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Abstrakt  

Denna studie har haft som syfte att utifrån förskollärares tankar och resonemang bilda kunskap 

om såväl stress bland barn i förskolan som förskollärares beredskap att både hantera och före-

bygga stress. För att få syn på detta så genomfördes nio stycken kvalitativa intervjuer med för-

skollärare från sju stycken förskolor i två olika kommuner. Den teoretiska utgångspunkten i 

studien utgår ifrån Bronfenbrenners systemteori, där hela omgivningen är indelat i nivåer/sy-

stem som ses vara med och påverka de problem eller fenomen som uppstår.  Det framgår av 

resultatet att förskollärare är väl medvetna om dessa system som orsakar stress. Förskollärarna 

använder inte begreppet stress i sin planering i verksamheten utan fokus handlar om en lugn 

och harmonisk barngrupp. De nämner själva hur de jobbar och vill jobba i verksamheten för att 

förhindra detta, där tre teman kunde urskiljas: förhållningssätt, utformning och flexibilitet. 

Stora barngrupper, personaltäthet och ljudnivå ses som faktorer som inte går att styra över men 

kan förmildras. De ser att föräldrasamarbete kring stress är känsligt och därför sker inget arbete 

med detta i verksamheten. Studien synliggör hur deltagarnas egna arbetssätt förebygger stress, 

den visar även på deltagarnas medvetenhet om stressens komplexitet och samband mellan 

dessa. Däremot sker inget samarbete mellan nivåer, där studien främst diskuterar detta och hur 

samarbetet mellan hem och förskola skulle kunna utökas som i ett steg mot ett förebyggande 

arbete.   

 

Nyckelord: Arbetssätt, barn, faktorer, förskola, stress, systemteori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The aim of this study is to increase the knowledge about stress among children in kindergar-

den and to display preschool teachers’ preparedness to handle and prevent stress. The empiri-

cal base of the study consists of nine high quality interviews that were conducted with pre-

school teachers from seven different kindergardens in two different districts. The theoretical 

starting point in the study is based on Bronfenbrenners system theory, where the whole envi-

ronment is divided into levels/systems that is seen to influence the problems or phenomenas 

that occur. The study shows result that preschool teachers are well aware of hoe childrens 

stress can be related to a variety of levels of our society. In their planning of the educational 

activities the preschool teachers are focusing and prioritizing a peaceful and harmonious envi-

ronment for children. They do not use the concept of stress in their planning. From the teach-

ers descriptions and experiences of handling and preventing stress among pre-school children, 

the following three themes were identified: approach, design and flexibility.  Large groups of 

children, staffing and noise levels are seen as factors that they can´t govern, but can be miti-

gated. Parental co-operation on stress is a highly sensitive question and therefore there is no 

collaboration between them. The study reveals how the participants own practices can pre-

clude stress, it also indicates the participants' awareness of the complexity of stress and the 

connection between them. The study discusses how the cooperation between home and pre-

school could be extended as a step towards prevention.  

 

Keywords: Work procedur, children, factors, preschool, stress, systems theory.  



Förord 

 

Denna studie behandlar barns stress på förskolan. Den grundar sig i att verksamheten utgår från 

att omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla 

arbetet i förskolan. Nu när min utbildning snart är färdig känner jag mig både glad och stolt 

över detta arbete. Jag har alltid haft barnens bästa varmt om hjärtat och visste ganska fort vad 

mitt examensarbete skulle handla om. Barnens hälsa går före allt annat, för att lära och leka 

måste man må bra. Därför var min förhoppning med studien att bilda kunskap om hur pedago-

gerna tänker och arbetar med stress och förhoppningsvis få fatt i något som jag själv kan an-

vända i min egen profession som förskollärare.  

 

2015-12-18 

 

Rebecca Axelsson 
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1 Inledning 

Barns livsvillkor förändras över tid, att vara barn i Sverige idag ser inte likadant ut som det 

gjort för bara några decennier sedan. Det handlar om att samhället har förändrats och Johansson, 

Lindgren och Hellman (2013) diskuterar den ökade ohälsan bland barn och unga i relation till 

detta. Johansson (2013) beskriver livsvillkor som hur det är att leva i en viss del av världen i en 

viss tid. Det är inte bara förskolan i Sverige som har genomgått en förändring utan det är sam-

hället i stort. Sverige är idag ett modernt välfärdssamhälle och därför har förskolan också ut-

vecklats. Förskolan är nu i högsta grad en fråga för Sveriges kommuner och sedan 1998 så har 

ansvaret för förskolan flyttats från socialdepartementet till utbildningsdepartementet (Rege-

ringskansliet, 2010). Men vem är förskolan till för? Är den gjord för barnet, föräldrarna eller 

samhället? Waldenström (2014) i UR access problematiserar detta och lyfter fram studier som 

visar att en hög kvalitet i förskolan är befrämjande av barns utveckling. Hon framhåller även 

att det gärna formuleras som att förskolan är skapad för barnens skull men att det är andra mål 

som är primära, exempelvis jämställdhet i svensk politik.  

Samtidigt som vårt samhälle förändras så får vi rapporter om att barns psykiska ohälsa ökar. 

Barnombudsmannen (2003) rapporterar att fler barn och unga uppvisar allt fler symptom på 

negativ stress. Stressforskningsinstitutet (u.å) lyfter fram studier där barn som vistas i daghem 

har ökade kortisolnivåer under dagen, jämfört med en dag i hemmiljö. Detta leder mig på tankar 

som handlar om stressens komplexitet. Vilka faktorer påverkar stress och vilken kunskap om 

detta har förskollärare idag? Varför barnen är mer stressade idag finns inget lätt svar på. Kanske 

kan förskollärares stress påverka barnen? Det är mycket som förskollärare ska hinna med och 

många av personalen upplever stress på förskolan (Arevik, 2013) vilket också skulle kunna vara 

en bidragande faktor.  

Då jag själv reflekterat över hur barn och stress tar sig i uttryck i verksamheten och tycker att 

det är ett viktigt ämne så har det skapats en nyfikenhet inom mig att undersöka hur förskollärare 

själva tänker om barn och stress. Hur ser förskollärare på barn och stress, hur förhåller de sig 

till samhällets raska framfart och de eventuella konsekvenser som detta kan få. Hur ser de på 

andra faktorer påverkar stress hos barn? Jag vill få en inblick i deras tankar om hur en verksam-

het kan planeras för att skapa en fungerande lärmiljö utan stress. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

1.1.1 Syfte 

Syftet är att utifrån förskollärares tankar och resonemang bilda kunskap om såväl stress bland 

barn i förskolan som förskollärares beredskap att både hantera och förebygga stress. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

 Vilka upplevelser har förskollärare av stress bland barn i förskolan? 

 Hur resonerar förskollärare om anledningen till förekomsten av stress bland barnen i 

verksamheten?  

 Hur förhåller sig förskollärare till hemmiljöns betydelse för stress bland barn?  

 Hur ser samarbetet mellan vårdnadshavare och förskola ut ifråga om barns stress?  

 Hur kan förskoleverksamheten anpassas för att bättre möta och motverka stress bland 

barn? 
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3 Bakgrund 

 

3.1 Teorier 

 

3.1.1 Systemteoretiskt perspektiv 

Arbetet tar avstamp i Bronfenbrenners (1986) systemteoretiska teori, där ageranden ses som en 

cirkulär kommunikation. Omgivningen är på så vis med och påverkar och är delaktig i problem 

som uppstår. Öquist (2008) framhåller att mänskliga beteenden beror på flera olika faktorer. 

Han betonar att ett systemteoretiskt tänkande lägger tonvikten på ett ömsesidigt beroende mel-

lan individ och omvärld. Det innebär ett fokus på "här och nu" och det intas på så vis inte ett 

linjärt tänkande som letar bakåt efter orsaker. Den systemteoretiska utgångspunkten tar därmed 

inte parti för någon enskild grupp.  

Öqvist (2008) menar vidare att denna utgångspunkt ser hela systemet framför sina ögon och 

gagnar alla som ingår i den. Detta perspektiv är till hjälp i denna studie för det kan tillämpas 

när man vill hitta lösningar på problem och åstadkomma förändring. Det hjälper oss att hantera 

hjälplöshet och gör bakomliggande strukturer synliga. Detta perspektiv kan hjälpa oss att syn-

liggöra stressens bakomliggande faktorer och se samband och mönster av förändring snarare än 

enskilda föremål och stillbilder. Systemteorin ser människan som en aktiv deltagare som själv 

är med och skapar sin verklighet där Öqvist (2008) menar att det är människorna som styr 

strukturerna hur beslut fattas och normer tolkas. Eftersom vi är en del av verkligheten kan det 

vara svårt att själva studera den och vad stress verkligen beror på. Det är när vi lyckas med detta 

och lyckas se hela strukturen som chanserna är goda att åstadkomma förändringar och resultat. 

När syftet är att förstå problem, som i det här fallet fenomenet stress hos barn på förskolan, 

lyfter Öquist (2008) fram systemteorins nivåer som en potentiell hjälp. Detta är ett grundläg-

gande begrepp inom detta perspektiv och hjälper oss att förstå hur organisationer är uppbyggda, 

hur kommunikationen mellan människor fungerar eller exempelvis hur lärandet sker. I dessa 

system finns en hierarkisk uppbyggnad där systemen blir större ju högre upp du kommer.  

 

3.1.2 Micro, meso, exo, macro och chrono 

Bronfenbrenner (1987) menar att detta system innehåller både micro-, meso-, exo-, macro- och 

chrononivå. Dessa olika nivåer ska bidra till förståelsen av de samband mellan de olika faktorer 

som kan påverka ett fenomen/problem och i det här fallet stress hos barn på förskolan. Micro-

nivån representerar förskolan, barnet och arbetet med läroplanen. Mesonivån representerar 

närmiljön runt omkring förskolan, som exempelvis barnens hemmiljö. Exonivån kan jämföras 

med ramar och strukturer som förskolan inte har ett direkt inflytande över och inte kan påverka, 

såsom riktlinjer från kommunen, personalbrist, barns vistelsetider och stora barngrupper. När 

det handlar mer om värderingar så omfattas det av macrosystemet, det rör värderingar som 

politiska, ekonomiska och ideologiska som också innefattar läroplanen för förskolan. Chrono-
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nivån kan visa hur villkor förändras över tid, vilka kan vara livsövergångar för barnet som ex-

empelvis skilsmässa eller historiska händelser och miljöombyte. Alla system är beroende av 

varandra och bildar en gemensam kontext för barnens stressnivå i förskolan. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt belyser hur den tidigare forskningen har sett och ser på barn och stress idag. Uti-

från ett systemteoretiskt perspektiv är den tidigare forskningen ordnad efter rubriker som utgår 

efter de olika nivåer som kan ses påverka stress hos barn.  

 

3.2.1 Individ och verksamhetsnivå 

 

Stress och psykisk ohälsa 

Ellneby (1999) beskriver stress som en reaktion på för många stressfaktorer, s.k. "stressorer". 

