt oss av dessa 
artiklar. Vi har även använt oss av andra böcker, tidskrifter och internetsidor som berör stress 
på ett eller annat sätt. 
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3.1 Vad är stress? 
Nationalencyklopedin: 
”Stress (eng., 'tryck', 'spänning', 'stress'), inom psykologisk, medicinsk och zoologisk 
vetenskap de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och 
mentala påfrestningar, ’stressorer’.” 8 
 
Ylva Ellneby: 
”Stress är alltså en reaktion på att vi utsatts för extra stora fysiska, emotionella eller 
intellektuella krav och påfrestningar.” 9  
Barnombudsmannen: 
”Stress eller negativ stress kan definieras som en obalans mellan de påfrestningar en 
människa utsätts för och de resurser och den kompetens han eller hon har att klara av 
situationen.”10 
 
Det finns många olika definitioner av stress och på grund av att man idag ofta tar hänsyn till 
individers olika reaktioner på stress är det svårt att få en allmängiltig definition. Läkaren och 
stressforskaren Peter Währborg beskriver dagens stressforskning som en integrerad vetenskap 
med en social, psykologisk och medicinsk aspekt. Währborg menar att det just med tanke på 
detta inte finns någon definition som objektivt beskriver vad som menas med stress.11 Vi 
håller med om de ovanstående beskrivningarna av stress. Vår egen definition av negativ stress 
skulle därför bygga på dessa beskrivningar och se ut såhär: negativ stress är något som 
uppkommer när man utsätts för olika slags påfrestningar som är större än vad man klarar av. 
 

3.2 Positiv och negativ stress 
Stress är en naturlig och nödvändig del av livet, den finns med oss i mycket av det vi 
upplever. Stress är inte enbart något negativt, utan i rimlig mängd är det något positivt. När 
man känner en balans mellan de krav som ställs och sin egen förmåga att hantera dessa så kan 
stress vara stimulerande och kännas som en utmaning. På en lagom nivå kan stress göra att vi 
känner oss extra motiverade, presterar bättre och att vi kan fokusera och engagera oss i de 
situationer vi möter.12 
 
Man bör dock vara försiktig, blir påfrestningarna för stora, möjligheterna att påverka för små, 
stödet från familj, vänner och kollegor otillräckligt och vår motståndskraft försvagad är risken 
stor att den positiva stressen övergår till negativ stress.13 
 
För att förhindra att detta sker måste det finnas tid för psykisk och fysisk vila, tid till att ladda 
batterierna genom att t.ex. gå ut i naturen, spela golf eller göra något annat man tycker om. 
Det måste finnas en balans mellan anspänning och avspänning, utmaning och lugn för att man 
ska må bra.14 

                                                 
8 Nationalencyklopedin, “Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus.” [DVD], NE Nationalencyklopedin AB, 
2000. 
9 Ellneby, 31. 
10 Barnombudsmannen, ”Stress i barn och ungas vardag.” [pdf], (2003), hämtad 050104, 
http://www.bo.se/files/publikationer,%20pdf/BO_stressrapport2003.pdf  : 9. 
11 Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan (Stockholm: Natur och Kultur, 2002). 
12 Ellneby. 
13 Millaray Rubilar, Barn och ungas stress i skolan. Barnombudsmannen, (2001). 
14 Ellneby.  
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3.3 Orsaker 
Grunderna och orsakerna till stress kan vara många och skilja sig mellan olika människor. Det 
som gör en människa stressad behöver inte upplevas som stressande för en annan.15  
 
Enligt Nationalencyklopedin kan negativ stress framkallas både vid över- och understimulans, 
alltså när kraven överstiger individens förmåga och när kraven är så låga att man inte får 
tillfälle att använda och utveckla sin förmåga.16 En av de vanligaste orsakerna till stress hos 
barn är ett fullspäckat schema med många fritidsaktiviteter som gör att det inte finns tid till att 
”bara vara”. Detta blir allt för krävande för barnet och skapar en sorts överstimulans. 
Understimulans kan också leda till stress och i förlängningen till passivitet och att barn slutar 
att ta egna initiativ. Detta betyder dock inte att barn hela tiden måste stimuleras. För mycket 
planering kan nämligen hindra barnens kreativa förmåga.17 
 
Töres Theorell, professor i psykosocialmedicin vid IPM, Karolinska institutet säger att barns 
stress är en spegling av vuxnas stress.18 Arbetslöshet, skilsmässa etc. är därför något som kan 
orsaka stress även hos barn. Att alltfler, framförallt kvinnor (och följaktligen också mammor) 
drabbas av stress, utbrändhet eller utmattningssyndrom gör att även barn påverkas mer idag 
av vuxenstressen.19 Vuxenvärldens tidsbrist är också något som kan stressa barnen liksom 
samhällets snabba förändring i stort med det väldiga informationsutbudet och 
mediagenomslaget.20 
När ett barn genomgått ett trauma som t.ex. olycka, misshandel, övergrepp är det vanligt att 
barnet visar tecken på stress.21 Katastrofer och sjukdom kan alltså leda till stress på samma 
sätt som stress kan leda till sjukdom. Dålig syn, hörsel, stamning och dyslexi är exempel på 
fysiska orsaker till stress och sådant som kan leda till att barn får problem i skolan.22  
 

3.3.1 Sociala relationer 
I livet möter man hela tiden nya människor och relationer är en stor del av vardagen. Skolan 
är inget undantag, under en skoldag träffar barn många människor och ingår i många olika 
relationer, dels med jämnåriga och dels med vuxna. Det är ovanligt att barn är likgiltiga i 
relationer till andra människor, istället går de ofta intensivt in i dessa.23 
 
Det råder stor omsättning på lärare i skolan och detta får konsekvenser för barnen. Många 
barn känner förtroende för och fäster sig vid sin lärare, vilket leder till att det kan bli en 
traumatisk upplevelse för barnen när denne försvinner från skolan av någon anledning.24 Sker 
detta vid ett flertal tillfällen så kan det leda till att barnen lär sig att människor är utbytbara 
och att de till slut inte knyter an till någon, annat än på ett ytligt plan.25 

                                                 
15 Ibid. 
16 Nationalencyklopedin. 
17 Ellneby. 
18 Barnombudsmannen. (2003) 
19 Peter Währborg, ”Stress hos barn –orsaker och konsekvenser.” Bristidningen, nr. 5, (2003): 39.  
20 Gunnar Sandelin, ”Tre typer av stress bland barn och unga.” Bristidningen. Tema: Barn och stress, nr. 1 
(2000): 12. 
 
21 Währborg, (2002). 
22 Mary Susan Miller, Stressade barn – att förstå och besvara stressignaler hos barn och ungdomar. 
(Stockholm: Forum, 1982). 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ellneby. 
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Skolkamrater spelar en stor roll i barns liv, både på gott och ont. Barn är rädda för att de 
genom att vara annorlunda jämfört med sina kamrater ska förlora deras stöd och stöta bort 
dem.26 Är ett barn dag efter dag utsatt för kränkande särbehandling, såsom mobbing, blir 
skolan förenad med rädsla och oro vilket kan leda till starka stressreaktioner.27 
 
Det är inte bara de verkliga relationerna och situationerna som kan upplevas som jobbiga för 
barn, utan även barnens tankar och föreställningar kring dessa kan framkalla stress. Till 
exempel om ett barn känner oro för att läraren ogillar honom/henne, även om så inte är fallet, 
kan detta ha en stressande effekt.28 
 

3.3.2 Schemaläggning 
Stress hos barn grundas ofta i rädsla för olika händelser, t.ex. rädsla för det plötsliga. En 
skoldag består av många plötsliga förändringar: ett ämne byts ut mot ett annat, skolklockan 
ringer in och ut, många förflyttningar sker mellan olika lokaler och byggnader etc.29 
 
Det finns flera oskrivna tidsregler och tidskonventioner i skolan som handlar om när lärande 
ska och kan äga rum, t.ex. att skoldagen ska börja klockan 8.20 och sluta mellan 14 och 15, 
alla veckor ska se likadana ut enligt ett schema som oftast gäller över ett läsår etc. ”Skolans 
traditionella metoder stressar många barn genom att jäkta dem från ämne till ämne…”30 På 
grund av uppstyckning av tid i skolan upplever många barn att de inte hinner tänka klart. Det 
gör att många barn upplever tidspress i skolan och de längtar många gånger efter att kunna få 
glömma tider, följa egna infall, få möjlighet att tänka och reflektera. 31 
 
Många barn har å andra sidan svårt att hänga med i den moderna undervisningen där mycket 
ansvar läggs på barnen att planera och utvärdera sitt eget arbete. Görel Bråkenhielm, 
skolöverläkare i Stockholms stad säger sig sakna en tydlig struktur i den moderna 
pedagogiken och hon får medhåll från medicinska experter på DAMP/ADHD-problematiken. 
För barn med koncentrationssvårigheter är den moderna pedagogiken rena katastrofen, menar 
man inom neuropsykiatrin eftersom normerna är alltför otydliga vilket gör att barnen blir 
osäkra och stressade.32 
 

3.3.3 Lektionsupplägg 
Att barn måste få känna att de hinner avsluta och färdigställa arbetet är något lärare kan tänka 
på när de planerar lektionerna och alltför snabba byten mellan ämnen och teman bör därför 
undvikas. Barn behöver få se och känna sammanhang i skolarbetet.33 
 
Meningsfullhet i skolarbetet är viktigt för att undvika att barn blir uttråkade. Ett sätt att 
komma åt detta är genom att eleverna får vara med och bestämma om hur och vad de ska lära 
sig. I regeringens proposition 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet talar man om vikten av 
                                                 
