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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att synliggöra eventuella tecken på stress hos barn i förskolan 

och om det i så fall kan finnas skillnader mellan fleravdelningsförskolor och mindre förskolor. 

Vidare är syftet att undersöka om förskollärare upplever skillnader i barns stressnivåer 

beroende på miljön som barnen vistas i, och hur de upplever och bemöter detta i sin praktik. 

Genom en jämförande fallstudie undersöks en fleravdelningsförskola samt en 

enavdelningsförskola. Datainsamlingen har skett genom observationer på barns beteende och 

rörelsemönster i den fysiska miljön både inomhus och utomhus samt intervjuer med två 

förskollärare. Resultatet visar att barngruppens storlek, pedagogernas förhållningssätt samt 

den fysiska förskolemiljön har betydelse för om barnen visar tecken på stress. Barnen på 

fleravdelningsförskolan uppvisar fler tecken på stress både inomhus samt utomhus än vad 

barnen på enavdelningsförskolan gjorde. Pedagogen på fleravdelningsförskolan uttrycker 

större missnöje över organisatoriska problem och förskolans utformning och upplever fler 

tecken på stress hos barnen. Pedagogen på enavdelningsförskolan är mer tillfreds med 

miljöerna och arbetssättet och upplever inte så många tecken på stress hos barnen. Studien 

visar även att pedagogernas förhållningssätt är av betydelse för hur många tecken på stress 

som barnen uppvisar. Denna studie kan användas av pedagoger inom förskolans verksamhet 

för att uppmärksamma och öka medvetenheten om tecken på stress hos barn. Den kan även 

öka medvetenheten kring problematiken barns stress när fleravdelningsförskolor planeras. 
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Inledning 

Ylva Ellneby är författare, förskollärare samt tal- och specialpedagog. Hon har mångårig 

erfarenhet av att möta barn i behov av stöd och hon uttrycker att “Barn och stress hör inte 

ihop” (Ellneby, 2008). Hon beskriver att hon i sin yrkesroll möter fler och fler barn som är 

stressade och att vissa till och med kan uppvisa symptom på utbrändhet.   

Eftersom att allt fler barn är stressade idag är det intressant för oss som pedagoger i förskolan 

att vara medvetna om hur man kan bemöta stress hos barn. Barngrupperna blir större 

samtidigt som det råder en skriande brist på personal på förskolorna över hela landet. Ellneby 

(2008) beskriver att ett barn kan umgås med många olika vuxna och kanske upp till tjugo 

andra barn på sin avdelning. Hon tillägger dessutom att personalen turas om med öppning och 

stängning, samt att det ofta är många olika vikarier som passerar. Ellneby menar att om de 

vuxna ofta byts ut så kan barnen till sist sluta knyta an till dem eftersom de har lärt sig att 

vuxna ändå alltid försvinner. Enligt Pramling (i Ellneby, 2008) mår barn bättre om 

barngrupperna är mindre.  

Många kommuner har de senaste åren satsat på att bygga nya stora fleravdelningsförskolor 

och fler stora förskolor är på gång. Under studietiden ställdes vi inför det faktum att 

förskolorna där våra egna barn gick förändrades. De behövde flytta från förskolor med få 

avdelningar till förskolor med flera avdelningar. De stora husen med flera avdelningar innebär 

många möten för barnen och vi började fundera på hur det kunde påverka dem. Hur går de 

nya stora förskolorna ihop med förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) där det står att 

verksamheten ska vara trygg och lärorik men också erbjuda omvårdnad, omsorg och vila? 

Med de funderingarna så växte vårt intresse för vad skillnaden mellan de äldre, mindre 

förskolorna och de nya, större förskolorna innebär för barnen. Vi har båda under vår 

verksamhetsförlagda utbildning besökt olika förskolor, där vi sett tecken på stress hos barn. 

Ljudnivåerna har varit höga, barnen har haft svårt att varva ner och pedagogerna har varit 

missnöjda med brist på vikarier och instabiliteten det medför för personalen och barngruppen, 

allt i likhet med vad Ellneby (2008) beskriver.  

Syfte 

Syftet med den här studien är att synliggöra eventuella tecken på stress hos barn i förskolan 

och om det i så fall är några skillnader mellan fleravdelningsförskolor och mindre förskolor. 

Vidare är syftet att undersöka om förskollärare upplever några skillnader i barns stressnivåer 

beroende på miljön som barnen vistas i, och hur de upplever och bemöter detta i sin praktik.   

Frågeställningar 
1. Vilka tecken på stress kan barn uppvisa på en fleravdelningsförskola respektive en mindre 

förskola?  

2. Hur uppmärksammar förskollärare symtom på stress hos barn? 

3. Hur ser förskollärare på utformningen av ute- och innemiljön på förskolan och dess relation 

till återhämtning respektive stress hos barn. 
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Bakgrund 

Begrepp 

I den här studien används begrepp som utomhusmiljö, inomhusmiljö, förskollärare, stress, 

mindre förskola och fleravdelningsförskola. Utomhusmiljö är i det här fallet hur förskolans 

gård ser ut och vilka områden som barnen har tillgång till, samt vilka saker som finns där. 

Med inomhusmiljö menar vi hur avdelningarna på förskolan ser ut inomhus, med tanke på 

storlek, antal rum och möblering. Förskollärare är personal som är verksam i förskolan och 

har förskollärarexamen. Med stress avser vi med utgångspunkt från bland annat Ellneby 

(2008), Broström, Herring och Nellemann Nielsen (2015) och Broberg, Hagström och 

Broberg (2012) de fysiska och psykiska symptom som barn kan uppvisa, till exempel 

passivitet, rastlöshet och ont i magen eller huvudet. En mindre förskola består av en, två eller 

tre avdelningar. En fleravdelningsförskola är en förskola som har fyra avdelningar eller fler. 

Förskolans utveckling 

På de flesta platser i Sverige råder det idag brist på förskolor med lediga platser, och köerna är 

långa. En av städerna där det byggs för fullt för att rymma alla barn är Malmö. Under 2016 

och 2017 har de byggt och planerar att bygga 19 nya förskolor som alla rymmer i snitt hundra 

barn per förskola (Förskoleförvaltningen, Malmö Stad). I Hallands kommun har de satt upp 

ett mål att inga nya förskolor ska byggas med mindre än fyra avdelningar (Persson, 2015). 

Skellefteå kommun bygger förskolor i en aldrig tidigare omfattning, och har ett flertal större 

byggnationer på gång (Barn och grundskolenämnden, Skellefteå Kommun, 2015). Trenden 

som nu verkar råda för utformningen av nya förskolor är att det är stora förskolor som byggs 

med flera avdelningar i varje. Argumenten för detta verkar genomgående, för alla kommuner 

som här har nämnts, främst vara ekonomiska men också att fler förskollärare i samma hus 

skulle leda till vinster i form av kompetens och kvalitet. 

Vad är stress? 

Ellneby (2008) beskriver att stress är det engelska ordet för spänning eller tryck. Ordet har 

inom medicinen och psykologin använts för att beskriva de anpassningar som kroppens 

organsystem gör när vi blir utsatta för psykiska och fysiska påfrestningar. Hon beskriver att 

denna reaktion visar sig genom att pulsen ökar, vår andning blir snabbare, magen och tarmen 

upphör med matsmältningen och blodtrycket stiger. Vi blir mer skärpta och kroppen aktiverar 

stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol för att öka energireserven ännu mer. 

Assandi och Skansén (2000) förklarar att detta var nödvändigt förr när människor behövde fly 

för sin överlevnads skull. Det är därför stress kan ställa till med en del bekymmer för den 

moderna människan, då våra kroppar fortfarande reagerar med att förbereda sig för flykt, men 

det är sällan vi behöver fly för livet idag. Ellneby (2008) beskriver att stress ändå är en del av 

vår vardag. Den är dock mer psykisk än fysisk och vi kommer att stöta på den i våra relationer 

med barn, föräldrar, skola och arbete. Det är när vi utsätts för flera olika stressfaktorer, så 

kallade “stressorer”, samtidigt som det kan bli för mycket för oss att hantera.  

Assandi och Skansén (2000) talar om två olika typer av stress, positiv och negativ stress. Med 

positiv stress menas att kroppens förberedelser kan hjälpa oss att bli extra skärpta inför en 

utmaning som vi ställs inför. Den positiva stressen hjälper oss att prestera bättre. Författarna 
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poängterar däremot vikten av att låta kroppen vila ifrån stressen ibland, annars riskerar även 

den positiva stressen att förvandlas till negativ stress. När du är stressad och har en känsla av 

att vara exempelvis otillräcklig har stressen förvandlats till någonting negativt för dig. Om du 

inte låter kroppen vila kan det även gå så långt att stressen leder till depression (Assandi & 

Skansén, 2000). 

Tecken på stress hos barn 
Det finns många olika faktorer som kan påverka barns stressnivåer. Det kan till exempel vara 

skilsmässa, nya syskon, nytt boende eller för många fritidsaktiviteter (Ellneby, 2008). Som 

pedagog måste man vara medveten om dessa olika faktorer och ta dem i beaktande när det 

finns misstanke om att ett barn är stressat. I vårt arbete har vi dock valt att fokusera på vilka 

stressfaktorer som kan finnas i förskolans verksamhet. 

Broström, Herring och Nellemann Nielsen (2015) tar upp svårigheten med att peka på en 

utlösande faktor som orsakar stress hos barn, eftersom att alla barn har olika stresstålighet. De 

nämner olika tänkbara orsaker som var för sig eller tillsammans kan leda till att små barn blir 

stressade på förskolan. Det kan vara allt ifrån att barnen utsätts för stora fysiska och psykiska 

krav till att deras grundläggande behov inte blir tillfredsställda. Ytterligare en orsak som kan 

leda till att barnen blir stressade är om förskolan är ombytlig och instabil. Ellneby (2008) tar 

upp att ett flertal positiva händelser som infaller samtidigt i barnets liv kan också skapa stress. 

Detta kan till exempel vara att familjen flyttar till ett nytt hus samtidigt som barnet får syskon 

och är förväntansfull inför ett kalas. 

För att upptäcka stress hos barn finns det ett flertal tecken som pedagoger bör 

uppmärksamma. Ett av de vanligaste tecknen på stress är enligt Broström, Herring och 

Nellemann Nielsen (2015) beteendeförändringar hos barnen.  Om ett barn går från att vara 

utåtriktat till att börja dra sig undan, börjar visa tecken på koncentrationssvårigheter och 

kanske inte längre kan sitta stilla på samlingarna kan det vara tecken på att barnet är stressat. 

Enligt Kurtén (2015) får barn ofta huvudvärk eller ont i magen vid stress. Detta är även enligt 

Broström m.fl. (2015) det mest klassiska symptomet på stress, men de tillägger också att det 

är vanligt med problem med avföring samt att även andra grundläggande fysiologiska behov 

så som sömn kan förändras. När barn får en förhöjd aktivitetsnivå vid stress kan det innebära 

att det blir svårt att komma till ro och somna. Ett stressat barn kan uppleva måltiderna som 

problematiska och hellre ägna sig åt annat än att äta. Vidare menar Broström m.fl. (2015) att 

långvarig stress kan förändra barns immunsystem vilket leder till att barnen oftare får 

långvariga infektioner.  

 

Hos BRIS kan vi också läsa om tecken på stress och de tar upp att oro, ilska, irritation, 

oförmåga till koncentration, nervositet, huvudvärk och magont är vanliga tecken som vi kan 

se hos barn. Detta tar även Ellneby (2008) upp och hon tillägger även trötthet, stamning, 

tandgnissling, sömnlöshet, hyperaktivitet, ideliga toabesök och mardrömmar. Hon betonar 

dock att inget av dessa tecken behöver betyda att barnet är stressat, men om flera tecken 

uppvisas samtidigt så kan det vara så att barnet behöver hjälp.  
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Hos barn kan flyktreaktionen visa sig genom riktig eller inbillad sjukdom, passivitet eller 

apatiskt beteende, men även aggression, fysiskt våld, verbalt våld och destruktivitet (Ellneby, 

2008). Våldet kan visa sig genom att barnet klöser, sparkar eller nyper andra barn, drar dem i 

håret, slår till dem eller tar deras leksaker. Hon menar att barn som inte är stressade är 

lyckliga och harmoniska och oftast är sociala och leker, medan stressade barn är frustrerade 

och är de som går till angrepp. 

