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Sammanfattning 

Stress kan bero på flera faktorer, det kan visa sig olika beroende på ålder. Vuxnas 

förhållningssätt kan påverka barns stress. Syftet med föreliggande studie är att undersöka 

och skapa kunskap om pedagogers erfarenheter av arbetet med barn som uppvisar stress. 

Vi ville få kunskaper om hur skolor behandlar detta ständigt aktuella ämne. Följande 

forskningsfrågor besvaras: Vilken erfarenhet har pedagogerna av elever som uppvisar 

stress i skolan?  Hur arbetar pedagoger och skola med barn som uppvisar stress? Via en 

kvalitativ intervjustudie har kunskaper inhämtats om pedagogers erfarenheter i arbetet 

med barn som uppvisar stress. Resultatet visar att stress kan vara likt en NPF samt bero på 

flera bakomliggande faktorer. Pedagogers agerande kan påverka barns stress.  
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Inledning  

Vi som har gjort undersökningen har under våra tre år vid grundlärarprogrammet, mött 

barn vid olika situationer. Vi har mött barn i klassrum, på fritidshemmet, på skolgården, 

samt i både styrda och fria aktiviteter. Vårt intryck är att barn ibland uppvisar stress i olika 

former. Med detta arbete vill vi undersöka om vår iakttagelse kring stress stämmer. Vi vill 

även ta reda på hur skolor och pedagoger arbetar med att bemöta de barn som uppvisar 

tendenser till stress. Vi valde att inte undersöka den stress som är kopplad till NPF-

diagnos eller andra diagnoser då vi anser att det redan finns mycket forskning kring det 

ämnet. 

 

Undervisningen inom både skola och fritidshem måste följa de aktuella styrdokumenten. 

Bland dessa dokument ingår bland annat skollag, läroplan och de allmänna råden. 

Läroplanen är ett av de styrdokument som måste följas. Där förtydligas vad som ska ingå i 

elevers skolgång. I läroplanen står skrivet att skolan ska agera som en social mötesplats 

för alla som vistas där. Skolan har en skyldighet att anpassa undervisningen till elevernas 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). 

  

Till skillnad från läroplan och skollag är det inte alla styrdokument som måste följas. 

Bland de som är frivilliga finns de allmänna råden för fritidshem (Skolverket, 2014) som 

är en rekommendation från skolverket. Dessa allmänna råd framställer att undervisningen 

i fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklass, skola och andra 

förekommande skolformer. Vidare framför de allmänna råden att skolan och utbildningen 

alltid ska utgå från elevernas olika behov. Pedagogiken inom fritidshemmet ska använda 

ett grupporienterat arbetssätt med betydelse för relationer. Detta är skrivningar som har 

betydelse för det område vi studerar. 

  

Anledningen till att vi vill undersöka hur barn påverkas av stress är för att vi upplever att 

samhället blir allt mer stressat. En hel del personer har åsikter om vad stress är och vad det 

har för betydelse för människors hälsa. Stressforskaren Alexander Vilczek berättar för P4 

Gotland (2017) att de första symtomen på stress är att sömnen påverkas. Detta leder till att 

återhämtningen försämras och flera kroppsliga symtom kan smyga sig på. I ett senare 

skede kan det leda till kognitiva svårigheter som exempelvis sämre minne och 

koncentrationssvårigheter. Det känns viktigt för oss som ska arbeta som fritidslärare och 

möta barn hela dagarna att ta reda på mer information om stress. 

  

Det känns angeläget att veta om de som arbetar på fritidshem och skola delar vår 

uppfattning kring den ökade stressen bland barn. Brinkmann och Friis Andersen (2015) 

menar att stress är något som kan vara svårt att mäta. Stress finns dock hos alla människor. 

Strand (2018) anser att det är när det inte finns tid för återhämtning som stress kan ha 

skadliga effekter. Om barn idag har många faktorer som påverkar stress runtom dem, bör 

de få möjlighet att återhämta sig på fritidshem och skola. Kan det vara så att stora 

barngrupper spelar in som bidragande faktor till barns stress? Vilka andra faktorer kan 

påverka barns stress? Det är av betydelse för både barn och pedagoger att kunskapen ökar 

om vad som påverkar barns upplevelse av stress och hur detta kan bemötas. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka och skapa kunskap om pedagogers 

erfarenheter av arbetet med barn som uppvisar stress. Vi vill få kunskaper om hur skolor 

behandlar detta ständigt aktuella ämne. Följande forskningsfrågor kommer användas för 

att besvara syftet: 

Frågeställningar 

·       Vilken erfarenhet har pedagogerna av elever som uppvisar stress i skolan? 

·       Hur arbetar pedagoger och skola med barn som uppvisar stress? 

Val av litteratur 

Förarbetet inför detta examensarbete innebar att läsa tidigare c-uppsatser och 

examensarbeten som berör ämnet stress och skola. Genom att undersöka tidigare 

publicerade examensarbeten och rapporter fick vi tips på författare samt publikationer som 

var intressanta. Då vi började finna allt större volym av litteratur som berör stress, valde vi 

att sätta upp urvalskriterier att utgå ifrån. Detta för att göra det enklare för oss att välja ut 

vilken litteratur som kändes mest relevant att använda. De riktlinjer som sattes upp kring 

den litteratur som användes i denna studie var att litteraturen ska vara publicerad under 

2000-talet. Det förekommer dock undantag kring detta då vi valde att använda en 

litteraturkälla från 1990 tal. Vidare riktlinjer vi utgick från var att litteraturen ska omfatta 

barn upp till 12 års ålder. Anledningen till att vi valde denna specifika ålder är för att detta 

är den åldersgräns som finns i riktlinjerna för fritidshemmets verksamhet. Vi var 

noggranna med att litteraturen ska ge oss en förklaring vad stress är samt vad det beror på. 

 

Förtydligande av begreppet NPF-diagnos 

NPF är ett samlingsnamn för olika diagnoser av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning.  Det är vanligt förekommande att diagnoser som ADHD, Autism 

och Tourettes syndrom presenteras inom spektrumet NPF. Då hjärnan och nervsystemet 

arbetar med information på avvikande sätt kallas dessa för neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Dessa diagnoser påverkar individen på många sätt. Det som 

många har gemensamt i dessa diagnoser är att personens beteende påverkas av en 

biologisk orsak. Vanligt förekommande är att personer med dessa diagnoser drabbas av 

koncentrationssvårigheter, har svårt att sitta still, svårt att hantera intryck av olika slag, 

blir lättirriterad, att sömn och matvanor påverkas och att vissa kan uppvisa nedstämdhet. 

Med detta menas att symtomen lätt kan förväxlas med stress och att dessa personer kan 

vara mera stresskänsliga, i urvalet har vi valt att inte specifikt studera denna grupp 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2010) syns stress 

hos barn i form av ändrade mat och sömnvanor, oro, ångest, nedstämdhet, psykosomatiska 

besvär samt irritation.   
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Bakgrund 

I detta avsnitt introducerar vi relevant forskning och litteratur inom det område som denna 

studie berör, nämligen barn som uppvisar stress. Litteraturen som presenteras belyser både 

hur stress kan visa sig hos en person och vad innebörden av stress kan leda till. 

 

Stressymtom 

Stress beskrivs enligt Norstedts uppslagsbok som ett kroppsligt reaktionsmönster hos 

individer som upplevt olika påfrestningar. Dessa kan vara fysiska, men vanligtvis 

förekommer de i form av psykiska faktorer, ökad hjärtfrekvens och spända muskler är 

vanliga följder i samband med stress (Norstedts uppslagsbok, 2007). 

  

Stress visar sig vanligen i beteendet hos människor. Det kan bland annat visa sig som 

irritation, fientlighet, samt i vissa fall uppgivenhet. Alla dessa känslor kan ses som 

framträdande drag gällande stress (Währborg, 2009). Brinkmann och Friis Andersen 

(2015) och Mörelius (2014) beskriver att det finns psykiska, fysiska och beteendemässiga 

symtom som kan visa sig vid stress. Det kan vara exempelvis trötthet, nedstämdhet, värk i 

huvud eller mage, förändrade matvanor och sömnmönster. Symtom kan visa sig 

varierande hos olika personer. När ett barn känner sig maktlöst kan känslor av hopplöshet 

och nedstämdhet uppstå. Om påfrestningarna varar under en längre tid är det stor risk att 

det påverkar immunförsvaret. Eriksen och Ursin (2013) använder begreppet “subjektiva 

hälsoproblem” genom att beskriva hur en person som upplever stress kan känna och agera. 

Det kan vara att ingenting känns givande längre, känslor av uppgivenhet eller att sömn 

och kost påverkas. Likaså kan somatiska besvär som värk på olika ställen i kroppen 

uppstå. Eriksen och Ursin (2013) nämner att personer ofta upplever stress genom 

hjärtklappning och svettningar. Det kan kännas obehagligt när hjärtat slår snabbare än vad 

det brukar göra. 

  

Stress behöver inte vara enbart negativt. Våra hjärnor är i behov av lagom med utmaningar 

och påfrestningar. Viss stress kan hjälpa människor att komma framåt (Ellneby, 2008; 

Folkow & Jonsdottir, 2013). Stress bland barn kan uppstå genom vårdnadshavares och 

samhällets krav på barnen. Barn kan känna skuld och skam över att de inte orkar med 

aktiviteter som vårdnadshavarna vill att de ska utföra. En annan företeelse som kan 

frambringa stress hos barn är stora barngrupper och lite vuxenkontakt. Även konflikter 

eller förändringar kan skapa stress hos barn såsom många ljud och intryck.  

