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Förord 
Vi vill tacka de elever och personal som ställt upp på våra intervjuer och givit oss väl 
genomtänkta svar. Detta har gjort det möjligt för oss att genomföra denna uppsats. Vi vill 
även tacka Lena Vesterlund som har gjort sitt bästa för att hjälpa oss genom arbetets gång.    
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Elisabeth Johansson 
Linda Lundmark 
 



Abstrakt 
Denna rapport handlar om barn och stress, hur de påverkas och hur vi kan hjälpa dem. Syftet 
med vår uppsats var att undersöka vilka faktorer som leder till stress hos barn samt hur vi som 
pedagoger kan förebygga och aktivt arbeta mot stress i skolan. Under vår praktik har vi lagt in 
momentet massage i undervisningen. Detta för att med hjälp av intervjuer ta reda på huruvida 
eleverna upplevde sig mindre stressade. Vi intervjuade åtta elever, fyra pojkar och fyra flickor 
om deras upplevelser av massagen. Vi genomförde även intervjuer med tre lärare på skolan 
för att ta del av deras syn på ämnet barn och stress. Resultatet visar att de vuxna i vår 
undersökning var överens, eleverna är stressade och att det till stor del beror på oss vuxna. 
Majoriteten av eleverna tyckte att det var mycket skönt och avslappnande med massage och 
de upplevde att de kunde jobba bättre under lektionstid. Vi har sett att tidigare forskning till 
stor del stämmer överens med vårt resultat.         
 
Nyckelord: Barn, stress, massage, beröring, skola, massagesaga. 
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Bakgrund 
Vi vill som blivande pedagoger få den kunskap som behövs för att kunna möta och hjälpa 
barn till en stressfri vardag. Vi är två tjejer som känner att stress innebär brist på tid och en 
oavbruten kamp mot klockan. Det är den moderna människans livsstil! För att kunna 
möjliggöra detta vill vi veta bakomliggande faktorer och orsaker till stress hos barn. Detta för 
att vi i framtiden ska kunna erbjuda en mindre stressad tillvaro för dem. Vi har valt 
Barnombudsmannens definition på stress för att den stämmer överens med vår 
begreppsförklaring på stress. 
 

Stress 
Barnombudsmannen (2003) Stress i barn och ungas vardag definierar stress på följande sätt; 
”Stress eller negativ stress kan definieras som en obalans mellan de påfrestningar en människa 
utsätts för och de resurser och den kompetens han eller hon har att klara av situationen.” (s. 9) 
 
Lindberg, A. (1990) Stressboken menar att stress idag är ett modeord som ofta används 
felaktigt. Man säger stressigt när man menar att man är upptagen, har det jäktigt, känner att 
man har bråttom eller besvärligt. Dessa saker är egentligen de krav vilka får oss stressade. Det 
är obalans mellan personliga faktorer och faktorer i miljön som gör att man känner sig 
stressad. De sociala och psykiska kraven är inte i balans med individens förmåga.  
 
Orlick, T. & Solin, E. (2000) skriver i boken Visst kan du! – Livsfärdighetsträning i förskola 
och skola om vikten av den attityd man har till olika situationer. Denna attityd påverkar direkt 
hur mycket stress man kommer att uppleva och hur lång tid den kommer att påverka en själv. 
Stress påverkar både vår psykiska och fysiska hälsa och vi påverkar även andra om vi är 
stressade.  
 

Positiv stress 
Assadi, A & Skansén, J. (2000). Stresshandboken, Lär dig förstå och hantera din stress, 
skriver hur en lagom nivå av stress alltid är positivt. När vi känner att vi har intressanta och 
utmanade uppgifter framför oss upplever vi detta. Vi blir mer koncentrerade när vi har lagom 
med krav på oss och kan därav lättare lösa olika problem vi ställs inför. Men uppgiften får 
inte kännas övermäktig för då blir pressen för stor. Porsman (2000) håller med Assadi och 
Skansén och hävdar att vi även har möjlighet att bevisa både för oss själva och andra hur bra 
vi är och att vi kan skapa en skön känsla över ett bra jobb. Det ökar självkänslan i längden. 
Den positiva stressen kan även bli negativ om pressen blir för stor. Vi måste låta vår kropp 
och själ vila.  
 