26 Miller. 
27 Währborg, (2002). 
28 Ibid. 
29 Miller. 
30 Ellneby, 59. 
31 Ingrid Westlund, ”Man hinner inte tänka klart.” Locus. Tidskrift för barn och ungdomsvetenskap. (2001): 40-
48. 
32 Åsa Fagerström, ”Modern skola stressar barnen”, Netdoktor, [www], (2000), hämtad 050401, 
http://netdoktor.passagen.se/?lngItemID=3658 
33 Ellneby. 
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elevinflytande i skolan. Det är av stor vikt för både välbefinnandet och hälsan att man får 
möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation/lärosituation och sin arbetsmiljö.34  
 
Vi har våra egna medfödda inlärningsstilar och alla barn lär på olika sätt. Detta ska skolan 
enligt läroplanen försöka utveckla35, men en orsak till att barn blir stressade i skolan är att 
lärare och undervisningssystemen inte gör det. Många skolor och lärare använder bara vissa 
inlärningsstilar och detta missgynnar de elever som inte lär sig bäst på just de sätten.36 I ovan 
nämnda regeringsproposition anser man att skolor bör ha kunskap om vilka olika 
inlärningsstilar och behov, både generella och mer individuella som barn och ungdomar har. 
Detta bör man ta hänsyn till i undervisningen.37  
 
Ett sätt att göra det är att individualisera undervisningen, men liksom med allt annat finns det 
både fördelar och nackdelar med detta. Precis som vi tagit upp under rubriken 
schemaläggning menar skeptikerna att barn med koncentrationssvårigheter har svårt att klara 
av denna sorts friare undervisning. De anser att många barn inte klarar av att göra upp en egen 
planering och att de blir stressade av att kraven och normerna är otydliga.38,39 
 

3.3.4 Fysisk miljö 
Det pratas ofta idag om att låg personaltäthet och stora grupper har en negativ inverkan på 
skolverksamheten. Samspelet och relationerna mellan barn och vuxna kan påverkas av detta, 
vilket i sin tur kan leda till ökad stress. Man bör dock ha i åtanke att det även finns andra 
faktorer som spelar in; barngruppens sammansättning, personalens kompetens och lokalernas 
storlek och utformning.40 Ylva Ellneby refererar i sin bok Om barn och stress – och vad vi 
kan göra åt det till docenten och forskaren Ingrid Pramling som har visat på att det är bättre 
med små barngrupper med färre vuxna än stora barngrupper tillsammans med fler vuxna. Fler 
barn och vuxna leder till att det blir fler relationer för barnen, vilket kan leda till bl.a. 
nedstämdhet eftersom inte alla barn orkar med allt för många förbindelser.41 
  
1998 kom en rekommendation från Barnombudsmannen för att skydda barn mot skadliga 
ljudmiljöer. Eftersom barn själva ger mycket ljud ifrån sig kan det vara lätt att tro att barn tål 
ljud bättre och trivs bättre i en ljudrik miljö än vuxna. I själva verket är barns hörselsinne 
känsligare än vuxnas p.g.a. att deras hörselgång är smalare och kortare vilket gör att ljudet 
förstärks och upplevs som högre.42 
 
För stora barngrupper, för få vuxna, dålig akustisk ljudmiljö och dåligt utformade lokaler är 
förhållanden som kan påverka ljudnivån i skolan. Ljudnivåer mellan 70-90 decibel har 
uppmätts i klassrum vilket är tillräckligt för att förorsaka hörselskador. Ljudnivån kan verka 

                                                 
34 Regeringens proposition 2001/02:14, ”Hälsa, lärande och trygghet.” [www], (2001), hämtad 050104, 
http://w1.404.telia.com/~u40426608/information/warnersson/  
35 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet,.(Lpo 94). 2.2 Kunskaper, Mål att sträva mot. Stockholm: Skolverket och CE Fritzes AB. 1994. 
36 Carla Hannaford, Lär med hela kroppen – inlärning sker inte bara i huvudet. (1995). 
37 Regeringens proposition 2001/02:14.  
38 Maria Wallin, ”Läkare kräver: Kortare arbetsdag för alla skolbarn.” Socialpolitik TEMA: Perspektiv barn och 
stress, nr.1 (2001): 10-11. 
39 Fagerström. 
40 Skolverket, ”Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem.” [www], (2003), 
hämtad 050104,  http://www.skolverket.se/publicerat/press/press2003/filer03/grupp030307.pdf 
41 Ellneby. 
42 Ibid. 
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stressande och kan bl.a. påverka koncentrationen, uppmärksamheten och språkutvecklingen. 
Det kan även tidigt utveckla förhöjt blodtryck hos barnen och den stressfysiologiska 
reaktionen som kommer av detta kan kroppen inte vänja sig vid.43  
 
Andra saker förutom ljud som kan verka stressande i ett klassrum är t.ex. belysning och 
möblering. Vissa kan uppleva att lysrör, som är den vanligaste ljuskällan i skolan, flimrar. 
Detta flimmer, som man ofta inte ens lägger märke till, kan ge upphov till stressreaktioner i 
det centrala nervsystemet med trötthet, koncentrationssvårigheter och försämrad 
arbetsprestation som följd.44 Görel Bråkenhielm, skolöverläkare i Stockholms stad menar att 
det har skapats en oro i och med att skolbänkarna har försvunnit i klassrummen. Detta för att 
barnen måste hämta sitt material i skåp och annat i klassrummen.45 
 
Olika aspekter av den fysiska miljön såsom exempelvis buller är möjliga orsaker till stress. 
Samtidigt visar en undersökning som TEMO har genomfört på uppdrag av Lärarförbundet att 
förskollärare, fritidspedagoger och lärare uppfattar att hög ljudnivå och stökiga barngrupper är 
de vanligaste sätten som stress yttrar sig på i förskola/skola.46  
 

3.4 Reaktioner på och konsekvenser av stress 
Stress uppstår som vi tidigare nämnt när vi utsätts för extra stora fysiska, emotionella eller 
intellektuella krav och påfrestningar.47 Stress är en reaktion på känslan av hot och det gör att 
vår kropp gör sig beredd att skydda sig fysiskt och mentalt.48 När detta sker bildas olika 
stresshormoner i kroppen. Dessa stresshormoner gör att kroppen både ”gasar” (går upp i varv) 
för att kunna hantera stressen och ”bromsar” för att reparera och lugna kroppen. När sedan 
stressen upphör lättar kroppen på "gasen", och "bromsen" gör att kroppen återhämtar sig. Om 
man däremot utsätts för långvarig stress minskar bromsverkan, samtidigt som kroppen 
fortsätter att ”gasa”. Detta leder till en minskning av återhämtningshormoner och det finns 
risk för negativa hälsoeffekter. Sådana effekter kan t.ex. vara: försämrat immunförsvar, 
övervikt p.g.a. hormonstörningar, högt blodtryck, försämrat minne, psykiska besvär.49 
 
Precis som orsakerna till att stress uppstår är olika från person till person är också 
reaktionerna på stress individuella. Det är många olika faktorer som spelar in i hur barn 
reagerar på stress. Det beror även på hur barnet uppfattar situationen, hur mycket stress denne 
utsätts för och hur bra denne kan hantera detta.50 
 
Tecken man kan finna hos ett stressat barn är till exempel: 
 

• Koncentrationssvårigheter, rastlöshet 
• Nedstämdhet 
• Trötthet 

                                                 
43 Währborg, 2002. 
44 Marie Norell, Arbetsmiljöverket, [www], (2004), hämtad 050104, 
http://www.av.se/amnessidor/skolweb/regler/skallvara/ljus.asp 
45 Fagerström. 
46 Lärarförbundet – TCO ”Marknadsundersökning.” [pdf], (2002), hämtad 050104,  
http://www.temo.se/dok/proj/23239r.pdf 
47 Ellneby. 
48 Hannaford. 
49 Jan Söderlund, ”Stress.” [www], (2004), hämtat 050401, 
http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=10957&PreView= 
50 David Elkind, Det hetsade barnet – att stressas in i vuxenvärlden.  (Stockholm: Natur och kultur 1984). 
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• Stamning 
• Sömnlöshet 
• Hyperaktivitet 
• Dålig aptit eller tröstätande 
• Mardrömmar 
• Magsmärtor 
• Diarré eller förstoppning 
• Eksem 
• Låsning av käkarna 
• Huvudvärk 
 

Man ska dock komma ihåg att dessa tecken kanske inte betyder något var för sig, men om 
flera av dessa finns igen hos ett barn bör man börja fundera på om barnet behöver hjälp. De 
fysiska symptomen kan också ha sin grund i en fysisk sjukdom och därför måste man utesluta 
detta innan man söker andra orsaker till bekymren.51 
 
Barns stress kan leda till ett kampbeteende hos barnen, detta för att få uppmärksamhet, för att 
visa att situationen inte är tillfredsställande och att de inte mår bra. Dessa kampbeteenden kan 
delas upp i fysisk aggressivitet, verbal aggressivitet, trots och destruktivitet. Fysisk 
aggressivitet kan medföra att barnet slåss var som helst och mot vem som helst. Verbal 
aggressivitet kan bl.a. visa sig genom att barnet svär, använder öknamn till kamrater, retas, 
ifrågasätter och ljuger. Barnet kan i ren trots vägra att göra läxor och kommunicera, göra 
saker som är förbjudna, spela pajas i klassrummet etc. Destruktivitet kan innebära att barnet 
förstör, vandaliserar, river och slår sönder saker.52 
 
Att barn reagerar med t.ex. splittrad uppmärksamhet och rastlöshet är normalt i stressande 
situationer. Enligt neurofysiologen Carla Hannaford kan barn som ofta uppvisar dessa 
egenskaper få beteckningen hyperaktivitet, ADD – Attention Deficit Disorder, ADHD – 
Attention Deficit Hyperactive Disorder, känslomässigt handikappade etc. Hon anser att stress 
är roten till många av de inlärningsproblem vi ser idag, vilket gör att vi borde ta itu med 
situationerna som skapar stress istället för att så snabbt sätta olika beteckningar.53 
 