Ett annat tecken på stress hos barn är enligt Broberg, Hagström och Broberg (2012) att de är 

kontaktsökande. Om barnen av någon anledning inte känner sig trygga så har de ett behov av 

att vara nära pedagogerna, vilket gör att de söker sig till pedagogerna i närheten. Detta 

kontaktsökande kan uppfattas som att barnen är klängiga och beteendet kan ofta avvisas 

genom att pedagogerna försöker uppmuntra barnen till egna aktiviteter. Broberg m.fl. (2012) 

menar vidare att detta leder till att barnen går omkring med ett anknytningssystem som 

ständigt är påslaget när de istället behöver hjälp med att sätta systemet i viloläge. 

Orsaker till stress på förskolan 

Barngruppens storlek 

Hur stor en lämplig barngrupp bör vara är svårt att definiera; enligt både Skolverket (2016b) 

och Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) är det flera faktorer man bör ta 

hänsyn till. Bland annat så bör barngruppens storlek anpassas efter kön, ålder, 

socioekonomisk bakgrund, barns behov av särskilt stöd samt vilka gruppindelningar som görs 

under dagen. Vad som anses som en lagom stor grupp varierar därför mellan avdelningar och 

förskolor. Den fysiska miljön spelar också in. Vidare kan vi Skolverkets rapport (2016b) läsa 

att den enskilt viktigaste faktorn för barns välmående, lärande och utveckling är arbetslagets 

utbildning och kompetens (Skolverket, 2016b). Fortsättningsvis tar rapporten upp att när 

förskollärare talar om ett stort antal barn i gruppen så bygger det på en upplevelse och en 

bedömning av att gruppen är för stor. När förskolläraren upplever att den inte längre kan se 

eller möta barnens individuella behov så är gränsen nådd för antalet barn i gruppen. Fler barn 

i gruppen ger också fler barn i de mindre indelade grupperna, vilket gör det svårt för 

personalen att bekräfta varje barn. Skolverket (2016b) påpekar också att när det blir mindre 

tid för det enskilda barnet på grund av antalet barn i barngruppen, så påverkas barns 

välbefinnande. Det råder dessutom brist på utbildade förskollärare och de yngre barnen i 

förskolan blir allt fler, vilket påtalas både av Skolverket (2016b) och Williams m.fl. (2016). 

Fortsättningsvis beskrivs i Skolverket (2016b) att möjligheter för barn att få uppmuntran och 

bli lyssnade på ökar när antalet barn per vuxen minskar. Rapporten visar att de vuxna 

interagerade mer med barnen när det var färre barn i gruppen. Barnen kunde då uttrycka sig 

mer, de blev mer samarbetsvilliga och deras kommunikation blev bättre. Yngre barn 

tillbringar idag många timmar på förskolan och träffar där många barn och vuxna. Detta är 

något som kan ha ett samband med relations- och anknytningsproblem. Stora barngrupper 

påverkar också stressnivåerna hos barn, men här påverkar även barnens ålder och antalet 

vuxna i gruppen. De yngre barnen är också de som har mest att vinna på att vara i mindre 

barngrupper, eftersom det ger bättre samspel och kommunikation mellan förskollärare och 

barn (Skolverket, 2016b, Williams m.fl., 2016). 



5 
 

Ingen av studierna som Skolverket (2016b) hänvisar till tar upp fördelar med stora 

barngrupper utan all forskning ger istället stöd för mindre grupper i förskolan. Vidare 

beskriver de att stora barngrupper ger barnen många relationer att förhålla sig till, då större 

grupper också oftast innebär fler vuxna, vilket leder till att barnen har fler personer att knyta 

an till. Om personalen ofta byts ut kan relationerna bli både instabila och oförutsägbara. 

Barnen vet inte vem som möter dem på morgonen eller vilka de kommer att träffa under 

dagen vilket kan leda till otrygghet. Detta kan vi även läsa i Ellneby (2008) som beskriver att 

barnen till sist kan sluta knyta an till vuxna om en förskola ofta byter personal och deras 

förtroendeperson gång på gång försvinner. Risken blir att de undviker att fästa sig vid någon, 

eftersom de lär sig att människor är utbytbara, och det kan orsaka stress hos barnen. 

Buller och hög ljudnivå 

Stress och hög ljudnivå och anknytningsproblem står i förhållande till stora barngrupper, 

enligt Skolverket (2016b). Vidare tar de upp studier från Nederländerna som visar att 

stressnivån hos barn ökade om det var fler än 15 barn i gruppen. Ljudnivåerna blir då oftast 

högre och det kan vara problem att genomföra rutinsituationer och planerade aktiviteter. 

Nivåerna var högre ju yngre barnen var och de ökade också om det var fler än fyra vuxna som 

ledde gruppen. Den främsta bullerkällan är barnens röster och framförallt är det när många av 

barnen är samlade på samma ställe som det blir en stressfaktor. Men det är skillnad på ljud 

och ljud. Ellneby (2008) tar upp att det finns både positiva och negativa ljud. Barn avger 

positiva och glädjefyllda ljud i sina lekar och när de ger uttryck för känslor, medan negativa 

ljud är de ljud som kan komma från konflikter och när det måste konkurrera om utrymme och 

uppmärksamhet och hon uppger att barns klagomål om buller blir allt fler. I Skolverket 

(2016b) kan vi läsa att barnens sätt att hantera denna stress visar sig ofta genom att de hittar 

gömställen att vara på, håller för öronen eller pratar med de vuxna för att få hjälp. Ellneby 

(2008) tar dock upp att det är normalt att vara högljudd när man är barn och menar vidare att 

vi kan dämpa barns känslomässiga utveckling om vi dämpar deras lek. Barnets utveckling 

påverkas positivt av varierande hörselintryck och ljud ger rika sinnesupplevelser. Takt, rytm 

och ljudnivåklimax brukar vara populärt hos barn men det senare är dock inte lika uppskattat 

av vuxna (Ellneby, 2008). 

Den fysiska miljön 

Skolverket (2016b) tar upp att den fysiska miljön är av stor betydelse för barns lek, aktivitet, 

avslappning och samspel. Dock är flera förskolor byggda för mindre barngrupper än vad vi 

har idag. Fortsättningsvis är rummets storlek är avgörande för hur många som kan vara där, 

samt vilka aktiviteter som kan passa. Rummet kan antingen möjliggöra eller hindra lek, 

rörelse eller avskildhet. Om golvytan är tillräcklig, och vilket material som finns tillgängligt 

påverkar barns välmående och detta påverkas i sin tur av hur stora barngrupperna är. Barn ska 

ha möjlighet att välja vad de vill leka, med vem och med vilka leksaker. De ska också kunna 

hitta platser för vila och avskildhet (Skolverket, 2016b). 

Björklid (2005) menar att miljöns utformning ska ge barnen möjlighet att vara ifred och 

samtidigt ska det finnas utrymme för bullrig lek och lek i olika stora grupper. En miljö som är 

trång kan skapa tillfällen för barn att lära sig om hänsyn men det kan samtidigt vara en faktor 

som skapar konflikter. Trängsel innebär stress och att ständigt behöva sätta sina egna behov åt 
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sidan för att ta hänsyn till andra är inte bra. Ellneby (2008) tar upp en liknande problematik 

och beskriver att det är påfrestande att dela utrymme med andra och att detta kan leda till 

aggressivitet. Hon menar också att alla som arbetar i förskolan har erfarenhet av att det blir 

lugnare när barnen delas in i mindre grupper. 

I sin sammanställning tar Björklid (2005) upp vissa krav på de fysiska utrymmena i förskolan. 

Dessa är bland annat att barnen ska kunna leka ostört med så få avbrott som möjligt, de ska 

kunna klara det mesta själva utan att behöva be om hjälp, de ska kunna möblera om och 

anpassa rummen till sin lek, både inomhus och utomhus, och rummen ska även erbjuda 

möjlighet för grovmotoriska aktiviteter. de Jong (i Riddersporre & Persson, 2010) beskriver 

att genom att ställa möbler på strategiska platser och stänga dörrar kan man själv skapa ytor 

som känns lugnare och mer avskilda. Vidare berättar Björklid (2005) att miljön sänder ett 

budskap om vad som kan ske i verksamheten och därför ska miljön vara utformad så att barns 

lärande underlättas, stimuleras och utmanas.  

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) beskriver att: “Förskolan ska erbjuda barnen en trygg 

miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att 

utforska omvärlden “(Skolverket, 2016a, s. 6). Vidare tar förskolans läroplan upp att 

verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet, både inomhus 

och utomhus samt att verksamheten ska erbjuda en väl avvägd dygnsrytm och miljö. Vila och 

andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt (Skolverket, 2016a). 

Ellneby (2011) problematiserar vad vi menar med en bra förskolemiljö. Hon tar upp en rad 

olika faktorer som spelar roll så som hur förskolan är utformad och om den är inredd på ett för 

barn och vuxna tilltalande sätt. Vidare menar Ellneby att en miljö där vuxna trivs, där trivs 

ofta barnen också. Men att det är viktigt att man som pedagog tänker på att inte utforma 

miljön på förskolan för perfekt, utan att det finns utrymme för barnens kreativitet och fantasi 

att flöda fritt och förändra rummen efter leken, vilket enligt Ellneby kan inverka positivt på 

barns stressnivåer. 

Att motverka stress 
Det är viktigt att fokusera på vad ett barn mår bra av, istället för att tänka på vad det är som 

gör att barnet mår dåligt menar Ellneby (2008). Hon anser att ohälsa kan bero på “för lite av 

det goda” och att vi istället får ge barnen verktyg att hantera den stress som finns i samhället 

och hör livet till. Man kan se det som att vi ska försöka minska det som väger tungt eller öka 

på det som lindrar, för att skapa balans. Samtidigt säger hon att det är vi vuxna som är 

ansvariga för barns mående och att vi ska “undanröja så många stressfaktorer som möjligt” 

samt att ge dem redskap för att klara av den stress som de ändå möter och lära dem att koppla 

av.  

 

Ellneby (2011) menar att det inte är möjligt att reducera all stress för barn, och att det inte 

skulle bidra med något positivt då det även kan innebära att plocka bort barnens drivkraft för 

att utvecklas. Ellneby fortsätter med att det viktigaste en kan göra för att motverka att barnen 

ska uppleva negativ stress är att ge barnen verktyg till att stressa av och hitta en balans mellan 

vila och aktivitet. Ett verktyg kan vara massage. Enligt Ellneby (2008) har vår ökade kunskap 
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om lugn och ro-hormonet oxytocin som utsöndras i kroppen vid beröring gjort att det blivit 

mer populärt med massage i förskolan. Barnen blir lugnare, det blir mindre konflikter och de 

får lättare att koncentrera sig. Nyholm (1998) har sett att i barngrupper på förskolor där de 

infört massage har barnen förändrats till det positiva. De somnar lättare, aktivitetsnivån 

sjunker då barnen får mer ro och barn som inte tidigare har kunnat sitta stilla vid samlingar 

kan efter regelbunden beröring frivilligt sitta kvar. Nyholm menar att ljudnivån i barngrupper 

där det förekommer massage ofta sjunker i helhet, och att massagen även har en positiv 

inverkan på relationen mellan pedagoger och barn. Vidare poängterar hon att det är av vikt att 

aldrig tvinga på ett barn beröring, och att barnens vilja måste respekteras (Nyholm, 1998). 

 

Andra sätt att motverka stress hos barnen är enligt Ellneby (2008) att sänka ljudnivån, ge dem 

tid att leka ostört samt att stimulera barnen till att på olika vis uttrycka sina känslor. Vidare tar 

hon upp att närhet, trygghet och kontakt är de största behoven för små barn, och behovet av 

kroppskontakt består hela livet. Beröring skapar trygghet och lugn, och barn blir mer 

självständiga ju mer närhet och beröring det får (Ellneby, 2008). 

 

Ellneby (2008) påpekar också att det är viktigt att vistas utomhus i naturmiljö. Detta styrks 

även av Söderström (2011) som tar upp hur fysisk aktivitet och vistelse utomhus kan få 

människan att fokusera lättare och förbättra koncentrationen. Barn med hyperaktivitet, 

koncentrationssvårigheter och impulsivitet som leker utomhus i naturmiljö uppvisar enligt 

studier färre symptom och symptomen minskade desto mer barnen vistades utomhus. 