Negativ stress 
Enligt Barnombudsmannen (2003) uppvisar barn och ungdomar allt fler symptom på negativ 
stress, som ont i magen och huvudvärk. Forskare konstaterar att exempelvis hjärt- och 
kärlsjukdomar som tidigare var symptom som uppstod hos vuxna och äldre personer numera 
förekommer i allt lägre åldrar.  
 
Porsman (2000) och Assadi & Skansén (2000) hävdar att negativ stress är när upplevelsen av 
att ha för mycket att göra blir för stor och tiden inte räcker till. Det blir vi som är stressens 
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tjänare istället för tvärtom. I många fall leder negativ stress bara till att man känner sig jagad 
och otillräcklig. Vi upplever att det inte är någon som bryr sig eller uppskattar det vi gör. 
Tyvärr leder många sådana fall till hjärtinfarkt, ångest och depressioner.  Även hjärnan 
drabbas, vi drabbas av minnesförluster och har svårt att ta in nya saker. Vi blir lätt irriterade 
och förhastar oss i olika beslut som ökar risken för att nya problem uppstår, det blir en ond 
cirkel. Negativ stress ska tas på största allvar.  
 
Rydqvist, L-G & Winroth, J. (1993). Idrott, friskvård och hälsa påstår att sömnen också 
spelar stor roll. Att sova för lite då och då är inte farligt, men kronisk sömnbrist påverkar 
människan både fysiskt och psykiskt. Minnet påverkas, likaså koncentrationsförmågan, 
inlärningsförmågan och humöret. Assadi & Skansén, (2000) menar detsamma, samtidigt som 
de även tar upp att sömnbrist ofta resulterar i huvudvärk och nedsatt immunförsvar. En av 
orsakerna till sömnproblemen kan vara att man har för mycket att tänka på, alla tankar och 
funderingar snurrar runt i huvudet.  
 

Barn och stress 
Hans Selyes säger i boken  Stressade barn av Miller, M-S, (1985) ”Föräldrar kommer att 
utsätta sina barn för betydligt mindre stress så snart de inser att de inte är kapplöpningshästar; 
en del är sköldpaddor” (s. 266) 
 
Orlick & Solin (2000) hävdar att den stress som finns runt omkring oss idag oftast inte är i 
nuet utan något som finns i våra tankar. Vårt nervsystem har svårt att skilja på det som 
verkligen händer och det som vi upplever i våra tankar. Därför räcker det med att bara tänka 
på något bekymmer för att en stressreaktion ska starta. Barn kan bli stressade på grund av 
många olika faktorer till exempel: föräldrars förväntningar, familjekonflikter, osäker position 
i gruppen eller krav från skolan och så vidare. Stress- och orosignaler hos barn kan vara: 
huvudvärk, magvärk, gråt, ilska, nagelbitning, orolig sömn, mardrömmar, irritation och 
svårigheter att sitta still och koncentrera sig.  
 
Miller (1985) menar att ett viktigt steg innan man försöker förändra barns beteende är att 
identifiera de stresskällor som är orsaken till deras beteende. Om ett barn är stressat är det 
väldigt svårt att komma tillrätta med barnet om man inte vet vad det är frågan om, varför 
barnet känner sig pressat. Att kontrollera hälsan är väldigt viktigt. Vi vet att stress kan ge 
upphov till ohälsa, men ohälsa kan även ge upphov till stress. I förskoleålder försöker barnen 
sträcka sig och nå saker. Barn med synfel tampas med stress varje dag. När det kommer upp i 
skolåldern måste de kämpa för att se svartatavlan, och kan de då inte läsa vad läraren har 
skrivit får barnet en stämpel som obegåvad. Samma öde har de barn som har nedsatt hörsel. 
De här barnen blir stressade av att ingen egentligen förstår hur det ligger till.  