Det är inte stressorerna i sig som orsakar stress utan det är när vi utsätts för alltför många stres-

sorer samtidigt som de kan resulterar i psykisk ohälsa. Stress är en kroppslig reaktion som ut-

löses när en person känner att den inte kan påverka sin egen situation eller vid en för stor be-

lastning. Währborg (2003) talar om cortisol som ett centralt hormon och som en stressindikator. 

Detta hormon produceras av binjurarna och har betydelse för viktiga organ i kroppen, såsom 

ämnesomsättning, immunförsvar, mentala påfrestningar osv. Hormonet rubbas vid negativ 

stress vilket gör att det ständigt finns höga cortisolhalter i blodet. Det är oftast detta hormon 

som man mäter när man undersöker stressens nivå. 

 

Stressorer hos barn 

“Stressbegreppet kan användas på samma sätt för barn som för vuxna. Barn reagerar också på 

liknande sätt med samma stresshormonsystem som vuxna.” (Stressforskningsinstitutet, u.å, s.2) 

Även om så är fallet så lyfter både Mörelius (2013) och Währborg (2003) fram några stressorer 

som har visat sig extra viktiga att vara medvetna om när det gäller barn. Där Währborg (ibid.) 

pekar ut känslomässigt betydelsefulla separationer som den viktigaste stressorn. 

Broberg, Hagström och Broberg (2013) talar om hur den trygga basen är viktig för att ett barn 

ska kunna leka och lära. De menar att anknytningssystemet används för att hantera rädsla, oro, 

eller ängslan. Detta blir aktiverat när barnet känner behov av trygghet. Men om barnet inte har 

en trygg bas på förskolan kan anknytningssystemet slås på alltför ofta och göra att barnet börjar 

må psykiskt dåligt. Mörelius (2014) nämner att just relationer är knutna till barns stressnivå. De 

är rädda att bli övergivna och lämnade och behöver en trygg bas och en trygg relation att komma 

tillbaka till när anknytningssystemet slås på. Währborg (2003) framhåller att barn har många 

relationer men att det inte bara är relationen i objektiv bemärkelse som är av betydelse utan 

även barnets egna tankar om denna. Det är barnets föreställning om relationen som orsakar en 

stressreaktion, exempelvis om barnet är orolig för att fröknarna eller kompisarna inte tycker om 
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hen. Det som anses vara den viktigaste stressorn är just stress kring relationer, där känslomäss-

igt betydelsefulla separationer är viktigast. Detta kan exempelvis inkludera skilsmässor eller 

lärarbyte. 

En annan stressor hos barn är rädsla. Mörelius (2013) påpekar att barn är väldigt fantasifulla 

och kan ha svårt att skilja på fantasi och verklighet. Drömmar, filmer eller lekar kan flyta ihop 

och skapa en högre stressnivå. Det finns många orsaker till rädsla hos barnet som på sikt kan 

leda till sömnproblem. Detta är viktigt att ta i beaktning eftersom Währborg (2003) lyfter fram 

just sömnproblem som en av orsakerna till ökad stress. Det är svårt att säga vilket av sömnbrist 

eller stress som uppstår först eftersom de kan uppstå beroende av varandra. Sömnproblem or-

sakar stressreaktioner och stress kan orsaka sömnproblem. 

Höga cortisolvärden kan kopplas ihop med högt ställda krav på barnet, där höga krav enligt 

Mörelius (2013) orsakar stress om det överstiger individens resurser. Den moderna livsstilens 

uppkomst medför högre krav på barn idag. Det är fler anmälningar till fritidsaktiviteter än nå-

gonsin i tidig ålder, detta för skapa så bra förutsättningar för sitt barn. Barnet är vår tids stora 

livsmål (Halldén, 2007). När barn får ett syskon kan högre krav också ställas på barnet samtidigt 

som de får lägre grad av uppmärksamhet. Detta, samt att barnen får en större valfrihet, vilka 

kläder, vilket godis eller just vilken fritidsaktivitet de vill hålla på med är också faktorer som 

kan spela in i ökad stress hos barn (Mörelius 2013). Währborg (2003) menar även att tidsbrist 

kan förorsaka stressreaktioner, vilket sker när barn känner att de inte har kontroll på sin situat-

ion. Det handlar främst om lite större barn som har många aktiviteter eller läxläsning som ska 

hinnas med.  

 

Tecken på stress 

Barn reagerar olika på stress och Mörelius (2014) menar att reaktionerna kan blir större när 

kommunikationen mellan barn och vuxna inte fungerar. Det kan resultera i att barn inte kan 

förklara för omgivningen hur de känner och omgivningen inte kan bemöta dem på rätt sätt. Att 

bli utåtagerande ses som ett sätt att få uppmärksamhet när inte kommunikationen fungerar. Bar-

net kan också få ont i magen när något inte känns bra samt börja krångla med maten. Andra 

tecken på stress kan vara att barnet sover dåligt, eller drar sig undan på förskolan. Barnet kan 

till och med gå tillbaka i sitt utvecklingsstadium och börja med blöja eller napp (Mörelius, 

ibid.). Ellneby (1999) nämner också de fysiska symptomen på stress som vanligast, såsom mag-

besvär, kräkningar och förstoppningar.  

 

Coping – Stresshantering 

Mörelius (2014) lyfter det faktum att stress ökar bland barn i Sverige. Hon menar att under de 

senaste åren har den psykiska hälsan inte förbättrats i samma mån som den kroppsliga. Detta är 

allvarsamt  och den psykiska hälsan framstår som ett allt större problem inom sjukvården. Laza-

rus och Folkman (1984) använder begreppet coping när de talar om stresshantering och [visar 

på] betydelsen av coping som stöd för ett stressat barn. Det är nämligen individens förmåga att 

hantera stressen som är av avgörande betydelse. [Lazarus och Folkman (ibid.)] lyfter fram två 
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olika perspektiv på coping, en djurmodell och en psykologisk modell, där den psykologiska 

modellen är i samklang med människans typiska kognitiva och känslomässiga variabler. Dessa 

modeller representerar olika sätt att reagera på stress. Det centrala inom djurmodellen är att 

undvika samt fly ifrån hotet samtidigt som den psykologiska modellen handlar om individens 

realistiska och flexibla tankar som syftar till att lösa problem. Barns coping kan resultera i olika 

orters ageranden. De yngre barnens hantering handlar mestadels om känslofokuserad coping 

och kan bli synlig när de exempelvis söker skydd hos vuxna och distraherar sig själv med lek-

saker. De äldre barnen distraherar sig själva också med aktiviteter men pratar också med den 

person som är orsak till stress och ber om ursäkt som i en del i en mer problemfokuserad coping. 

 

Barns perspektiv 

Det finns vissa problem rörande att med säkerhet veta att barn är stressade, eftersom vi inte har 

upplevt samma barndom som barn gör idag. Barns perspektiv är något som vi vuxna kan ha 

svårt att förstå. Johansson (2003) talar om barns perspektiv som något som "visar sig för barnet" 

genom deras erfarenheter och uttryck för mening. Hon diskuterar just de hinder och möjligheter 

som finns när man försöker förstå barns perspektiv i pedagogisk forskning och praxis. Hon 

menar att det är viktigt att kunna ta fasta på de villkor som barn lever under samt vad dessa 

innebär för barnens erfarenheter och försöka förstå barns intentioner och meningsuttryck. 

 

Förutsättningar för barns lärande 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lyfter fram att barn erövrar omvärlden genom att 

samspela med omgivningen och poängterar vikten av miljöns betydelse för barns lärande. Sam-

tidigt som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påpekar att barns lek är nödvän-

dig för lärande. För att detta ska uppstå behöver de vistas i en miljö som sprudlar av glädje. Det 

ska vara en samklang mellan samhörighet, kommunikation, lek och lärande. De framhåller även 

att detta sker genom att skapa en lärandemiljö där barn får tillfälle att diskutera, argumentera 

och utforska varandras idéer och tankesätt. Mörelius (2014) delger också vikten med lek, där 

barnen ges utrymme för både fysisk aktivitet, emotionell förmåga, kognitiv förmåga och en 

chans att stärka sin fantasi. 

 

3.2.2 Relationen mellan olika närmiljöer 

 

Stressens komplexitet 

I många år diskuterades begreppet stress i biologiska sammanhang av flera stressforskare och 

det ansågs länge att individer blir stressade av samma saker. Modernare forskning har visat att 

individen uttrycker stress olika och upplever det individuellt. Lazarus och Folkman (1984) häv-

dade jämförelsevis tidigt att de centrala delarna inom stress är relationen mellan människan och 

miljön. I motsats till tidigare forskning där de menade att det fanns individuella skillnader i 
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kognitiva funktioner och motivation som påverkar utfallet, det vill säga hur reaktionen på stres-

sorn blir. Det finns många olika typer av orsaker till stress. Mörelius (2014) framhåller hur flera 

olika faktorer samverkar för att det ska uppstå långvarig stress och att det är svårt att isolera en 

specifik stressor. Det finns också vissa faktorer som har betydelse för hur barn uppfattar och 

bemästrar stressorer, nämligen ålder, psykologisk mognad, temperament, erfarenhet och tidi-

gare upplevelser. 

 

Kontextens betydelse 

Mörelius (2014) menar att kontexten har stor betydelse för hur stress tar sig uttryck. Hon ger 

ett exempel på att ett mätt och utvilat barn gör att stressorn uppfattas mindre än om fallet var 

tvärtom. Även familjen barnet lever i är av stor betydelse, liksom den psykosociala miljön och 

föräldrarnas förmåga att vara goda förebilder. Enligt Währborg (2003) så är familjesituationen 

viktig, både när de gäller interaktionsmönster och den socio-ekonomiska statusen. Den socio- 

ekonomiska statusen handlar kort sammanfattat om ekonomi och åtkomsten till socialt stöd.  

Det finns forskning som styrker att barn som vistas på daghem har högre halter av cortisol än 

barn som vistas i hemmiljö, vilket kan visa på kontextens betydelse. Gunnar, Kryzer och Van 

Ryzins (2010) studie är från dock från USA och kan därför anses vara aningen problematisk att 

applicera på svensk förskola. Både förskolans och daghemmens kontext skiljer sig från hemmet 

och likaså cortisolnivån som kan kopplas till barns stressnivå. 

 

Föräldrasamarbete 

Mörelius (2014) lyfter fram att föräldrar kan behöva hjälp och vägledning för att kunna klara 

av ett stressat barn eller en stressad situation. Barn har en stark bindning till familjen, detta gör 

att det är här som långvarig stress hos barnet med fördel kan förebyggas. Genom att föräldrar 

får mer kunskap om hur de kan stärka och bemöta barnet ökar chansen till en stressfri miljö för 

barnet. Det kan handla om vilka krav som är lämpliga att ställa på barnet eller om hur man kan 

skapa rutiner och trygghet. En fritid fylld med aktiviteter har på senare tid ökat där också kraven 

från föräldrarna på att barnen ska lyckas. Det är viktigt att barnen inte känner att de måste 

prestera för sina föräldrar utan det ska vara leken som är i fokus. Mörelius (ibid.) nämner att 

man exempelvis kan använda sig av föräldragrupper där olika områden och faktorer diskuteras, 

exempelvis skulle de kunna vara syftet med fritidsaktiviteter eller vilka stressorer barn har. Idag 

lever föräldrar ofta långt ifrån mor- och farföräldrar och därför ses förskolepersonalen som ännu 

viktigare för att hjälpa föräldrar med sina frågor och funderingar kring vardagliga problem.  