  

Mörelius (2014) nämner att barns stress inte är densamma som hos vuxna. De som arbetar 

med barn som uppvisar stress bör tänka på barnets mognadsgrad och utvecklingsnivå. Det 

är en fördel om vuxna känner till hur de bör agera för att hjälpa barn som uppvisar stress. 

Vidare menar Mörelius att barn har mycket fantasi. Det som vuxna inte upplever som en 

stressfaktor, kan det fantasifulla barnet tolka som någonting farligt eller okänt som leder 

till känsla av stress. Det är av vikt att vuxna ställer rimliga krav på barn och att kraven är 

anpassade efter den enskilda individen. 
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Vanliga psykosomatiska påfrestningar av stress 

Ellneby (2008) menar att stress hos barn kan yttra sig som psykosomatiska besvär, 

exempelvis genom att påpeka att de har ont i magen, huvudvärk eller liknande kroppsliga 

besvär. Vidare anser Ellneby att vuxna inte kan skydda barn helt mot stress. Det kommer 

finnas stressfaktorer i barns liv. Det är emellertid vuxnas ansvar att se till att barn inte 

utsätts för fler faktorer av stress än nödvändigt. 

  

Socialstyrelsen (2010) menar att vi alla har en viss tålighet för stress. Personer som är mer 

sårbara än andra för påfrestningar kan utveckla en depression efter att ha genomgått 

ansträngningar av stress som kan ses som normalt hos andra. De som upplevs som mindre 

sårbara när det kommer till stress kan istället klara av att genomgå svårare 

traumatiseringar utan att de övergår till en depression. Vidare menar Socialstyrelsen att 

lärare ofta kommer i kontakt med barn som är ledsna eller nedstämda av olika 

anledningar. Alla kan drabbas av nedstämdhet. Att uppvisa nedstämdhet behöver inte 

betyda att personen lider av stress eller är på väg att bli deprimerad. Det vanligaste sättet 

att se om yngre barn är påverkad av nedstämdhet är att deras sömn och matvanor påverkas 

i första hand. Barn i mellanstadieålder uttrycker ofta nedstämdhet genom kroppsliga 

besvär. Det är även förekommande att barn i denna ålder uppvisar oro eller rädsla av att 

vara ifrån sina vårdnadshavare. De något äldre barnen uppvisar samma besvär som vuxna. 

Det är vanligt att lärare eller pedagoger upptäcker ett förändrat beteende hos barn då de 

spenderar en stor del av sin tid i skolan. Eriksen och Ursin (2013) belyser att psykosociala 

omständigheter som till exempel familjeförhållanden påverkar barns sätt att erfara stress. 

Det är barns tidigare erfarenhet som påverkar hur barnet agerar i olika situationer.  

 

Strategier för stresshantering 

Arnetz och Ekman (2013) nämner att barn som har god förmåga till att hantera situationer 

som uppkommer, så kallade copingstrategier, ofta har högre stresstålighet. 

Copingstrategier innebär hur väl en person kan stå emot påfrestningar från omgivningen. 

Det betyder hur väl man kan hantera situationer som upplevs som stressfyllda eller 

krävande, detta kallas även bemästring. En strategi kan vara att de ser positivt på livet trots 

ett antal motgångar. Om ett barn anser sig ha de resurser som behövs för att lösa problem 

minskar deras känsla av stress. Om en person har svag självkänsla och istället ser negativt 

på sin omgivning eller inte ser någon möjlig lösning på ett problem, höjs känslan av stress 

och stresståligheten förblir då låg. 

  

Atkinson m.fl.2000) och Mörelius (2014) menar att det finns två typer av 

lösningsstrategier för stress, den problemfokuserade och den känsloinriktade strategin. 

Den problemfokuserad strategin innebär att problemet måste vara känt för att det ska gå 

att arbeta fram alternativa lösningar. Genom att väga fördelar och nackdelar mot varandra 

blir det enklare att komma fram till vilken lösning som är den bästa för det specifika 

problemet. Personer har möjligheten att ändra på sitt eget beteende istället för att ändra på 

sin omgivning. Den känsloinriktade strategin innefattar att människor engagerar sig 

känsloinriktat. Detta för att undvika att negativa känslor ska göra dem överväldigande, då 

de inte kan vidta de åtgärder som är nödvändiga för att lösa sina problem. Det finns många 
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olika sätt att hantera negativa känslor, vilket sätt som är bäst beror helt på situationen och 

vem personen är. 

  

Eriksen och Ursin (2013) menar att människor kan känna sig hjälplösa om de inte ser ett 

samband mellan det de gör och resultatet av handlingen. Det finns olika faktorer som ett 

barn kan uppleva som stressande. Det kan vara smärta, relationer, rädsla, krav med mera 

(Mörelius 2014). En faktor som kan påverka stresshanteringen är hur fysiskt aktivt barnet 

är. Detta eftersom regelbunden motion påverkar stresshanteringsförmågan, någonting som 

ger en skyddande faktor mot de negativa konsekvenserna av långdragen stressbelastning 

(Folkow & Jonsdottir, 2013). Arnetz och Ekman (2013) anser att en persons förmåga till 

empati är kopplad till hur hög stresstoleransen är. Om ett barn har lätt att känna empati när 

någon annan till exempel skadar sig har de en högre tolerans mot stress. 

 

Selyes tre faser 

Det finns flera förklaringar till hur väl en människa klarar av stress, till exempel vilka 

förutsättningar som har funnits under uppväxten (Folkow & Jonsdottir, 2013). Det kan 

vara av betydelse vilka gener barn har ärvt och vilka erfarenheter de har varit med om för 

deras förmåga att hantera stress. Mörelius (2014) anser att det inte behöver vara stress i sig 

som påverkar måendet, det kan vara hur stressen hanteras som påverkar hälsan. Ett flertal 

forskare (Arnetz & Ekman, 2013; Ellneby, 2008; Mörelius, 2014; Osika & Perski, 2012; 

Strand, 2018) nämner att forskaren Hans Selye var den första som satte in ordet stress i ett 

sammanhang och beskrev olika faser hos någon som upplever stress. Selyes tre faser är 

alarm-, resistens- och utmattningsfasen. Det vill säga att kroppen förbereder sig på att gå 

till attack, gå undan eller bli förstenad som sätt att reagera. Eriksen och Ursin (2013) anser 

att när vår hjärna inte känner igen olika situationer kan den reagera med alarm. Det 

innebär att om vår hjärna tolkar en situation som olustig kan den upplevda känslan av 

stress krypa sig på. Stress är en reaktion som sker i kroppen när vi exponeras för stor 

belastning. När vi utsätts för stress går kroppen i försvarsposition. När kroppen blir 

paralyserad kommer det stresshormoner till hjärnan. Den som utsätts för långvarig stress 

kan uppleva trötthet och koncentrationssvårigheter. Folkow och Jonsdottir (2013) påtalar 

att när kroppens alarmsystem sätter igång, ökar pulsen och motoriken förbättras. Dock kan 

det hända att när fight-or-flight inte sker tillförs ett överskott av stresshormoner. Detta 

medför att barnet kan uppleva frustration och irritation som ej kan förklaras.  

 

Stresspåverkande faktorer  

En faktor som är väsentlig för stress eller stressrelaterade sjukdomar är sömnen 

(Währborg, 2009). En persons sömn eller sömnvanor kan vara en påverkande faktor till 

uppkomsten av stress. Sömnbrist kan både agera som en skyddsfaktor för stress samt vara 

en av många orsaker till stress. Vidare anser Währborg (2009) och Åkerstedt (2012) att 

sömn är något som minskat hos människan under det senaste århundradet. Tidigare var det 

vanligt att vi sov kring nio-tio timmar per natt, något som under 1900-talet började 

krympa. Under 1990-talet minskade genomsnittet ytterligare till strax under sju timmar 

per natt. 
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Sömn är en process som behövs för att hjärnan ska återhämta sig. Det är vanligt 

förekommande att sömnproblem uppstår om personer varit utsatta för bland annat stress, 

oro, ångest eller nedstämdhet. Dessa känslor medför ofta att det är svårt att slappna av och 

varva ner, någonting som är viktigt för att sömnen ska infinna sig. Det är vanligt att 

sömnen påverkas om vi inte har släppt oroliga tankar om jobb, skola eller privatliv innan 

vi somnar (Brar, 2018). Det tar relativt lång tid innan sömnbristen leder till omfattande 

problem (Osika & Perski, 2012). 

 

Währborg (2009) menar att debatten om stress handlar om snabba förändringar, samt om 

nya levnadsvillkor som orsakar detta tillstånd. Detta är någonting som kan bero på att 

antalet datorer ständigt har ökat de senaste åren och användningen av internet har 

exploderat. Nästan alla runt omkring oss äger en dator och det är vanligt att tid spenderas 

åt dessa. Folkow och Jonsdottir (2013) anser att hjärnan hos de flesta individer har en 

otrolig förmåga att sortera information, även nu när det är fler intryck än tidigare. Vi är 

mer uppkopplade idag än tidigare och det finns en norm att vi ständigt ska finnas 

tillgängliga under dygnets alla timmar. Många av de nya krav som kommit med 

samhällsutvecklingen blir allt hårdare. Detta kan vara sammankopplat med en hårdare 

konkurrens bland yrken. Vissa pedagoger anser att det är mycket att göra på kort tid. Dock 

finns det en gräns för hur mycket vi alla klarar av. En stressad situation inom arbetslivet 

övergår enkelt till stress inom fritidsaktiviteter, som i sin tur påverkar hur vi sover (Brar, 

2018). Ellneby (2008) menar att den nya tekniken ger barn fler intryck idag än tidigare.  