 

Stressignaler  

Vad händer i kroppen 
Vidare tar Porsman, C. (2000) Lär dig hantera stress upp vikten av förståelsen om vad som 
händer i kroppen. Detta för att förstå vilka konsekvenser olika typer av stress kan få för vår 
hälsa. Stress är kroppens försvarsplan, det vill säga dess försök att anpassa sig till fysiska och 
psykiska påfrestningar. Kroppen reagerar till stor del på samma sätt oavsett typen av stress. 
Man brukar tala om kamp eller flyktreaktionen. Det uttrycket syftar på att det i kroppen sker 
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flera förändringar som förbereder oss för att antingen fly eller kämpa. Författaren nämner 
några förändringar i kroppen som att pulsen ökar för att hjärtat ska kunna pumpa ut mer blod 
till de stora muskelgrupperna. Detta leder i sin tur till att hjärnan får mindre blod, och 
blodtillförseln ut till händer och fötter minskar. När man blir stressad spänner man sig 
omedvetet varav man kan få värk i till exempel nacke och axlar.  
 
Orlick & Solin (2000) skriver att på stenåldern behövde människan stressen för att överleva, 
fly eller strida. Förr när man kände sig hotad reagerade kroppen precis som den gör idag när 
vi ställs inför saker eller händelser som skrämmer oss. Adrenalin, noradrenalin och kortisol 
utsöndras i blodet, detta får pulsen att stiga. Blodtrycket ökar, andningen blir ytligare och hela 
kroppen spänner sig och blir beredd på att något kommer att hända. Kroppen är beredd på att 
fly eller slåss, när sedan faran är över återgår kroppen till det normala igen och stressen 
försvinner ur kroppen. Idag finns stressen redan i oss, den finns i vårt psyke. Vi kan inte slåss 
mot den och vi kan inte springa ifrån den, vilket gör att kroppen är på helspänn hela tiden.  
 

Fysisk aggressivitet 
Miller (1985) skriver att olyckliga barn inte tycker om sig själva och försöker därför ikläda sig 
aggressiva roller för att bli någon annan. I klassrummet har vi bland andra pajasen och busen 
som vill synas genom att kasta sudd och ställa dumma frågor, allt för att väcka 
uppmärksamhet. De slåss och stjäl ofta, det kan ske både i hemmet, skolan och i affären.  
 

Verbal aggressivitet 
Ett effektivt vapen är alla de fula ord som finns, till exempel svordomar. Ett barn som svär åt 
en vuxen i hopp om att chockera denne har funnit ett verksamt vapen om den vuxne reagerar 
genom att till exempel dra efter andan och bli likblek. Att använda öknamn som tjockis, 
glasögonorm och gullgris är också väldigt vanligt. Alla dessa namn kan ta knäcken på ett 
barn. Andra namn avspeglar social fientlighet: nigger, svartskalle, bög och så vidare. Frågan 
är här var barnen lär sig hur sårande dessa öknamn kan vara och i många fall är? De lär sig 
dessvärre av oss vuxna. Att retas genom att till exempel dra i hästsvansar, knuffas, lägga 
tjuvben på någon räknas också hit. Små barn kan prata som besatta. Ett barn som i skolan kan 
klassas som ganska tystlåten kan i hemmet prata oavbrutet, och lyssnar sällan in svaren på alla 
sina frågor. Vanemässigt ljugande är ännu en form av verbal aggressivitet. (Miller, 1985) 
 

Trots 
När skolan börjar sätter lärarna ett ytterst verksamt trotsvapen i händerna på barnen, nämligen 
läxor. När läxorna ska göras kan barnen vägra och där av är diskussionen i hemmet i full 
gång. Att tjura och ständigt svara nej, kissa ner sig eller börja tala barnspråk eller tappa 
intresset för skolans ämnen är också förekommande bland stressade barn. (Miller, 1985) 
 