 

3.2.3 Omgivande faktorer och miljöer 

Waldenström (2014) problematiserar förskolans kontext ur kvalitetssynpunkt och menar att det 

också kan kopplas ihop med barnens hälsa. Hon lyfter fram faktorer som stress, buller och 

personaltäthet som viktiga.  
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Buller 

Hög ljudnivå menar Währborg (2003) är en faktor till stress hos barn. Passchier-Vermeer & 

Passchier (2000) framhåller att buller påverkar neuropsykologiska funktioner som exempelvis 

koncentration, uppmärksamhet, språkutveckling osv. Dessutom har studier som är gjorda på 

råttor och som kan vara relevanta i detta avseende, visat att lång exponering av högt ljud inte 

bara leder till förändringar i binjurebarken utan att också stressmarkören kortisol ökar (Soldani 

et al., 1999). Währborg (2003) menar vidare att buller är beroende av många olika faktorer som 

uppstår utifrån vissa förhållanden som exempelvis dålig akustisk miljö, för få vuxna närvarande 

och för stora barngrupper. 

 

Stora barngrupper och personaltäthet 

Stora barngrupper i förskolan påverkar läroplanens intentioner i verksamheten. I Pramling 

Samuelssons, Williams och Sheridans (2015) studie menar förskollärare att stora barngrupper 

innebär en större stress bland personal och de får svårt att utföra den kvalitet de vill. Det exi-

sterar en tidsbrist, där det blir svårt att uppmärksamma alla barn och låta alla komma till tals. 

Om barnen är indelade i mindre grupper underlättas kommunikationen mellan barn och peda-

goger vilket gör att det blir en mindre stressig miljö. Mörelius (2014) lyfter också fram att färre 

barn och färre pedagoger är att föredra, och att med för många relationer så visar barn lättare 

nedstämdhet och apati.  

 

3.2.3 Politik, värderingar och förändrade villkor 

Samhället förändras kontinuerligt i varierande takt och de senaste decennierna har inneburit 

stora förändringar i vardagsvillkoren för både barn och vuxna. Bäck-Wiklund och Lundström 

(2009) menar att de största förändringarna handlat om individualiseringen och den dramatiska 

omvandlingen av familjemönstren. Halldén (2007) lyfter fram hur barnen idag upplever sin 

barndom på förskolan samtidigt som våra barn har utvecklats till våra stora livsmål.  

Förändringen i samhället och förskolan kan ses med olika ögon. Förskolan har uppstått utifrån 

samhällets behov i och med kvinnors ökade inträde i arbetslivet. Detta har resulterat i att barn-

domen har blivit alltmer institutionaliserad (Skolverket, 2010). Samtidigt ses förskolan också 

något som är till för barnens bästa där läroplanen bygger på ett värdegrundsarbete som skildrar 

vår kultur. Förskolan utgår från barnen och deras behov, där omsorg, lärande och fostran ska 

bilda en helhet (Skolverket, 2011). Förskolans framväxt och högre krav på kvalitet ses också 

påverka barnens kognitiva utveckling positivt. Waldenström (2014) lyfter fram ett antal inter-

nationella studier som visat detta. En studie gjord i England, kallad EPPE-studien som sökte 

påvisa att förskolan var befrämjande av barns utveckling och kunde visa att så var fallet. Dock 

var resultaten beroende på hur länge barnen hade gått i förskolan liksom kvalitén på förskolan. 

En liknande studie gjord i USA visade också att en förskola av god kvalitet hade positiv effekt 

på barnens kognitiva utveckling. Waldenström (2014) lyfter fram hur det saknas svensk forsk-

ning på detta område, vilket hon ställer sig kritisk till. Peder Haug (Skolverket 2003, i Wal-

denström, 2014) menar att forskningen i Sverige ofta kännetecknas av ett inifrånperspektiv och 
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en stark solidaritet med förskolan. Det finns således en brist i svensk forskning medan internat-

ionella forskningen ger fler entydiga svar. Familjekonstellationer ser annorlunda ut idag och 

många mammor lever ensam med sina barn. 

Heinrich (2014) diskuterar hur den moderna välfärden kan påverka barn på olika sätt. Genom 

att vara förebilder för sina barn och kunna jobba samt tjäna pengar så stärks barnets förutsätt-

ningar för ett hälsosamt liv. Men hon menar också att kvinnors inträde i arbetslivet kan resultera 

i stressade barn, där föräldrar tar med sig stressen hem och därigenom påverkar barnets hälsa.  

 

3.2.4 Förankring i lagar och förordningar 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) framhåller att "Omsorg om det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan" (s.5). När man 

ser hur stress påverkar barn negativt är det av största vikt att detta uppmärksammas för att kunna 

skapa det välbefinnande, trygghet och lärande som det enskilda barnet har rätt till. Läroplanen 

menar vidare att "Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsätt-

ningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen 

ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen" (Skolverket, 2011, s.13).  
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4 Metod 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Ahrne och Svensson (2011) menar att metoden inte ger oss lösningen med att finna kunskap 

men att det är en bra bit på väg. Därför kan valet av metod vara avgörande för hur och om du 

kan få svar på dina frågeställningar. 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer med förskollärare. Intervjuer är en kvalitativ metod 

och innebär enligt Ahrne och Svensson (2011) att datamaterialet som samlas in inte kan mätas 

i någon kvantitet. Studien vill fånga intervjupersonens tankar, känslor, upplevelser och fenomen 

som är svåra att mäta fram. Denna form av metod används därför i denna studie för att förskol-

lärare upplever stress olika och genom att använda en intervju med öppna frågor så har studien 

en större chans att synliggöra dessa.  

Innan intervjuerna genomfördes utarbetades ett antal frågor. Semistrukturerade intervjuer inne-

bär att man under intervjun har ett antal olika teman eller frågor som kommer att beröras. Bry-

man (2002) talar om denna metod som att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på 

sitt eget sätt men att intervjuaren har en så kallad "intervjuguide" (bilaga 1) att gå efter. Eftersom 

jag strävar efter att ta del av förskollärares egna erfarenheter och tankar så användes denna 

metod. Min formulering av frågor är därför inte så specifika att det hindrar alternativa idéer och 

synsätt att uppstå. 

 

4.2 Urval 

För deltagandet i intervjuerna användes ett riktat urval. Jag ville titta på förskollärare som yr-

kesgrupp just för att de intervjuade skulle ha liknande position i arbetslaget, detta eftersom 

förskollärare och barnskötare har olika uppdrag. Olika uppdrag kan leda till olika syn på vad 

stress är och vilka faktorer som spelar in i barnens stress på förskolan. Eriksson- Zetterqvist och 

Ahrne (2011) framhäver vikten av att vara medveten om hur urvalet kan påverka resultatutfal-

let. Det planerades först in fyra intervjuer med förskollärare i fyra olika förskolor, detta gjordes 

för att få så stor spridning på resultaten som möjligt. Tanken var att fler intervjuer skulle kunna 

komma att ske, allt efter det material som samlats in. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) 

talar om begreppet mättnad vilket ska syfta till att resultaten från de som intervjuas har samma 

svarsmönster. Att intervjua många personer i en kvalitativ studie är alltid att föredra då enskilda 

individers personliga uppfattningar kan spela in i resultatet och göra det missvisande. Totalt 

intervjuades nio förskollärare. 

För att kunna uppvisa transparens i min studie och göra det möjligt för läsaren att själv värdera 

deltagarnas utsagor redovisar jag här relationen mellan utvalda citat och respektive deltagare 

där varje deltagare har blivit tilldelat ett nummer. Intervjuobjekten var uppdelade i två olika 

kommuner där alla som nio som deltog var kvinnor i åldrarna 28-60 år. Alla arbetar vid kom-

munala förskolor utom en som är anställd i ett föräldrakooperativ. Det var endast en deltagare 

som hade arbetssättet "I ur och skur" som en uttalad pedagogik.  
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De yngsta deltagarna FL4, FL7 och FL9 är mellan 28 och 38 år och de var också de som jobbat 

som förskollärare i minst antal år, mellan 1,5 till 5 år. De andra deltagarna har en ålder mellan 

44 och 60 år med minst 20 år erfarenhet. Fyra förskollärare (FL1, FL3, FL4, FL5) arbetar på 

verksamheter med fler än en avdelning. Resten av deltagarna jobbar på en förskola med endast 

en avdelning. De flesta av deltagarna är verksamma bland 1- till 3- åringar, medan några förs-

kollärare - FL2, FL7 och FL9- arbetar med de lite äldre barnen inom förskolan.  

 

4.3 Etiska överväganden 

Denna studie tillämpar de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet (2007) utfärdat. 

Det innebär att man är medveten om de negativa konsekvenser som uppgiftslämnare och under-

sökningspersoner kan drabbas av och överväga värdet i att finna kunskap och dessa risker. Där-

för tar denna studie fasta på dessa regler som är utfärdat: Informantkravet innebär att de berörda 

ska vara informerade om syftet med studien och att den ska göras. Samtyckeskravet innebär ar 

de berörda undersökningspersonerna ska ge sitt samtycke för att medverka i studien. Konfiden-

tialitetskravet innebär att alla berörda personer ska ges största möjliga konfidentialitet och alla 

personuppgifter ska förvaras säkert från andra. Nyttjandekravet innebär att allt datamaterial 

endast används i forskningssyfte. 

 

4.4 Genomförande 

Alla studiens intervjuer genomfördes i förskolans kontext. Detta för att de intervjuade skulle ha 

samma förutsättningar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) lyfter fram att den miljö som 

intervjupersonen befinner sig i kan ha en påverkan på resultatet. Om man vistas i den miljö där 

den intervjuade utför sin yrkesroll kan också resultatet bli mer professionellt. De fyra planerade 

intervjuerna utökades. Det genomfördes sammanlagt nio intervjuer på sju olika förskolor, dessa 

förskolor var belägna i två olika kommuner. Intervjuerna transkriberades direkt efter att de hade 

genomförts, detta för att kunna synliggöra när materialet nått den mättnad som behövs för att 

resultatet ska var så tillförlitligt som möjligt. När detta mönster blev synligt kände jag mig nöjd. 

Före intervjun mejlades intervjupersonerna mitt syfte med studien men också de etiska ställ-

ningstaganden som studien följt. Jag började också intervjun med att berätta om mitt syfte igen 

och om samtyckeskravet, att de ska ge sitt samtycke och att de när som helst får lämna intervjun 

eftersom det är helt frivilligt att delta. Intervjun började sedan med att intervjupersonerna själva 

fick berätta om deras egna erfarenheter och tankar kring barn och stress på förskolan. Detta för 

att intervjun inte skulle styra in på någon speciell väg utan de fick själva berätta de som de 

själva först tänker på. Därefter var jag var lyhörd och ställde följdfrågor som stämde bra överens 

med min intervjuguide. Alla intervjuer pågick i omkring 30 minuter, med några minuters dif-

ferens. 
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4.5 Analysmetod och databearbetning 

Analysen började med att alla intervjuer transkriberades. Jag lyssnade på min videoinspelning, 

där bara ljudinspelningsfunktionen hade använts. Därefter skrevs allt som sades ner i ett eget 

dokument. Transkriberingen skedde ordagrant och hände något speciellt som gester eller pauser 

som hörde till förståelsen och tolkningen av intervjun så skrevs detta också ner. Återgivningen 

i det egna dokumentet var ordagrann, däremot när citat skulle sättas in i min resultatdel så be-

arbetades vissa ord, från talspråk till skriftspråk. Exempelvis blev uttrycket huve, huvudet osv. 