 

Det behövs fler vuxna i skolan för att minska barns stress, det kan även vara en god idé att 

se över hur ljudnivån är på skolan och fritidshemmet,  det är av vikt att barnen får tid att 

uttrycka hur de mår (Ellneby, 2008). Vuxna kan hjälpa barn att utsöndra oxytocin, ett 

hormon, kroppen ger ifrån sig vid avslappning (Arnetz & Ekman, 2013; Ellneby, 2008). 

Ett exempel på när detta hormon kan utsöndras är vid massage. Där kan barn få känna sig 

trygga i sammanhanget och bli berörd på ett positivt sätt. Vidare anser Ellneby att barn 

som kan uttrycka hela sitt känslospektrum har fler verktyg att hantera sin stress än de barn 

som inte uttrycker sina känslor. Tilläggas kan att Ellneby inte anser att barn ska bli helt 

stressfria. Stress kan beskrivas i två läger, på den ena sidan ligger barns stress och på den 

andra sidan befinner sig barns motivation. Det är positivt om barnet kan använda den 

upplevda stressen till att övervinna svårigheter och använda motivationen till att bekämpa 

stress. Vuxna bör vara med och stötta barnen i denna process, då sidan med den upplevda 

stressen hos barn inte bör ta över. Även Lindblad (2012) konstaterar att barn spenderar 

stor del av sin vakna tid i skola och fritidshem. Barns hälsa påverkas mycket av hur vuxna 

agerar och bemöter barn. Skolverksamheten ger kunskap om samspel och normer. Många 

barn idag upplever starka prestationskrav. När barn upplever stress kan deras förmåga till 

inlärning påverkas. Viss stress kan fungera som motiverande vid genomförande av 

uppgifter. Det är när stressen upplevs som överväldigad som negativa faktorer tar över 

(Lindblad, 2012).  
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Sammanfattning av bakgrunden 

Bakgrundsbeskrivningen visar sammanfattningsvis att stress inte ter sig lika hos barn och 

vuxna, beroende på ålder. Stress kan visa sig som både fysiska, psykiska samt 

beteendemässiga symtom. Hur väl en person kan stå emot stress från omgivningen samt 

hur olika situationer hanteras beror på vilka förutsättningar personen har. Personers 

förutsättningar har en betydande roll vid stresshantering. De tre vanligaste sätten att 

hantera stress är genom alarm-, resistens- eller utmattningsfasen. Några förekommande 

faktorer som påverkar stress är bland annat sömn och dagens teknikanvändning. Även 

vuxnas agerande kan påverka barns mående. Via den lästa litteraturen inhämtas den 

basfakta som är nödvändigt för att få en bas att stå på i arbetet, men den kunskap som är 

viktigast för oss till detta arbete är den erfarenhet våra utvalda pedagoger har inom arbete 

med stress.  
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Metod 

I följande avsnitt behandlar vi hur den kvalitativa studien genomfördes. Vi redogör hur 

våra informanter valdes ut samt hur dessa kontaktades. De etiska överväganden som berör 

våra informanter presenteras. 

 

Urval av informanter 

Vi valde att kontakta verksamma pedagoger med olika yrkesroller, i tre olika kommuner, i 

mellersta och norra delen av Sverige för bredare spridning. Vi önskade att de pedagoger 

som skulle intervjuas hade olika lång erfarenhet inom yrket. Vi valde att kontakta 

pedagoger som vi hade kommit i kontakt med under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU), samt pedagoger som var verksamma under vår egen skolgång. Vi önskade att 

informanterna skulle ha olika yrkesroller för att få en bredare bild av hur skolor arbetar 

med frågor om barns stress. Nedan presenterar vi våra informanter med påhittade alias för 

att inte röja deras identitet. 

 

Anna, fritidspedagog, 45 års erfarenhet 

Eva, fritidspedagog, 23 års erfarenhet 

Hanna, förskollärare, 10 års erfarenhet 

Kajsa, speciallärare, 26 års erfarenhet 

Kalle, fritidspedagog, 17 års erfarenhet 

Linnéa, fritidspedagog,19 års erfarenhet 

Maja, ämneslärare, 6 års erfarenhet. 

Pelle, socialpedagog, 4 års erfarenhet 

Sofia, resurspedagog, 27 års erfarenhet 

 

Datainsamling 

Genom våra intervjuer samlades kvalitativa data in. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka och skapa kunskap om pedagogers erfarenheter av arbetet med barn som 

uppvisar stress. Vi vill få kunskaper om hur skolor synliggör detta ständigt aktuella ämne. 

Vi ansåg att intervjuer var det bästa sättet att inhämta den efterfrågade informationen. Vi 

menar att intervjuer ger både oss som genomför studien samt informanterna en möjlighet 

att förklara eller förtydliga vissa moment. Pedagoger med olika yrkesroller och olika lång 

erfarenhet kontaktades. Vi använde oss av Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 

1997) för inspiration till våra intervjuer. En intervju genomfördes via telefonsamtal. Alla 

våra informanter gav oss tillåtelse att spela in intervjuerna. Inspelningen av intervjun 

skedde via våra mobiltelefoner. Vi antecknade stödord under intervjuerna i ett 

anteckningsblock. Vi valde att spela in intervjuerna för att inte missa väsentlig 

information och för att vara närvarande mot informanten.  
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Genomförande 

Våra informanter kontaktades med en intervjuförfrågan via e-post (se bilaga 1). 

Informanterna fick veta att det inte var några svar som var rätt eller fel, de skulle utgå från 

sina egna erfarenheter. Vi frågade informanterna om tillåtelse att spela in intervjun. De 

meddelades att detta var för att underlätta för vår transkribering och att dessa inspelningar 

skulle raderas efter att transkribering var genomförd. När informanterna hade fått 

förfrågan om att delta i vår studie fick de föreslå en tid som passade dem. Vi önskade en 

tid under vecka 10-11 om de ville ställa upp. Vi valde dessa veckor då sportlov för 

grundskolan inträffade under en av de veckorna. Vi antog att det var lättare för 

informanterna att genomföra en intervju under veckan det var sportlov. När en tid för 

intervjutillfället hade fastställts skickades ytterligare ett e-postmeddelande till 

informanterna. Denna gång med mer ingående information om genomförandet av den 

planerade intervjun, här skickades även intervjuguiden med (se bilaga 2), detta för att 

informanterna skulle få möjlighet att förbereda sig kring ämnet inför den planerade 

intervjun. Intervjuerna tog 45-90 minuter. Flertalet av intervjuerna skedde på informantens 

arbetsplats, det förekom dock att vi blev inbjuden till informanternas hem för att 

genomföra intervjun där. Genomförandet av intervjuerna skedde enskilt av oss studenter. 

 

Databearbetning 

Intervjuerna bearbetades genom transkriberingar, då dessa genomfördes enskilt av oss 

studenter skickade vi transkriberingen till varandra för att kunna ta del av det som sades 

vid intervjutillfället. Den ljudfil som skapades vid intervjun togs bort när transkriberingen 

var genomförd. Alla genomförda transkriberingar skrevs ut för att underlätta arbetet med 

att bearbeta dem, i samband med detta skrev vi även pedagogens yrkesroll samt ett alias vi 

tilldelat informanterna. Då vi bestämde oss för att resultatet ska utgå från de 

frågeställningar som vi har för arbetet, markerade vi vilka intervjufrågor som var kopplade 

till de olika forskningsfrågorna. Under arbetets gång färgkodade vi vårt arbete för att 

underlätta skrivprocessen. Genom detta kunde vi lättare se i vilken ordning de olika 

intervjusvaren skulle presenteras. Vi försökte se till att alla informanter fick ungefär lika 

många citat presenterade.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har utgått från de fyra forskningsetiska principer som vetenskapsrådet 

presenterat (Vetenskapsrådet, 2002). De personer som intervjuades informerades i förväg 

vilka vi är samt varför vi ville genomföra denna intervju. Detta eftersom 

informationskravet upplyser att man som intervjuare ska informera deltagarna om deras 

roll i arbetet. Via e-post underrättade vi informanterna om att deltagandet i intervjuerna är 

frivilligt samt att de har rätt att avbryta om så önskas. De som intervjuades fick 

information om att det som sades vid intervjun inte skulle användas till någonting annat än 

vårt vetenskapliga skrivande i denna studie. Enligt samtyckeskravet framgår det att 

deltagarna själva ska få bestämma över sin medverkan. Informanterna godkände vår 

förfrågan om intervju och gavs informationen om att de bestämde vilka villkor som skulle 

vara aktuella vid intervjutillfället. Det vill säga att de kunde avbryta sin medverkan utan 
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att några negativa konsekvenser skulle infalla. I konfidentialitetskravet framgår det att 

obehöriga inte ska ges möjlighet att ta del av någon av de medverkandes personuppgifter 

från denna undersökning. De som intervjuades garanterades att deras uppgifter 

behandlades på ett konfidentiellt sätt. Informanten fick ett andra e-postmeddelande med 

information kring genomförandet av intervjun. Vi bifogade även intervjuguiden så 

personen hade tid att förbereda sig inför den inplanerade intervjun. Vidare fick 

informanterna reda på att svaren endast kommer användas för denna studie, detta eftersom 

nyttjandekravet innefattar att den insamlade informationen endast ska användas för 

forskningsändamål.  