Destruktivitet 
Allvarliga inlärningssvårigheter och upprepade misslyckanden kan bland annat leda till klotter 
på skolväggarna, trasiga handfat och sönderrivna böcker. Ett vårdslöst beteende som att riva 
sönder kläderna, krossa fönsterrutor och borttappade leksaker förekommer också. Barn som 
förstör ett älskat föremål, exempelvis en docka ropar med extra hög röst på hjälp. Genom 
dessa handlingar förstör de sig själva inifrån. (Miller, 1985) 
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Förändringar av beteendet 
Vidare skriver Miller (1985) att vuxnas försök att förändra ett barns beteende ofta leder till 
mer stress än barnet orkar bära. Alla ropar på hjälp och sänder ett SOS genom sitt beteende. 
Föräldrar, lärare, och i många fall samhället i stort, studsar av förfäran över stressignalerna 
och försöker ändra på det beteende de ser.  
Anthony M. Graziano, (Miller, 1985) redaktör för en antologi med titeln Behavior Therapy 
with Children menar att både föräldrar och lärare kan ha stor nytta av att se närmare på då de 
behandlar sina barn och hur de ska gå till väga för att nå bättre resultat gällande 
beteendeförändringarna. Han föreslår följande sex metoder för att förändra ett beteende; 
 

- Motbetingning handlar om att väcka positiva känslor hos ett barn i en stressad 
situation som tidigare har väckt negativa känslor. Ett exempel är den mörkrädde lille 
pojken som känner rädsla när han ska sova. Sitter någon vid hans sida och smeker 
honom över håret samtidigt som han får krama ett mjukt gosedjur kan rädslan 
övervinnas och han känner tröst och trygghet. Ett annat exempel är stressen som 
upplevs vid skrivningar. Lärare som går omkring och ger eleverna en klapp på axeln, 
ler åt dem, ger dem en karamell att suga på eller spelar lugnande musik uppmuntrar 
eleverna och ger ett helt annat intryck än den typiska skrivningsaktens annars så bistra 
ansiktsuttryck. 

 
- Utsläckning handlar om att eliminera negativa reaktioner på stress genom 

undanhållande av den belöning som barnet dittills har tillvunnit sig genom sitt 
beteende. Får ett barn exempelvis ett raseriutbrott när det inte får sin vilja igenom är 
det troligt att föräldrarna har förstärkt barnets beteende genom att överösa det med 
uppmärksamhet. Det gäller då att vända på uppmärksamheten och lugnt gå därifrån 
utan att fästa något avseende vid raseriutbrottet. Problemet i skolan är att man, istället 
för att tillämpa denna utsläckningsmetod, reglerar eller avstänger elever som uppträder 
störande. På samma gång som man gör detta befriar man samtidigt eleven från trista 
lektioner och läxläsning. Skolan förstärker alltså bara beteendet, de förändrar det 
absolut inte. 

 
- Diskriminationsinlärning är när ett barn reagerar med samma stressignaler på olika 

händelser säger beteendeforskarna att barnet generaliserar med utgångspunkt från en 
enda erfarenhet. Ett exempel är den lilla flickan som utvecklade stark motvilja mot 
män när hon under en längre tid trakasserades av sin far, som hennes mor nyligen hade 
skilt sig från. Flickan kunde inte hantera situationen och blev aggressiv. Hon spottade 
på morfar, sparkade portvakten, lät inte den manlige förskoleläraren komma i närheten 
av henne. Kort sagt, hon generaliserade och lät en negativ reaktion som väckts av en 
man- hennes far- gå ut över alla män. 