Dialekter hölls neutrala för att alla som läser ska kunna förstå men också för att inte röja någon 

intervjupersons identitet.  

För att analysera empirin som samlats in så användes innehållsanalys som metod. Det är en 

metod som enligt Watt Boolsen (2007) kan användas när man har som syfte att analysera do-

kument och texter där man både kan kvantifiera innehållet men också bestämma det utifrån 

några fastställda kategorier. Watt Boolsen (ibid.) talar vidare om kodning när man kategoriserar 

och delar upp ett material i mindre delar. Kodningen kan ha olika angreppssätt beroende på 

vilken syn du har på kodningen av materialet. Denna studie kan sägas både haft ett induktivt 

och ett deduktivt angreppssätt i analysmetoden och dess kodning. Med induktivt angreppssätt 

menas att en öppen och teorilös syn på kodningen av datamaterialet har anammats. Ett deduktivt 

angreppssätt handlar om att man letar efter förutbestämda förhållanden. När empirin skulle de-

las i mindre delar så gjordes detta inte först genom i förväg bestämda kategorier utan data-

materialet fick lästes flera gånger för att låta dessa kategorier "visa sig för mig". De kategorier 

som sedan hittades valdes som viktiga att ta med i resultatet, detta för att det också var förenliga 

med mitt syfte och teoretiska perspektiv i studien, därav också ett deduktivt angreppssätt. 

Denna studie avser att lyfta förskollärares tankar och erfarenheter om ämnet barn och stress i 

förskolan. Därav har innehållet analyserats utifrån deras utsagor och i relation till några kate-

gorier som uppenbarats i materialet. Studien har också analyserats utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv varav har gjort att vissa delar av datamaterialet har synliggjorts såsom micro-, meso-

, exo-, makro- och chrononivåer som teorin framhäver. De var relationen till dessa som mina 

analysfrågor tillkom och som behövs enligt Kvale (1997) för att analysen påverkas av de frågor 

som man ställer till materialet. Vilka system blir synliga i intervjuerna? Vilka ämnen behand-

las? Hur skildras barnens stress i dagens förskola? Vilka faktorer till stress nämns? Vilka kon-

sekvenser har dessa för förskolan? Sker någon planering och hur förhåller de sig till föräldra-

samarbete? Dessa valdes utefter det material som uppenbarats för mig och att dom går i sam-

klang med mitt ställda syfte och forskningsfrågor. Watt Boolsen (2007) lyfter fram att problem-

ställningen är styrande för valet av kategorier.   

Datamaterialet lästes flera gånger och delades i mindre delar som sedan sattes ihop till katego-

rier. Kodningen genomfördes så att olika teman kunde bli synliga och sammanföras, där under-

kategorier också bildades. Varje intervjusituation fick sin text markerad i en speciell färg. Jag 

sorterade och klippte ur dokumentet till ett nytt dokument som tillhörde en speciell kategori, på 

så vis kunde jag få en bra överblick om vad som nämndes ofta och vad som nämndes mindre 

ofta. Det var också lättare att se mönster men också den empiri som stack ut i mitt datamaterial. 

Efter detta gjorts så hade delarna bildat helheter, där texten bildade teman som jag fann vara 
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utmärkande och relevanta i förhållande till mitt syfte med studien och som tillslut resulterade i 

mitt resultat. 

Rennstam och Wästerfors (2011) lyfter fram vikten av att närma sig datamaterialet med respekt. 

Det är viktigt att vara medveten om att favoritbegrepp och teoretiska perspektiv gärna styr sor-

teringen av empirin. Jag har själv försökt att inte påverka vad som kommer att visas för mig. 

Vare sig det är mönster som liknar varandra, material som bryter mönster, eller hur olika teman 

kommer blir synlig osv. Jag har varit medveten om de som Watt Boolsen (2007) lyfter fram 

som konsekvenser en kodningsprocess kan bidra med, att kodningen lätt kan fragmentera eller 

splittra en text så att sammanhanget kan gå förlorat. 
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5 Resultat 

Följande kapitel visas i relation till de teman som framkommit ur analysen. Det kommer inledas 

med samhällets utveckling som en faktor till stress i förskolan, där fler aktiviteter och högre 

krav samt föräldrars stress ses som en del i detta. Vidare presenteras verksamhetsanpassning i 

form av den indirekta planeringens betydelse, följt av upplevelser av stressens uttryck och kon-

sekvenser för förskolans verksamhet. Avslutningsvis framhålls att samarbete med föräldrar som 

samverkansform inte prioriteras, mycket på grund av dess känslighet. 

 

5.1 Samhällets utveckling – Utanför förskollärares profession 

Samtliga deltagare uppmärksammar hur samhällets snabba förändringstakt har påverkat villko-

ren för såväl familj som förskola. Föräldrar arbetar mer och längre vilket resulterar att barn 

vistas längre tid på förskolan. Barn börjar även förskolan i tidigare ålder, nästan alla före två 

års ålder.  

Förskolan speglar samhället i övrigt eftersom vi har föräldrar och barn som lever ett liv utanför 

förskolan. Så om vi backar tjugo år tillbaka säg vi.. så händer det mycket mer runtikring en 

familj idag, man ska ta beslut om många olika möjligheter.. jag tror att barn lever ett stressigare 

liv eftersom vi har ett flöde av information och kanaler och.. jämförelser.. än vad det fanns 

tidigare (FL1). 

 

5.1.1 Fler aktiviteter och högre krav 

Dessutom har föräldrar högre krav på sina barn än tidigare, "att föräldrar har så stora krav på 

sig.. att deras barn ska hinna med och dom ska hinna lära sig" (FL1). Deltagarna ger samfällt 

bilden av att det är samhället som påverkar föräldrarna. Även det att läroplanen för förskolan 

under dom här senaste åren har tillkommit gör också att kraven på förskolans kvalitet har öket. 

En av deltagarna resonerar kring förskolans roll för och betydelse i hemmens planering av bar-

nens fritidsaktiviteter: " dom kanske inte tänk på att på förskolan får dom allt de där.. både med 

rörelse och skapande.. å ja allt som ingår i förskolans verksamhet" (FL8). 

De flesta förskollärare upplever att barn är mer stressade idag, dock råder det delade meningar 

om vad detta beror på. De är eniga om att det är miljön runtikring barnen och att aktiviteter efter 

förskolan är en bidragande orsak till att barn blir stressade. De är medvetna om att samhället 

har förändrats över tid och därav har också aktiviteterna efter förskolan ökat drastiskt. Att barn 

idag "vistas längre på förskolan än förr" (FL3) gör att förskollärare uttrycker att barn upplevs 

tröttare och dessutom har föräldrar större krav på sina barn: "Ja men alltså de här med att mina 

barn ska spela innebandy, dom ska spela volleyboll, dom ska spela fotboll.. så att varje dag ska 

man skynda iväg, för att göra någonting" (FL4) , som en av förskollärarna uttrycker sig. 

 

5.1.2 Föräldrars stress – Ett sätt att leva 

I linje med synen på den förändrade samhällstakten, följer uppfattningen om föräldrarnas för-

ändrade levnadssätt som har blivit alltmer hektiskt. De har mer att göra nu än förr. Det visar sig 
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i att förskollärarna talar om två föräldrar som oftast jobbar heltid, till skillnad från förr då de 

upplever att mamman ofta var hemma halvtid. Barnen har längre dagar på förskolan samtidigt 

som det finns fler relationer och vuxna kring ett barn idag. Dessutom tränar föräldrarna på 

kvällarna och barnen har kvällsaktiviteter, det är helt enkelt ett högre tempo.  

Du vet föräldrar idag.. de kan vara en som lämna och en annan som hämta.. och då en tredje 

nästa dag.. och bara praktiska saker.. vars finns de här.. vad hade hon för kläder när hon kom 

igår.. vi vet inte och föräldrarna vet inte.. de är så många vuxna kring ett barn idag.. förr kanske 

de var en mamma som hämta.. nu generaliserar ja grovt.. en mamma som jobba halvtid.. och 

lämnade sitt barn och hämtade sitt barn.. (FL1). 

Föräldrar kan uppfattas rädda för att det ska gå dåligt för sina barn, att de ska hamna utanför 

samhället. Det finns i gruppen en utbredd föreställning om att föräldrar ofta "curlar" sina barn 

och vill att barnen ska ut i sociala sammanhang. Genom att dom hela tiden erbjuder aktiviteter 

och att de oftast är uppbokade på kvällarna av olika anledningar. "Den sortens stress kanske 

också skapas hos föräldrar att dom vill.. se sitt barn i socialt sammanhang.. dom ska få kompisar 

och dom ska inte hamna utanför.. å knyta kontakter redan innan skolan börjar.. då är det klart 

redan innan skolan börjar (FL9).  

 

5.2 Arbetssättets och den indirekta planeringens betydelse 

Förskollärare ser sitt eget arbete som viktigast i relation andra faktorer för hur barnens stress-

nivå påverkas eftersom de är något de kan styra över. De nämner hur de själva i verksamheten 

jobbar för att förhindra stress. Hur de har utformat verksamheten leder till en mindre stressad 

miljö för barnen, även om det inte alltid är begreppet stress som de tänker på i sin planering 

utan fokus kan ligga på att skapa en lugn miljö och harmonisk miljö där faktorer som grupp-

storlek, flexibilitet, förhållningssätt och ljudnivå ingår. 

 

5.2.1 Förhållningssätt 

Ett beteende hos vuxna och personal smittar av sig på barnen. Det är vad förskollärare menar 

är en viktig faktor som påverkar barns stressnivå. Att själva tänka på hur de upplevs av barnen, 

som lugna och trygga eller uppstudsiga och stressade.  

Det som jag tror är viktigast är att vi vuxna ska tänka på att.. ju mindre vi vuxna pratar.. ju 

mindre vi vuxna rör oss ju mindre stressig blir barngruppen.. de tror ja är de viktigaste fak-

torerna. Om jag sätter mig vid barnen och så sitter jag där.. sen är det någon som är på ett annat 

ställe och sitter kvar där. Att vi inte alltid reser oss upp och rör sig.. för barnen lugnar ner sig 

och barnen kan stanna kvar om vi vuxna sitter där vi ska.. vi ska röra oss minst och höras minst 

(FL3). 