(Söderström, 2011). 

 

Skolverket (2016b) beskriver att för de yngsta barnens välmående är nära sociala relationer 

med andra barn samt personalen viktigt. Personalen kan lättare se och ge respons till enskilda 

barn i situationer med få barn, enligt Skolverket (2016b). Det är också av vikt för barns 

välmående att de inte blir störda utan får tid och möjlighet att undersöka omgivningen i sin 

egen takt och efter egna förutsättningar. Vidare kan vi läsa att möjlighet till kroppskontakt, 

ögonkontakt, leende och uppmuntran ökar barns välmående (Skolverket, 2016b).  

Sammanfattning 

Stress är en kroppslig reaktion på krav, antingen psykiska eller fysiska (Assandi och Skansén, 

2000; BRIS; Broberg, Hagström och Broberg, 2012; Broström, Herring och Nellemann 

Nielsen, 2015; Ellneby, 2008; Kurtén, 2015). Hur stress visar sig hos barn är individuellt, men 

för de flesta så ökar pulsen och andningen när vi blir stressade. Andra tecken det är viktigt att 

vara uppmärksam på är att barn som är stressade kan försöka dra sig undan, bli aggressiva, ha 

svårt att komma till ro, få ont i magen, söka sig till pedagoger eller uppvisa andra 

beteendeförändringar. Orsaker till stress hos barn i förskolan kan vara barngruppens storlek, 

hög ljudnivå i lokalerna de vistas i samt den fysiska miljön på förskolan. För att motverka 

stress hos barn på förskolan kan minskade barngrupper, mycket utevistelse, beröring och nära 

sociala relationer med andra barn samt personalen vara av vikt. 
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Metod 

Med utgångspunkt i syftet och de frågeställningar som formulerats har denna studie en 

kvalitativ forskningsansats. Användningen av både intervjuer och observationer stärker en 

studies tillförlitlighet (Johansson & Svedner, 2010). En kvalitativ intervjus fördelar är enligt 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) att den är anpassningsbar, följdfrågor kan formuleras 

samt att svar kan fördjupas och klargöras. Vi har gjort en jämförande fallstudie där 

observationer och intervjuer ingår för att samla in data. Löfdahl m.fl. (2014) menar vidare att 

lyssna på en förskollärares berättelse är ett sätt att ta reda på dennes kunskaper, uppfattningar 

och erfarenheter av ett visst ämne, i detta examensarbete om stress hos barn. Detta är även i 

enlighet med Johansson och Svedner (2010) som beskriver att bra formulerade frågor kan 

locka fram relevant information från den som blir intervjuad. Vi genomförde två intervjuer 

med två olika förskollärare. 

 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) beskriver att en icke-deltagande observation innebär 

att man inte deltar utan står bredvid och observerar och Johansson & Svedner (2010) menar 

att observation är den mest givande metoden när det kommer till att observera människors 

beteende. Det finns enligt Löfdahl m.fl. (2014) två olika sätt att observera, ostrukturerad eller 

strukturerad. Till vårt syfte passade en blandning av de båda bäst, och det innebar att vi delvis 

hade ett protokoll (se bilaga 3) som vi kunnat bocka för när vi varit ute och observerat, en så 

kallad strukturerad observation. Vi antecknade även allt som hände under observationen som 

kunde tänkas vara relevant, en så kallad ostrukturerad observation (Löfdahl m.fl., 2014). Vi 

besökte två olika förskolor och observerade tre barn på varje förskola. 

Urval 

Vi kontaktade till en början ett tiotal olika förskolor via mail, både fleravdelningsförskolor 

och mindre förskolor, men fick endast något enstaka nekande svar, eller inget svar alls. Vi 

inriktade oss då på att via telefon kontakta olika förskolor där vi hade någon personlig kontakt 

sedan tidigare. Detta för att förhoppningsvis lättare få ett positivt besked om deltagande. Med 

tanke på vårt syfte valde vi två olika förskolor, en mindre förskola och en 

fleravdelningsförskola, som vi antog skulle ge olika svar på våra forskningsfrågor. Detta för 

att de antas kunna bidra med bra underlag för att studera våra frågor. Båda förskolorna vi 

kontaktade tackade ja och det var de förskolorna vi besökte. När vi bokat en tid för besök så 

skickade vi ut information via mail till förskolorna. I mailet ingick ett informationsbrev (se 

bilaga 1) där vi beskrev syftet med studien samt beskrev de forskningsetiska principerna. Vi 

bifogade även intervjufrågorna (se bilaga 2). Förskolorna valde själva ut vilken förskollärare 

som skulle vara med på vår intervju, och beslutet grundades på hur deras verksamhet såg ut 

och vem som hade möjlighet vid det aktuella tillfället. Förskollärarna gav samtycke till vårt 

besök som involverade intervju samt observationer av barn, med fokus på rörelsemönster, 

fysiska aktiviteter som till exempel cykling, lekar m.m. och ageranden i förskolans fysiska 

miljö. Barnen observerades inte för att analyseras på personnivå utan deltagandet var helt 

anonymt då varken namn eller kön skulle beskrivas. Barnen som vi observerade valdes ut 

slumpmässigt på den första förskolan. Vi hade i förväg bestämt att vi skulle titta på tre barn 

var, för att verkligen hinna se vad som hände. Barnen vi valde ut var tre och fyra år gamla. På 
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den andra förskolan valde vi ut barn i liknande ålder som på den första, för att resultatet skulle 

bli likvärdigt. Varje tillfälle för observation varade ca 30 minuter.  

Datainsamling 

Den första intervjun spelades in med hjälp av en diktafon och till den andra intervjun använde 

vi en surfplatta. Filerna fördes sedan över till en dator för att inte finnas tillgängliga för 

familjemedlemmar, då plattan ofta ligger tillgänglig för andra i hemmet. Vad gäller 

diktafonen så fördes även dessa filer över till en dator, innan diktafonen återlämnades till 

biblioteket där vi lånat den. Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet. Observationerna 

gjordes med hjälp av ett observationsprotokoll utformat som en tabell där vi delat upp tabellen 

i olika staplar som markerar olika tecken på stress (se bilaga 3). De tecken vi valde ut är en 

sammanställning av flera av de tecken vi nämnt i bakgrunden, och vi valde endast ut de 

tecken på stress som vi skulle kunna ha möjlighet att se i verksamheten vid vårt besök. Vid 

observationerna så studerade vi barngruppen i både inomhus- och utomhusmiljö under trettio 

minuter per observation, totalt en timme per förskola. Vi var dock på plats längre tid för att 

hinna vara i barngruppen en stund före observationerna började. Under observationerna var vi 

båda med och gjorde parallella observationer. Vi markerade de tecken på stress som vi såg 

och protokollen fördes sedan över till ett digitalt dokument som sparades i en dator.  

Analysmetod 

Intervjuerna analyserades genom tematisk innehållsanalys, detta i enlighet med Löfdahl m.fl. 

(2014). De beskriver att hitta teman i texterna handlar om att få syn på sådant som framstår 

som viktigt. Vi läste tillsammans vår insamlade data från intervjuerna flera gånger och hittade 

tre övergripande teman: barngruppens storlek, den fysiska miljöns betydelse samt pedagogers 

förhållningssätt, som blev utgångspunkt i vår vidare resultatanalys. Observationerna 

analyserades var för sig utifrån vilka tecken på stress hos barn vi sett på de olika förskolorna, 

både inomhus och utomhus, för att sedan jämföras och sammanställas. Vi hade i förväg 

bestämt att vi skulle titta på tre barn vardera i liknande ålder, dels för att hinna se barnen, men 

också för att det skulle bli rättvist att jämföra förskolorna senare. Vi skrev ned resultatet i en 

löpande text och därefter skapade vi tabeller för att sammanställa likheter och skillnader 

mellan förskolorna. För en djupare analys delade vi in barnens rörelsemönster och ageranden i 

fem kategorier: rastlös, drar sig undan, söker sig till pedagog, svårt att varva ner samt ont 

magen eller huvudet.  

Etiska riktlinjer 
En god forskningssed har eftersträvats under genomförandet av denna studie, det vill säga att 

Vetenskapsrådets (2002) etiska krav har präglat studien. Informanterna hade i förväg fått ta 

del av syftet, frågeställningarna, intervjufrågorna samt blivit informerade om de etiska 

ställningstaganden som finns. Vid intervjutillfället blev informanterna återigen upplysta om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 

Därmed bemöttes informationskravet och samtyckeskravet. De blev också informerade om att 

alla uppgifter om deras person skulle utelämnas ur studien och att deras uppgifter inte 

kommer att användas i någon annan forskning än i denna studie. Därmed bemöttes 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Tillförlitlighet 

Det är viktigt att resultatet är trovärdigt när en vetenskaplig studie genomförs, samt att 

undersökningsmetoden går att styrka som lämplig. För att öka reliabiliteten ställdes 

intervjufrågorna i samma ordning vid båda intervjuerna, detta i enlighet med Trost (2010). 

Respondenterna arbetar på olika platser i samma kommun. Användningen av både intervjuer 

och observationer stärker en studies tillförlitlighet (Johansson & Svedner (2010). 

Tillförlitligheten stärks vidare genom att intervjuerna spelades in samt att observationerna 

skrevs på papper och dokumenterades. Det blir således exakta utsagor från respondenten och 

platsen. I resultatet används citat från respondenterna för att visa att våra tolkningar är i 

överenstämmelse med deras utsagor. Kombinationen av intervjuer och observationer i den här 

studien gav ett bredare underlag som bidrar till ökad trovärdighet och tillförlitlighet. Trost 

(2010) belyser att validitet betyder att syftet med studien verkligen undersökts. Detta tog vi i 

beaktning vid utformandet av intervjufrågorna så att de skulle rikta sig mot syftet och 

frågeställningarna. Öppna frågor formulerades för att förskollärarna skulle få möjlighet att 

svara fritt. Alla deltagande var anonyma. Förhoppningen är därför att de svarade ärligt. 
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Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna och observationerna. Som tidigare 

framgått var syftet med den här studien att synliggöra eventuella tecken på stress hos barn i 

förskolan och om det i så fall kan finnas skillnader mellan fleravdelningsförskolor och mindre 

förskolor. I syftet ingår att undersöka om förskollärare upplever skillnader i barns stressnivåer 

beroende på miljön som barnen vistas i, och hur de upplever och bemöter detta i sin praktik. I 

avsnittet redovisas resultaten från respektive förskola, sedan följer en sammanställning där vi 

tar upp likheter och skillnader mellan förskolorna i förhållande till förskollärarnas upplevelse 

av stress hos barn. Förskolorna och pedagogerna presenteras med fiktiva namn för att hållas 

anonyma.  

Avdelningen Björnen 

Det här avsnittet behandlar resultaten av en intervju och två observationer, inomhus och 

utomhus, observation från avdelningen på fleravdelningsförskolan. Avdelningen har fått 

namnet Björnen, informanten namnges Elsa. 

Förskolan som avdelningen Björnen ingår i öppnade 2012, och var då planerad att ha fyra 

avdelningar. Hösten 2015 blev ateljén på övervåningen omgjord till en avdelning där 

femåringarna nu är, och då förändrades även åldersindelningen på förskolan från 1–3 år och 

3–5 år, till 1–2 år och 2–4 år på markplan och femåringarna placerades på det övre planet. 

Totalt är det närmare åttio barn inskrivna på förskolan. Förskolan är uppbyggd runt ett stort 

rum som kallas för Torget, som fungerar både som matsal och som allrum. Torget används 

även för att knyta ihop avdelningarna som är förhållandevis små, på markplan. Avdelningen 

Björnen består av ett större rum, och två mindre rum i anslutning. Utegården är gemensam för 

alla avdelningarna och är inte indelat efter ålder. På gården finns bland annat en sandlåda, 

rutschkana, ett skogsparti och några små byggnader. På avdelningen arbetar två förskollärare 

och en barnskötare och de har totalt sexton barn inskrivna. 