 

Metoddiskussion 

Anledningen till att vi valde att kontakta pedagoger i olika kommuner, var för att få en 

bredare spridning av vår insamlade data samt försäkra oss om att informanternas identitet 

hålls skyddad. En nackdel med att genomföra intervjuer i olika kommuner var att 

intervjuerna inte genomfördes gemensamt av oss studenter. Om alla intervjuerna hade 

genomförts tillsammans skulle validiteten bli högre då vi hade varit två personer som 

kunde lyssna och läsa av informantens kroppsspråk. Vi valde att genomföra intervjuer för 

att det gav oss möjligheten att ställa spontana följdfrågor. Vi kontaktade pedagoger som 

var kända för oss sedan tidigare. Skälet till att vi aktivt valde bort enkäter är för att vi 

anser att det är svårt att skapa en tillräckligt bra enkät som både är tydlig i frågorna samt 

ger oss de svar vi söker. Vi är medveten om att enkäter ger oss möjligheten att samla in ett 

större spann av data än de intervjuer som genomfördes. Nackdelarna kring intervjuerna är 

att det dels tar tid att genomföra själva intervjun, samt att transkriberingen tog längre tid 

än vad vi förutspått. Det kan vara svårt att genomföra intervjuer då informanterna ofta har 

mycket att göra under sina arbetsdagar. 

  

En svårighet som uppkom under arbetets gång var att ett par av frågorna i intervjuguiden 

genererade likartade svar. Detta framkom när transkriberingen genomfördes och resultatet 

skulle skrivas. En annan svårighet var att det ibland uppkom oenigheter kring hur vissa 

delar av arbetet skulle formuleras. Detta innebar kompromissande och ett flertal 

genomgångar av studiens delar. En sak som inte gick enligt planen var att det märktes när 

resultatet skulle skrivas att intervjuguiden inte alltid var tydlig nog. Det var emellanåt en 

svårighet att finna vad i de transkriberade texterna som hörde till rätt fråga när 

intervjuguiden inte följdes till punkt och pricka. Vi är medvetna om att intervjuer kan 

övergå till ett naturligt samtal där frågorna inte ställs i den planerade ordningen eller att 

intervjusvaren sammanfogas till flera olika frågor. Ett moment inom arbetets gång som 

har känts lätthanterligt var att hitta informanter som var villiga att ställa upp i denna 

studie. Att utgå från verksamma pedagoger i vår bekantskapskrets underlättade processen 

samt medförde att intervjuerna kändes mer naturliga. Många av informanterna uttryckte 

sig snarlikt kring vissa frågor eller förklarade liknande arbetssätt kring hur de hanterade 

stress. Vi stötte även på situationer då våra informanter uttryckte liknande information 

som i den litteratur vi har studerat för denna studie. En svaghet med vår insamlade data är 

att vi enbart kan utgå från de intervjuade informanternas uttalanden. Vi är medvetna om 

att resultatet ej kan generaliseras.  
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Resultat 

I följande avsnitt redogörs för hur pedagogerna anser att stress kan visa sig bland barn, 

samt hur informanterna och deras kollegor arbetar för att underlätta för barn som upplever 

stress. 

 

Pedagogers erfarenhet av elever som uppvisar stress i skolan 

Hur barn uppvisar stress  

Ett flertal av informanterna menar att stress bland barn kan visa sig på olika sätt. Alla var 

överens om att de uppvisade symtomen hos barn yttrar sig individuellt, det vill säga, olika 

från barn till barn. En av de intervjuade fritidspedagogerna uttryckte att det kan vara svårt 

att veta hur barn mår då de visar olika symtom kring stress: 

 

Det är svårt att veta vad som är stress, oro, ångest och så vidare och vad som är en 

diagnos som inte blivit diagnostiserad än. Vissa barn beter sig på ett visst sätt för att 

dölja en eventuell diagnos och andra kan bete sig på ett sätt för att vi ska tro att det 

har en diagnos när de inte har någon. (Eva, fritidspedagog) 

 

Informanten anser att de symtom yngre barn visar är likt det som vanligen 

sammankopplas med NPF-diagnoser som ännu inte blivit diagnostiserad. Även andra 

fritidspedagoger som arbetar med skolans yngre årskurser anser att barn uppvisar 

beteenden som kan vara svåra att särskilja som stress eller NPF-diagnos då symtomen ofta 

är liknande. Fritidspedagogen Anna berättar: “Det är mycket likt en NPF, oro, ångest, 

svårt att koncentrera sig samt trötthet.” Nästan alla informanter berättar att vuxnas stress 

påverkar barn mer än vad många tror. De påpekar att barn upplever höga krav från sin 

omgivning. Dessa höga krav och förväntningar tar sig uttryck både genom att barn 

upplever skolstress och stress kring det sociala samspelet. 

 

Faktorer som påverkar barns stress 

Hanna som är verksam förskollärare uttryckte följande: “Är jag stressad blir barnen 

stressade. Är jag lugn blir barnen lugna, det märker man.” Hanna betonade vikten av att 

behålla lugnet inför barnen. Hon anser att eftersom det ofta är många barn och få vuxna är 

det viktigt att tänka på hur agerandet sker inom barngruppen. Kajsa som är speciallärare 

menar att stress är en del av dagens samhälle. Stress påverkar både barn och vuxna, barn 

kan dock inte hantera stress på samma sätt som vuxna. Kajsa säger: “De känner krav men 

har inte förmågan att klara av det, då ökar stressnivån.” Informanterna tycker att de ser att 

stress finns bland barn. Kalle som är fritidspedagog säger att stressen kan bero på att barn 

tycker att man duger som person om de ingår i ett umgänge:  

 

Att känna att man duger som man är. Att man har kompisar, att man har ett socialt 

sammanhang att finnas i. Har man inte det blir barnen stressade /.../ Om man känner 

att man inte har en bästis då duger man inte som person, man har ingen att vara 

med. (Kalle, fritidspedagog) 
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Fritidspedagogen Kalle anser att kompisar kan påverka hur stressad barn är. Detta är 

någonting som även fritidspedagogen Linnéa påpekar. Hon säger: “Det finns dels social 

stress, det här att känna att man har någon kompis. Sedan finns det skolstress, alltså stress 

inför att prestera i skolan.” Linnéa menar således att det finns två typer av stress, den 

sociala stressen och skolstress. Vidare berättar hon att det är viktigt att barn får möjlighet 

att koppla av. De barn som har fritidsaktiviteter måste även de hinna med att ta det lugnt. 

 

Flera av informanterna var eniga om att barn är mer stressade idag än vad de var tidigare. 

Några av informanterna menar att mobiltelefoner är en faktor som påverkar barns stress. 

Barn är uppe sent på kvällen och mobilspel och sociala medier tar upp mycket av deras 

tid. Fritidspedagogen Linnéa uttrycker: ”Många barn har mycket fritidsaktiviteter, att de 

ska hinna med så mycket på eftermiddagarna, det är dans och gymnastik och skidor.” 

 

Andra faktorer som informanterna anser påverkar barns stress är skolans läxor, samt det 

sociala med kompisar. Även fritidspedagogen Eva som är verksam inom skolans yngre 

årskurser ger exempel på detta: 

 

Många har så mycket på kvällarna, en del barn kan ha tennis på måndagar, 

innebandy på tisdag, simning på onsdag, på torsdag kan jag leka för på fredag då 

har jag fotboll och under helgen då är det matcher, de har så mycket att de inte 

hinner vara barn. (Eva, fritidspedagog) 

 

Vidare berättar fritidspedagogen Eva att det inte bara är barns fritidsintressen som kan 

påverka. Hon anser att de nyanlända barnen gör allting för att passa in. Hon förtydligar att 

dessa barn inte förstår vissa av de normer som andra är vana vid.  

  

Ett flertal av informanterna menar att lokaler och deras utformning kan skapa stress bland 

barn. Det kan vara hur skolgården eller lokaler inomhus är utformade. Lokalerna kan 

enligt de vuxna uppfattas som små eller att det är många elever från andra årskurser som 

rör sig i korridorerna. Maja som är ämneslärare uttrycker att barn ofta hamnar i bråk på 

grund av lokalernas storlek: 

 

Det blir ofta tjafs och eller bråk för att det är många barn på en liten yta. Vår skola 

är ganska liten och många barn tycker skolgården är tråkig, att det inte finns så 

mycket att göra. Speciellt nu på vintern. (Maja, ämneslärare) 

 

Att barnen påverkas av lokalens yta är någonting som även fritidspedagogen Kalle 

kommenterar. Han talar om att barn måste anpassa sig efter lokalerna. Detta är någonting 

som kan vara svårt för dem. Kalle säger: 

 

Faktorer som påverkar barns stress, lokalmässigt, att det är trångt, det måste ju 

påverka stressen. Svårt att hitta något ställe att vara för sig själv. I vårt fall att vi 

sitter fast emellan, /…/ det är alltid trafik här. (Kalle, fritidspedagog) 
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Kalle berättar att barn påverkas negativt av att lokaler delas med många individer. Barn 

kan uppleva att den privata sfären inkräktas på. Flera av informanterna menar att barns 

hemmiljö är en betydande faktor som kan påverka barns stress och mående. Pedagogerna 

menar att hur samhället är uppbyggt kan påverka barns stress. Även faktorer som stora 

barngrupper har en påverkan på barns upplevda stress enligt informanterna. 