Vanligt förekommande var beskrivningen av sambandet mellan en mindre stressad personal-

grupp och en lugnare barngrupp. Betydelsefullt för en lugn och rofylld barngrupp ansågs även 

vara att personalen motverkar att barnen samlas på en begränsad yta, vilket kan åstadkommas 

genom att personalen sprider ut sig i olika rum. Detta arbetssätt, som utmärkte sig i resultatet, 

innebär att arbetslaget arrangerar "en löpare som fixar de här grejerna runt om" (FL3). Det 

kunde handla om att någon skulle byta blöja eller ett glas som hade blivit utspilld skulle torkas 
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upp. Istället för att gå ifrån den grupp med barn man för närvarande satt med fanns det en person 

som tog hand om detta, så att resten av personalen kunde ägna sig fullt ut åt barnen. Detta 

resulterade i en lugnare barngrupp.  

Deltagarna talar även om att barnen på förskolan, men också hemma, blir alltför uppassade och 

får saker och ting tillrättalagda utan att behöva anstränga sig. Det handlar om allt från aktivite-

ter till materiella ting. Barnens tempo trappas på så vis upp och de hinner inte komma ned i ett 

lugnare tempo eftersom aktiviteterna pågår överallt, i hemmet och på förskolan. Även deras 

kreativitet ses påverkas negativt av en allt för stressig miljö. Några nämner sin utomhusmiljö 

som ett sätt att inte begränsa tillgången till leksaker och därigenom skapa möjligheter till egen 

fantasi och kreativitet. 

Barnens koncentration med det här med stressen.. uppmärksamhet.. motorik.. och de får 

ett lugn och inre frid. Ja ser när ja går till skogen med en grupp barn.. de blir som an-

norlunda.. när ja jämför med hur det är på gården.. dom är avslappnad och det är som 

mindre diskussioner och konflikter.. ja tror att dom upplever en .. att dom känner sig 

mindre stressade i huvudet.. de är inte så mycket intryck och leksaker.. de blir som ett 

lugn över dom och dom lek på ett annat sätt och dom kan komma på lekar av ingenting 

(FL2). 

 

5.2.2 Utformning 

Lokalerna ses som en begränsning när det kommer till utformning av en gynnsam miljö. Det 

handlar om att göra det bästa av situationen och planera efter lokalerna man har. Det som önskas 

är större ytor, speciellt i hallen då "påklädning ses som ett stressmoment" (FL8). I allmänhet 

var större, rymliga, rum som man kan se in i på önskelistan. På det sättet skulle pedagogerna 

kunna ha uppsyn över alla barn och minska sitt eget spring. 

Då skulle ja vilja att de fanns några pedagoger som var stationerade egentligen.. så att barn i 

lugn och ro skulle kunna röra sig ut och in i rummet .. kanske från olika avdelningar de tro ja 

skulle fungera. Men ja skulle vilja ha öppna rum.. som man kan se in i.. utan att behöva gå in i 

dom.. så man kan hålla koll utan att vara en person i varje rum (FL3).  

Det ses som ett stressmoment att inte ha översyn över barnen vilket i sin tur leder till stressade 

pedagoger. Det handlar mycket om pedagogerna själva, de vill känna sig lugna och ha kontroll 

på var barnen befinner sig. Vilket också går ihop med deras egna förhållningssätt och smittar 

av sig på barnen. En förskollärare uttrycker att fler toaletter skulle vara en fördel men också "så 

skulle jag nog vilja ha en större lokal där köket är i mitten så rummen utgår ifrån köket.. så man 

har.. så att ja har uppsyn för de här olika rummen.. för en stress kan ju vara att man inte ser 

barnen.. och vill veta vad dom gör.. (FL6). 

Hög ljudnivå och stora barngrupper går hand i hand. Minskningar av barngruppernas storlek 

var något som alla pedagoger ansåg vara självklar del i skapandet av en mindre stressig miljö 

på förskolan. Ju fler barn som vistas i samma rum ju stökigare och högre ljudnivå blir det. 

Utformningen ses som svår att rucka på där speciellt barngruppen storlek och personaltätheten. 

Det jobbar ändå efter de förutsättningar som dom har. Därför är barnen oftast indelade i mindre 

grupper med en pedagog eller så sprider pedagogerna ut sig och på så vis inspirerar och lockar 

barnen till olika aktiviteter.  
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5.2.3 Flexibilitet  

Rutiner skapar en trygghet för barnen men gör också att verksamheten blir begränsad. De fram-

häver vikten av flexibilitet för att skapa lugn och ro. Att barnen får jobba klart med det dom 

håller på med för stunden är viktigt. Att skynda från aktivitet till aktivitet bara för att hinna så 

mycket som möjligt ses som mer stjälpande än hjälpande för barnen eftersom de inte kan ta till 

sig det aktiviteten är menat för, vare sig de är skapande, språk eller matte. Deltagare uttrycker 

att "det är viktigt att ta bort saker som är planerade ibland.." (FL7). Resultatet visar att det finns 

rutiner och hålltider som ses vara svåra att rucka på som är beroende av städet eller ”köcksan”. 

Tillexempel tiderna för frukost och lunch "vi ät alltid frukost klockan åtta.. vi ät alltid lunch 

klockan 11.. de är ju fasta hålltider som styr förskolan.. som styr dagen.. ser man baksidan av 

de så är de ju att vi blir begränsade och styrda av de också" (FL 9). Flexibiliteten ses både som 

ett sätt för barnen att få delaktighet och inflytande men likväl en det kreativitet och ett ”flow” i 

de dom tar sig för. Att stressen minskar ses som ett resultat av ökad kreativitet och delaktighet. 

Det framgår att ofta ska alla barn hinna vara med på ett speciellt antal aktiviteter under veckan. 

Det finns ett rättvisetänkande hos pedagogerna men också hos barnen, där alla barn ska få möj-

lighet att göra precis allt. Men här kunde också ett annat sätt att tänka urskiljas, att vissa peda-

goger inte såg detta som viktigt utan de viktiga var att barnen tillgodogjorde sig aktiviteten och 

kände en lust att delta. Därför kunde det resultera att vissa barn inte fått göra en aktivitet på ett 

tag, och att de som kanske behöver det lite extra hade fler aktiviteter. 

För ett år sen hade vi alla grupperna på en dag.. tisdag, onsdag och torsdag. Vi delade upp 

barnen i tre grupper.. där alla barnen var med i en aktivitet.. å de vart jättestressigt.. för då hade 

dom rörelse en dag, skapande en dag, och exempelvis språklek en dag. Jamen de blev för 

mycket.. så de var därför vi började med att vara så här flexibla.. att.. jamen de är samma sak 

där.. är de ett barn som är motoriskt efter att man behöver jobba på motoriken.. eller nånting.. 

jamen då kanske de barnet är på rörelse tre gånger på en månad.. men de är ingenting som dom 

andra barnen märker, dom ser de inte (FL4). 

Förskollärarna nämner hur det har blivit fler och fler nerdragningar av personal som resulterat i 

ett annat tanke- och arbetssätt. Omorganisering av personalen och samarbete mellan avdel-

ningar kan ses som både positivt och negativt. Exempelvis har de öppningar och stängningar 

gemensamt för att kunna lägga personal på timmar mitt på dagen då det finns fler barn. Eller 

när det finns behov på en annan avdelning kan personalen gå emellan. De förskolor som nämnde 

den här typen av samarbete mellan avdelningarna kunde se att de både ökade och minskade 

stressen. En förskollärare uttrycker: "ja tror det är lättare att komma.. eller vara mer flexibel.. 

om man inte behöver ta hänsyn till helheten"(FL1). Samtidigt som det påpekas att det kan vara 

en fördel med samarbete över avdelningar och ses som en bra lösning.  

Vi har ju börjat samarbeta mellan avdelningarna.. för att kunna täcka upp dagen personalmäss-

igt.. men sen har vi fortsatt.. därför att.. visserligen blir det mer barn när vi räknar ihop allihopa..  

men samtidigt kan vi lägga ett schema på fler personal där vi kan va färre tidigt på morgonen 

och sent på eftermiddagen och fler mitt på dagen.. när det är som mest barn och att vi har möj-

lighet att dela upp oss i mindre grupper och aktiviteter och rum.. (FL3). 
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5.3 Stress som individuell och svårbedömd 

 

5.3.1 Stressens uttryck 

Förskollärare är medvetna om att barn är olika och blir påverkade av stress på olika vis och 

olika mycket. De uttrycker därför att stress är ett område och svårt att komma underfund med. 

"Stress tas i form av olika uttryck hos olika barn.. de kanske inte är den här stressen att man.. 

man tänker att man har mycket att göra. Utan de kan vara stressande för barn.. som vi inte tycker 

är den typiska situationen för stress.." (FL9). De lyfter fram att stress kan vara extra svår för 

barn med speciella behov som är extra känsliga för stress. Likväl som barn kan bli stressade av 

att det inte händer någonting eller barn som får bestämma själv. Det yttrar sig också på olika 

vis och att barn har olika beredskap för att hantera den. Beroende på hur barn reagerar på stress 

så påverkas förskolans verksamhet av detta olika. Det kan exempelvis synas genom att barnen 

"blir oroliga" (FL2, FL9), "inte kan ta sig för" (FL3, FL4, FL9), "cirkulerar runt" (FL5, FL6, 

FL9), "ledsna" (FL2 & FL7), "pockar på uppmärksamhet"(FL2), "aggressiva" (FL2, FL3) "kan 

inte göra färdigt" (FL1, FL9), "stökiga" (FL2) osv. 

 

5.3.2 Konsekvenser för förskolans verksamhet 

De menar vidare att detta försvårar arbetet med förskolans läroplan, när det inte finns en behag-

lig läromiljö och att barnen inte finner ro i de dom gör. Många av förskollärarna uttryckte att 

kreativiteten, lusten och fantasin blev påverkade ju mer stressade barnen var. 

Kreativiteten är någonting som brukar försvinna ju mer stressad man blir.. alltså förmågan att 

undersöka.. dom blir som vandrande.. att inte finna ro att undersöka.. riktigt färdigt.. Att dom 

inte ta sig för saker.. hitta på hur de vill undersöka en sak vidare.. klart har du inte tiden att göra 

de tillåter du ju inte dej själv att tänka riktigt i dom banorna.. att hur blir det om ja gör så här.. 

just kreativiteten är svår.. å lusten.. att de här var så kul att ja bara vill fortsätta å fortsätta å 

fortsätta..  (FL9). 

För att kunna ta till sig allt som händer på förskolan nämndes också barnens trygghet som viktig, 

där inskolningar och barn som separeras från föräldrarna upplevdes som ett stressmoment. Om 

barnen känner sig trygga så vågar de utforska, de vågar leka och utmana sig själva, en förskol-

lärare beskriver hur leken påverkas: "Ja vissa lekar kan göra att det blir lite stress, då ser vi 

direkt.. den här leken måste vi ändra eller göra annorlunda.. föra att alla barnen inte känner sig 

trygga eller bekväma.. då reagerar vi.. vi ändrar nåt i leken" (FL 7). 

 

5.4 Samarbete med föräldrar 

Förskollärare visar en medvetenhet om hur barns livsvillkor har förändrats. De medger att barn 

har fler aktiviteter efter skolan och föräldrarna känns mer stressade idag. Men hur stor betydelse 

just hemmiljön har för barnens stressnivå kan dom inte säga, bara att detta är en faktor som 

påverkar dom.  