3.5 Förebygga/hantera stress 
”Om du vill minska stressen hos ett barn är första åtgärden att försöka ta reda på vad det är 
som stressar barnet, vilka stressfaktorer barnet utsätts för.”54 Detta kan man göra genom att 
spendera mycket tid tillsammans med barnen eftersom det är lättare att se vad man kan göra åt 
stressen när man vet hur barnen reagerar i olika situationer. Just att vi ägnar barnen tid kan ge 
andra positiva effekter såsom att barnen känner sig mer uppskattade och uppmuntrade vilket 
kan minska stress i inlärningssituationer.55,56 
 
Människors stresstolerans bestäms av arv och miljö i samverkan.57 Vissa barn är följaktligen 
utrustade med egenskaper som gör att de klarar av stress bättre än andra. Dessa barn har ofta 
                                                 
51 Ellneby. 
52 Ibid. 
53 Hannaford. 
54 Ellneby, 78. 
55 Ibid.  
56 Hannford. 
57 NE 
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ett bra självförtroende och kan känna förtroende för andra. De har också ett rikt känsloliv och 
är bra på att uttrycka vad de känner. Barn som har förmåga att skilja mellan olika känslor kan 
lättare tolka och förstå sig själv och omvärlden. Att inte förstå och kunna hantera känslor kan 
upplevas som stressande och en del barn kan behöva hjälp med detta. Genom att medvetet 
arbeta med just dessa bitar i skolan kan man hjälpa barn att hantera stress.58  
 
Lpo94 förespråkar lek och menar på att den är viktig för att elever ska tillägna sig 
kunskaper.59 Lek kan minska stress för barn samtidigt som den ökar deras kreativa förmåga 
säger författaren och specialpedagogen Ylva Ellneby. Hon tycker att lek är något viktigt och 
menar att leken är ett sätt att utveckla empati hos barn. Empati handlar om medkänsla och 
inlevelse, alltså förmåga att kunna sätta sig in i andra människor tankar och känslor. Lek 
handlar just om inlevelse och i leken får barnen både träna sig att uttrycka sig så att andra 
förstår vad de menar och träning i att förstå andra.60 
 
För att barn ska få träna på emotionell och social kompetens har flera skolor infört EQ – 
emotionell intelligens, på schemat. Barnen får under dessa lektioner lära sig hur man ska 
uppföra sig, behärska sig och hur man ska prata för att göra sig förstådd. Syftet med detta är 
att barnen ska bli medvetna om sina känslor och hur de styrs av dem. När barnen lär sig skilja 
på olika känslor kan de lättare tolka och förstå sin omgivning och sig själv. I och med detta 
kan man göra något åt stressfaktorer som kommer av att de inte förstår och inte vet hur det 
ska hantera situationer.61 
 
Som vi har sett tidigare är ljud en av de saker i den fysiska miljön som påverkar stress. 
Genom att förse möbler med mjuka tassar och placera mjuka mellanlägg mellan ytor som ofta 
skrapas mot varandra kan man förhindra några av de många onödiga ljud som uppkommer i 
ett klassrum eller en matsal. Hur man placerar möblerna i ett rum kan också ha betydelse för 
hur ljud uppfattas och sprids. Exempelvis att placera bänkarna i ett sorts rutnät i ett klassrum 
kan ge en mer ljudspridande verkan än vad exempelvis uppställning i U-form ger.62 
 
Massage, avslappning och avslappningsmusik är andra saker man kan välja att jobba med i 
skolan för att hjälpa barnen att hantera den oundvikliga stressen. Peter Währborg hänvisar i en 
artikel till en studie om avslappning som visar på att barn sänker graden av stress om de får 
regelbunden avslappningsträning.63 Idén om massage på schemat är något som en del skolor 
har anammat och enligt Ellneby tycker många lärare att deras elever blir bl.a. lugnare och mer 
koncentrerade tack vare massage. Både den som ger och den som får massage får en ökad 
produktion av oxytocin som är ett sorts ”lugn och ro-hormon”. Det finns många s.k. 
massagesagor med massage som är anpassad till barn liksom det finns avslappningsövningar 
som är tänkta för barn. Ellneby ger exempel på båda delarna i sin bok. Både massage och 
avslappning kan med fördel göras med lugn musik i bakgrunden. Lugn musik som t.ex. 
klassisk musik är något som kan ha en lugnande effekt på barn under hela skoldagen.64 I 
boken Mozarteffekten -musikens oanade krafter skriver Don Campbell om hur musik kan 
användas vid tillfrisknande och hur det leder till avslappning och avstressning. Musik kan 

                                                 
58 Ellneby. 
59 Lpo 94 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Skolans uppdrag.  
60 Ellneby. 
61 Ibid. 
62 Maria Norell, Arbetsmiljöverket, [www], (2004), hämtad 050104, 
http://www.av.se/amnessidor/skolweb/regler/skallvara/ljud3.asp 
63 Währborg, (2003). 
64 Ellneby. 
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sänka nivån av stresshormoner i blodet, men olika sorters musik kan ha olika effekter. 
Klassisk musik som t.ex. Mozart eller Haydn kan vara bra eftersom den kan förbättra 
koncentrationen och minnet.65 
 
Flera av de företeelser som orsakar stress, som vi har tagit upp under rubriken orsaker, kan 
undgås genom att använda sig av uteundervisning i skolan. I Friluftsfrämjandets bok Lära ute 
berättas det att många utomhuspedagoger upplever att barnen slappnar av tydligare utomhus. I 
intervjuer har de även uttryckt att de tycker sig få en mer nära relation till barnen när de vistas 
ute i det fria. Precis som vi tog upp tidigare så är just relationerna till barnen en av de 
viktigaste delarna för att få bukt på stressen. Utomhus finns det större ytor, varje barn får mer 
plats att röra sig på, vilket bl.a. kan leda till att konflikter i gruppen tonas ned.66 Studier har, 
enligt Peter Währborg, visat att fysisk aktivitet har en stressreducerande effekt.67 I naturen kan 
den fysiska aktiviteten bli något naturligt och positivt för barnen. Den fysiska aktiviteten 
främjar t.ex. koncentrations- och inlärningsförmågan, den har betydelse för andras uppfattning 
av barnet och för självuppfattningen, uthålligheten och uppmärksamheten förbättras. Vi har 
tidigare pratat om vikten av samband och meningsfullhet i undervisningen. Uteundervisning 
ger nya möjligheter och variation i lärandet. Det är ett upplevelsebaserat lärande där man 
använder alla sinnen vilket ger varaktiga kunskaper.68 
 

4. Metod 
När man väljer metod finns det två olika perspektiv att utgå ifrån, det kvantitativa och det 
kvalitativa. Kvantitativa metoder fokuserar på det genomsnittliga och att dra allmänna 
slutsatser69, medan man med det kvalitativa perspektivet intresserar sig för hur enskilda 
individer uppfattar, upplever och tolkar sin verklighet.70 Vi anser att en kvalitativ metod 
passar vårt syfte bäst eftersom vi vill undersöka några olika barns uppfattningar om stress. Vi 
har använt oss av intervjuer i vår undersökning. 
 

4.2 Intervjuer 
”Om man vill ta reda på vad och hur barn tänker, måste man ställa dem inför situationer där 
de behöver tänka.”71  
 
En intervju är just en sådan situation där barnen får sätta ord på sina tankar samtidigt som den 
som intervjuar får ta del av dessa. Den kvalitativa intervjun är en följsam metod som man kan 
anpassa under samtalets gång genom t.ex. olika följdfrågor. Genom att lägga märke till 
tonfall, mimik och pauser under intervjun kan man få indirekt information som ett skriftligt 
svar inte skulle kunna ge.72  
 

                                                 
65 Don Campbell, Mozarteffekten – musikens oanade krafter. (Malmö:Egmont Richter AB, 2000). 
66 Gunilla Ericson, Lära ute: upplevelser och lärande i naturen. (Hägersten: Friluftsfrämjandet, 2002).  
67 Währborg, (2003). 
68 Ericsson. 
69 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
(Lund: Studentlitteratur, 1996). 
70 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser. (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
71 Doverborg Elisabet och Pramling Samuelsson Ingrid, Att förstå barns tankar – Metodik för barnintervjuer. 
(Stockholm: Liber AB, 2000), 17. 
72 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik. (Lund: Studentlitteratur, 1993). 
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Anledningen till att vi valde intervjuer är att vi ville förstå barns tankar kring stress och 
därmed kunna skapa en bättre lärandemiljö. Vi ville gå djupare in på problemet och inte bara 
se vad som stressar barn i skolan utan även varför och vad man kan göra åt det. Detta tror vi 
att man uppnår bäst genom enskilda intervjuer. 
 