 
- Belöning föder framgång. När en lärare ger en elev högt betyg fungerar det som en 

slags belöning. En mamma kramar om sitt lilla barn när det klättrar upp på toaletten av 
rätt anledning, ungdomen som får låna bilen för att hon kört försiktigt. Resultatet av 
belöningen blir att barnet fortsätter att använda toaletten och ungdomen fortsätter att 
köra lugnt. Belöningar förstärker inte bara beteenden, de förändrar dem också. Istället 
för att straffa någon som gjort fel ska man belöna när denne gör rätt. 

 
- Bestraffning är bland de vanligaste metoderna att försöka åstadkomma 

beteendeförändringar, men den är också den minst framgångsrika. Istället för att 
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förändra beteende skapar bestraffning vanligen sådan förbittring att beteendet tar sig 
andra eller fördröjda uttryck. Frågan är hur effektiv bestraffning egentligen är? 

 
- Social imitation, förebilder är en betydelsefull faktor när det gäller att betinga ett barns 

beteende. Barn som fostras i kärlek lär sig att älska medan barn som misshandlas lär 
sig att använda våld. TV står för många förebilder och inte minst med en bidragande 
faktor till allt våld som förekommer mellan ungdomar. (Miller, 1985)   

 

Förebygga stress 

Stress orsakad av upplevelser  
Miller (1985) tar vidare upp ett viktigt moment när man letar efter stress hos barnen. Detta är 
att man tar reda på vad som har hänt i deras liv den senaste tiden?  Många är inringade till 
hemmet, en förälders eller mor- eller farförälders död, skilsmässa, omgifte, flyttning, gräl 
mellan föräldrarna, fysisk misshandel, förlusten av ett husdjur, ett nytt syskons födelse. Andra 
är kopplade till skolan, man börjar i ny klass, ny skola, att byta lärare, prov, förlust av bästa 
kompis. Och som tredje faktor finns det omringande samhället, sjukhusvistelse, en 
semesterresa, sova över hos en kompis. 
 
Orlick & Solin (2000) fortsätter vidare om hur vi som vuxna kan agera för att minska stressen 
hos barn, de anser att det finns två viktiga saker som vi bör tänka på. Det första är att vi bör 
bidra till att skapa en fysisk såväl som psykisk arbetsmiljö som kan hjälpa dem att utveckla en 
balanserad och positiv syn som de kan bära med sig i olika situationer. På så vis kan de 
uppleva mer egenkontroll, känna mer glädje och mindre stress. Det andra vi kan göra är att 
lära barnen att på enkla men effektiva sätt handskas med stress som de upplever. Till exempel 
självdestruktiva känslor eller känslor som är destruktiva mot andra. På så vis kan vi hjälpa 
dem att förhindra att den stress de känner, inte blir för jobbig eller hänger kvar för länge. Att 
förstärka barns välmående och hjälpa dem att undvika onödig stress är de främsta motiven till 
att vi bör lära barnen stresshantering.  
 
Miller (1985) anser att under de första skolåren är det relativt lätt att ta itu med de 
stressfaktorer som ligger bakom ett barns beteende. Genom att ändra sitt eget beteende eller 
sina egna attityder kan den vuxne underlätta situationer som skapar svår stress hos barn. När 
vuxna iakttar aggressivt beteende hos barn får de inte tillåta det och inte heller enbart bestraffa 
det utan de måste förstå det. Endast då har de förutsättningarna för att bygga upp nya attityder 
och nya beteenden.  
 

Att lära barn handskas med stress 
Orlick & Solin (2000) säger att det viktigaste du kan göra för att hjälpa ett barn mot bättre 
självkänsla och mindre stress är att visa att du tycker om det, accepterar det och att du som 
vuxen respekterar det och dennes behov. Vi bör enligt författarna till boken göra allt vi kan 
för att visa barnen att deras egenvärde kvarstår även när de har gjort något fel, inte lever upp 
till förväntningarna eller förstör något. Vi måste uppmuntra barnen till att tala om känslor och 
respektera dem som de är och alltid lyfta deras styrkor framför deras svagheter. Detta är 
viktigt för barnen för att de ska kunna utvecklas till sitt bästa jag.  
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Barn hjälper sig själva 
Miller (1985) skriver att all förändring i grund och botten kommer inifrån. Den skavande skon 
åstadkommer en blåsa, som försvinner om man tar av sig skon därav är skon bara en 
stressfaktor. Det är kroppen som reagerar på skon genom att bilda en blåsa och som gör sig 
kvitt den. Precis så är det i fråga om beteende; det är stressfaktorer som orsakar det, men det 
är barnen själva som verkställer sitt beteende. Det är alltså barnen som i sista hand förändrar 
sitt beteende. Många barn kan känna att de måste prestera något för att bli accepterade och 
älskade. Ett exempel är pojken som fuskade i skolan för att få en femma. En tankegång är: 