 



19 

 

5.4.1 Inget förebyggande arbete 

Det visar sig att förskollärare är väl medvetna om att barnens hemmiljö kan påverka barnens 

stressnivå negativt men trots detta fanns inget samarbete med föräldrar om barnens stress. Det 

fanns ingen direkt kommunikation angående barnens stress och hur detta skulle kunna förebyg-

gas. Det som förskollärare lyfter fram är att ett samarbete med föräldrar sker när det på något 

sätt visat sig att barnet är påverkat negativt på förskolan. Alltså när det redan skett och inte i 

förebyggande syfte. En förskollärare uttrycker sig om specifika barn: 

Rent allmänt har vi just inte pratat om kvällsaktiviteter och så.. utan vi pratar mer om hur vi 

jobbar.. utan de har ju hänt med specifika barn att vi säg att barn har väldigt svårt att varva ner 

och där det blir jobbigt för dem själv för dom hamna som ofta.. de kan ju lätt bli att såna barn 

hamna mycket i konflikt också.. därför att dom springer runt..  och att tillslut är dom så mycket 

upp i varv att det blir bråk.. (FL3). 

 

5.4.2 Mer en information om arbetssätt 

Det sker en daglig dialog med föräldrar om hur barnet mår och hur dagen har varit. Det finns 

även informationstavlor som uppdateras varje dag för att alla föräldrar ska kunna ta del av vad 

som har hänt på förskolan. På föräldramöten och utvecklingssamtal ges information om försko-

lans arbetssätt. Detta arbetssätt är inte direkt kopplat till begreppet stress utan nämns istället i 

sammanhanget barnens välmående och omsorg. Dessutom blir fokus på hur de har gjort och 

inte vad de gör för att förhindra att barn mår far illa på förskolan. Exempelvis att de jobbar med 

att minska ljudnivån genom att dela upp barnen i mindre grupper, eller hur de skapat en trygghet 

kring barnet/barnen. Samarbetet ses hänga på föräldrars medvetenhet om vad som sker på för-

skolan och inte tvärtom.  

 

5.4.3 Känsligt ämne 

Anledningen till varför de inte sker något samarbete mellan föräldrar och förskola kring stress 

är för att det anses vara ett väldigt känsligt ämne. De menar att man inte kan vara och peta i 

familjens egna val och privatliv. Därför delger de istället föräldrar så mycket de kan av vad som 

sker på förskolan men medger att det ändå kan vara svårt för en förälder att förstå hur högt 

tempo barnen har på förskolan.  

Ja tror de är lite svårt när man inte jobbat i den här världen.. för är man hemma med ett eller två 

barn.. så kanske inte barnen gör så mycke.. så mycket spring.. men här blir det ju.. om vi är ute 

två gånger om dan.. ja mena de rör sig ju nästan hela tiden.. (FL5). 

Förskollärare resonerar om aktiviteternas mängd efter förskolan som en anledning till att fly 

verkligheten när familjer har det svårt, vilket också kan påverka stressen hemma. En förskollä-

rare uttrycker: 

Det är ju svårt att säga ja tyck inte att ni ska vara på alla aktiviteter.. de är ju en väldigt känslig 

bit.. de kan ju vara så att.. jamen de är jobbigt hemma.. så att föräldrarna flyr hemmet.. och att 

de liksom då.. kan ja ta mitt barn och fara på en fotbollsträning.. eller.. de vet man ju. Men ja 
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kan tycka att barn behöver inte göra allt... och man behöver inte va med på alla träningar.. man 

behöver inte vara överallt (FL4). 
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6 Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Jag anser att metoden har hjälpt mig att ta reda på mitt syfte och frågeställningar. Att jag an-

vände mig av intervjuer gjorde att jag lättare kunde förstå förskollärarnas perspektiv. Det var 

inte bara några ord på ett papper utan det skedde en dialog mellan två parter, vilket gav mig en 

mycket djupare inblick i deras tankar om stress och arbetssätt. Dock finns det några diskutabla 

inslag. Studiens urval innebar nio stycken intervjuer i två olika kommuner på sju förskolor. 

Tanken var att få en stor spridning för att ett så tillförlitligt resultat som möjligt skulle synlig-

göras i studien. Att vissa förskollärare jobbade på samma förskola men på olika avdelningar 

kan spela in på resultatet, då de kan ha arbetat ihop samma arbetssätt och "tänk" kring specifika 

frågor. Vilket kan göra att dessa specifika resultat väger över i min studie. Men eftersom jag 

har varit medveten om detta så låter jag inte dessa förskolors data spegla hela min studie utan 

låter resultatet visa en större spridning på flera intervjupersoners tankar och erfarenheter. 

Att jag bara använde mig av intervju som metod kan vara en svaghet i min studie jämfört med 

om jag kompletterat med fler metoder. Eriksson- Zetterqvist och Arne (2011) lyfter fram att 

detta kan ge en begränsad bild av ett fenomen. Exempelvis skulle jag kunnat komplettera med 

observationer för att verkligen se det intervjupersonerna har beskrivit. På så vis kan man låta 

materialet bekräftas av ännu en metod och gör det ännu mer tillförlitligt. Materialet kan också 

förstås olika från intervjupersonen och den som intervjuar, den kan ha olika betydelser. Det jag 

har trott att deltagaren menat kan ha haft en annan betydelse för denna, därför kan missförstånd 

avhjälpas med fler metoder. Jag avsåg i studien att fånga förskollärares tankar och erfarenheter 

vilket kan vara svårt att fånga med observationer. Däremot hade jag kunnat fånga hur det jobbar 

just nu, men inte hur de skulle vilja eller vad stress och barn innebär för dem.  

Mitt val av metod gjorde att det tog lång tid att genomföra och sammanställa ett resultat. Att 

varje intervju var unik är något positivt men gjorde att analysarbetet drog ut på tiden, då inter-

vjun inte alltid har samma frågor eller upplägg såsom exempelvis en enkät kan ha. Att se lik-

heter och skillnader eller material som särskilde från mängden i deltagarnas svar blir inte lika 

lätt. Trots detta anser jag att valet av metod var den rätta eftersom det annars är svårt att få 

personliga svar från och dialog med deltagarna, vilket jag ville. Mina frågor som ställdes till 

deltagarna utgick från mitt syfte och frågeställningar, vilket resulterade i väldigt öppna frågor. 

Svårigheten med öppna frågor är att datamaterialet som fångas är relevant för studien. Eftersom 

jag använde mig av en intervjuguide så kunde också jag styra in deltagarna på rätt riktning om 

de började sväva utanför mitt syfte med studien. Det var en fråga som jag anser har varit lite 

ledande, en fråga som behandlade barnens hemmiljö som en faktor till stress i förskolan. Därför 

användes denna fråga i slutet av intervjun för att jag inte den specifika frågan skulle styra del-

tagarna och påverka intervjuns utfall. Sju av nio deltagare nämnde hemmiljöns betydelse innan 

jag själv behövde ställa frågan, vilket visar att frågan var relevant för denna studie. 
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6.1.1 Validitet och reliabilitet 

Att studien har en reliabilitet menas enligt Trost (1997) att den är tillförlitlig och att samma 

studie skulle kunna genomföras av någon annan och få samma resultat. Det finns ett problem 

med detta i kvalitativa studier, eftersom fortsatta studier kommer att ske under förändrade vill-

kor. Intervjuernas karaktär av unika datainsamlingsmetoder kan exempelvis illustreras med den 

intervjuguide där semi- strukturerade frågor användes. Intervjuguiden var flexibel och innehöll 

inte frågor som var märkta att användas i studien. Allt detta plus att jag själv ansågs vara en del 

i intervjun, en del som färgar studien och resultatet på olika sätt både med hjälp av mina följd-

frågor och kroppsspråk gör att reliabiliteten kan ses som undermålig. Men eftersom jag varit 

medveten om detta och noggrant visat på hur studien genomförts så kan detta ses ha förmildrats. 

När studien anses använda ett giltigt instrument för det som avses att mätas så menar Trost 

(1997) att det finns en validitet i studien. Att jag i mina intervjufrågor riktar fokus på det jag 

vill veta. Det jag ville veta var hur förskollärare tänker om barn och stress, vilket också kan bli 

synligt i hur jag ställde frågorna (Bilaga 1). Validitet handlar om att jag har haft rätt fokus helt 

enkelt och utgått ifrån mitt syfte i studien, där mitt resultat speglar de jag ville ta reda på. I den 

mån där reliabilitets- och validitetskriterierna kan appliceras på denna typ av kvalitativa studier 

finner jag att denna studie äger såväl trovärdighet som giltighet.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras i relation till forskningsfrågorna och utifrån 

rubrikerna: upplevelser av stress, stressfaktorer, hemmiljöns betydelse samt hantering och be-

redskap. Detta görs också utifrån ur ett systemteoretiskt perspektiv (Bronfenbrenner, 1986).  

 

6.2.1 Upplevelser av stress 

Deltagarna visar på en samstämmighet när det gäller barns ökade stressnivå i förskolan. Deras 

upplevelser vittnar om ett förändrat samhälle där de medger att nivån på barnens stress har ökat 

de senaste åren. Bäck- Wiklund och Lundström (2001) framhåller hur barnens livsvillkor för-

ändrats över tid samtidigt som Johansson (2013) diskuterar hur samhället framfart har resulterat 

i ett välfärdssamhälle, vilket bland annat påverkat förskolan till att bli en målstyrd och skolifi-

erad verksamhet. Genom att resultatet visar medvetenhet från förskollärarna hur samhället har 

förändrats så synliggörs detta som något som förskollärna förhåller sig till. De nämner hur barn 

idag är stressade men ser också en skillnad från förr. Exempelvis nämner de både större barn-

grupper, längre vistelsetid och en tidigare förskolestart. Detta ser förskollärare som ett resultat 

av att både historien och kulturen förändras, därav också barnens livsvillkor.  

Deltagarna var medvetna om att barn kan hantera och reagera olika på stress, i samklang med 

de forskningsrön som Lazarus och Folkman (1984) visat. Det lyfter även fram svårigheten med 

att förstå vad barnen tycker och känner, som går i linje med Johansson (2013) resonemang kring 

barns perspektiv. De ser svårigheter med detta men nämner ändå snarlika exempel deltagarna 

emellan på hur man kan se när ett barn är stressat. Deras beskrivningar fokuserades på barnens 

beteenden och inte på några kroppsliga symptom. Förskollärare beskriver stressens uttryck ge-

nom att barnen är "oroliga" "cirkulerar runt" "ta sig inte för" etc., där de nämndes mindre om 
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de uttryck som Mörelius (2014) och Ellneby (1999) beskriver som vanliga symptom hos stres-

sade barn som kroppsliga symptom likt magbesvär eller sömnsvårigheter. Då kan man undra 

om förskollärarna inte har kunskap om detta eller om stressen tar ett annat uttryck i dagens 

förskola. En tanke som slog mig är ifall detta kan ha att göra med hur samhället har utvecklats, 

att barn reagerar på det här sättet för att det är andra förhållanden idag. Samtidigt som det fram-

gått att stress är beroende av relationen mellan miljön och individen (Lazarus & Folkman, 1984) 

kan man försiktigt dra slutsatser om det har resulterat i att stressens uttryck börjar ta en annan 

form, för att samhället också gjort det. 