Barns tecken på stress utomhus 
 

   
Bild 1          Bild 2                  Bild 3 

 

Vi började med att observera barngruppen som helhet. Eftersom alla avdelningar var ute 

samtidigt, hade barnen västar på sig i olika färg beroende på vilken avdelning de hörde till. 

Vid tillfället, som var en måndag förmiddag, var det uppskattningsvis cirka trettio barn ute 

och fem pedagoger. Vår avdelning hade den aktuella dagen åtta av sexton barn där, varav vi 

observerade sex stycken. Barnen var mellan tre och fyra år gamla.  
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Två av barnen spenderade nästan all tid som vi observerade i sandlådan, där de tillsammans 

lastade sand i stora lastbilar. Det kom ibland andra barn och gick i och ur leken, vilket inte 

bekom de två barnen nämnvärt. Mot slutet av vår observation flyttade ett av barnen leken till 

en annan sandlåda på gården, och det andra barnet började då att cykla. Hela tiden uppfattade 

vi barnen som lugna och tillfreds. Ett annat barn började sin lek i sandlådan, men flyttade sig 

snabbt vidare till att sopa vatten, och försvann sen in i förrådet tillsammans med några andra 

barn. Inne i förrådet så gick ljudnivån upp från normal till hög då barnen bankade på olika 

saker som fanns där inne. Detta barn upplevde vi som rastlöst och mot slutet av 

observationerna drog sig detta barn delvis undan.  

Två av barnen cyklade under observationen och vi upplevde ett av dem som rastlöst eftersom 

hen såg ut att cykla planlöst och deltog inte i den cykellek som andra barn deltog i. Det andra 

barnet cyklade ganska tidigt fast. Cykeln välte till slut och barnet ägnade sedan resten av tiden 

till att följa efter en pedagog, som gjorde försök att få barnet aktivt men som inte lyckades. 

Det sista barnet som vi observerade började med att köra dockvagn, men övergick snart till att 

hitta en rockring som snabbt blev ointressant och barnet ställde sig vid de barnen som sopade 

vatten. Barnet sökte sig till sina kompisar och pedagog, men var avvaktande i aktiviteterna 

som pågick på gården. Detta barn upplevde vi därför som rastlöst. Inga utav barnen på 

fleravdelningsförskolan tog under observationstillfället kontakt med andra pedagoger än den 

som arbetade på deras avdelning. När det var dags att gå in behövde barnen inte städa undan, 

utan leksakerna lämnades framme och det fanns möjlighet för barnen att fortsätta där de 

slutade efter lunch.  

Sammanfattning barns tecken på stress utomhus 

I tabellen nedan framgår hur många tillfällen av tecken på stress vi såg hos barnen på Björnen 

när vi var utomhus.  

Tabell 1. Barns tecken på stress utomhus. 

Tecken på 

stress ute 

Drar sig 
undan 

Rastlös/byter 
aktivitet ofta 

Söker sig 
till 
pedagog 

Svårt att 
varva 
ner 

Ont i 
huvudet/magen 

Förskolan 
Björnen 

Ja, vid ett 
tillfälle 

Ja, vid ett 
tillfälle 

Ja, vid två 
tillfällen 

Ja, vid ett 
tillfälle 

Nej 

 

Som tabell 1 visar så kunde vi se tillfällen där barn drog sig undan, verkade rastlösa, sökte sig 

till pedagog samt hade svårt att varva ner.  Av de tecken vi valt ut till vår observation så såg vi 

inget tillfälle där barn gav något uttryck för ont i huvudet eller magen.  
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Barns tecken på stress inomhus 
 

    
Bild 4          Bild 5                  Bild 6                   Bild 7 

Observationen inomhus genomfördes samma dag, men efter lunch och efterföljande vila. Vi 

valde att observera samma barn som tidigare under dagen, men ett undantag då ett av barnen 

fortfarande låg och sov efter lunch. När vi kom tillbaka efter lunch satt några utav barnen i 

soffan med en pedagog och lyssnade på saga, och atmosfären inne på förskolan kändes lugn. 

Två av barnen, samma barn som under förmiddagen var på i sandlådan större delen, var nu 

ute på Torget, och vi delade på oss och en gick dit. De barnen var väldigt intresserade av oss, 

och situationen övergick snabbt till stoj och spex. Då kom en pedagog ut och avbröt och 

följde barnen in på avdelningen och placerade dem vid ett bord för att bygga lego. Där satt de 

sedan lugnt och ägnade sig ostört åt legobygget resterande tid. En av pedagogerna satte sig 

med barnen och samtalade, och vi uppfattade detta samtal som givande då de utbytte många 

tankar om figurerna samt vad och hur de byggt med sitt lego. Ett av barnen som satt och 

lyssnade på saga gick därifrån innan sagan var klar och började vandra runt med fingrarna i 

munnen. Vi upplevde det som att barnet hade svårt att hitta något att göra. Ett av rummen var 

upptaget av det barn som fortfarande sov, men som vaknade ganska snabbt. Då flyttade några 

barn in dit för att börja leka doktor, och barnet vi observerade som gick runt försökte följa 

med men blev inte inbjuden i leken trots att det kom ett annat barn under tiden som fick vara 

med, utan stod och observerade de andra barnen medan de lekte. Barnets försök att få vara 

med ignorerades och tillslut gick barnet ut ur rummet och fortsatte att rastlöst vandra runt. Ett 

barn satt och klippte och ritade för sig själv vid ett bord mitt i det stora rummet, lekte med 

saxen och blev tillsagd av en pedagog. Då övergick barnet till att bygga pussel, vilket det var 

andra barn som gjorde på mattan, men barnet ledsnade snabbt och började rulla runt på golvet 

och sprattla med benen. Barnet anslöt sig sedan till att leka doktor inne i det andra rummet. Vi 

upplevde det som att barnet hade ett rastlöst beteende då aktiviteterna aldrig varade mer än 

någon minut åt gången, förutom att leka doktor. Barnet uppvisade samma beteende ute. Ett 

annat av barnen som satt och lyssnade på sagan gick också innan den var slut, och anslöt till 

pusslet som byggdes just nedanför. Barnet var dock inte aktivt i pusselläggandet, utan stod vid 

sidan av och tittade på. Barnet följde sedan med då de började leka doktor inne i det lilla 

rummet, men inte heller där deltog barnet i den aktiva leken. Efter att barnet flyttade sig ut till 

det stora rummet för att leka med låtsasmaten, och göra inviter till de andra barnen genom att 

le mot dem så slutade barnet tillslut och lekte själv. Aktiviteterna inomhus var inte styrda, 

utan barnen fick välja fritt, men ibland fick pedagogerna hjälpa barnen att starta en lek eller ta 
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fram material. Vi upplevde att barngruppen var mer tillfreds utomhus och lite oroligare 

inomhus men att ljudnivån på förskolan trots det kan anses som normal.  

Sammanfattning barns tecken på stress inomhus 

I tabellen nedan framgår hur många tillfällen av tecken på stress vi såg hos barnen på Björnen 

när vi var inomhus.  

Tabell 2. Barns tecken på stress inomhus 

Tecken på 
stress 
inne 

Drar sig 
undan 

Rastlös/byter 
aktivitet ofta 

Söker sig 
till 
pedagog 

Svårt att 
varva 
ner 

Ont i 
huvudet/magen 

Förskolan 
Björnen 

Ja, vid ett 
tillfälle 

Ja, vid två 
tillfällen 

Nej Ja, vid två 
tillfällen 

Nej 

 

Som tabell 2 visar så kunde vi se tillfällen där barn drog sig undan, verkade rsatlösa samt hade 

svårt att varva ner.  Av de tecken vi valt ut till vår observation så såg vi inget tillfälle där barn 

sökte sig till pedagog eller gav något uttryck för ont i huvudet eller magen.  

Pedagogers syn på barns stress och dess orsaker 

Elsa har jobbat som pedagog i över tjugofem år, och har tidigare främst arbetat på en- och 

tvåavdelningsförskolor då det var det vanligaste förr. Hon började arbeta på Björnens förskola 

2012 då de öppnade. Elsa arbetar på en avdelning med tre- och fyraåringar. Hon berättar att 

de har personalrotation i huset vilket betyder att varje personal arbetar på en avdelning ca två 

år innan den följer med de yngre barnen när de byter avdelning till den för äldre barn. 

Samtidigt flyttar en från den äldre avdelningen ner till den för de yngre barnen. De hann 

rotera en gång i huset innan omorganiseringen och nu har Elsa ca ett år kvar på sin avdelning 

innan det är hennes tur att rotera. 

Elsa beskriver att hon upplever stressade barn på förskolan varje vecka. Hon berättar att 

stämningen kan kännas stressad och att de medvetet får försöka lugna ner. Hon tar upp att 

mycket ligger hos personalen och menar att om de vuxna rör sig mycket så gör barnen 

likadant. Tanken i huset är att de ska kunna samarbeta, dörrarna ska vara öppna och barnen 

ska kunna gå mellan avdelningarna och hälsa på, men ibland får de stänga dörren in till 

avdelningen då de upplever att det blir för stressigt för barnen.  

“Ja men man har svårt att landa och är alltid påväg till nästa hela tiden. Speciellt 

treåringar är lite så. Så att ja då stänger vi dörren och det är inte riktigt tanken 

utan vi ska försöka ha det öppet så att de kan gå, men de hanterar det inte riktigt 

och det är ju en bedömningsfråga. Vissa dagar går det jättebra och andra dagar 

så känns det i alla fall bättre att stänga.“   

-Elsa, Björnens förskola 

Elsa berättar att om de har stängt till torget på förmiddagen så fortsätter det ofta att ha stängt 

även under eftermiddagen. Hon lyfter att det främst är ljudnivån som blir jobbig men nämner 

även att en del barn bara vandrar omkring och får svårt att fokusera på och landa i något. Hon 

poängterar dock att det finns barn som är oroliga i grunden och visar detta varje dag. 
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Hon tar också upp att en del barn har svårt att komma till ro när de ska sova och berättar 

vidare att det oftast håller i sig över tid. Föräldrar kan berätta att barnen sovit dåligt på natten 

vilket gör att de blir stressade och övertrötta. 

För att uppmärksamma tecken på stress så berättar Elsa att de i personalgruppen försöker 

reflektera med varandra, men hon påpekar också att tidsbristen som upplevs i yrket gör att de 

känner sig stressade över att inte hinna reflektera som de skulle vilja. Hon tar upp att man ofta 

kan få information om barnet på morgonen som sedan ska föras vidare till de andra, men att 

det inte alltid hinns med. Det i sin tur påverkar barnet eftersom alla inte vet varför barnet till 

exempel har en dålig dag och inte vet hur de ska hantera det. 

Barngruppens storlek 

Elsa berättar att hon upplever stor skillnad på barnen beroende på hur många som är där under 

dagen. Vid intervjutillfället var det åtta av sexton barn närvarande och Elsa tycker barnen är 

mycket lugnare än vanligt samt att ljudnivån är lägre vilket också bidrar till lugnet. Hon 

upplever också att det är lättare att hinna se alla barn och möta deras behov. 

“Ja , och det är jättestor skillnad för som idag, då har vi 8 barn. Jag tror inte att 

vi har haft så få på, flera veckor. Men det märks ju skillnad på allt vi gör. De är 

mycket mindre stressade. För är de alla barn, ja men de ska ju ta plats alla barn, 

och ljudnivån blir en annan bara att man pratar med varandra. Ja men är man 

fler så blir det ju. “  

-Elsa, Björnens förskola 

För att öka lugnet vid en större barngrupp berättar Elsa att de brukar dela barngruppen. De 

tänker då på hur de delar barnen och funderar på vilka som passar ihop och vilka som 

fungerar mindre bra tillsammans. Detta gör det både vid matsituationer och vid ute- och 

innevistelse under dagen. Ibland får några vara inne när de andra är ute och enligt Elsa brukar 

barnen uppskatta det. De brukar ofta göra något enkelt då, som att till exempel bygga pussel, 

läsa saga, spela spel eller bara få en chans att leka två och två. 