Socialpedagogen Pelle säger: ”Vuxna, alltså lärare och pedagoger tror jag är den största 

faktorn till barns mående. Det är viktigt att skolan är en plats där det funkar.” Vidare 

förklarar Pelle att han tycker att skolan har ett ansvar för barns välmående även om det 

största ansvaret ska ligga hos vårdnadshavare. Resurspedagogen Sofia talar om att 

hemmet är en betydande faktor för barnet. Hon säger: ”Hur man har det hemma, har man 

någorlunda stabil situation har man någorlunda rutiner, mat sömn och bemötande, hur 

mycket kontakt barnen har med sina föräldrar.” Sofia hävdar att hemmet är den viktigaste 

byggstenen i barns liv. 

 

Pedagogers uppfattning om hur stress visar sig bland barn 

Informanterna anser att stress blivit vanligare idag än vad det var förr. Pedagogerna som är 

verksamma med äldre skolbarn förklarar att de visar samma symtom som vuxna. 

Resurspedagogen Sofia beskriver: “De blir trötta, de orkar ingenting, de blir lättare ledsen, 

säger att de har ont i huvudet, magen, kroppen, nacken eller så.” Hon säger att barn idag 

uttrycker stress mer förekommande än när hon började som pedagog. Informanterna 

förklarar att det är vanligt att agera utifrån en diagnos när det gäller yngre barn som visar 

att de är stressade. Ämnesläraren Maja förklarar att under den korta tid hon arbetat som 

lärare går det att se en tydlig skillnad på stress. Hon berättar: 

 

Tyvärr måste jag säga att “vanlig stress” alltså inte sånt som är kopplat till npf-

diagnos är vanligare idag än vad det har varit, under mina 6 år som lärare kan jag se 

allt fler barn som är stressad. Vad det beror på vet jag tyvärr inte men jag antar att 

det hänger ihop med att allt fler vuxna är stressade. (Maja, ämneslärare) 

 

Maja förklarar att det inte behövs särskild lång erfarenhet inom yrket för att se en tydlig 

skillnad när det gäller stress hos barn. Många av informanterna menar att samhällets 

utveckling har en stor påverkan på att barn är mer stressade idag. 

 

Informanterna har delad inställning till om ett problem ska synliggöras eller inte. Flera av 

dem förklarar att det självklart beror på situationen. Fritidspedagogen Anna anser att det 

kan finnas fördelar med att synliggöra problem inom arbetslaget. Hon menar: “Eftersom 

det kan finnas en bakomliggande diagnos som inte kommit fram än, så är det viktigt att 

hålla ett öga på avvikande beteenden.” Hon berättar att det är viktigt för pedagoger att 

vara medveten om barns beteende då det kan bero på olika orsaker. Detta var någonting 

som även socialpedagogen Pelle skildrar som viktigt för pedagoger. Han berättar: “Det 

måste vi göra, alla måste känna till och veta bakgrunden så att man tillsammans kan arbeta 

för att göra det bättre.” Han menar att det är viktigt att pedagogerna vet vad det handlar 

om för att kunna agera på ett korrekt sätt. 
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Ett fåtal informanter redogör att det är situationen som styr om pedagoger ska informera 

att en elev visar stress. Ämnesläraren Maja säger: “Det beror helt på vad det rör sig om så 

klart, men nej jag brukar inte förklara för hela klassen varför en viss elev är ledsen eller 

stressad just idag.” Hon påstår att eftersom det finns många olika faktorer som påverkar 

någons stressnivå behöver man som lärare inte alltid berätta för de andra barnen varför 

någon elev är lite nere. Hanna som är förskollärare berättar att: “Det är så lätt att glömma 

bort de lugna. Man ska aldrig någonsin låta lugna barn ta smällen för utåtagerande barn.” 

Hon talar om att det är vanligt att man placerar lugna barn, ofta flickor, bredvid de lite mer 

stökiga barnen för att få ett mer hanterbart klimat i klassrummet. Resurspedagogen Sofia 

anser att det är familjens ansvar när viss information som påverkar barnet ska ges ut till 

barngruppen. Hon säger:  

 

Jag har träffat på barn som uppvisar stress för många olika saker och här är det 

nästan alltid bäst att fråga föräldrarna eller barnen hur de vill göra. Man kan fråga 

ska vi berätta för de andra, ska vi göra det en dag när du inte är här eller vill du vara 

med så du kan förklara eller vill du säga själv eller ska vi säga det åt dig. (Sofia, 

resurspedagog) 

 

Sofia anser att det är viktigt att låta familjen eller barnet välja om eller hur de övriga 

eleverna ska få reda på vad som är anledningen bakom ett barns agerande. 

Fritidspedagogen Kalle berättar att stress är förekommande men det är tyvärr ingenting 

som de pratar med eleverna om. Han berättar: “Man pratar inte om själva stressen, man 

kan ju prata om beteendet.” Han menar att det är bättre om arbetslaget är medvetet om att 

eleverna är stressade än att barnen ska förstå att andra barn är stressade. Fritidspedagogen 

Eva anser att i vissa fall är det viktigt att berätta för barn varför en viss elev får göra saker 

annorlunda. Hon säger: 

 

Ibland kan barnen fråga, varför måste han gå iväg och inte sitta här, och då är det ju 

viktigt att vi berättar att han får gå iväg för att han inte orkar sitta här, han är så trött 

efter skoldagen att han får vara själv en stund. (Eva, fritidspedagog) 

 

Eva säger att elever måste ges möjligheten att gå undan en stund om så behövs, speciellt 

då fritidshemmet inte ska vara lika fyrkantigt som skolan med alla dess olika regler.  

 

Arbetet kring stress inom skolverksamheten 

Flera av informanterna berättar att det är viktigt att vara lyhörd för barn. De informanter 

som är verksamma med de yngre eleverna menar att det är svårt att veta vad som är 

symtom för stress och vad som är en oupptäckt diagnos. Därför anser de att det är 

fördelaktigt att agera utifrån en diagnos. Fritidspedagogen Anna säger: “En grundregel att 

ha i bakhuvudet är att det alltid finns någon i varje klass som har någon form av 

problematik.” Anna anser att det är viktigt att agera utifrån att det handlar om en diagnos 

eftersom det är ett passande agerande för stressade situationer. 

  

Andra informanter berättar att det är svårt att agera på samma sätt mot flera olika barn. 

Fritidspedagogen Eva hävdar: “Den första tanke som dyker upp i mitt huvud är att man 
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aldrig kan göra eller agera på samma sätt till alla barn.” Vidare förklarar Eva att alla barn 

är unika och därför bör man agera utifrån varje enskilt barn. Ett antal informanter anser att 

det finns flera olika faktorer som påverkar stressnivån hos barn. Fritidspedagogen Kalle 

säger:  

 

Ibland kan det vara mitt eget förhållningssätt som stressar barnen, att vi inte är 

tydliga nog. Att barnen inte vet vad som förväntar sig av oss, så blir de stressade av 

det. (Kalle, fritidspedagog) 

 

Kalle beskriver att barnen kan bli stressade om de inte vet vad som kommer hända eller 

om pedagoger ger otydliga riktlinjer för kommande aktiviteter. Fritidspedagogen Linnéa 

hävdar att en faktor för stress kan vara hur man är som person. Hon säger: 

 

Jag tänker att mycket är personlighetsdrag, högpresterande tjejer som blir stressade 

för att de ska prestera bra här i skolan eller de som är lite osäkra i kompisrelationer. 

De kan vara osäkra på förväntningar. (Linnéa, fritidspedagog) 

 

Linnéa förklarar att vissa personliga förväntningar kan påverka hur stressad någon blir. En 

annan informant uttryckte att de äldre barnen agerar på ett mer stressat sätt. Ämnesläraren 

Maja förklarar: 

 

Jag tycker det är mer förekommande nu än vad det var tidigare och tyvärr så är det 

vanligare att se det hos de äldre barnen, alltså sexorna, för många av dem tror jag 

har börjat jaga betyg. (Maja, ämneslärare) 

 

Vidare belyser Maja att även fast hon förtydligar för barnen att betygen egentligen inte har 

någon betydelse nu, anser hon att det är många som stressar för att få ett högre betyg. 

Flertalet informanter anser att det är otroligt viktigt att anpassa sitt agerande till den elev 

som uppvisar stressymtom. Fritidspedagogen Linnéa berättar att hon tillfälligt försöker 

sänka de krav som finns för barn. Hon menar: “Man kan inte göra mer än det man kan, 

mer än sitt bästa.” Vidare förklarar hon att det är viktigt att tänka på att barn är barn och 

att pedagoger ska se till att barnen mår bra. Fritidspedagogen Eva säger att de arbetar med 

att försöka anpassa det som går för att barn ska må bättre. Hon säger: 

 

Vi försöker alltid anpassa vårt eget agerande mot den elev som inte mår bra, /.../ om 

barnet behöver en egen plats som kan vara riktad mot en vägg, då använder vi oss 

av skärmar eller bokhyllor för att skala av platser” (Eva, fritidspedagog) 

 

Eva menar att det är betydande som pedagog att agerandet ska hjälpa barnet att må bättre. 