Samtidigt som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lyfter fram en god miljö som en för-

utsättning för lärande så nämner förskollärare också stressens konsekvenser för förskolans verk-

samhet där kreativitet, utforskande och lust påverkas i en ogynnsam miljö. Stress kan därför ses 

påverka lärandemiljön negativt. De är medvetna om det egna arbetssättet roll för hälsa och lä-

rande, där de menar ett de både kan påverka barnen negativt och positivt beroende på hur de 

planerar verksamheten. 

Genom att hitta ett arbetssätt som funkade bra så kunde barnens stressnivå minskas. Många av 

deltagarna uttryckte att mindre barngrupper och bättre personaltäthet är viktigast, både när det 

gäller hur många relationer ett barn har men också hur hög ljudnivån resulterade i. Mörelius 

(2013) framhäver just att för många relationer inte är bra för ett barn, samtidigt som Broberg, 

Hagström och Broberg (2013) belyser vikten av trygghet för att kunna leka och lära. Att barn 

ska vistas i för stora barngrupper kan alltså tyckas påverka barn negativt. Förutom att barnens 

hälsa blir påverkad tycks också verksamhetens kvalitet ta skada, enligt Pramling Samuelsson 

(2015) så hinner förskollärare inte med att utföra den kvalitet de vill samtidigt som det blir en 

stressig miljö. 

 

6.2.2 Stressfaktorer  

Förekomsten av stress bland barn på förskolan ansågs i resultatet orsakas av många olika fak-

torer. I relation till Bronfenbrenners (1986) teori så nämnde deltagarna varje nivå, som tillsam-

mans skapade fenomenet stress.  

Det framkommer att pedagogernas beteende smittar av sig på barngruppen. I relation till detta 

så nämner förskollärare deras egna förhållningssätt som en viktig faktor, där de själva tänker 

på att inte stressa. Både Mörelius (2013) och Lazarus och Folkman (1984) framhåller kontex-

tens betydelse, som i detta fall består av en miljö bestående av bland annat förskollärare och 

deras egen stressnivå. Resultatet visar att både föräldrars och pedagogers stress anses vara smit-

tande på barn. Eftersom rapporter (Arevik, 2013) har visat att pedagoger är mer stressade idag 

så kan man försiktigt dra slutsatsen att personalens stressnivåer också påverkar barnen. Gäller 

det då desamma mellan föräldrar och barn? Pedagogerna nämner dessutom att allt fler föräldrar 

upplevs stressade vid lämning och hämtning, vilket alltså också borde kunna vara smittande på 

barnen. Förskollärarna upplever att föräldrar inte tar sig tid, att i lugn och ro föra en dialog med 

pedagog och barn. Med tanke på att Währborg (2003) beskriver tidsbristen som en faktor till 

stress, så kan dessa kopplingar stämma. 
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Att förskollärare gav uttryck för en frustration över de faktorer som de inte i arbetslaget kunde 

påverka var tydligt. Trots detta ansågs deltagarna i studien sig inte spilla energi på faktorer el-

ler nivåer som de inte ansågs sig ha direkt inflytande över eller relation till. I relation till exo-

nivån nämner alla nämner stora barngrupper, personalbrist och för dåliga eller små lokaler 

samt hög ljudnivå som faktorer till stress. Mörelius (2013) lyfter fram vikten av färre relat-

ioner för att minska stress, både när det gäller barn och vuxna. Det råder dessutom överens-

stämmelse mellan Soldani m.fl. (1999) forskningsrön och förskollärarnas erfarenhet av buller 

som stressfaktor.   Deltagarna anser också att rutiner som finns på förskolan kan orsaka stress, 

främst de som är relaterad till måltider och städning. Här kan man se i resultatet att det finns 

en förhoppning att kunna vara mer flexibel.  

I relation till Bronfenbrenners (1984) macronivå nämner förskollärare hur samhället är upp-

byggt som en faktor till stress. Det blir synligt att även värderingar ses vara en faktor som 

påverkar barnens stress. Där både politiska, ekonomiska och ideologiska värderingar spelar in. 

Samtidigt beskriver Bäck- Wiklund och Lundström (2001) att barns livsvillkor har förändrats 

drastiskt. Denna nivå kan ses ha uppmärksammats av deltagarna som är väl medvetna om detta, 

där de exempelvis nämner förändrade familjekonstellationer och föräldrars ökade krav på sina 

barn. Krav som också nämns av Mörelius (2013) som en stressor hos barn.  

Exempel på ändrade livsvillkor kan exempelvis synas genom att familjekonstellationer ser an-

norlunda ut idag (Heinrich, 2014). Dessutom det faktum att kvinnor kommer ut alltmer på ar-

betsmarknaden gör att fler barn behöver barnomsorg (Bäck-Wiklund & Lundström, 2001). Ef-

tersom båda föräldrarna är ute i arbete finns ett större fokus på egen karriär vilket kan resultera 

i stressade föräldrar och därav stressade barn som också blev synligt i studien. Högre konkur-

rens ute i världen skapar också högre krav på förskolan kvalitet vilket kan ses som en del av 

läroplanens uppkomst. En läroplan som vi vet påverkar verksamheten i högsta grad. Förutom 

att förändringarna kan leda till stress kan dessa också ses gynna barnen utveckling. Förskolans 

framväxt och högre krav på kvalitet ses också påverka barnens kognitiva utveckling positivt. 

Waldenström (2014) lyfter fram de internationella studier som visat detta. Att hög kvalitet är 

kopplad till bättre förutsättningar för barns lärande. Samtidigt som samhället utvecklas så följer 

det med både positiva och negativa konsekvenser med denna förändring. Där barns ökade stress 

får ses som en negativ konsekvens (Barnombudsmannen, 2003; Stressforskningsinstitutet, u.å). 

Det finns ingen liknande forskning gjord i Sverige vilket då är svårt veta hur det ligger till här. 

Stress är komplext, de beror på så många olika saker och förskollärarna har visat på den här 

medvetenheten.  

 

6.2.3 Hemmiljöns betydelse 

Utöver det egna arbetssättet som redan nämnts så beskriver deltagarna också hemmiljöns bety-

delse, eftersom detta är något som också är en del av barnets liv. Förskollärarna ansåg att micro-

nivån var den nivå som de hade chans att påverka och macronivån den nivå de kunde förmildra, 

men borde inte också mesonivån kunna vara påverkbar, med tanke på att den klassas som en 

nivå inom barnens närmiljö. I resultatet nämns detta som känsligt och blir därför inget som de 

själva använder i sitt arbetssätt när det gäller att förebygga barnens stress. Om föräldrars stress 
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påverkar barnen bör detta kanske vara angeläget att ta in också i sitt eget arbetssätt, eftersom 

förskollärares profession inbegriper ett nära samarbete med hemmen, (Skolverket, 2011). 

Resultatet visar att förskollärare är medvetna om att barns hemsituation har förändrats över tid. 

De är medvetna om mesonivåns eventuella påverkan på barnens stressnivå, speciellt när det 

gäller fler aktiviteter efter förskolan. Men också att föräldrar känns mer stressade då det har en 

mer fylld almanacka än förut. Det blir synligt i resultatet att trots denna syn och medvetenhet 

så förs ingen dialog om detta med föräldrar. 

 

6.2.4 Hantering och beredskap  

Hur ska vi kunna ta vara på förskolans positiva verkan på barns utveckling på bästa sätt, i en 

stressfri miljö för barn? Denna studie tycks ändå kunna ge några förslag till detta. I relation till 

systemteorins micronivå så nämner förskollärarna själva hur de med sitt arbetssätt kan påverka 

barnens stressnivå, där det handlar om hur de reagerar, hur de planerar och förhåller sig till 

barnen har och dess påverkan på barns stress. De visar också hur de själva kan förhindra stress 

i verksamheten genom planering av utsatta situationer eller aktiviteter. Deras angreppssätt och 

fokus låg hela tiden på hur arbetslaget jobbar och skulle kunna jobba för att barnen ska vara 

mindre stressade. De kunde urskiljas tre olika teman vad gäller deras eget arbete eller förhopp-

ning av att arbeta framöver, som deras egna verktyg som faktiskt kan göra skillnad. Deras egna 

förhållningssätt, utformningen av verksamheten och flexibilitet. 

I deras arbetssätt kunde också den indirekta planeringen av verksamheten bli synlig. De beskri-

ver gärna hur de jobbar för att förhindra situationer som på sikt kan resultera i stress, där fokus 

handlar om en lugn och harmonisk barngrupp. Även faktorer som de inte har något inflytande 

över eller kan påverka och som är kopplade till exonivån och kommunens riktlinjer såsom stora 

barngrupper och personalbrist kunde förmildras genom deras egna arbetssätt.  

Med tanke på att Öqvist (2008) beskriver systemteorin som ett sätt att inte se till enskilda delar 

i ett problem utan att kunna se till helheten, borde detta också kunna fungera i praktiken. Stu-

diens resultat visar på stressens komplexitet och förskollärares medvetenhet om detta, därav 

borde det också kunna ske ett större samarbete mellan dessa nivåer. För att kunna skapa en 

miljö efter barnets bästa borde vi inte låsa oss vid våra egna intressen eller grupptillhörigheter 

eftersom vi har fått ta del av exempel där omgivningen på olika sätt är med och påverkar feno-

menet stress hos barn. 

 

6.2.4.1 Arbetssätt 

Av de faktorer som förskollärarnas ansågs påverka barns stress var det endast deras egna ar-

betssätt vara den del de kunde styra över och påverka. Däremot kunde vissa faktorer och nivåer 

förmildras, såsom utformningen, gruppstorlek och personalbrist.   

 

Verksamhetsnivå 

Arbetet handlade om att vara förebilder i barngruppen genom att både röra sig minst och stat-

ionera ut sig i verksamheten för att minska spring. Att jobba med ett arbetssätt som är kopplad 

till arbetsplatsens flexibilitet kanske främst brukar kopplas till barnens delaktighet. Men kunde 

även här kopplas till att skapa en harmonisk och lugn miljö utan stress. I detta arbetssätt blev 

det synligt att det vanligtvis i olika verksamheter jobbades mot en "rättvisetänk" med barnen 



26 

 

och att detta kunde resultera i att alla barn alltid måste göra samma saker eller samma aktivite-

ter. Barnen skulle ha lika många aktiviteter under en vecka, vilket resulterade i en stressig miljö. 

Att istället vara flexibel och ta dagen efter dess förutsättningar var ett arbetssätt som utmärkte 

sig och resulterade i att stressnivån sänktes drastiskt. Att även att en av personalen hade rollen 

som "en löpare" var också något som ansågs minska stress och som framstod som iögonfallande 

i resultatet.  

 

Parera andra nivåer 

Ur resultatet synliggörs att största delen av arbetssättet handlar om att förmildra andra nivåer 

än sin egen. Detta eftersom kommunens riktlinjer när det gäller exempelvis gruppstorlek, loka-

ler och personaltäthet anses påverka barns stressnivå negativt. Genom att inta ett systemteore-

tiskt perspektiv blir det påtagligt att det skulle behövas föra en dialog om var och ens nivås 

intressen för att kunna mötas för en bättre lösning. 