Miljöns betydelse 

Elsa tycker att utomhusmiljön fungerar bra på Björnen, trots att alla avdelningar är ute på 

samma gård. Hon upplever inte att barnen umgås med så många från andra avdelningar utan 

uppger att de för det mesta leker ihop. Undantaget är när femåringar som nu går på en egen 

avdelning söker sig till sin gamla avdelning för att träffa barn som de gick med förut. Elsa 

påpekar att hon tycker det är en fördel med gemensam gård, då barnen får träffa barn i andra 

åldrar. Som exempel ger hon att större barn som cyklar får tänka sig för när ettåringar går 

omkring. Hon upplever barnen som lugnare när de är ute. 

Elsa beskriver inomhusmiljön som svår. Hon tycker avdelningarna är små och tar upp att 

barnen inte har så många ställen att ta vägen på. Hon tar upp torget som ska agera som en 

gemensam yta men hon tycker att det lätt blir spring eller bråk om barnen är där själva. 

Dessutom tycker hon det är svårt att möblera som de skulle vilja, eftersom torget även är 

matsal och därför är styrt i vilka möbler som finns där. 
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Inomhusmiljön är som värre. Vi har ganska små avdelningar och de har inte 

sådär hemskt många ställen att ta vägen på. Eh åh vi har ju den där matsalen 

här där vi har gjort som en lekhörna.  

– Elsa, Björnens förskola 

Inne på avdelningen blir ett rum upptaget när barnen sover och Elsa beskriver att det då ofta 

blir många aktiviteter som pågår i samma rum. Barnen kan använda hallen spontant ibland, 

om de leker att de ska på picknick till exempel, men hon tycker inte det är något bra utrymme 

att förlänga avdelningen med. Oftast är alla i samma rum vid den här tiden på dagen och Elsa 

tycker att avdelningen är svårmöblerad. Det är många fönster och dörrar som tar mycket yta, 

men de försöker ändå förändra miljön efter barnens behov och intressen. 

Elsa lyfter också vikten av att försöka skapa miljöer som inbjuder till lugn. Att de till exempel 

kan göra en myshörna med lampor och musik istället för ett kalt rum med en matta i mitten. 

Hon menar att miljöerna ska inbjuda till lek och att barnen ska se vad som kan göras där.  

För att minska stressen tar Elsa återigen upp vikten av att dela barngruppen och hon anser att 

det är det som är enklast och mest effektivt. Hon tar samlingen som exempel och berättar att 

om de hela tiden måste säga till barnen att sitta stilla och lyssna, eller hela tiden måste säga 

nej åt dem, då brukar de fundera på varför de gör just den aktiviteten. Oftast blir lösningen då 

att dela gruppen och göra mindre samlingar. 

Pedagogers förhållningssätt 

Elsa tar upp att pedagogernas förhållningssätt är viktigt och hon menar att om de vuxna 

springer omkring och stressar så smittar det av sig på barnen. Som lösning på det problemet 

brukar de ibland inom arbetslaget bestämma att en av dem håller sig till ett rum under en 

period under dagen, och är med de barnen som finns där. Detta då för att inte behöva hålla 

koll på flera rum samtidigt, utan verkligen kunna fokusera på här och nu. 

“Om vi är uppe och springer hela tiden eller kollar mejlen, eller tar telefonen. Och 

nu ska vi byta blöja! Och nu är det någon som kissar ner sig, och ja. Då blir 

barnen också så.” 

-Elsa, Björnens förskola 

Elsa tar också upp att hon upplever det stressigare på fleravdelningsförskolor, för det blir svårt 

att få grepp om den egna avdelningen och om barnen. Hon tar även upp att det kan vara svårt 

att få det att fungera personalmässigt. Har man en lugn dag med få barn så kan man plötsligt 

behövas på en annan avdelning där de har lite personal och så blir det stressigt ändå. Det blir 

även fler personer att förhålla sig till när beslut ska fattas. Hon uttryckte också en saknad efter 

köket, som på en mindre förskola ofta är involverat i arbetslaget och barngruppen.  

Sammanfattning Björnen 
Vid observationerna kunde vi se några olika tecken på stress hos barn. Det fanns tillfällen där 

barn hade svårt att hitta en aktivitet, någon som drog sig undan och några som sökte sig till en 

pedagog. Vi hörde ingen som klagade på fysiska besvär. Vid observationstillfället var halva 

barngruppen närvarande. Ljudnivån var högre inomhus än utomhus och vi upplevde 
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barngruppen som något mer orolig inomhus och mer tillfreds utomhus. Utomhus har barnen 

stor yta att rör sig på, men gården delas med alla andra avdelningar i huset.  

I intervjun med Elsa framkommer dock detta inte som ett problem. Hon lyfter istället 

möjligheten för barnen att träffa barn i andra åldrar. Hon uttryckte ett större missnöje med 

inomhusmiljön och hon anser att avdelningen är liten och svårmöblerad. Hon lyfter ändå 

vikten av att skapa små utrymmen på avdelningen och att dessa ska vara inbjudande för 

barnen och ska förändras efter deras behov och intressen.  

Elsa ser tecken på stress hos barnen varje vecka och nämner olika strategier för att 

uppmärksamma dessa. Elsa berättar att en strategi för att upptäcka stress hos barn är dialog 

och reflektion personalen emellan. Information från föräldrar samt andra i arbetslaget måste 

lyftas för att kunna hantera situationer som kan uppstå. Vidare betonar hon även att 

barngruppens storlek har betydelse, men att den är svår att påverka. Andra strategier för att 

minska stressen hos barnen som Elsa nämner är att försöka dela gruppen ibland då de 

upplever det som positivt. Hon tar också upp vikten av personalens förhållningssätt, och 

menar att om personalen springer omkring och stressar så smittar det av sig på barnen. 

Elsa upplever tillvaron på en fleravdelningsförskola som mer stressig än på en mindre 

förskola. Som exempel tar hon upp att personal kan behöva täcka upp personalbrist på en 

annan avdelning samt att det är fler personer att förhålla sig till när det kommer till beslut av 

olika slag. 

Förskolan Renen 

Det här avsnittet behandlar resultatet från den mindre förskolan, som i vårt examensarbete fått 

namnet Renen. Informanten kommer att namnges Anna. 

Förskolan Renen är en enavdelningsförskola belägen i en by någon mil utanför stadskärnan. 

Huset byggdes 1990 med tanke på att användas som förskola men det skulle även kunna 

fungera som enplansvilla/boende vid en eventuell försäljning. Den består av ett mellanstort 

rum i anslutning till hallen, ett stort rum centralt i huset, samt två mindre rum i anslutning till 

det stora rummet. På förskolan finns även ett kök. På gården finns tre sandlådor varav i en av 

dem står en gungställning och i en annan står en rutschkana med koja undertill. Det finns ett 

förråd placerat i närheten av den tredje sandlådan, ganska centralt på gården. Förskolan har 

tillgång till skog runt knuten och de har även en ”lill-skog” i direkt anslutning till förskolans 

gård. På Renen är totalt sjutton barn inskrivna i åldrarna ett till fem år. Det arbetar två 

förskollärare samt en barnskötare där. I huset finns även en kokerska. 
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Barns tecken på stress inomhus 
 

   
Bild 8         Bild 9               Bild 10 

 

Vi var på förskolan en torsdag förmiddag, och började våra observationer inomhus. Det var 

tio av sjutton barn närvarande på förskolan. De skulle precis börja med en planerad aktivitet, 

och för att alla barn skulle hinna valde pedagogerna att dela på barngruppen och släppa ut 

barnen allt eftersom de hade deltagit i aktiviteten. En pedagog gick ut med två barn, och 

resterande åtta barn var kvar inne med två pedagoger. Vi observerade sex av dem. Aktiviteten 

bestod i att göra hand och fotavtryck, och när vi började att observera var två av barnen 

väldigt intresserade av kamraten som just höll på att få foten målad. De blev flyttade därifrån 

av en pedagog in i pysselrummet, där det redan satt ett barn vid ett bord och vässade noggrant 

sina pennor och målar. De två barnen satte sig vid ett annat bord och började rita de med. För 

att byta penna behövde de resa sig och gå till det mindre bordet där det första barnet satt, men 

detta var inte någonting som verkade störa barnen som återgick till ritandet. Det kom in ett till 

barn som satte sig bredvid det barnet som satt för sig själv. De började prata lågmält och 

sjunga lite tillsammans medan de ritade. Ett av barnen vid det andra bordet tittade på barnen 

då de sjöng, bet lite på naglarna, men återgick snabbt till att rita vid sitt bord.  Ett av barnen 

har pedagogen lett in i pysselrummet, men barnet hade svårt att komma till ro, och var väldigt 

nyfiket på vad vi gjorde. Barnet växlade mellan borden, tittade ut och stod och dansade mitt i 

rummet. Det dröjde inte lång stund innan det blev dennes tur att göra avtrycken och därefter 

fick barnet gå ut och leka. När två av barnen som suttit vid ett av borden ritat färdigt tog de 

med sig sina teckningar ut till pedagogen som bad dem lägga teckningarna i sina lådor. 

Därefter gick barnen självmant och satte sig och väntade på sin tur i en soffa som fanns mitt i 

rummet. Efter några minuter tröttnade det ena barnet på att sitta tyst och vänta, och gick och 

hämtade en låda med kaplastavar som fanns i en hylla bakom soffan. Det blev dock direkt 

deras tur och de flyttade sig bort mot pedagogen och gick därefter ut. Av de två barnen som 

var kvar inne i pysselrummet blev en färdig och gick ut för att bygga pussel, till synes ostörd 

om vår närvaro. När det sedan blev ledigt vid pedagogens aktivitet avslutade de båda sina 

aktiviteter och begav sig mot pedagogen. När det ena barnet gjort sina avtryck väntade det 

andra tills de båda var färdiga och de klädde då på sig och gick ut, och där slutade vår 

observation.  
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Sammanfattning barns tecken på stress inomhus 

I tabellen nedan framgår hur många tillfällen av tecken på stress vi såg hos barnen på Renen 

när vi var inomhus.  

Tabell 3. Tecken på stress inomhus. 

Tecken på 
stress inne 

Drar sig 
undan 

Rastlös/byter 
aktivitet ofta 

Söker sig 
till 
pedagog 

Svårt att 
varva 
ner 

Ont i 
huvudet/magen 

Förskolan 
Renen 

Nej Ja, vid ett 
tillfälle 

Nej Nej Nej 

 

Som tabell 3 visar så kunde vi, av de tecken vi valt ut till vår observation, endast se tecken på 

rastlöshet.  

Barns tecken på stress utomhus  
 

   
Bild 11          Bild 12                Bild 13 

 

Efter att vi observerat inne så begav vi oss ut till de tio barnen, som var ute tillsammans med 

en pedagog. Vi observerade samma barn som inomhus. Barnen var utspridda på olika platser 

på förskolans utegård. Två av barnen lekte en lek med dockor i sandlådan, och efterhand 

anslöt sig fler barn till leken. Leken med dockorna pågick under hela vår observation, även 

om den förflyttade sig mellan olika platser på gården. Ett av barnen växlade mellan kompisar 

och var väldigt nyfiken på vad alla gjorde, och vi kände igen beteendet från våra 

observationer inne. Ett av barnen som anslöt till leken med dockorna försökte ta över leken 

och vad vi uppfattade det som, bestämma över de barnen som redan lekte tillsammans. Vi 

uppfattade dock inte att det var några lyckade försök då leken fortsatte som förut. Ytterligare 

ett barn anslöt till leken med dockor men gick efter en stund ut ur leken för att åka rutschkana 

och cykla lite. Barnet återvände sedan till leken med dockor som då förflyttat sig från 

sandlådan till lekstugan/förrådet. Barnet som uppvisade ett lite oroligt beteende cyklade efter 

en stund tillsammans med ett yngre barn, men då det äldre barnet tröttnade på att skjutsa sin 

kompis och bytte cykel blev det yngre barnet sittandes kvar i släpet som hen åkte i ensam. När 

barnet skulle ta sig ur släpet trillade det, blev tröstad av pedagogen och cyklade sedan själv 

vidare.  

Vi uppfattade det som en väldigt lugn barngrupp överlag, där ljudnivån var låg och 

majoriteten av barnen verkade väldigt tillfreds. Detta gällde både inne och ute, och vi såg 

ingen skillnad på barnen beroende på vart de var.  
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Sammanfattning barns tecken på stress utomhus 

I tabellen nedan framgår hur många tillfällen av tecken på stress vi såg hos barnen på Renen 

när vi var utomhus.  