Vi är medvetna om att det finns många svårigheter med att intervjua barn. Man bör ha utfört 
många intervjuer för att utveckla kompetens och eftersom vi är nybörjare inom detta område 
har vi inte en fullgod kompetens. En av de största svårigheterna är att ställa frågorna på rätt 
sätt. Man bör undvika ledande frågor och istället blanda övergripande och specifika frågor.73  
 
När man intervjuar barn finns det en risk att de ibland anstränger sig för att lista ut vad den 
vuxne har tänkt sig för svar på en fråga. Detta för att de är vana att det i den traditionella 
skolan finns ett ”rätt- eller feltänk”.74  
 
Tidsaspekten är ytterligare en sak man måste tänka extra mycket på när man intervjuar barn. 
Man måste se till omständigheterna runt om när man väljer tidpunkt för intervjun. Till 
exempel kanske barnet är alltför trött om intervjun sker i slutet av dagen. Längden på 
intervjun är också den viktig att tänka på, intervjun får inte bli för lång för då tappar barnet 
lätt intresset.75 
 

4.3 Förberedelser  
Vi förberedde oss för vår undersökning genom att läsa in oss på ämnet stress, framförallt på 
barnstress för att få en teoretisk grund att stå på. Vi ville ta reda på vad litteraturen säger att 
det kan finnas för orsaker till och konsekvenser av stress, hos i första hand barn, för att sedan 
ha hjälp av detta i vår utformning och analys av undersökningen. Vi upptäckte att det finns få 
böcker som är skrivna om just barn och stress men däremot fann vi desto fler rapporter och 
artiklar i tidningar, tidskrifter och elektroniska dokument som diskuterade detta. Vi har även 
tagit del av metodböcker, både generella och sådana som är mer inriktade på intervjuer av 
barn. 
 

4.4 Urval  
Vi genomförde våra intervjuer i en årskurs tre med 22 elever på en skola i Umeå kommun. 
Skolan har ca. 500 elever uppdelade i förskoleklass till årskurs nio, och det finns även olika 
fritidsavdelningar på skolan. Anledningen till att vi valde just denna klass är att en av oss 
tidigare har haft verksamhetsförlagd utbildning där. Vi kände att eftersom intervjuer i sig är 
en onaturlig situation var det bra att barnen kände en av oss sedan tidigare. Precis som 
författarna till boken Att förstå barns tankar säger är det svårt att göra en bra barnintervju om 
barnet inte har förtroende för den som intervjuar. Barnet kan då bli mer återhållsamt med vad 
det berättar.76  
 
Vi började med att göra observationer av hela klassen för att sedan kunna göra ett urval för 
intervjuerna. Vi intervjuade nio barn, fem pojkar och fyra flickor. Vi hade tänkt genomföra 
åtta intervjuer, men fick lov att genomföra nio stycken. Detta för att vi ansåg att en intervju 

                                                 
73 Doverborg och Pramling Samuelsson. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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inte var tillförlitlig och därför valde vi att inte använda oss av den. Vi valde att intervjua lika 
många flickor som pojkar för att se om det fanns några skillnader mellan könen. Vi valde inte 
ut barnen utifrån några gemensamma personlighetsdrag utan vi gjorde enskilda val utifrån 
särskilda situationer. Dessa situationer såg vi dels under vår observation, men vi har även tagit 
i beaktning sådant vi känner till sedan VFU och sådant vi fått berättat av klassläraren. Vi är 
medvetna om att dessa tidigare erfarenheter av barnen kan ha lett till förutfattade meningar 
och påverkat vårt urval. Exempel på situationer vi tittade närmare på var när barnen pratade 
eller läste högt inför andra, hämtade sina matteböcker i klassrummet, jobbade med 
arbetsschema, hade läxförhör etc. Vi valde ut barn som vi sett agera på något särskilt sätt i en 
specifik situation, blivit generade, haft bråttom osv. Detta för att kunna fråga om det i 
intervjun. Men vi valde även ut några barn som inte utmärkte sig tydlig i klassrummet, som 
t.ex. såg helt ”ostressade” och lugna ut för att höra hur de ser på stress. 
 

4.5 Etiska överväganden 
Drygt en vecka i förväg kontaktade vi läraren för klassen där vi skulle genomföra vår 
undersökning. Detta för att han skulle hinna informera föräldrarna om att vi skulle komma till 
klassen för att intervjua några av barnen med hjälp av bandspelare. Föräldrarna fick därmed 
en chans att hinna meddela om de inte ville att deras barn skulle vara delaktiga. Det var endast 
ett föräldrapar som inte ville att deras barn skulle bli intervjuat.  
 
Vi valde att här i arbetet inte nämna något namn på skolan utan bara att den finns i Umeå och 
även ange bara ett ungefärligt antal elever. För att skydda barnens anonymitet har vi när vi 
skrivit om intervjuerna fingerat deras namn. Vi har i texten kallat dem för: Anna, Lina, Karin, 
Eva, Linus, Arvid, Jim och Jakob.  
 
Vi frågade de barn som vi valt ut om de ville bli intervjuade. I ett av fallen var det en pojke 
som inte ville det och vi fick därför fråga en annan pojke istället. Enligt boken Introduktion 
till forskningsmetodik är det viktigt att berätta för sina informanter hur man kommer att 
handskas med den information som man får av dem.77 Därför förklarade vi för barnen innan 
intervjuerna vad intervjun skulle handla om och varför vi ville intervjua några barn i klassen. 
Vi förklarade också att ingen skulle få reda på vad de sa och att de inte behövde svara om de 
inte ville. Alla barn fick efter intervjun lyssna på det inspelade bandet om de ville det och 
ställa frågor till oss om de undrade över något. Banden med intervjuerna förvarade vi sedan så 
att ingen obehörig kunde komma åt dem och när vi lyssnade på dem gjorde vi det på så sätt att 
ingen annan skulle kunna höra.   
 

4.6 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes under två dagar, fem den ena dagen och fyra den andra. Vi försökte 
hålla till i så ostörda och avslappnade miljöer som möjligt. Den av oss som kände barnen 
sedan tidigare ställde frågorna i intervjun medan den andre observerade kroppsspråk och 
förde anteckningar om detta. Intervjuaren och barnet satt mitt emot varandra för att kunna ha 
ögonkontakt. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av en bandspelare för att få med allt och för 
att vid analystillfället kunna gå tillbaka och lyssna på det barnen har sagt. Intervjuerna tog 
ungefär 15 minuter, men det var olika mellan de olika intervjuerna. 
 

                                                 
77 Bell. 
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Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuform där vi förberedde oss med en 
intervjuguide.78 Guiden innehöll teman som vi har velat täcka av såsom sociala relationer, 
schemaläggning, lektionsupplägg och fysisk miljö. I guiden hade vi även förslag på frågor 
som vi kunde ställa under intervjun. Eftersom vi ville anpassa oss så mycket som möjligt efter 
barnens svar och utgå från dessa för att komma vidare med intervjun hade vi inte bestämt i 
förväg vilka specifika frågor vi skulle ställa.  
 

4.7 Analys  
Enligt Jarl Backman kan man underlätta analysmomentet i en kvalitativ undersökning genom 
att förbereda en viss struktur innan själva undersökningen.79 Detta hade vi gjort genom vår 
intervjuguide.80 När vi sedan skulle analysera intervjuerna hade vi nytta av att vi hade spelat 
in dem på band. Vi lyssnade igenom alla intervjuer och skrev ordagrant ner allt vi tyckte var 
relevant till vårt syfte. Tack varje intervjuguiden var det lätt att kategorisera barnens svar 
under de fyra temana. 
 

4.8 Metoddiskussion  
Vår avsikt från början var att använda oss av två metoder, intervjuer och observationer. Med 
hjälp av observationerna hade vi tänkt försöka hitta stressrelaterade situationer för barnen i 
skolan. Vi upptäckte inte några sådana konkreta situationer och har därför valt att inte 
redovisa observationerna i arbetet. Däremot fick vi med hjälp av observationerna underlag till 
intervjuerna eftersom vi såg situationer som kan upplevas som stressande och vi ville höra hur 
barnen ser på dessa situationer.  
 
Då det var första gången vi utförde den här typen av intervjuer är vi medvetna om att det inte 
blev perfekt och så här i efterhand kan vi komma på saker som vi skulle ha kunnat göra 
annorlunda. Några av de svårigheter med barnintervjuer som vi tidigare har nämnt, fick vi 
erfara under våra intervjuer. Vi märkte att det var svårt att ställa bra frågor, men det gick 
lättare efter hand.  En rädsla vi hade var att vi skulle styra samtalet med för mycket ledande 
frågor eftersom vi ville att barnen skulle få ge sin egen syn. Vi var dock tvungna att styra in 
på vissa områden för att täcka av de teman vi ville ta upp. Precis som Doverborg och 
Pramling Samuelsson säger finns det risk att man inte får veta det man vill om man inte styr 
samtalet alls.81 Vi kände även ibland att vi blev lite låsta av våra förslagsfrågor i 
intervjuguiden. Det kändes dock tryggt att ha de till hjälp och vi försökte så gott vi kunde utgå 
från barnens svar. Det var svårt att intervjua de barn som inte kunde uttrycka hur de kände, 
det gick lättare att intervjua de som kunde sätta ord på sina tankar och känslor. 
 
Vi var medvetna redan innan att tidpunkten för intervjun spelar in för barnens möjlighet att 
koncentrera sig. Det var dock svårt för oss att veta vilka av barnen som möjligtvis var 
morgontrötta och vilka som kan ha varit trötta vid lunch eller på eftermiddagen. Vi märkte att 
några av barnen tappade koncentrationen under intervjun och det tror vi berodde på att 
tidpunkten inte passade dem mer än intervjuns längd. 
 

                                                 
78 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
79 Backman. 
80 Kvale. 
81 Doverborg och Pramling Samuelsson.  
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Något man måste ta hänsyn till vid barnintervjuer är att barn kan försöka ge sådana svar som 
de tror att vi vuxna vill höra. För att upptäcka detta gäller det att vara lyhörd och fråga sig om 
det är barnets genuina svar. Får man från barnet höra många klyschor bör man börja fundera 
på intervjuns tillförlitlighet.82 Under en intervju fick vi höra många klyschor av en pojke och 
eftersom en av oss kände honom sen tidigare så upptäckte vi att vissa svar inte heller var helt 
sanningsenliga. P.g.a. detta valde vi att ta bort denna intervju. 
 