Rutiner ansågs påverka flexibiliteten negativt. Att barnen får tillfälle att göra klart de dom håller 

på med ansågs vara viktigt men svårt att uppnå med tanke på alla rutiner som verksamheten 

har. Att få möjlighet till att styra över frukost, lunch, mellanmål och när städningen ska komma 

ansågs kunna förebygga stress hos både barnen. Med tanke på att Mörelius (2014) nämner tids-

brist som en orsak till stress, kan detta vara en väg att gå. 

De utformar verksamheten efter de förutsättningar som de har då själva lokalerna är svåra att 

ändra på. Desamma gäller större lokaler och en bättre överblick som ansågs minska stress. Hög 

ljudnivå var kopplad till stora barngrupper och vilken lokal de hade vilket var svårpåverkat. 

Men trots detta kunde förskollärarna också se att det var kopplat till deras eget arbetssätt, som 

på olika vis var kopplade till denna exonivå. Genom att dela in barnen i små grupper så anpas-

sade de verksamheten utifrån exonivåns förutsättningar. Här kan vi se att det visst går att på-

verka nivåer som förskolan inte står i direkt kontakt med. Genom att hitta ett arbetssätt som kan 

gå runt problemet och hitta faktorer som är kopplade till buller i förskolan, nämligen utform-

ningen av gruppstorlek. 

Att samarbeta över avdelningar för att kunna råda bot på personalbristen kunde ses som både 

negativ och positivt. Å ena sidan tycktes det bli stressigare av att måsta springa emellan avdel-

ningar där det fanns mest behov för stunden, men å andra sidan så såg deltagarna fördelarna 

med att använda personal där det behövdes mest. Det blir här synligt hur ett arbetssätt som är 

kopplat till personaltätheten har används i verksamheten för att minska de konsekvenser perso-

nalbrist kan råda bot på. Jag tänker mig att det kan vara fördelar med samarbete över avdel-

ningarna men det känns som att detta är en sista utväg för att skapa en stressfri miljö. Mörelius 

(2014) lyfter just fram att barn kan må sämre av för många relationer i en barngrupp, med både 

barn och pedagoger. Med tanke på att de samtidigt har förklarat hur de gärna jobbar i små 

grupper så ses detta vara en lösning på ett problem och inte ett arbetssätt som de själva skulle 

välja.   

 

Samverkan 

Barnen ska enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) vistas i en trygg miljö, som 

lockar till lek och aktivitet. Vi är också medvetna om den goda miljöns betydelse för att barn 

ska kunna lära (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). För att skapa detta måste också förs-

kollärare ta hänsyn till de många faktorer som skapar stress. Förskollärare har ett ansvar att 

samarbetet mellan hem och förskola ska ske, det innefattar ett nära och förtroendefullt samar-

bete (Skolverket, 2011). Resultatet visar att detta ansvar verkar ligga på föräldrarna, att de själva 
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har koll på hur stress kan påverka barn och att hemmiljön har betydelse för helheten. Det finns 

ingen information om barn och stress utan det är mer daglig dialog eller information om hur 

dagen varit. Trots att förskollärare är medvetna om föräldrars svårigheter att ha kunskapen om 

hur dagen ser ut för sitt barn verkar dom överlåta kunskapen om stress helt till föräldrarnas 

ansvar eftersom det anses vara ett känsligt område. Mörelius (2014) lyfter fram att förebyg-

gande arbete till långvarig stress sker hos familjen. Jag anser att föräldrasamarbetet är av stor 

vikt när det gäller hur förskolan ska kunna förebygga stress på förskolan. Det finns många fak-

torer att ta i beaktande när det gäller barn och stress, något som förskolan måste vara medveten 

om för att skapa bästa förutsättningar för barns lärande och utveckling. Man kan också fundera 

över hur långt en förskollärares ansvar ska sträcka sig. Läroplanen beskriver hur fortlöpande 

samtal ska ske om barnets trivsel, utveckling och lärande både i förskolan men även utanför 

förskolan. Samtidigt som förskolan ska ses som ett komplement till hemmet där ett nära sam-

arbete ska ske (Skolverket, 2011), så ska det inte beröra utan respektera alla familjers egna 

privatliv. Eftersom stress ses som ett komplext fenomen där barn även påverkas av andra nivåer 

utanför deras egna micronivå kan möjligheten till hur ett gynnsamt samarbete ska ske för barnet 

diskuteras. 

Vi har sett hur den här medveten finns hos förskollärare och har fått ta del av verksamheters 

arbetssätt som förmildrar stress. Förskolan anpassar sig redan indirekt för kunna hantera stress 

hos barn, men det sker inom deras egen nivå. Deltagarna såg sig inte kunna påverka dessa andra 

system som låg utanför deras eget arbetssätt, utan det handlade bara om att förmildra. Att skapa 

ett samarbete med föräldrar ansåg väldigt känsligt varav det den tycktes vara obefintlig. Jag 

tänker mig att samarbetet mellan föräldrar och personal skulle vidgas för att kunna skapa bästa 

möjliga förutsättningar för barnets omsorg och lärande på förskolan. Mörelius (2014) nämner 

hur olika gruppdiskussioner föräldrar emellan skulle kunna skapa denna medvetenhet och 

kanske kan ge en bättre förståelse för sambandet mellan barn och stress. Detta kan vara ett 

verktyg som förskollärare kan använda för att komma förbi ”känsligheten”, där det skapas en 

distans till föräldrarna, som själva får möjlighet att reflektera över begreppet och dess upp-

komst. Informationsplanscher där det står vad som har hänt på förskolan eller berättelser över 

dagen kanske inte räcker för att en förälder ska kunna känna sig insatt i ämnet barn och stress. 

Det krävs mer än så. Jag skulle kunna tänka mig föräldrar idag inte har den kunskapen eller 

helhetsbilden av sitt barns livssituation och känner att det är svårt för dem då också att ta beslut 

när det inte har detta att ha i åtanke. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) beskriver hur 

föräldrar ska ha möjlighet till att påverka verksamheten i relation till de nationella målen. Som 

både Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) samt Mörelius (2014) lyfter fram så behövs en 

gynnsam miljö för barnens lärande. Studien vittnar också om hur barns kreativitet och utfors-

kandeförmåga och lust blir påverkat negativt. För att föräldrar ska kunna ha inflytande över 

verksamheten krävs en medvetenhet om detta. För att uppnå målen i läroplanen så krävs goda 

förutsättningar och en miljö utan stress.   

Nu handlar inte denna studie om hur föräldrar resonerar om barn och stress på förskolan, det 

kan ju vara så att de redan är något som de är medvetna om. Jag tänker mig att förskollärarna 

redan har förutfattade meningar om hur föräldrar kommer att reagera, men hur vet de att för-

äldrar inte skulle uppskatta den välvilja som förskolan har genom att informera om denna fråga. 

Samtidigt som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011) beskriver hur förskolan ska kom-

plettera hemmet på ett bra sätt och att det är ”vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran 

och utveckling” (s.13), så kan detta tolkas ligga utanför förskollärares profession. Men att till-

sammans med föräldrar skapa en gemensam bild över barnets situation i ett vidare perspektiv 

borde gynna både verksamheten och föräldrarna. Många förskollärare nämnde hur känsligt det 

kan vara att föra en dialog om hur många aktiviteter barnet har på kvällen. Men jag tänker mig 

att ett samarbete om stress inte specifikt behöver handla om att just detta. Att ställa krav på hur 
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många aktiviteter ett barn ska ha efter förskolan ser jag inte som förskollärares ansvar. Utan det 

handlar om att barnets vistelse i förskolan blir så bra som möjligt där en dialog om barnets 

trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan ska ske. Som tidigare nämnts så 

skulle ett exempel kunna vara att använda denna dialog genom att skapa ett verktyg i diskuss-

ionsform. På så vis skulle verksamheten få fatt i föräldrars tankar. Vad skulle hända om försko-

lan gjorde en egen studie om hur deras föräldrar tycker och tänker om saken? Jag får känslan 

av att det råder en osäkerhet från pedagogerna om hur föräldrar skulle ta detta budskap och att 

samarbetet snarare skulle stjälpas än att hjälpas. Det är dock bara spekulationer från deras sida 

och denna osäkerhet ses skapas på grund av en okunskap om hur föräldrar ser på saken, en idé 

skulle kunna vara att börja ta reda på det. 

 

6.2.5 Implikationer för förskolan 

Studien tycks visa både genom tidigare forskning men också med hjälp av det systemteoretiska 

perspektivet och deltagarnas utsagor hur komplext stress är. Den synliggör och hjälper mig som 

yrkesverksam att kunna vara med att förbättra verksamheten. Den ger exempel på hur arbetslag 

indirekt jobbar med stress, samtidigt som studien ger förslag på förbättringar på hur det skulle 

kunna utvecklas vidare. Med tanke på att deltagare själva vittnar om hur utforskarförmåga, lust 

och kreativitet blir lidande är detta högst aktuellt för förskolans verksamhet eftersom dessa till-

stånd som är grunden för att skapa goda förutsättningar för lärande (Skolverket, 2011). Fram-

förallt synliggör studien helheten, där omgivningen tillsammans skapar fenomenet stress. Stu-

dien har på så vis bidragit till ökad förståelse och vikten av att inte bara se till sina egna intressen 

och grupptillhörigheter, där samarbete över gränserna och främst bland hem och förskola men 

även förskola och kommun anses viktiga byggstenar för att skapa en förskola gjord för barnets 

bästa.   
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7 Fortsatt forskning 

Det har framkommit i resultatet att stress och samarbete med föräldrar är ett känsligt ämne. 

Förskollärare är väl medvetna om samhällets och hemmiljöns påverkan på stress men ändå sker 

inget samarbete angående detta. Hur skulle man kunna jobba för att det ska kännas naturligt 

och bekvämt att prata om? Är det ens möjligt med tanke på att man är och petar på varje familjs 

liv.  

Denna studie behandlar frågor om barn och stress från förskollärares perspektiv. Den säger 

inget om hur föräldrar tänker om detta. För att kunna skapa ett bättre samarbete mellan förskola 

och föräldrar skulle det också vara av värde att förstå hur de förhåller sig till detta.  
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Bilaga  

 

INTERVJUFRÅGOR  

 

 

Kan du berätta om dina egna tankar och erfarenheter kring barn och 

stress? 

Upplever du att barnen är stressade eller påverkade av stress? Om ja, 

kan du beskriva hur du kan se/veta det? 

Vad tror du är orsaken till att barnen är stressade? 

Upplever du att barnen är mer stressade i vissa situationer eller i en 

viss aktivitet? varför? 

Finns det några konsekvenser för förskolans verksamhet? 

Hur arbetar och planerar ni verksamheten utefter barnens stress/stress-

nivå? 

Sker de något samarbete med föräldrar angående barnens stress? - Ser 

ni något samband med barnets hemmiljö och stress? 

Om du fick fria händer, hur skulle du vilja utformningen av miljön 

skulle se ut på din förskola, när det gäller ämnet barn och stress? 

 

 

 

 

 

 