Tabell 4. Tecken på stress utomhus. 

 

Tecken på 
stress ute  

Drar sig 
undan  

Rastlös/byter 
aktivitet ofta 

Söker sig 
till 
pedagog 

Svårt att 
varva 
ner 

Ont i 
huvudet/magen 

Förskolan 
Renen 

Nej Ja, vid två 
tillfällen 

Nej Nej Nej 

 

Som framgår av tabell 4 så såg vi på denna förskola endast tecken på rastlöshet bland de 

tecken vi valt ut till vår observation. 

Pedagogers syn på barns stress och dess orsaker  

Anna tog sin förskollärarexamen 2002 och har arbetat som förskollärare sedan dess. Hon har 

varit med och startat upp en enavdelningsförskola samt även hunnit arbeta på både 

fleravdelningsförskolor och mindre förskolor i olika kommuner. Hon har arbetat på Renen i 

tre år. 

 

Anna tar upp att positiv stress hos barn ofta handlar om förväntningar. De kan klä på sig 

snabbt för att hinna först ut till cykeln, eller att de har otroligt svårt att sitta stilla den dag de 

vet att de ska ha lucia på aftonen. Hon berättar även om de tillfällen då de haft Kulturskolan 

på besök och fått testa rytmik. Barnen har då varit så spända inför besöken att de knappt 

kunnat sitta stilla, men sedan suttit som små ljus när det väl varit dags. 

För Anna är negativ stress när man har en grupp som inte fungerar. Hon menar att det kan 

handla om en grupp där det finns många barn som kan behöva en extra hand eller om man har 

barn som uttrycker att de inte vill komma till förskolan för att de inte trivs. Då krävs det att de 

vuxna kan agera stöd, både för barnet och för varandra, för att kunna hjälpa dem att hantera 

situationen. Detta påverkas också av att personalen har stöd av sin chef som i sin tur ska ha 

stöd av politiska beslut. Hon menar att allt vi gör påverkar barnen och att det är viktigt att vi 

tar oss tid att se och bekräfta barnen samt hjälpa där det behövs. 

Barngruppens storlek 

Anna beskriver den nuvarande barngruppen som lugn och hon jämför då med situationen de 

hade under våren då de hade tjugotvå barn inskrivna. Hon tar också upp att de endast har en 

ettåring just nu, jämfört med under våren då de hade fyra stycken och Anna uttrycker att det 

gör stor skillnad i hur mycket hjälp barnen behöver av pedagogerna. 

Hon fortsätter med att barngruppen kan delas för att få ett större lugn. Hon går tillbaka till 

våren när deras barngrupp var stor och menar att det inte var optimalt. Då kunde man märka 

att vissa rev det någon annan byggde eller flyttade något som ett annat barn höll på med. 

Hallsituationen upplever Anna kan bli stressig, både för barn och pedagoger. Hon tar upp att 

barngruppens storlek är något som känns avgörande just då. Om det är många barn i hallen 
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samtidigt så upplever hon att en del barn blir stressade och hon påpekar att det oftast är de 

yngre barnen som på något sätt visar att det inte känns ok. Med färre barn i hallen så har hon 

möjlighet att ge barnen mer tid till att klara saker själva vilket gör att ett hela situationen 

känns lugnare. 

”Och då är det ju ofta de här yngre barnen, det är ju då dom inte alls vill… jag 

kan inte, jag ska inte… vilket jag tänker är ett tecken på stress…. Alltså, jag slår 

bakut för nu blir det här, du vet, det är för mycket, jag vill inte vara med på det 

här.” 

 -Anna, Renens förskola 

Miljöns betydelse 

När Anna tänker på hur det ser ut på förskolan så ser hon inte något bekymmer med hur den 

är utformad. Renen har ganska många rum men hon tar hon upp att det är viktigt att skapa 

små rum i rummen och att dessa ska kunna fånga barnen. Detta menar hon är viktigt både 

inomhus och utomhus. Att det finns platser där barnen ser vad som ska göras men också 

platser där de kan vara lite ifred. Utomhus lyfter hon utrymmet under rutschkanan som 

exempel. 

”vi har ju den där kojan under rutschkanan där barnen gärna kryper in. Och så 

sitter de där under och jobbar…”  

– Anna, Renens förskola 

Hon pratar även om ”lill-skogen”, en liten träddunge som ligger i direkt anslutning till 

förskolans gård. Där upplever hon att barnen trivs och blir lugna.  

Vid inomhusvistelse så lyfter hon att ljudnivån lätt kan bli hög och att det stör mycket mer än 

vad det skulle göra utomhus. Hon menar att barn låter i sin lek men att om många låter 

samtidigt så blir det för mycket intryck och ljud, och att man då får svårt att varva ner. Anna 

tycker inte att barnen beter sig på olika sätt när de är ute eller inne. Hon upplever istället att de 

ofta flyttar sin lek till där de är just nu och barnen oftast leker med samma barn oavsett om de 

är ute eller inne. 

Anna lyfter återigen vikten av att skapa miljöer som gör att barnen blir nyfikna och vill 

undersöka den. Att det finns platser där de kan landa och hitta ett lugn. De håller just nu på att 

göra om inomhusmiljön på Renen och Anna tycker det är viktigt att göra det då och då, för att 

anpassa miljön efter vilken barngrupp man har. Att försöka se vilka intressen de har just nu, 

och försöka fånga det. 

Pedagogers förhållningssätt 

Om man märker att barnen är stressade så menar Anna att det oftast beror på att personalen är 

stressad. Hon tar upp att det oftast beror på att man inte vet när man ska göra vad. Strukturen 

är viktig och det måste finnas tid till att sätta sig ner och svara på mail eller ringa det där 

samtalet som väntar, så att man inte går och har det bakhuvudet hela tiden. Då kan resten av 

tiden användas till att verkligen vara med barnen och inte springa runt. Hon lyfter dock också 

att på en mindre förskola så kan det vara svårt att hitta sin planeringstid vilket kan spä på 

stressen.  
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Ja, då är det så här, då känner man att nu, nu… oftast känns det att, man känner, 

det här känns inge bra. För att man märker att barnen typ ställer sig på tvären 

eller att man har inte tid att lyssna på dem och du vet de står där bara ”fröken, 

fröken” ooohhh, och så vet man att, ja dom, dom hamnar ju på sidan av. Struktur 

handlar det om då. Att göra saker så att dom får ta sin tid. För det är ju det 

viktigaste för barnen, att dom får ta sin tid, det är det de behöver göra.  

– Anna, Renens förskola 

Anna tar upp att hon upplevde det extra tufft att komma överens i arbetslaget då hon arbetade 

på fleravdelningsförskolor då det var fler personer involverade. Hon uttrycker att hon själv 

trivs bättre på mindre förskolor där arbetslaget kommer närmare varandra och att det 

underlättar att alla känner varandra väl när de arbetar i barngruppen. 

Vid stressade situationer så nämner Anna att struktur är viktigt. Hon menar att man oftast 

känner på sig när något inte känns bra och att det märks på barnens beteende, till exempel om 

de springer runt mycket. Hon tar upp att personalen ofta pratar med varandra om situationer 

som känns fel. De måste anpassa verksamheten så att barnen får tid till att göra det de vill 

göra och hon fortsätter med att det är olika för olika barn och barngrupper. Hon menar att 

barnen mår bra om de får stanna av och hitta ett lugn och om de känner att de vuxna hinner se 

dem och vad de gör, istället för att hela tiden slussas runt i olika aktiviteter och rutiner. 

Sammanfattning Renens förskola 
Under observationerna så slogs vi båda av att det var en väldigt lugn barngrupp, både 

inomhus och utomhus. Vid tillfället var tio av totalt sjutton barn på förskolan, men Anna 

uttryckte inte att det var så stor skillnad på barngruppen om alla barnen var på plats. När vi 

kom valde pedagogerna att dela på barngruppen för att de skulle hinna genomföra en planerad 

aktivitet, och en del barn var inne och gick sedan ut ett i taget. Vi upplevde att barnen inne var 

trygga och visste vad de skulle göra. Även då observationerna övergick till att vara utomhus 

fortsatte det att vara ett lugn i barngruppen. Leken rör sig mer över olika platser på gården ute, 

men det är hela tiden samma lek som flyttas runt som ett flertal av barnen deltar i. Anna tar 

upp att hon kan uppfatta olika situationer på förskolan stressande, så som hallsituationen, 

snarare än specifika barn. Hon tar upp att strukturen på förskolan är viktig och nämner olika 

strategier för att synliggöra och motverka barns stress på förskolan. En av de strategierna är 

att personalen har en god kommunikation. Men hon belyser också att det är viktigt att anpassa 

verksamheten efter barnen och deras förutsättningar, så att de får en möjlighet att hitta ett lugn 

och inte bara slussas runt i olika aktiviteter. En annan strategi för att motverka stress är att 

pedagogen kan agera stöd både för barnen och arbetskamraterna i olika situationer. Miljön 

och hur det ser ut tänker Anna är viktigt, och förskolan är utformad så att det både är en god 

överblick men även möjligheter för barnen att få vara ifred och leka. Det ger barnen små rum 

i rummet som kan fånga deras intressen. Ljudnivån är oftare ett bekymmer inomhus, och 

Anna berättar att det då kan bli svårt att få barnen att varva ner om många låter samtidigt. Om 

barnen är stressade upplever Anna att det ofta bottnar i att personalen är stressad.  

Skillnader och likheter 
Nedan följer en sammanfattning av hur många tillfällen på stress vi såg på de två förskolorna. 

Tabellerna 5 och 6 är en jämförelse av förskolorna där den första visar vid hur många 
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tillfällen av tecken på stress vi såg inomhus och den andra visar vid hur många tillfällen vi såg 

tecken på stress utomhus.  

 

Inomhus 

 

Tabell 5: Observerad stress vid aktiviteter inomhus, avdelningen Björnen och förskolan Renen 

 

Tecken på stress 
inomhus 

Drar sig 
undan 

Rastlös/ 
byter 
aktivitet 
ofta 

Söker sig 
till 
pedagog 

Svårt 
att 
varva 
ner 

Ont i 
huvude
t/ 
magen 

Förskolan  
Björnen  

Ja, ett 
tillfälle 

Ja, två 
tillfällen 

Nej Ja, två 
tillfällen 

Nej 

Förskolan 
Renen  

Nej Ja, ett 
tillfälle 

Nej Nej Nej 

 

På avdelningen Björnen på fleravdelningsförskolan var det fri lek och där uppfattade vi, som 

framgår av tabell 5, fler tillfällen av tecken på stress än vad vi gjorde på den mindre förskolan 

Renen, som både hade en planerad aktivitet och fri lek vid observationstillfället. På Renen såg 

vi endast tecken på rastlöshet medan på Björnen såg vi tillfällen när barn drog sig undan, 

rastlöshet samt svårt att varva ner. På ingen av förskolorna såg vi tillfällen när barn sökte sig 

till pedagog eller yttrade något om ont i huvudet/magen.  

Utomhus  

 

Tabell 6. Observerad stress vid aktiviteter inomhus, avdelningen Björnen och förskolan Renen 

 

Tecken på stress 
utomhus 

Drar sig 
undan 

Rastlös/ 
byter 
aktivitet 
ofta 

Söker sig 
till 
pedagog 

Svårt 
att 
varva 
ner 

Ont i 
huvudet/ 
magen 

Förskolan  
Björnen  

Ja, ett 
tillfälle  

Ja, ett 
tillfälle 

Ja, två 
tillfällen 

Ja, ett 
tillfälle 

Nej 

Förskolan 
Renen  

Nej Ja, två 
tillfällen 

Nej Nej Nej 

 

Som framgår av tabell 6 så uppfattade vi fler tillfällen av tecken på stress på avdelningen 

Björnen på fleravdelningsförskolan, än vad vi gjorde på den mindre förskolan Renen. På 

Björnen uppfattade vi alla tecken utom ont i huvudet/magen, medan vi på Renen endast såg 
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tecken på rastlöshet. På ingen av förskolorna såg vi tillfällen där barn yttrade att de hade ont i 

huvudet eller magen.  

Pedagogers syn på barns stress och strategier för att motverka den 

Både Anna och Elsa berättar att de i sitt arbete stöter på barn som uppvisar tecken på stress. 