Lokalerna är något som varit ett problem för oss eftersom klassen inte har tillgång till något 
eget grupprum. Vi har fått byta rum mellan intervjuerna beroende på vad som har varit ledigt, 
antigen fritids eller andra klassers grupprum. Vi upplevde att det var bra att använda 
fritidslokalerna när det gick eftersom att det där fanns bekväma soffor, vilket bidrog till en 
mer avslappnad stämning. Att vi har använt oss av olika lokaler för de olika intervjuerna kan 
ha påverkat resultatet. Exempelvis blev vi mer störda av ljud utifrån när vi höll till i ett 
grupprum än när vi var på fritids.  
 
Vi valde att ha en bandspelare för att dokumentera intervjuerna och detta tycker vi har varit 
till hjälp vid analysen eftersom det är svårt att få med och komma ihåg allt om man endast för 
anteckningar. Vi märkte dock vid några tillfällen att vissa barn hämmades av att den fanns 
där, men vi upplevde att de vande sig efter en stund. Vi tycker att det var intressant att en av 
oss fick chans att sitta med under intervjun och anteckna hur barnen betedde sig. Alla barn 
reagerade olika på situationen och man kunde se olika mer eller mindre nervösa beteenden. 
Detta kunde vara att de fingrade i håret eller i ansiktet och på olika saker t.ex. nycklar. Några 
hade svårt att sitta still och några tog inte ögonkontakt med intervjuaren. Detta visar på att 
själva intervjusituationen kan ha upplevts som stressande, men vi tror dock att det här var det 
bästa sättet att nå vårt syfte och vi känner att intervjuer gav ett djup som vi inte tror att t.ex. 
enkäter skulle ha gjort.  
 
Som vi har nämnt är det många faktorer som spelar in när man gör intervjuer. Det är viktigt 
att vara medveten om att dessa aspekter kan ha påverkat vårt resultat. Flera av dessa kan 
dessutom leda till feltolkningar i analysen och att tillförlitligheten blir bristande. Detta har vi 
tagit hänsyn till genom att välja bort en intervju som inte kändes tillförlitlig. Vi tycker 
nämligen att det var tydligt att barnet försökte svara det han trodde att vi ville höra.  
 
Vi hade tänkt se om det fanns några skillnader i uppfattningen om stress mellan flickor och 
pojkar. Vi upptäckte dock inte några skillnader och har därför valt att inte ta med denna 
könsaspekt i resultatet.  
 

5. Resultat och deldiskussioner 
Vi redogör här för våra intervjuer genom att dela in resultat i ett antal rubriker. Fyra rubriker 
överensstämmer med de infallsvinklar som vi beskriver i en av frågeställningarna i syftet. 
Dessa har vi också använt oss av i bakgrunden som underrubriker till orsaker. Även innehållet 
i de två andra rubrikerna, 5.1.1 och 5.1.5 har vi tagit upp om i bakgrunden. Vi har valt att göra 
detta för att vi lättare ska kunna koppla samman resultat och litteratur i deldiskussionerna.  
 
Vi redogör inte ordagrant för vad varje enskilt barn har svarat utan vi har tagit med det som vi 
känner är relevant för vårt syfte. Vi har med citat från våra intervjuer för att styrka våra 

                                                 
82 Ibid. 
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tolkningar83 och dessa har vi återgett exakt förutom att vi har fingerat namnen och tagit bort 
en del hummanden och liknande.  
 

5.1 Intervjuer 

5.1.1 Barnens syn på och upplevelse av stress 
Det första vi frågade i intervjun var om barnen visste vad stress var. Alla var inte helt säkra på 
vad stress betyder, men alla hade hört talas om det och gav sin syn på det. Majoriteten anser 
att stress är när man har bråttom och man måste skynda sig eller som Linus uttryckte det 
samtidigt som han andades snabbt: ”Det är när man måste skynda, skynda.”  
   
Anna och Eva har varit stressade efter skolan för att hinna till flyget respektive träningen. När 
vi frågade barnen om de känt sig stressade någon gång var det fyra stycken som nämnde att de 
brukar vara stressade på morgonen för att hinna till skolan. Linus, Lina och Eva berättar att 
när de leker på rasten och det ringer in kan det bli stressigt att hinna in i tid till lektionen. Två 
av dessa har kommit för sent en gång, medan Eva blev stressad för att hon trodde att hon 
skulle komma för sent. De hade alla en rädsla att komma för sent för att de vet att deras lärare 
brukar bli arg då. Linus och Lina som kom för sent tyckte att det var jobbigt när läraren blev 
det.  
 
De andra ger uttryck för att stress är när det blir mycket på en gång, när man har mycket att 
göra. Arvid berättade att han blir stressad när han har mycket att göra och när han tänker på 
allt han ska göra. Karin tycker att det känns jobbigt att göra en massa saker som man inte 
hinner med: ”Man känner att man måste göra det och det och det.”  
 
Arvid berättar att han blir stressad i skolan när läraren säger att man ska ta fram något och han 
har glömt det hemma och Eva tycker att det känns stressande att inte kunna något som alla 
andra kan. Jakob berättade att han blir stressad när en annan pojke i klassen pratar med honom 
och stör honom samtidigt som han vet att han måste jobba. 
 
Barnen tyckte att det var svårt att berätta hur det känns när man är stressad, de flesta tycker att 
det är jobbigt och Lina säger att det känns i hela kroppen. Linus berättade att han blir arg när 
han är stressad och Arvid sa att han brukar blir irriterad och ”helt åååhh” (han håller sig 
samtidigt för huvudet och visar med hela kroppen hur det känns). Jakob tycker dock inte att 
det känns så farligt. 
 
Deldiskussion:  
Liksom litteratur säger har vi genom våra intervjuer kommit fram till att vad man uppfattar 
som stressande och hur man uppfattar det är något som är individuellt.84  
 
De barn som vi har intervjuat tycker att stress är när man har bråttom eller när man har 
mycket att göra. Det rör sig alltså om tidsstress, vilket i sin tur kan leda till en slags 
prestationsstress när barnen känner att de p.g.a. tidsbrist inte hinner det de vill/ska. Barnen ger 
även uttryck för en social stress som kommer av att de känner press från andra människor.  
 

                                                 
83 Doverborg och Pramling Samuelsson. 
84 Ellneby. 
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Det barnen har uppfattat som stressande i skolan är när de har och har trott att de ska komma 
för sent. Detta för att de vet om att deras lärare blir arg om man kommer för sent. Det är ofta 
när de leker på rasten och det ringer in som det kan bli stressigt att hinna. Detta kan man 
koppla till det vi tog upp i bakgrunden om att stress kan grundas i rädsla för olika plötsliga 
händelser t.ex. att skolklockan ringer in.85  

5.1.2 Sociala relationer 
Klassrumsklimat 
Alla barn tycker att det fungerar mer eller mindre bra i klassen. Ord som de använde var sådär 
bra, ibland bra, oftast bra och helt okej. Det som inte var bra var att det ibland var bråkigt i 
klassen och ibland mycket prat. Flera av barnen sa att det speciellt är två pojkar som gör att 
det blir stökigt och bråkigt i klassrummet och på rasterna. Linus svarade att han tycker att det 
ibland är jobbigt i klassen, men ville eller kunde inte svara på vad det var som var jobbigt. 
Han suckade och stönade och gjorde långa pauser, men kom inte fram till något svar. 
 
”Det fungerar oftast bra i klassen, men inte när det snackas och bråkas och sånt det brukar 
vara i klasser.”  
 
Lärarna 
Läraren i klassen får av dessa åtta elever omdömet bra eller okej, men sträng. Arvid tycker att 
det som är bra är att läraren har bra ordning. Sex elever sa att de tycker att det är jobbigt när 
deras lärare blir sur eller arg. Detta är inte bara när han blir arg på just dem utan även när han 
blir arg på någon annan i klassen. Jakob berättade att läraren mest blir arg på två surriga 
pojkar i klassen och att det är bra att han säger till dem, men Jakob tycker att det känns lite 
jobbigt även för honom då. Han vill inte be om hjälp när läraren precis har varit arg över 
något. Linus frågade oss oroligt om hans lärare kommer att få reda på att han tycker att 
läraren är för sträng. 
  
”Det är dåligt att han kan bli ganska arg, men man måste ju få bli arg någon gång.”  
(Jim berättade vad han tycker om läraren). 
 
Barnen tycker att de övriga vuxna på skolan i allmänhet är bra, eftersom de anser att de är 
snälla och glada. Eva tycker att de vuxna är mindre bra när de ibland säger åt barnen utan att 
de har gjort något och Lina tycker att de vuxna ibland kan vara sura. 
 
Barnen tycker inte att deras lärare hinner hjälpa alla som räcker upp handen. Det är dock olika 
hur eleverna tycker att detta är och vad de gör under tiden de väntar på hjälp. Karin tycker att 
det är jobbigt för att hon får ont i armen när hon måste räcka upp den länge, medan Lina inte 
upplever det som ett problem och hon fortsätter helt enkelt att räcka upp handen nästa gång. 
Jakob tycker att det är jobbigt att man inte kan göra något när man väntar på hjälp. Linus 
försöker själv när han inte får hjälp och Eva berättade att hon brukar ta hjälp av någon annan 
om läraren är upptagen. Arvid tycker inte att han brukar behöva vänta så länge på hjälp, men 
däremot tycker han att han ofta får vänta länge på att få säga något när han räcker upp handen.  
 
Jakob brukar gå till en talpedagog en gång i veckan. När vi frågade honom om det suckade 
han och berättade att han tycker att det är lite jobbigt. Detta för att han upplever att 
talpedagogen tycker att det är jättefel även om han bara säger lite fel. 
 