Ämnesläraren Maja berättar att hon försöker lyssna in barnen och fråga dem hur de vill 

göra. Hon säger: 

 

Jag försöker anpassa mina lektioner efter barnens intresse. Fördelen i mitt fall är att 

mina egna barn är i samma ålder som de jag har på skolan, så jag vet ju vad många 

barn tycker om just nu och då försöker jag komma på lektioner utifrån det. Jag 

försöker aldrig göra de saker eller moment som jag vet att gruppen inte klarar av. 

(Maja, ämneslärare) 
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Maja menar att det är viktigt att utgå från hur barnen mår när man ska starta en lektion. 

Vidare berättar hon att i vissa lägen är det viktigt att prata om situationer som antingen 

hänt i eller utanför skolan för att låta barnen ventilera tankar eller funderingar kring det 

som de hört eller sett. Specialläraren Kajsa anser att skolan har ett svårt uppdrag att möta 

alla elever och deras olika behov. Hon menar att det är en av de största utmaningarna som 

pedagoger har i sitt yrke. Hon poängterar: 

 

Relationer till vuxna kan var väldigt betydelsefullt, även att känna tillhörighet till 

gruppen, att man är en del av en grupp och att man är viktig i den gruppen. Alla är 

ju viktiga, men den där tillhörigheten och erkännandet i ett gruppsammanhang är av 

stor betydelse. (Kajsa, speciallärare) 

 

Kajsa berättar att det är viktigt att få känna tillhörighet till en grupp. Vidare påpekar hon 

att detta är lika viktigt för barn som det är för vuxna. Resurspedagogen Sofia menar att det 

ibland kan räcka med att fråga barnen hur de mår. Hon berättar: 

 

Ofta behöver jag inte mer än fråga, ”hur är det med dig idag?”, för att de själva ska 

berätta vad som är fel. Så kan jag göra för att jag ofta befinner mig i korridorerna än 

vad många andra lärare gör eftersom jag ofta går mellan så många klasser. (Sofia, 

resurslärare) 

 

Sofia förklarar att hon tycker att det ibland är fördelaktigt att vara i många olika klasser, 

det gör det lättare att se när en elev inte beter sig som vanligt eller inte mår bra. 

Förskolläraren Hanna berättar att det är vanligt att pedagoger inom skolan gör allt i sin 

makt för att barnen inte ska känna sig stressade. Vidare säger hon: “Det är vi som tar på 

oss stressen för att barnen inte ska behöva känna sig stressade, så vi jobbar dubbelt upp.” 

Nästan alla informanter har uttryckt att det ofta är mycket jobb som ska göras på kort tid. 

Ett flertal informanter uttryckte både positivt och negativt kring att deras arbetsdagar inte 

är den andra dagen lik. Kajsa som är speciallärare uttryckte: “Stress är en stor del av hela 

vårt samhälle idag.” Hon menar att stress är någonting som är vanligt förekommande för 

pedagoger idag. 

 

Anpassning av verksamheten med barn som uppvisar stress 

Informanterna är eniga om att det är viktigt att möta elevers behov. Specialläraren Kajsa 

berättar: “Man ska försöka möta, som det står i läroplanen, vi ska försöka möta individer 

utifrån deras förutsättningar och deras behov.” Vidare menar Kajsa att det är viktigt att 

göra vissa anpassningar så att alla elever känner att de utvecklas framåt och växer som 

person. Socialpedagogen Pelle anser att det är viktigt att hjälpa barnen till att hitta ett 

arbetssätt som passar just dem. Han säger: 

 

Det bästa sättet för att hjälpa barn i stress är att tillsammans hitta ett sätt att arbeta, 

att främja /.../ att hitta en strategi som fungerar, hitta verktyg som fungerar. Det gör 

man tillsammans med lärare och fritidspersonal /.../ då får vi liksom jobba för det 

tillsammans i samverkan med hemmet. (Pelle, socialpedagog) 
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Vidare berättar Pelle att elever har en viss påverkan genom elevråd och klassråd. Han 

förklarar att vissa barn ser dessa som tråkiga måsten. Förskolläraren Hanna talar om att 

hon ibland använder sig av sin smartboard för att skapa ett lugn. Hon förklarar: “På 

smartboarden kan man ha roliga sånger, dans, bara en kort stund så de kommer på banan 

igen.” Hon berättar att barn inte behöver sitta ner på sina platser för att lära sig saker, 

inlärning sker på så många olika sätt. Resurspedagogen Sofia anser att många barn som är 

stressade ofta behöver vara kvar i klassrummet ändå och försöka jobba så gott de kan. Hon 

anser att beroende på vilken stress det är agerar man olika. Hon säger: 

 

Beroende på vad det är för typ av stress, har de ont i magen eller ont i huvudet, eller 

i kroppen eller att de är oroliga och inte kan fokusera då måste man ju självklart 

prata med dem och sen tar vi hjälp av skolsköterskan i de fall då det behövs, det är 

såklart inte alla fall det behövs men ibland så. (Sofia, resurspedagog) 

 

Vidare framför Sofia att pedagoger bör agera olika kring barns stress eftersom det kan 

bero på olika bakomliggande faktorer, speciellt om det är en långvarig stress hos barnet. 

Fritidspedagogen Linnéa menar att arbetet inom fritidshemmet fokuserar till viss del på 

annat än barnets välmående. Hon förklarar: “Ja det är ganska mycket tid som läggs på 

konfliktlösning.” Linnéa förklarar hon att pedagogerna på fritidshemmet ofta får lösa 

konflikter eftersom skolan och den styrda verksamheten inte ger samma möjlighet till 

konflikthantering. 

 

Samverkan för att motverka stress 

Informanterna var eniga om att det är centralt att alltid prata inom arbetslaget så att alla 

agerar på ett liknande sätt. Fritidspedagogen Eva menar att det är viktigt att samtala inom 

arbetslaget och att prata med den specifika elevens lärare för att skapa den bästa lösningen 

för situationen eller att de har den bakgrundsinformation som är nödvändigt för att kunna 

agera kring en viss elev. Detta är någonting som fritidspedagogen Anna håller med om, 

samtidigt anser hon att det är angeläget att höra vad andra pedagoger ser. Hon säger: ”Ta 

reda på om andra pedagoger ser samma sak som jag.” Hon anser att det är viktigt att agera 

på detta sätt om man eventuellt måste skapa ett åtgärdsprogram. 

  

Informanterna var överens om att det är viktigt att informera rektor om de elever som 

under en längre tid uppvisat olika symtom. De anser att när pedagoger vill ta vidare ett 

barns beteende och skapa ett åtgärdsprogram måste rektor kopplas in. Fritidspedagogen 

Eva förtydligar: “Då det kan komma prat om utredningar måste ju rektorn självklart 

kopplas in eftersom det är rektorn som måste godkänna.” Hon berättar att eftersom det är 

rektorn som är den yttersta ansvariga för skolan och dess verksamheter är det rektorn som 

tar dessa beslut. Informanterna har delade meningar kring om barn ska involveras i arbetet 

med stress. Vissa av informanterna uttalade sig inte om detta och somliga gav förklaringar 

till sina åsikter. Fritidspedagogen Anna anser att det är bra att låta barnen bli involverade. 

Hon förklarar: 

 

Det är viktigt för barnen att förstå att vissa barn ofta vill, men kanske inte kan göra 

vissa saker, exempelvis sitta stilla eller läsa eller agera korrekt inom de sociala 

sammanhangen. (Anna, fritidspedagog) 
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Anna förtydligar att barn får en bättre förståelse för andras beteende om de får reda på 

varför dessa barn agerar på ett visst sätt. Fritidspedagogen Kalle säger att det är viktigt att 

barnen behandlar varandra väl. Han förklarar: “Vi har ett uttryck, laget före jaget, att man 

alltid ska ha en positiv inställning till kompisar och leken.” Kalle berättar att det är viktigt 

att barnen agerar positivt mot varandra. Fritidspedagogen Linnéa anser att det är viktigt att 

vara tydlig så att barnen förstår att det är allas ansvar att värna om varandra. Hon 

poängterar: ”Vi är väldigt tydliga med att det är allas ansvar att alla mår bra. Att det är lika 

mycket vårt ansvar som pedagog som det är barnens ansvar.” Med detta menar hon att 

barnen måste lära sig att ta hand om varandra, precis som att det är ett huvudansvar för 

pedagogerna att alla mår bra. 
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Analys 

I följande avsnitt kommer vi att analysera undersökningsresultatet och relatera detta mot 

den tidigare presenterade forskningen samt forskningsfrågorna. 

  

Informanterna menar att barn vanligen uppträder på ett nytt sätt varje dag, vilket gör det 

svårt att avgöra hur barnens humör är, om de är trötta, glada eller ledsna. Pedagogerna 

anser att det ofta är barns humör som har en påverkan på hur barnen agerar mot vuxna och 

andra barn samt hur de agerar i olika aktiviteter. 