Elsa berättar att hon upplever stressade barn på förskolan varje vecka, medan Anna inte 

nämner hur ofta, utan att det oftare är de yngre barnen som på något sätt visar att det inte 

känns okej.  

Strategier för att motverka stress hos barn nämner de båda. Det kan bland annat vara god 

kommunikation i arbetslaget, att dela barngruppen samt att vara uppmärksam och förändra 

situationer där de upplever att barn blir stressade. Elsa berättar att en del barn har svårt att 

komma till ro när de ska sova, och berättar vidare att det oftast håller i sig över tid. Föräldrar 

kan då berätta till pedagogerna att barnen sovit dåligt på natten vilket Elsa tänker är för att de 

av någon anledning blir stressade och övertrötta. För Anna är negativ stress när man har en 

grupp som inte fungerar. Hon menar att det kan handla om en grupp där det finns många barn 

som kan behöva en extra hand, eller om man har barn som uttrycker att de inte vill komma till 

förskolan för att det inte trivs. Elsa poängterar att det finns barn som är oroliga i grunden och 

visar dessa tecken varje dag. 

Ingen av pedagogerna talar så mycket om positiv stress hos barn, men båda nämner 

förväntningar och hur barnen då kan skärpa till sig lite extra. 

Barngruppens storlek 

Elsa på Björnen berättar att hon upplever stor skillnad på barnen beroende på hur många som 

är där under dagen. Vid intervjutillfället var det åtta barn närvarande av de sexton som går på 

avdelningen, vilket är ovanligt. Elsa tycker barnen är mycket lugnare än vanligt samt att 

ljudnivån är lägre vilket också bidrar till att skapa ett lugn. Anna beskriver den nuvarande 

barngruppen på Renen som lugn då hon jämför med hur det varit under våren då de hade 

tjugotvå barn inskrivna istället för sjutton som nu. Både Anna och Elsa tar upp vikten av att 

dela barngruppen för att få ett större lugn när det är många barn på förskolan. 

Miljöns betydelse 

När Anna tänker på hur det ser ut på Renen tar hon upp att den fungerar bra, och att den är 

under ständig förändring efter barngruppens behov och intressen. Anna berättar att hon inte 

ser något problem i hur förskolan är utformad, utan hon tycker de har bra med yta. Hon anser 

dock att det är viktigt att skapa små rum i rummen, och att dessa ska kunna fånga barnen. Hon 

betonar även att det är viktigt att göra det både inomhus och utomhus, och att det finns platser 

där barnen kan vara ifred. 

Elsa beskriver inomhusmiljön på Björnen som svår, då hon upplever att avdelningarna är små 

och problematiserar att det innebär att barnen inte har så många ställen att ta vägen på. Torget 

som ska agera som en gemensam yta tycker hon har brister och uttrycker att det lätt blir spring 

och bråk om barnen är där själva. Det innebär att det nästan alltid måste finnas en pedagog 

med där. Där blir även ljudnivån ofta högre än vad den borde vara, då barnen ibland inte vet 

vart de ska ta vägen utan vandrar omkring. Även Anna upplever att ljudnivån främst är ett 
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bekymmer inomhus, att barn låter i sin lek och måste få göra det, men att när flera barn låter 

samtidigt riskerar det att bli för mycket intryck och ljud, och barnen får då svårt att varva ner.  

Elsa berättar om svårigheten att möblera Torget för att få det att fungera bättre, då utrymmet 

har fler syften, som matsal, vilket styr vilka möbler som kan finnas där. Inne på förskolan 

beskriver Elsa hur det ofta är nödvändigt att det pågår flera aktiviteter i samma rum, på grund 

av förskolans utformning. Elsa lyfter även vikten av att försöka skapa miljöer som inbjuder 

till lugn, men att även ha miljöer som ska inbjuda till lek och att barnen ska se vad som kan 

göras där. Detta betonar även Anna, som säger att det är viktigt att miljön förändras efter 

barngruppen då och då, och att det finns rum i rummen. 

Utomhus pratar Anna mycket om de olika ställen som finns på Renens gård där barnen kan få 

vara ifred. Anna upplever att barnen trivs och blir lugna av det och upplever inte någon 

skillnad på barnen vare sig de är ute eller inne. De leker samma lekar, med samma barn 

oavsett vart de befinner sig. Elsa upplever också att utemiljön på Björnen fungerar bra, trots 

att alla avdelningar är ute på samma gård, vilket hon i uppstarten var lite orolig över.  Vidare 

berättar Elsa att hon inte upplever att barnen umgås så mycket med de andra barnen utan leker 

ofta med barnen ifrån sina egna avdelningar. 

Pedagogernas förhållningssätt 

Både Anna och Elsa betonar ett flertal gånger under intervjuerna vikten av pedagogernas 

förhållningssätt för att minska barnens stress. Båda har flera exempel på situationer där 

pedagoger varit stressade själva och då sprungit runt på avdelningen och märkt att detta direkt 

har smittat av sig på barnen som tagit efter samma beteende.  

Anna berättar hur personalen ofta pratar med varandra om olika situationer, och även Elsa 

betonar vikten av kommunikation i arbetslaget. Men Elsa berättar även att tidsbristen gör 

reflektionen till en källa till stress för personalen, att de inte hinner allt som de önskar sig 

hinna.  

Avslutningsvis så berörde båda pedagogerna att de upplevde fler organisatoriska problem med 

att arbeta på en fleravdelningsförskola än på en enavdelningsförskola. Anna tog upp 

erfarenheter där det hade varit svårigheter för personalen att samarbeta i de stora arbetslagen, 

och Elsa poängterade att fördelarna med att kunna få hjälp från en annan avdelning de mest 

stressiga dagarna även betydde att de sällan kunde ha de där lugnare dagarna för 

återhämtning, för då behövde ofta en personal hjälpa till någon annanstans.  

Sammanfattning resultat 
De tecken på stress som vi såg under observationerna var rastlöshet, dra sig undan, söka sig 

till pedagog samt svårt att varva ner. Våra observationer tydde på fler tillfällen med tecken på 

stress på fleravdelningsförskolan jämfört med enavdelningsförskolan. Det enda tecknet på 

stress vi kunde se på den mindre förskolan var rastlöshet. Vi kunde däremot inte se eller 

upptäcka att något barn uppvisade tecken på magont eller huvudvärk på någon av förskolorna.  

Enligt intervjuerna använder sig pedagogerna av olika strategier för att uppmärksamma tecken 

på stress. Dessa är bland annat god kommunikation i arbetslaget, att dela barngruppen samt att 
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vara uppmärksam och förändra situationer där de upplever att barn blir stressade. Båda 

pedagogerna uttryckte att de upplevde barnen som mindre stressade om barngruppen var 

mindre. Båda pedagogerna uttryckte också att deras förhållningssätt hade stor påverkan på 

barnen, och om pedagogerna var stressade blev barnen lättare det också. Vidare uttryckte de 

båda fler positiva erfarenheter om mindre förskolor än om fleravdelningsförskolor och 

betonade de organisatoriska bekymren med att vara ett stort arbetslag som ska samverka. De 

upplevde även att det hjälpte att arbeta med miljön inomhus och skapa rum i rummen men 

Elsa på fleravdelningsförskolan tycker att deras utrymme är litet och att det är svårt att 

möblera. På enavdelningsförskolan lyfter inte Anna den problematiken. Elsa på 

fleravdelningsförskolan upplevde att barngruppen var lugnare utomhus trots att det var fler 

barn ute. På enavdelningsförskolan upplevde inte Anna någon skillnad beroende på om 

barnen var ute eller inne vilket också styrks av observationerna. Trots att antalet observationer 

var begränsade kan vi se att observationerna bekräftar pedagogernas uppfattning, i det att Elsa 

tog upp att hon såg stressade barn varje dag, men det var inget som Anna betonade. 

Metoddiskussion 

Metodvalet, observation och intervju, anser vi var relevanta för den här studiens syfte och 

forskningsfrågor, vilket vi har kunnat besvara. Metodvalen kompletterade varandra bra då vi 

först fick se barnens beteende i deras egna miljöer för att sedan få utfyllande information från 

förskollärare. Vi är samtidigt medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat barnens 

beteenden, vilket i viss utsträckning kan ha påverkat resultatet.  Fler observationer och fler 

intervjuer med andra förskollärare skulle ha kunnat ge andra mer varierande resultat. Man bör 

dock iaktta ett etiskt förhållningssätt när det gäller studier med barn särskilt om man ska 

samtala med eller filma och något enskilt barn blir exponerat. Vid sådana tillfällen krävs 

föräldrasamtycke. I vår studie har vi också efterlevt ett sådant etiskt förhållningssätt som 

rekommenderas av Vetenskapsrådet (2002); barnen har inte observerats för att analyseras på 

personnivå, utan observationerna rörde barnens rörelsemönster och ageranden i förskolornas 

fysiska miljö. I redovisningen har barnen hållits helt anonyma, då varken namn eller kön 

beskrivits. Vi hade förskollärarnas tillstånd till både observationer och intervjuer. 

Vi stötte på oväntade bekymmer med att få till intervjuer och observationer då några förskolor 

tackade nej samt att ett flertal inte svarade på vårt mail. Vi upplevde att svårigheterna att få 

förskolor och förskollärare att delta berodde både på tidsbrist men kanske också på osäkerhet 

inför ämnet vi valt. Detta gjorde att vi inte fick möjlighet till att göra lika många intervjuer 

och observationer som vi först hade tänkt oss.  

Vi bedömer att tillförlitligheten i studien är relativt god; all datainsamling gjordes gemensamt 

av oss båda och har också utförts på liknande sätt på båda förskolorna. Båda har varit lika 

delaktiga i resultatanalysen. Mängden insamlad data är visserligen inte tillräcklig för att dra 

allmängiltiga slutsatser, men de resultat vi har funnit utifrån observationerna och intervjuerna 

pekar åt ett och samma håll. Vi påminner också om att en kvalitativ studie syftar till att finna 

mönster men inte gör anspråk på att utifrån resultaten kunna dra allmängiltiga slutsatser. 

Resultaten på intervjuerna upplever vi blev rättvist då samtliga utfördes efter samma grund 

och alla förskollärare fick samma frågor i samma följd (se bilaga 2). Alla fotografier togs 
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under samma dag som besöken gjordes, vilket ger en rättvis bild av hur förskolorna såg ut just 

då. För att få en större och kanske mer rättvis bild då vi inte känner barnen och känner deras 

grundbeteende kunde empirin samlas in under en längre tid. Men då kursen för vårt 

examensarbete är begränsad till sammanlagt 10 veckor var en sådan studie inte möjlig att 

genomföra. Sammanfattningsvis är vi nöjda med studien och dess arbetsprocess.  

Analys och resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att synliggöra eventuella tecken på stress hos barn i förskolan 

och om det i så fall var några skillnader mellan fleravdelningsförskolor och mindre förskolor. 

Vidare var syftet att undersöka om förskollärare upplever några skillnader i barns stressnivåer 

beroende på miljön som barnen vistas i, och hur de upplever och bemöter detta i sin praktik  

Innan studien startade kunde vi genom våra privata erfarenheter ana att det var en stressigare 

miljö på fleravdelningsförskolor för barnen jämfört med mindre förskolor. Vi utgick från 

tanken att det är en lugnare och tryggare miljö på mindre förskolor eftersom de är just mindre 

och barnen inte blir utsatta för lika många möten som de blir vid en fleravdelningsförskola, 

men vi ville undersöka detta antagande än djupare. 

Studiens resultat tyder på att det främst är tre punkter som har betydelse för barns stress, och 

dessa är: 

 Barngruppens storlek 

 Den fysiska miljön  

 Pedagogernas förhållningssätt 

Barngruppens storlek 

Vad gäller barngruppens storlek så tar båda förskollärarna upp att de brukar dela barngruppen 

för att få mindre stressade situationer. Båda uttrycker också att de lättare kan se barnen och 

möta deras behov, samt att låta dem göra mer saker själva om grupperna är mindre. Vidare 

menar de att barnen har lättare att landa i en aktivitet där färre barn deltar. Elsa från 

fleravdelningsförskolan trycker dock mer på detta och berättar att de använder sig av den 

strategin dagligen. Skolverket (2016b) tar upp att vuxna interagerar mer med barnen om 

gruppen är mindre och fortsätter med att barnen då kan uttrycka sig mer, blir mer 

samarbetsvilliga och får bättre kommunikation. Detta kunde vi också se under en av våra 

observationer där ett par barn och en pedagog fick ett givande samtal när de fick möjlighet att 

sitta ostörda en stund. 