                                                 
85 Miller. 
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Deldiskussion: 
Som vi tar upp i bakgrunden spelar skolkamraterna en stor roll för barnens liv i skolan.86 
Därför är det bra att dessa barn för det mesta tycker att det fungerar bra i klassen. De 
beskriver dock att det ibland är stökigt i klassen och att det då framförallt är två pojkar som är 
orsak till detta. Alla tycker att läraren är för sträng och ofta är det just på dessa två pojkar han 
blir arg. Detta tycker de andra barnen är jobbigt även för dem. De känner även att det är 
jobbigt när läraren och andra vuxna blir arga på dem utan att de gjort någonting. Barnen ger 
uttryck för en social stress när de oroar sig för dessa situationer. 
 
Förutom den sociala stressen finns här även en prestationsstress som infinner sig när barnen 
känner att de inte kan göra det de vill p.g.a. att de inte får den hjälp de behöver. Jakob 
beskriver även en prestationsstress när han berättar om att det är jobbigt att gå till 
talpedagogen. Det skulle även kunna klassas som social stress eftersom det är talpedagogens 
krav som gör att Jakob känner att han inte gör rätt. 
 
När Linus öppet visade sin oro för att läraren skulle få veta vad han tyckte och tänkte anser vi 
att det visar på att tanken på något kan vara mer stressande än en verklig situation.87 
 

5.1.3 Schemaläggning 
Tid till skolarbete 
Sex av de åtta barnen tycker inte att de hinner det de vill på lektionerna. Jakob och Jim tycker 
inte att det spelar någon roll eller känns på något särskilt sätt när de inte hinner, medan de 
andra sa att det känns jobbigt. Lina menar att det är jobbigt för att alla andra har hunnit och 
Linus och Karin berättade att de brukar skynda sig i slutet av lektionerna för att hinna klart. 
Arvid tycker att det känns ganska jobbigt, men att han ändå inte skyndar sig utan tänker att 
man kan fortsätta sen, nästa lektion eller nästa gång. Linus tycker att det är stressigt med bild 
för att han vill göra så bra som möjligt, men inte hinner. 
 
Tid i övrigt 
Alla tillfrågade utom Eva tycker att de har tillräckligt mycket rast för att orka arbeta bra i 
skolan. Sex stycken tycker även att rasterna är tillräckligt långa, medan Karin och Arvid 
tycker att den första rasten på dagen är för kort. Karin anser att man knappt hinner klä på sig 
då. Eva, som inte tycker att de har tillräckligt mycket rast, berättade att det ibland känns som 
att hon inte orkar jobba men att det oftast går bra.  
 
Samtliga barn tycker att de har tillräckligt med tid att byta om innan idrotten. Däremot 
uttryckte Karin att det är för lite tid att byta om efter badet som de har en gång i veckan och 
att det är jobbigt för att måste skynda sig att torka håret och gå till skolan.  
 
Sju av de åtta barnen tycker att de har tillräckligt mycket tid på sig att äta lunch, medan Karin 
tycker att det är för lite tid och berättar att hon blir stressad när hon blir sist kvar i matsalen. 
Arvid, Eva och Jakob säger att de brukar skynda sig att äta om det är någon som väntar på 
dem. Det beror dock på om det är något viktigt och på vem som väntar på dem.  
 

                                                 
86 Ibid. 
87 Währborg, (2002). 
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Deldiskussion: 
I bakgrunden tar vi upp att traditionella metoder i skolan kan stressa barn.88 I intervjuerna 
kommer det fram att många av barnen upplever tidspress i skolan i och med att de inte hinner 
klart det de håller på med och måste jäkta från ämne till ämne. Detta är i sin tur något som kan 
leda till prestationsstress eftersom de inte hinner det de vill.  
 
De flesta barnen tycker i överlag att de har tillräckligt med tid till övriga aktiviteter i skolan. 
Dock upplever speciellt en flicka tidspress i samband med lunch, bad och rast och tycker att 
hon då ofta måste stressa. Detta visar återigen på att det är olika vad man kan uppfatta som 
stressande.89  
 

5.1.4 Lektionsupplägg 
Prata inför andra 
Fem av de åtta barnen tycker att det är pinsamt eller pirrigt att läsa högt för andra. Det som 
anges som pinsamt och pirrigt är att det är många som lyssnar, de gruvar sig för att göra bort 
sig, för att klanta till det, och för att läsa fel. Linus sa att han inte vill läsa högt för att han är 
rädd att han inte ska förstå allt och inte kunna alla ord. Jakob tycker inte att det är lika pinsamt 
att läsa högt för andra i en liten grupp som för hela klassen. Jim tycker att det är svårt att läsa 
högt för andra men kan inte förklara varför. 
 
Att berätta saker inför klassen upplever alla åtta barn som pinsamt och pirrigt. Anledningarna 
som här beskrivs är att de tänker att de andra ska skratta åt dem, det är många som tittar och 
lyssnar på dem och att det är generande. Linus förklarade att han inte brukar räcka upp handen 
för att berätta något, men att läraren ibland brukar be honom göra det ändå, vilket han tycker 
känns sådär. Arvid tycker att det är pirrigt och pinsamt, men han tycker samtidigt att det är 
roligt att berätta för andra och det är något han ser fram emot.   
 
”Det är tankarna som gör det.”  
(Jakobs svar varför det är pirrigt att läsa och berätta om något högt för andra). 
 
Fyra av barnen anger att efter de har läst eller berättat något för de andra i klassen känns det 
bra och skönt. Karin tycker dock att det är pirrigt efteråt om alla kollar på henne. Lina beskrev 
pirrigt som att det känns i magen och Jakob som att det känns varmt i kroppen. 
 
Arbetssätt 
Det är svårt för barnen att berätta hur de lär sig bäst, men alla barn angav att de gillar att jobba 
enskilt. Arvid tycker att man då kan testa sig själv och Eva tycker att det är kul. Jakob sa att 
han tycker bäst om att arbeta själv för att han inte tycker om bänkgrannen och Linus för att 
han tycker att det är jobbigt när andra tittar på när han jobbar. Fyra barn sa att det beror på 
vem man jobbar med i gruppen om de tycker om grupparbete eller inte. Karin berättade att de 
andra ibland sitter tysta och att hon då får göra allting själv och Eva sa att man ibland inte 
kommer överens i gruppen. Lina tycker att det är jobbigt att jobba i grupp för att andra ibland 
hinner klart före och att hon inte hänger med. Linus berättade att han tycker att det är roligt att 
på matematiklektionerna få jobba i en extrabok med en annan pojke i klassen eftersom de 
”räknar bra ihop”. Då Linus jobbar själv i den vanliga matematikboken tycker han ofta att 
den är för lätt för honom. 
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Klassen arbetar med ett arbetsschema med olika förutbestämda uppgifter som täcker olika 
ämnen, såsom matematik, svenska etc. På arbetsschemat finns t.ex. skrivstil vilket är något 
som Arvid berättade för oss att han tycker är tråkigt och han ifrågasätter varför man 
egentligen ska göra det. Alla elever, utom fyra stycken som går till en specialpedagog, har 
samma schema och det är tänkt att de ska hinna vissa bestämma uppgifter varje vecka. Om de 
inte hinner dessa bestämda saker får de dessa i läxa. Linus tycker att det är jobbigt att få läxa 
när man inte hinner klart. Eva berättade att de brukar tävla på arbetsschemat och att hon 
tycker detta är stressigt ibland om någon bättre hinner före. Karin tycker att de borde få mer 
tid till att jobba med arbetsschemat eftersom hon inte alltid hinner färdigt och då är tvungen 
att skynda sig.  
 
Klassen har en läxa som heter Veckans ord. Varje måndag får klassen tio ord som de skriver 
in i en bok som de sedan tränar på hemma. På fredag har de sedan läxförhör på dessa ord. 
Orden tränas även under veckan genom att skrivas in i en bok. Vi frågade om Veckans ord för 
att se vad de tyckte om sin läxa. Det var ingen som tyckte något speciellt om denna läxa. Eller 
som Jakob uttryckte det: ”Veckans ord får va som det är.” Linus sa dock att han tyckte att det 
var jobbigt och onödigt att skriva veckans ord tre gånger i tre olika häften. 
 
Deldiskussion:  
Återigen ser vi att tanken på något kan stressa mer än själva situationen.90 När barnen ska läsa 
eller berätta högt för klassen tänker de att de inte får klanta till det, göra bort sig och är rädda 
för att de andra ska skratta. De är dock ingen som har varit med om att någon har skrattat åt 
dem vilket visar att det är själva tanken på det som är stressande. 
 
Linus beskrev att han ibland tycker att matematikboken är för enkel för honom och att den 
därmed blir tråkig. Däremot tycker han att extraboken är roligare för att den är svårare. Detta 
visar på att han tycker att utmaning är stimulerande medan allt för enkla uppgifter gör att han 
inte får använda och utveckla sin förmåga vilket kan leda till understimulering. Liksom vi har 
visat i bakgrunden kan stress orsakas av understimulans.91 
 
Det allmänna intrycket med arbetsschemat är bra, men några av barnen sa att de inte alltid 
hann och att de var tvungen att skynda sig med vissa saker. Två pojkar ifrågasatte under 
intervjuerna vissa arbetsuppgifter på arbetsschemat. Bl.a. tyckte Linus att det var jobbigt och 
onödigt att skriva veckans ord tre gånger i tre olika böcker och Arvid undrade varför de tränar 
skrivstil i skolan. Man kan tolka detta som att de inte tycker att dessa aktiviteter är 
meningsfulla för dem och som litteraturen tar upp är meningsfullhet i skolarbetet viktigt för 
att undvika att barn blir uttråkade. Ett sätt att göra undervisningen meningsfull är att låta 
eleverna vara med och bestämma om hur och vad de ska lära sig.92 Arbetsschemat i denna 
klass var inte individuellt utformad, utan alla hade likadana scheman. Ska man tolka detta 
utifrån det vi har skrivit i bakgrunden kan det leda till att några av barnen blir uttråkade och 
inte ser meningsfullheten i vissa delar av schemat. 
 