  

Flertal av informanterna uttrycker att stress kan bero på olika bakomliggande faktorer. De 

menar att stress visas olika hos yngre och äldre barn. Informanten Sofia berättar vid 

intervjutillfället att barn är olika bra på att sätta ord på sina känslor. Hon menar att de 

yngre barnen, till skillnad mot de äldre barnen, inte har utvecklat kunskaper om att 

förklara hur de mår eller varför de mår på ett visst sätt. De informanter som är verksamma 

med yngre barn förklarar att det ibland kan vara svårt för dem att veta vad som är stress 

och vad som är en oupptäckt diagnos. Mörelius (2014) informerar att barn och vuxna inte 

beter sig på samma sätt när det kommer till krav och anpassning. Det går att se från två 

olika perspektiv, barnets och vuxnas perspektiv. Barn kan anse att vissa saker är rimliga 

medan en vuxen kan anse att barn bör klara av de krav som ställs. 

  

De flesta informanter och delar av den valda litteraturen (Ellneby, 2008; Eriksen & Ursin, 

2013) belyser att stress visar sig genom kroppsliga, så kallade somatiska uttryck. Ellneby 

(2008) samt Eriksen och Ursin (2013) påstår att barn kan beskriva olika psykosomatiska 

besvär i samband med stress. I litteraturen delas symtom för stress in i psykiska, fysiska 

och beteendemässiga symtom (Brinkmann och Friis Andersen, 2015; Mörelius, 2014). 

Dessa fysiska besvär kan bland annat visa sig i form av ont i magen eller ont i huvudet. 

Resurspedagogen Sofia menar att det är symtom som även vuxna beskriver i samband 

med stress. Vidare anser de intervjuade att stress bland barn kan visa sig genom 

beteendemässiga symtom. Det kan vara att barns sömn påverkas. Informanterna nämner 

inte psykiska besvär som symtom på stress. Vidare anser de intervjuade att kraven bör 

anpassas efter vad barn klarar av, detta då alla barn är unika och ska behandlas efter det. I 

läroplanen (Skolverket, 2018) står skrivet att alla som arbetar inom skolan ska främja och 

arbeta för alla människors lika värde och att ingen ska utsättas för diskriminering av något 

slag. Undervisningen ska enligt läroplanen även anpassas efter alla elevers förutsättningar 

och behov. 

 

Ett flertal forskare (Arnetz & Ekman, 2013; Ellneby, 2008; Mörelius, 2014; Osika & 

Perski, 2012; Strand, 2018) refererar till forskaren Hans Selye som beskriver tre faser som 

kan visa sig vid en stressfylld situation. Dessa tre faser är alarm-, resistens- och 

utmattningsfasen. Några av informanterna uttrycker att högpresterande barn, framförallt 

flickor, kan känna att de inte är bra nog, att de inte räcker till eller att ingenting är roligt 

eller givande längre, de hamnar då i Selyes benämning på utmattningsfasen. Dessa barn 

kan uppleva en irritation som de inte kan förklara, samtidigt som självkänslan minskar då 

de inte anser sig uppnå de krav som finns. Ett flertal av de intervjuade redogör att de 

symtom som visas hos barn kan vara likt en NPF-diagnos. Ett par informanter nämner att 
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det ibland kan uppstå bråk bland barn. Barnen går då in i Selyes benämning på alarmfasen, 

det som händer då är att mycket stresshormon tillförs i hjärnan och att barnen känner en 

irritation som de inte kan förklara. Ett fåtal av informanterna anser att en del barn inte har 

kunskap om hur de ska agera kring det sociala samspelet. Dessa barn kan då välja att gå 

undan från sociala sammanhang, Selye benämner detta som resistensfasen. De vuxna kan 

hjälpa dessa barn att finna verktyg för att barnet tillsammans med en pedagog kan lära sig 

leka och träna socialt samspel. 

  

Vår digitala värld med datorer, mobiltelefoner och mängder av nya intryck kan, trots sina 

positiva effekter, orsaka stress (Währborg, 2009). Det vittnar både de intervjuade 

pedagogerna och forskaren Ellneby (2008) om. Då vuxna känner kravet att vara 

uppkopplade och tillgängliga, dygnet runt, smittar det av sig på barnen och det blir 

naturligt att mobiltelefoner finns nära till hands när det är dags att sova. Detta kan leda till 

sömnbrist och troligen dålig sömnkvalitet, då kroppen inte hinner återhämta sig 

tillräckligt. En del barn har det jäktigt på eftermiddagarna och kvällar. Barnen ska hinna så 

mycket, kanske hjälpa till hemma, äta middag, göra skoluppgifter och alla 

fritidssysselsättningar. Stress i samband med skolan kan vara att elever inte känner sig 

tillräckligt bra eller att de inte tillhör något kompisgäng. 

  

Några av pedagogerna berättar att lokalernas och skolgårdens utrymmen och ytor kan 

skapa problem, detta har även flera forskare uppmärksammat. Det är av stor vikt att det 

finns tillräckliga utrymmen, hur skolgården är utformad är viktig. Där ska finnas plats för 

lekar och den ska vara utrustad med olika redskap. Många barn i litet utrymme gör att det 

kan bli stökigt. Några av informanterna tog upp att det är fördelaktigt att anpassa 

verksamheten och göra det bästa av sina lokaler och utomhusytor. Arnetz och Ekman 

(2013) och Ellneby (2008) anser att det är viktigt att tänka på ljudnivån. Om det är många 

barn på liten yta blir ljudnivån ofta högre. För att kunna arbeta koncentrerat behöver barn 

motion och avkoppling. Ellneby (2008) anser att det är få vuxna på många barn. Enstaka 

informanter menar att man ska försöka hitta uppgifter som är roliga och intressanta för 

barnen. De intervjuade anser att läraren bör skapa en trygg miljö och betona att vi alla är 

olika men bra på något och att vi tillsammans kan mycket, att alla behövs. Detta kan man 

underlätta för eleverna genom att själv uppträda på ett lugnt och sansat sätt. Vidare bör 

vuxna försöka anpassa kraven efter elevernas förutsättningar, så chansen att lyckas finns, 

vilket stärker självkänslan. 
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Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras forskningsfrågorna utifrån pedagogernas erfarenheter.  

  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka och skapa kunskap om pedagogers 

erfarenheter av arbetet med barn som uppvisar stress. Vi vill få kunskaper om hur skolor 

behandlar detta ständigt aktuella ämne.  

 

Vilken erfarenhet har pedagogerna av elever som uppvisar stress i skolan? 

Informanternas erfarenheter i fråga om barns stress i skolan ger en generell bild av att 

stress hos yngre elever påminner om diagnoser av olika slag, speciellt NPF-diagnoser. Vi 

har ställts oss undrande till om det är rätt sätt att agera kring stress som om det vore en 

NPF-diagnos. Kan det vara så att de barn som upplever stress behöver andra verktyg och 

anpassningar än barn som har en fastställd diagnos? Vi är medvetna om att verksamma 

inom skolan har ett svårt uppdrag att möta och se alla barn efter deras förutsättningar och 

behov. Informanterna är tämligen eniga om att de upplever att barn är mer stressade idag 

än vad de var tidigare. Informanterna menar att de äldre eleverna uttrycker samma 

symptom som vuxna, det vill säga psykosomatiska besvär. Vi ser likheter mellan 

informanternas uttalanden och det som (Brinkmann och Friis Andersen, 2015; Mörelius, 

2014; Währborg, 2009) belyser kring detta. Samtidigt yttrar pedagogerna att äldre elever 

är bättre på att sätta ord på sina känslor. Flertalet av informanterna menar att vuxnas stress 

projiceras till eleverna och att det därför är viktigt att bibehålla lugnet runt eleverna. Vi 

anser att det kan vara svårt som pedagog att ha ett lugnt bemötande när det är allmänt känt 

att det är för få pedagoger inom skolan, detta hävdar vi bidrar till att pedagoger får mer att 

göra än vad deras arbetsbeskrivning redogör för. Vi anser dock att det inte ska gå ut över 

barnen att pedagogerna är underbemannade. Vi förstår att det kan vara en svårighet för 

pedagoger att agera lugnt i situationer som är fyllda av stress och till råga på allt att de är 

få personal. Vi pedagoger är där för barnens skull och de förtjänar att bli bemötta på ett 

lugnt och respektfullt sätt. Vikten av att möta barn med ett lugnt bemötande är någonting 

som vi tar med oss från vår utbildning och denna studie. Informanterna anser att de 

upplever olika typer av stress bland barn. En informant uttrycker att skolstress kan ses 

som ett personlighetsdrag, speciellt för högpresterande tjejer som blir stressade för att de 

vill prestera bra. En annan informant anser att social stress förekommer hos barn för att de 

måste ingå i en grupp med kompisar. 

  

Att barn upplever mycket stress i skolan kan bero på att pedagoger har bristande 

kunskaper om stress hos barn. Hur mycket teoretiska kunskaper har pedagoger om stress? 

Vilken kunskap väger då tyngst gällande stress, den teoretiska eller den praktiska? Eller 

kan det vara så att båda är lika viktiga inom rollen som pedagog? Att pedagoger utgår från 

sin inhämtade erfarenhet när det gäller stresshantering kan ses som ett resultat av att de 

inte har teoretisk kunskap om detta. Kan det bero på att skolverket inte har presenterat 

arbetsmaterial om stress hos barn i skolan? Det finns allmänna råd som täcker extra 

anpassning och särskilt stöd men den texten berör tyvärr inte stress. Vi anser att ett 

långvarigt beteende av stress bör leda till att barn får extra anpassningar utformade. 