Ellneby (2008) beskriver att stora barngrupper innebär många relationer att förhålla sig till 

och oftast innebär det också fler vuxna. Detta ger barnen fler vuxna att knyta an till. Om dessa 

personer ofta byts ut eller varierar så kan relationerna bli instabila. Barnet kanske inte vet vem 

som ska möta det på morgonen eller vilka de kommer att träffa under dagen, och detta kan 

leda till otrygghet vilket kan skapa stress hos barnet. Detta är främst ett fenomen som kan 

drabba fleravdelningsförskolorna då de, enligt vår erfarenhet, ofta har ett arbetssätt som 

innebär att personal från alla avdelningar turas om att öppna och stänga. Broberg m.fl. (2012) 

tar upp att ett tecken på stress kan vara att barnen söker sig till pedagogerna. Detta är något 
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som bekräftas av våra observationer då vi såg tillfällen av detta beteende. Elsa från Björnen 

tar också upp att om de en dag har en liten barngrupp så kan någon i arbetslaget bli inkallad 

till en annan avdelning som har större behov just då. Hon beskriver det som att det gör att 

situationen känns stressad ändå, eftersom chansen till en lugnare dag med mindre barngrupp 

gick dem förbi. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi båda märkt av stora 

barngrupper och att både barn och personal pustade ut, de dagar det var färre barn på 

förskolan. Våra egna erfarenheter och studiens resultat gör att vi båda är överens om att 

barngrupperna på förskolor idag borde vara mindre. 

Båda pedagogerna uttrycker att det kan bli för hög ljudnivå på förskolorna och Skolverket 

(2016b) menar att hög ljudnivå står i förhållande till stora barngrupper. Ellneby (2008) menar 

att det finns olika sorters ljud, både positiva och negativa och belyser att barn måste få vara 

högljudda i sina lekar. När vi var och observerade antecknade vi båda att ljudnivån vid 

tillfällena var vad vi uppfattade som normal på fleravdelningsförskolan och låg på 

enavdelningsförskolan men vi är medvetna om att det inte vid något tillfälle var alla barnen 

närvarande. Det kan också bero på att på fleravdelningsförskolan var det fri lek, medan på 

enavdelningsförskolan startade pedagogerna i början av våra observationer upp en planerad 

aktivitet vilket ledde till att ett flertal av barnen satt och ritade medan de väntade på sin tur. 

När vi klev in genom dörrarna på den mindre förskolan så slogs vi dock båda av att 

atmosfären var lugnare än vi det vi mött på andra förskolor vi besökt. Om detta beror på att 

det är en mindre förskola eller något tillfälligt den dagen vet vi inte men det bekräftade den 

förutfattade meningen vi hade att det är lugnare på mindre förskolor. 

Den fysiska miljön 

Skolverket (2016b) tar upp att miljön har stor betydelse för barns lek, aktivitet, avslappning 

och samtal. Dock är flera förskolor byggda för mindre barngrupper än vad som finns på 

förskolorna idag, och Björklid (2005) menar att en miljö som är trång kan vara en faktor som 

skapar problem. Pedagogen Elsa som arbetar på en fleravdelningsförskola upplever att 

avdelningarna på förskolan är små, och problematiserar faktumet att barnen inte har så många 

ställen att ta vägen på. Pedagogen Anna som arbetar på en enavdelningsförskola upplever 

inga stora bekymmer i deras inomhusmiljö utan tycker att det finns gott om platser där barnen 

kan få vara ifred om de önskar. Det är även vår upplevelse, att avdelningen på Björnen var 

förhållandevis liten och Renen hade mer utrymme och fler rum att använda sig av. Detta 

stämmer också överens med våra tidigare erfarenheter, dels från vår verksamhetsförlagda 

utbildning men också från hur våra egna barns förskolor ser ut. Björklid (2005) tar upp att 

barnen ska kunna leka ostört med så få avbrott som möjligt, kunna möblera om och anpassa 

rummen efter leken både inomhus och utomhus. Elsa, på fleravdelningsförskolan upplever att 

det ofta behöver pågå flera aktiviteter i ett och samma rum och att den yta som de har är 

svårmöblerad på grund av fönster och dörrar som tar mycket yta. Trots detta försöker hon och 

de andra pedagogerna att förändra miljön på förskolan efter barnens behov och intressen. 

Både Anna och Elsa nämner att de vill att förskolan ska erbjuda miljöer där barnen dels kan se 

vad som kan göras där, men också platser där barnen kan använda sin fantasi och förändra 

miljön. Ellneby (2011) menar att det är viktigt att inte inreda miljön på förskolan för perfekt, 

utan låta barnens kreativitet kunna flöda fritt och förändra rummen.  
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Utomhusmiljö och fysisk aktivitet kan förbättra koncentrationen och få människan att lättare 

fokusera (Ellneby, 2008, Söderström, 2011). Det märkte vi tydligt när vi besökte 

fleravdelningsförskolan Björnen, där barnen var lugnare utomhus än inomhus. Detta var tvärt 

emot vad vi hade trott innan vi besökte förskolan, då vi tänkte att de många mötena med barn 

och vuxna utomhus skulle göra att barnen blev mer stressade där, men istället visade det sig 

vara tvärt om. På enavdelningsförskolan Renen upplevde inte pedagogen Anna någon skillnad 

på barnen om de var utomhus eller inomhus, och det kunde inte heller vi se då vi var där och 

observerade.  

Pedagogers förhållningssätt 

Pedagogers förhållningssätt är något som båda pedagogerna tar upp. Båda ger liknande 

exempel då de beskriver att om de vuxna springer omkring och stressar så smittar det av sig 

på barnen. Vidare uttrycker både Anna och Elsa att det är viktigt att ha god kommunikation i 

arbetslaget och att de upplever det lättare på mindre förskolor. Anna på enavdelningsförskolan 

fortsätter med att det är viktigt med struktur, att det ska finnas tid till att svara på mail, göra 

planeringar och ringa samtal som väntar, så att man inte går och tänker på sådant hela tiden. 

Många kommuner har försökt lösa detta genom att bygga fleravdelningsförskolor, där 

personalen kan gå mellan avdelningarna och på så sätt lättare få tid till att sitta och planera. 

Trots det upplever både Elsa på fleravdelningsförskolan och Anna på enavdelningsförskolan 

missnöje över att inte få nog tid till att planera verksamheten. Inget i vårt resultat tyder på att 

det har blivit lättare att planera verksamheten genom att ha flera avdelningar tillsammans.  

Vi kan i vårt resultat se att både Anna och Elsa, som båda har erfarenhet av att arbeta på både 

mindre förskolor men även fleravdelningsförskolor, uttrycker att de tycker att verksamheten 

fungerar bättre för både barn och pedagoger på mindre förskolor och att 

fleravdelningsförskolorna dras med ett flertal organisatoriska problem. Exempel som tas upp 

är att det på fleravdelningsförskolor är ett större arbetslag att förhålla sig till, fler åsikter ska 

tas tillvara och det kan upplevas rörigt när flera avdelningar ska samverka. Vi tänker att 

stressen pedagogerna upplever på fleravdelningsförskolor är en faktor som ytterligare kan spä 

på barns stress, att om personalen är stressad blir barnen också stressade och att det därför 

borde vara ett lugnare klimat för alla på en mindre förskola. Ingen av pedagogerna tar upp 

massage som metod att arbeta med för att minska barns tecken på stress som Ellneby (2011) 

och Nyholm (1998) tog upp och detta förvånar oss eftersom massage och beröring har en 

lugnande effekt. Vi har båda redan fått tjänster som förskollärare. En av oss kommer att arbeta 

på en fleravdelningsförskola och den andra på en enavdelningsförskola. Vi har därför tänkt 

väldigt mycket kring hur förskolans storlek påverkar barns stressnivåer, och hur vi i framtiden 

kan arbeta för att det ska bli så bra som möjligt för alla. Massage kan vara något vi tar till oss 

inför framtiden. 

Slutsats 
Vi har under studiens gång sett en del fördelar med fleravdelningsförskolor, men vi upplever 

det handlar främst om ekonomiska och organisatoriska fördelar. Vår studie pekar på att en 

mindre barngrupp och en mindre förskola är att föredra för barnens utveckling och 

välbefinnande, med avseende på stress både för barn och pedagoger. 



30 
 

Framtida forskning 

De resultat som framkommit i den här studien kan användas för att öka pedagogers 

medvetenhet om stress hos barn i förskolan. Studiens resultat kan även öka medvetenheten 

kring problematiken barns stress när fleravdelningsförskolor planeras. Eftersom resultaten 

tyder på att fleravdelningsförskolor leder till att barnen uppvisar fler tecken på stress, samt att 

personalen är mer stressad än på mindre förskolorföreslår vi att det görs större studier med 

fler intervjuer och fler observationer i stora och små förskolor samt jämförelser av förskolor i 

olika typer av socioekonomiska områden.  
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Bilaga 1 
Information om deltagande i undersökning  

 

Hej!  

 

Vi heter Emma Stenlund och Johanna Bolmgren och läser till förskollärare vid Umeå 

Universitet på Campus i Skellefteå.  Vi genomför nu vårt examensarbete och vårt valda 

område är stress hos barn. Vi undrar om ni vill delta i en intervju och därmed bidra med era 

erfarenheter inom vårt valda område, samt ge oss tillåtelse att besöka er förskola för att få 

observera miljön och barnen hos er. Vi kommer att försöka se om man kan se tecken på stress 

hos barn beroende på vilken miljö de befinner sig i, utomhus och inomhus. 

Vårt syfte med observationen och intervjun är att få ökad kunskap om likheter och skillnader 

kring barns eventuella tecken på stress. Vi kommer i studien att jämföra 

fleravdelningsförskolor och förskolor med få avdelningar.  Medverkandet i den här studien är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. All den information vi får med oss kommer att 

avidentifieras, behandlas konfidentiellt och endast användas i den här studien.  

 

Skulle det dyka upp frågor före eller efter vårt besök på förskolan är ni välkomna att när som 

helst höra av dig till oss på (mail borttagen) eller telefon XXX, samt (mail borttagen) eller 

telefon XXX.  

 

Tack så mycket för ert deltagande. 

Mvh Johanna Bolmgren & Emma Stenlund 
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Bilaga 2 

Intervju/samtalsguide 

Uppvärmningsfrågor 

 

Berätta lite om din bakgrund. Hur länge har du arbetat inom förskolan? När utbildade du dig? 

Har du jobbat på olika förskolor? Hur stor är barngruppen där du arbetar nu?  

 

Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta om någon erfarenhet där du upplever att barnen varit stressade på er 

förskola?  

2. Hur arbetar ni på förskolan för att uppmärksamma tecken på stress hos barnen?   

3. Hur upplever du att utomhusmiljön kan påverka barns stressnivåer? 

4. Hur upplever du att inomhusmiljön kan påverka barns stressnivåer? 

5. Om du skulle arbeta i en barngrupp som har problem med stressade barn, vad skulle du 

genomföra för förändringar för att komma tillrätta med det? (miljö, gruppstorlek, 

personal)  

6. Kan du berätta om några erfarenheter av positiv eller negativ stress hos barn?   

 

 

  



35 
 

Bilaga 3 
Observationsprotokoll för förskola _________ 

Barn nr: Ålder 

(ca) 

Kön Aktivitet Aktivitet Ljudnivå  Byter 

aktivitet 

ofta/rastlös  

Drar sig 

undan  

Söker sig 

till 

pedagog  

Svårt att 

varva ner  

Ont i 

magen/ont 

i huvudet 

1           

2           

3           

           

 

Vi observationstillfället för vi även anteckningar om hur miljön ser ut, hur stor barngruppen är, vart ljudnivån ligger  

samt annat som kan vara av intresse just då. Detta redovisas sedan i resultatet. Vi för ett protokoll när vi är 

 inomhus och ett när vi är utomhus, alltså två protokoll för varje förskola.  