5.1.5 Fysisk miljö 
Klassrummet 
Alla åtta barn upplever att det är mycket ljud i klassrummet. Alla uppgav prat och surr som en 
orsak till detta. Tre av pojkarna sa att det speciellt är två andra pojkar i klassen som pratar och 
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92 Regeringens proposition 2001/02:14.  
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leker mycket i klassrummet. Andra ljud som barnen nämnde är: stolar som skrapar, pennor 
som smattrar, nycklar och andra saker som skramlar. Lina berättade att det är mest ljud på 
morgonen när skolan börjar och på eftermiddagen när de ska sluta. Eva och Jakob sa att det är 
tystare i klassrummet när läraren är där p.g.a. att de som ofta pratar har respekt för läraren och 
vet att de får skäll om de pratar. 
 
”De som ofta för ljud har som respekt för Sven.”  
(Evas svar på varför det är tystare när läraren är i klassrummet). 
 
Linus och Arvid berättade att det brukar vara mycket ljud i korridoren, t.ex. när andra barn 
bankar och ropar. Detta tycker Arvid är mycket störande för att man inte hör vad läraren säger 
och att läraren då måste ta om det han sa. 
  
Barnen har inte skolbänkar utan sitter placerade gruppvis vid bord. Sitt material har de i lådor 
och i skåp i klassrummet och de hämtar sina saker ur dessa när de behöver under dagens lopp. 
Sex av åtta tycker att det går bra att hämta böckerna och annat i klassrummet. Karin tycker att 
det blir trångt och att de andra puttas, därför brukar hon vänta till sist. Eva som sitter i 
närheten av skåpet där matematikböckerna hämtas tycker att detta är lite jobbigt för att alla 
trängs vid hennes plats och att hon då inte får någon arbetsro. 
 
Matsalen 
Sex av barnen tycker att det är hög ljudnivå i matsalen, vilket de tycker är: störande, sådär och 
inte lika farligt som i klassrummet. Linus sa att orsaken till ljuden är att det pratas mellan 
borden och Arvid menar att det är för att vissa pratar högt. Jakob sa att det blir tyst i matsalen 
när läraren säger till, men att det annars är pratigt. Eva tycker att man borde få prata vid 
maten, men hon vet att läraren inte håller med. 
 
Raster 
Ljudnivån på rasterna tycker majoriteten av barnen inte är några problem. Jakob sa att de får 
skrika på rasten och Lina tycker att det bra att det är pratigt på rasterna. Eva berättade att hon 
kan tycka att det är jobbigt med ljud på rasterna när man själv vill ha tyst, men att hon inte 
kan säga så mycket eftersom hon brukar skrika själv. 
 
Reaktioner på ljudnivån 
Alla de barn vi intervjuade tycker att det är jobbigt med mycket ljud i skolan. De har svårt att 
förklara varför de tycker att det är jobbigt, men Anna berättade att hon har fått ont i huvudet 
p.g.a. ljud och Jim sa: 
 
”Det känns INTE roligt, det känns inte roligt för öronen.”  
 
Fyra stycken poängterade att de tycker att det är svårt att jobba när det är mycket ljud. Anna 
och Eva sa att de brukar gå ut och jobba i korridoren om det är för mycket ljud i klassrummet. 
 
”Det känns störande…det blir stressigt när det är mycket ljud…för jag får ingen arbetsro och 
då kan jag inte jobba lika bra som annars och då hinner jag inte lika mycket.” 
 (Evas förklaring till hur det känns när det är mycket ljud i klassrummet.) 
 
Barnen hade olika förslag på vad man kunde göra åt ljuden i skolan: man kan lyfta istället för 
att dra stolar, läraren kan säga åt dem som pratar, fler borde säga till, man kan muta eleverna. 
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Deldiskussion:  
Liksom forskning säger uttryckte de barn vi intervjuade att ljudnivån kan verka stressande.93 
Flera av barnen berättar att de inte kan koncentrera sig och därmed inte hinner det de vill, 
vilket visar på prestationsstress.  
 
Precis som Görel Bråkenhielm anser kan det skapa oro för vissa elever att hämta böckerna i 
skåp i klassrummet.94 Detta visar Eva exempel på när hon beskrev hur det känns att sitta vid 
matematikskåpet. 
 
Som vi har tagit upp i bakgrunden kan ett tecken på stress hos barn vara att det blir hög 
ljudnivå i klassrummet.95 Det är dock svårt för oss att veta om anledningen till att det ibland 
är hög ljudnivå i denna klass beror på att barnen är stressade. 
 

5.1.6 Barnens sätt att hantera stress och deras förslag på åtgärder 
Alla utom Jim och Jakob vet vad de brukar göra när de känner sig stressade. Arvid berättade 
att han brukar säga till hemma när han är stressad, men att det inte är något som han inte gör i 
skolan. Eva brukar läsa för att lugna ner sig när hon är stressad och Karin lyssnar på lugn 
musik. Fem stycken brukar också tänka positiva eller lugnande tankar såsom: du kommer att 
hinna, det går bra eller säga till sig själv att ta det lugnt eller att inte stressa. Linus berättade 
att han brukar dricka vatten samtidigt som han tänker positiva tankar. Barnen tycker att dessa 
tankar oftast hjälper dem att bli lugnare, men inte alltid.  
 
 ”Ta det lugnt Lina, ta det lugnt Lina.”  
(Linas sätt att lugna ner sig när hon är stressad). 
  
Barnen tyckte att det var svårt att veta vad man kan göra åt stressen i skolan. Tre av barnen 
kom dock med några förslag. Karin tycker att läraren inte borde skynda på så mycket och att 
man borde ha mer tid på sig till vissa saker i skolan, t.ex. lunchen, arbetsschemat och att byta 
om efter badet. Hon tycker liksom Eva att man skulle börja skolan senare på morgonen för att 
man då skulle orka arbeta bättre. Eva uttrycker det så här: ”Man borde börja skolan senare 
för jag är så trött på morgonen och får så lite gjort då.” Arvid tycker att man skulle kunna 
dela upp klasserna för att minska stressen. Han menade att man genom att ha mindre klasser 
skulle få bättre arbetsro, men han tycker inte att läraren skulle få bestämma hur man skulle 
dela upp klassen utan det ville han bestämma själv. För att sänka ljudnivån tycker Linus att 
man kan lyfta istället för att dra stolar. 
 
Deldiskussion:  
Man kan se att sex av åtta barn är medvetna om vad de själva kan göra för att lugna ner sig 
när de är stressade. De andra två visste inte vad de brukar göra när de kände sig stressade 
eftersom de inte kunde specificera i vilka situationer de blev stressade. Dessa två hade överlag 
svårt att sätta ord på sina känslor och svarade ofta ”jag vet inte” och ”det är svårt att förklara”.  
 
Att endast tre av åtta barn hade förslag på vad man kan göra åt stressen i skolan tycker vi är 
förståeligt eftersom frågan är svår och abstrakt.   
 

                                                 
93 Währborg, (2002). 
94 Fagerström. 
95 Lärarförbundet – TCO.  
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6. Slutdiskussion 
Våra intervjuer har lett till att vi har fått kunskap om vad några olika barn har för uppfattning 
av stress. Liksom exempelvis Ylva Ellneby påpekar upptäckte vi i våra intervjuer att 
orsakerna till och konsekvenserna av stress är individuella.96 Detta innebär att våra slutsatser 
är dragna utifrån just dessa åtta barns syn på stress och stressituationer i skolan. Vi är 
medvetna om att vi troligtvis skulle ha fått ett annorlunda resultat om det hade varit åtta andra 
barn i en annan klass. Att intervjua åtta elever är ingen stor undersökning, men med tanke på 
att vi ville se några barns syn på stress känner vi att vi har uppnått vårt syfte. Eftersom vi inte 
har valt en kvantitativ undersökning med stor mängd går det inte att utläsa något generellt ur 
vår undersökning. Vi har trots detta försökt se om det finns likheter och skillnader i barnens 
svar för att lättare kunna se vad vi kan göra för att förebygga och minska stress för barnen i 
skolan. 
 
En del i vårt syfte med detta arbete är att se vad som stressar barn i skolan utifrån 
infallsvinklarna sociala relationer, schemaläggning, lektionsupplägg och fysisk miljö. 
Eftersom vi har delat in resultatet i just dessa rubriker och diskuterat dem under varje 
deldiskussion har vi valt att här sammanföra dessa fyra teman och lyfta fram de viktigaste 
slutsatserna.  
 
En av våra frågeställningar handlar om hur barn uppfattar stress och dessa barns allmänna syn 
på stress är att man har bråttom eller har mycket att göra. Detta överensstämmer med deras 
egna upplevelser av stress eftersom de i intervjuerna gav uttryck för att de ofta fick skynda sig 
för att hinna klart saker. Det visar att det framförallt är tids- och prestationsstress som barnen 
känner. Vi upptäckte även en viss social stress, men den framkom inte i lika stor utsträckning 
under intervjuerna. De mest framträdande anledningarna till att barnen upplever stress i 
skolan är: tankar på och inför olika situationer, störande ljud och ämnesundervisning. 
Eftersom det är barnens stress som vi vill motverka tycker vi att det självklart måste vara 
deras känslor och upplevelser av vad som är stressande som bör vara utgångspunkt när man 
vill minska och förebygga stress i skolan. Har barnen egna förslag på åtgärder bör man börja 
med att försöka tillgodose dessa. De barn vi intervjuade hade några förslag på vad man kan 
göra för att minska stress utifrån vad de tyckte var stressande och vi ska försöka se vad man i 
skolan kan göra för att förverkliga dessa idéer. 
 