Informanterna menar att stress är vanligt förekommande hos barn i grundskolan. Vi tror 
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dock att det tyvärr inte är lika frekvent att barn som uppvisar stress blir erbjuden extra 

anpassning. Vi studenter anser att vår utbildning inte har berört ämnet stress hos barn i 

grundskolan. Vi har via denna studie förstått att stress hos barn i skolan är ett större 

område än vad vi kunnat tro. Därför anser vi att det av betydelse för nya pedagoger att få 

kunskap om hur detta ska hanteras på bästa sätt. Stress kan ses som en norm i vårt 

samhälle så till vida att pedagogerna blir så van att bemöta dessa barn att de tolkar deras 

beteende som normalt.  

 

Hur arbetar pedagoger och skola med barn som uppvisar stress? 

Samtliga informanter uttrycker att de börjar med att prata inom arbetslaget om det 

specifika barnet. Har klassläraren sett samma beteende som fritidspersonalen, eller ser de 

olika beteenden? Därefter förklarade ett fåtal informanter att det ibland kan genomföras en 

observation om barnet för att se hur de agerar under skoldagen. Vid en observation kan 

pedagogerna se om det är vissa moment som fungerar bättre eller sämre. Informanterna 

betonar vikten av att vara lyhörd. Om informanterna misstänker att det rör sig om en 

diagnos måste detta arbetsmoment genomföras snabbare, samt att rektor måste involveras, 

speciellt om det handlar om att ett barn ska få ett utformat åtgärdsprogram. Vissa 

informanter förklarar att det är bra att fråga barnet eller vårdnadshavaren om de vill att det 

ska berättas för övriga barn varför barnet mår dåligt eller om de inte ska berätta alls för de 

övriga eleverna. Exempelvis så kan barn må dåligt för att någon närstående har gått bort, 

en skilsmässa, att någon i familjen har blivit sjuk och så vidare. Informanterna berättar att 

det är svårt att agera på samma sätt mot olika elever, dels för att alla barn är unika, dels för 

att bakomliggande faktorer till ett visst beteende kan vara olika. Samtidigt talar 

informanterna om vikten av att alltid möta elevernas olika behov. 

 

Vi anser att det är en självklarhet att pedagoger ska vara lyhörda, för barnens bästa. 

Verksamma inom skolan ska ingripa när barn agerar på ett sätt som inte anses vara rätt sätt 

att agera, det vill säga att pedagoger går in och sätter stopp i vissa situationer. Samtidigt är 

det viktigt att pedagoger lyfter vissa beteenden till arbetslaget för att undersöka om andra 

verksamma upptäckt samma problem eller beteende. Pedagoger ska försöka upptäcka de 

beteenden som faller utanför det som ses som normalt, därför anser vi att skolan följer 

samhällets normer kring vad som är ett “korrekt beteende”. Allting som faller utöver det 

som anses som det normala är det som pedagoger ska försöka vara lyhörda kring. Vi är 

medvetna om att vissa beteenden som är kopplade till exempelvis diagnoser kan vara 

normalt för dessa personer. Hade samhället sett detta beteende som normalt hade personen 

med stor sannolikhet inte fått en diagnos. Som blivande pedagog förstår vi att det är 

viktigt att möta varje barn utifrån deras unika förutsättningar och behov. 

 

 Vi önskar att skolan vore formad på ett sådant sätt att barn kan ges möjlighet att lämna 

privatlivet utanför och endast fokusera på skolan och det som händer framför dem här och 

nu. Stress är ett sådant område som är svårt att greppa, då det är så stort och kan bero på så 

många olika faktorer. Vi är medvetna om att all stress inte enbart är negativ, detta stärks 

av Ellneby (2008) samt Folkow och Jonsdottir (2013). En mindre mängd av stress kan 
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skapa en motiverande faktor, det kan till exempel handla om att slutföra vissa moment i 

tid.  

 

Att skolan agerar för de barn som uppvisar stress är någonting som vi anser är viktigt. 

Skolan ska se till elevernas behov och agera för att göra dagarna bättre för de barn som har 

det svårt. Samtidigt har inte skolan resurser att agera för varje barn som för tillfället mår 

dåligt. Det måste finnas en prioritering över vilka beteenden eller problem som ska gå 

före.  

  

Via denna studie har vi förstått att stressade barn är någonting som vi som blivande lärare 

kommer stöta på dagligen samt att detta arbete kommer vara svårt att hantera korrekt. 

Detta då det finns många olika bakomliggande faktorer till stress. Vi önskar att skolverket 

ser till detta problem och utformar skolan till att möta dessa elever likväl som de idag 

möter de elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vi anser tyvärr 

inte att stress är någonting som kommer försvinna från skolan, utan snarare öka beroende 

på hur samhället utvecklas. Tanken bakom denna studie var att via pedagogers 

erfarenheter få fördjupad kunskap om hur skola och pedagoger arbetar kring barn som 

uppvisar stress. Det vi lärt oss under denna studie är att det vanligaste arbetssättet är att 

agera som om det vore en oupptäckt diagnos. Ett önskvärt arbetssätt vore att alla elever 

inom grundskolan återkommande får genomgå samtal med elevhälsoteamet för att samtala 

om hur de mår. Här ska eleverna ges möjlighet att ventilera om de känner bland annat 

stress, ångest, eller oro kring olika situationer som exempelvis betyg eller annat som 

påverkar eleverna. Vi tänker oss att genom dessa samtal ska skolan och dess personal få 

en bredare inblick i hur eleverna mår, så att kurator eller skolpsykolog kan kopplas in 

tidigt. Samtidigt kan dessa samtal agera som skyddsnät för att fånga upp de elever som 

eventuellt utvecklar beteenden som gör att de övergår från skolungdomar till 

hemmasittare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 (Missivbrev) 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid 

Umeå Universitet. Vi är i processen att skriva vårt examensarbete, ett arbete som kommer 

belysa pedagogers erfarenhet kring att arbeta med barn som uppvisar stress. Vi skulle vara 

intresserade av att få intervjua dig kring detta. 

 

Genomförandet av denna intervju tar kring 60 minuter. Vi önskar att få ert godkännande 

att få spela in denna intervju, en inspelning som endast kommer vara till för vårt arbete 

och kommer raderas så fort bearbetningen av intervjun är gjord. 

 

Då vi följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning, kommer vi under inga omständigheter skriva eller prata om er på ett sätt att 

utomstående ska kunna identifiera er. 

 

Vår önskan är att få genomföra denna intervju någon gång under veckorna 10–11.  

Vi kommer givetvis förmedla intervjufrågorna i god tid innan intervjutillfället så ni hinner 

förbereda er inför vårt besök. 

 

Tack på förhand 

Ellenore Öhgren och Jenny Nyberg 

  



 

 

 

Bilaga 2 (Informationsbrev och Intervjuguide) 

Hej igen.  

Här kommer lite information kring den intervju som ska genomföras i samband med det 

examensarbete som vi arbetar med.  

 

Genomförandet av denna intervju tar kring 60 minuter. Detta arbete följer 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilket betyder att det ska vara frivilligt för dig att ställa 

upp i denna intervju, du har rätt att avbryta intervjun när du vill utan att det sker några 

konsekvenser. Det som sägs under intervjun kommer endast vara tillgängligt för oss 

studenter som skriver detta arbete. Vi kommer under inga omständigheter skriva eller 

prata om er på ett sätt att utomstående kan identifiera er. Vi önskar att få er tillåtelse att 

spela in denna intervju.  Denna ljudinspelning kommer raderas så fort bearbetningen är 

genomförd. Följande frågor kommer ställas vid intervjutillfället (Kursiva frågor är 

planerade följdfrågor).  

 

Uppvärmningsfrågor 

 

• Hur länge har du varit verksam inom skolan? 

• Vad har du för roll inom skolan? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur många timmar i veckan är du i barngrupp? 

• Vad är roligast med att jobba på fritidshem? /skola 

• Kan du beskriva någon svårighet med att arbeta på fritidshem? 

 

Intervjufrågor 

• Hur upplever du att stress visar sig bland barn? 

• Hur bemöter du barn som är stressade? 

• Vilka faktorer anser du påverka barns stress?  

• På vilket sätt anpassas verksamheten efter barn som uppvisar stress? 

-Varför? 

• Vilken erfarenhet har du som pedagog av elever som uppvisar stress i 

skolan/fritidshemmet?  

- Vad anser du att det kan bero på? 

• Anser du att det är viktigt att synliggöra de barn som uppvisar stress? 

-I så fall hur? 

• Hur anser du att arbetet på fritidshemmet/skolan kan hjälpa barn att känna mindre 

stress?  

• Hur arbetar ni inom arbetslaget kring barn som uppvisar stress?  

-Blir eleverna involverad i detta arbete?  

-Hur involveras rektorn alternativt Elevhälsoteamet? 

• Vad är din erfarenhet kring att arbeta med stressade barn inom 

fritidshemmet/skolan? 

 

Tack på förhand 

Ellenore Öhgren och Jenny Nyberg  