Att tankarna på olika situationer kan vara mer stressande än själva situationen i sig97 gav 
barnen flera gånger uttryck för. Det kunde vara när de skulle läsa eller berätta något högt inför 
andra, när de var rädda att komma för sent och när de oroade sig för vad läraren skulle tycka. 
Dels leder det till prestationsstress när barnen inte kan eller vågar göra något och dels till 
tidsstress när de är tvungna att skynda sig för att komma tid. Social stress kan uppkomma när 
barnen oroar sig för vad t.ex. deras lärare tycker och tänker. Sådana eller liknande situationer 
hanterade några av barnen genom att tänka positiva och lugnande tankar. Detta är verktyg 
som vi tycker att alla barn borde få en chans att utveckla. För att hjälpa barnen att utveckla 
tekniker för och ge dem verktyg för att hantera stress är det viktigt att prata om och diskutera 
stress i skolan. Då får de även en chans att ge tips till varandra om vad man kan göra när man 
känner sig stressad. Genom att prata om känslor och upplevelser av stress blir det 
förhoppningsvis en mer öppen atmosfär och därigenom lättare för barnen att våga berätta om 
det är något som är jobbigt. Vi vill inte att det ska vara så som Arvid berättade att han kan 
säga till hemma men inte i skolan när han känner sig stressad. För att barnen ska veta vad som 

                                                 
96 Ellneby. 
97 Währborg, (2002). 
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gör att de blir stressade är det viktigt att de först blir medvetna om sina känslor och lär sig 
sätta ord på dessa. Detta är något som man enligt litteratur kan åstadkomma genom att arbeta 
med EQ i skolan. EQ bidrar även till andra positiva effekter såsom att utveckla empati, social 
kompetens etc.98 
 
Barnen vi intervjuade tycker att ljud är jobbigt och störande. Det leder till prestationsstress i 
och med att de inte kan koncentrera sig och därmed inte hinner lika mycket som de annars 
skulle ha gjort. Precis som Peter Währborg beskriver kan konsekvenserna av hög ljudnivå bli 
uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter.99 Ett av barnens förslag för att minska 
ljudnivån i skolan är att man kan lyfta stolarna istället för att dra dem. Arbetsmiljöverket 
föreslår även att man kan ha möbeltassar och mjuka mellanlägg mellan olika ytor för att 
minska ljud. Något annat som kan bidra till bättre ljudnivå och atmosfär är möblering i matsal 
eller klassrum. Möbleringen kan bidra till att ljudet sprids på ett behagligare sätt.100 
Placeringen av möbler är även viktigt för arbetsron, vilket är något som vi har sett i vår 
undersökning. Hög ljudnivå i skolan förorsakas även av prat och surr, vilket något de barn vi 
intervjuade påpekade. De verkade i stor utsträckning anse att det var lärarens ansvar att se till 
att de som pratade mycket blev tysta. Vi håller med om detta, men vi tycker även att läraren 
har ett ansvar att hjälpa barnen att se sin egen del i det hela. Även här kan det vara användbart 
att arbeta med EQ. Genom att barnen utvecklar empati kan de lättare förstå att när de själva 
pratar stör de dem som vill ha det tyst och lugnt för att kunna arbeta bra. 
 
En märkbar orsak till att barn idag känner tidsstress i skolan är att dagen är uppstyckad i olika 
ämnen. 101 Detta gav de barn vi intervjuade uttryck för när de sa att de många gånger inte 
hinner klart det de håller på med innan lektionen är slut. Många säger att de måste skynda sig 
för att hinna och att de ofta inte hinner det de vill vilket kan leda till prestationsstress. Detta 
var ofta när det arbetade med arbetsschemat och vi tror att det kan bero på att det inte var 
individualiserat, tiden var inte anpassad för varje enskild elev. Precis som de skriver i 
regeringens proposition Hälsa, lärande och trygghet är det viktigt för både välbefinnandet och 
hälsan att man kan påverka sin lärosituation genom att t.ex. få vara med och bestämma om 
hur och vad man ska lära sig. För vissa barn passar upplägget med ämnesundervisning, där det 
är bestämt när och hur länge eleverna ska arbeta med ett ämne. Medan för andra kanske det 
skulle vara gynnsammare att t.ex. läsa ämnen mer intensivt under vissa perioder, med chans 
till långa arbetspass och själva få besluta när de vill ta en liten paus. Barnen måste få tid att 
tänka och känna att de inte behöver skynda sig hela tiden. Vi tycker att man som lärare måste 
ta hänsyn till att alla lär sig på olika sätt och borde ha rätt till att lära sig på det sätt som 
fungerar bäst för dem. Vad barnen tycker och tänker om sin inlärning är också något man 
måste ta i beaktande när man organiserar sin undervisning. 
 
Precis som vi tog upp i bakgrunden är tiden i skolan väldigt reglerad vilket inte alltid gynnar 
alla elever.102 Det var t.ex. två barn som vi intervjuade som ville börja skoldagen senare för att 
de då skulle vara piggare och därmed orka arbeta bättre. Detta är både förståeligt och vettigt, 
men det är dock svårt för en enskild lärare att genomföra en sådan förändring. Detsamma 
gäller förslaget om att dela upp klassen till två klasser. Grupptimmar är något som skulle vara 
ett alternativ till detta och som är positivt både för lärare och för elever eftersom vi tror att 
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99 Währborg, (2002). 
100 Marie Norell, Arbetsmiljöverket, [www], (2004), hämtad 050104, 
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101 Westlund. 
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mindre grupper skulle innebära en lägre ljudnivå och mer tid för läraren att finnas till för varje 
enskilt barn. Detta går dock inte alltid att genomföra p.g.a. brist på resurser. 
 
Vår undersökning visade vilken stor roll läraren kan spela i barnens upplevelser av stress och 
oro i skolan. Barnen vi intervjuade var rädda för vad läraren skulle tycka och tänka. Många 
tyckte att läraren var för sträng. Det har alltså av läraren, medvetet eller omedvetet, skapats ett 
klimat i klassen som gör att barnen känner stress p.g.a. läraren. Som lärare måste man vara 
medveten att man med sitt handlande påverkar barnen, både på gott och ont. Vi tycker det är 
en viktig uppgift att skapa ett klassrumsklimat som är öppet och tillåtande. Självklart ska man 
som lärare då det krävs säga ifrån. Man kan dock handskas med händelser på olika sätt, 
istället för att bli arg alla gånger kan man försöka att resonera med eleverna. 
 
Barnen har egna knep för att lugna ner sig när de är stressade som de berättade om. Förutom 
att tänka positiva och lugnande tankar nämnde barnen att läsa och lyssna på musik. Många 
klasser har läsning inlagt på schemat, både högläsning och tyst läsning och detta är något som 
vi tror är viktiga avstressande stunder som man ska sätta stort värde på i undervisningen. 
Enligt boken Mozarteffekten – musikens oanade krafter är musik något som inte bara är 
avslappnande och avstressande utan klassisk musik kan även bidra till bl.a. bättre 
koncentrationsförmåga.103 Att under vissa lektioner ha lugn musik i bakgrunden kan alltså 
vara ett sätt att motverka stress i skolan. Man måste dock tänka på att barn lär på olika sätt 
och vissa kan tvärtom tycka att det är stressande att lyssna på musik. Har man tillgång till 
grupprum skulle man kunna ha musik i ett rum och låta de som vill jobba där. Ett alternativ 
till att ha musik på lektionerna är att ha avslappning till musik inlagt på schemat. Enligt 
forskning kan regelbunden avslappning leda till att sänka stressnivån hos barn.104 Som vi har 
tagit upp i bakgrunden finns det många avslappningsövningar tänkta för barn som man kan 
använda sig av.105  
 
Vissa stressförebyggande åtgärder som vi tagit del av i litteraturen har vi inte fått fram något 
om i vårt resultat. Detta p.g.a. att klassen vi gjorde intervjuerna i inte arbetade aktivt med 
dessa. Vi tror bl.a. att regelbunden massage skulle vara bra att arbeta med i skolan för att 
skapa ett större lugn och minska stress hos barn. Detta i och med att man bl.a. genom att ge 
och få massage utsöndrar oxytocin, ett ”lugn och ro-hormon”.106 Uteundervisning tror vi är ett 
bra sätt att motverka den stress som uppkommer mycket p.g.a. inomhusundervisning: man 
slipper trånga utrymmen, barnen får möjlighet att röra sig fritt på ett naturligt sätt och 
undervisningen går att variera på många olika sätt.107 
 
Vi har skrivit det här arbetet för att vi som blivande lärare tycker att vi har ett ansvar för att 
våra elever ska må bra. Negativ stress är något som idag påverkar barn i skolan i stor 
utsträckning och gör att de inte mår bra. Vi tror att man genom att skaffa sig mer kunskap om 
detta aktuella ämne kan genomföra positiva förändringar och en mer genomtänkt 
undervisning, vilket kan leda till att minska den negativa stressen i skolan.  
 
Att utsättas för negativ stress är något som kan ta sig uttryck på många olika sätt, bl.a. i 
koncentrationssvårigheter. Vi hoppas därför att det kommer att göras mer forskning kring hur 
stress påverkar inlärning och koncentration och även att det kommer att forskas kring hur 
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skolan kan bli en mindre stressfylld plats. Stress är emellertid något som inte bara finns i 
skolan utan även i samhället i stort. Det är därför viktigt att ta reda på vad just de barn man 
har i sin närhet tycker är stressande och detta är något som vi tycker inte bara lärare bör ta sig 
tid att göra utan även föräldrar och andra vuxna med barn runt omkring sig. 
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