 
Jag fuskar för att få en femma. 
Mina föräldrar är nöjda när jag får en femma. 
När de är nöjda med mig älskar de mig. 
När de inte är nöjda med mig älskar de mig inte. 
De skulle inte älska mig om jag inte fick en femma. 
Vad jag menar är att de älskar femman jag får, inte mig. 
Därför måste jag på femmor hela tiden. 
Men ibland behärskar jag inte kunskaperna tillräckligt väl för att få en femma. 
Att fuska är ett säkert sätt att få en femma. 
Jag fuskar. 
Att fuska är ett säkert sätt att få mina föräldrar att älska mig. 
(s. 246) 

 

Miller (1985) skriver även att barn kan uppleva en kombination av svartsjuka och 
skuldkänslor. Exempelvis den femåriga storasystern som just fått en lillasyster. När mamma 
är hemma med lillasyster måste storasyster vara på dagis, vilket hon tycker är orättvist. Hon 
vill också vara hemma med mamma, precis som förr, bara de två. En störning kan uppstå och 
då gäller det att i första hand ta reda på vad som orsakade detta. Först då kan barnen gå vidare 
till nästa steg, att iaktta sig själva objektivt nog för att inse hur de beter sig. Det tredje steget 
är att undanröja stresskällan, vilket kan vara en mycket komplicerad historia. Ibland kan det 
vara så att barn måste lära sig att leva med sin stress därför att det inte finns någon möjlighet 
att undanröja den. Sådana omständigheter kan barn inte påverka eller ändra, men de kan 
emellertid lära sig att acceptera dem istället för att kämpa emot dem genom sitt beteende. Att 
hjälpa en ung människa att leva med en svår situation är inte något som kan göras snabbt och 
enkelt. Det kräver tid, tålamod och oändlig upprepning. Ju tidigare ett barn får hjälp med att 
lösa problemen, desto mer självförtroende ger det. Barn kan, genom att ställa sig följande 
frågor, avslöja överraskande styrka hos sig själv: 
 

- Vilken medfödd förmåga har jag att handskas med denna stressfyllda 
situation? 

- Hur håller jag mig sysselsatt? 
- Vem ska lyssna på mig? (Miller, 1985) 

 

Föräldrar hjälper barn att lindra stress 
I rapporten av Barnombudsmannen (2003) står det att barn och ungdomar behöver hjälp av 
andra, främst vuxna för att kunna hantera sin stress på ett bra sätt. Det är väldigt viktigt att 
barn och ungdomar får respons på vad de gör i form av beröm och bekräftelse. Det är viktigt 
för att vi ska må bra och utvecklas som enskilda individer att vi får pendla mellan att vara 
aktiva och avspända. Barn och ungdomar har ett stort behov av kontroll och tillit – att världen 
går att förstå och att man inte utgår från ett orealistiskt önsketänkande. Detta kan och bör alla 
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bidra med såväl privat som i sin profession. Ju fler som aktivt uppmärksammar detta i 
praktisk handling desto säkrare blir samhälle och omvärlden för barn och ungdomar. Detta 
motverkar negativ stress. Vidare skriver Barnombudsmannen att barn och ungdomar påverkas 
av vuxnas stress och tillkortakommanden vilket kan visa sig i känslor av att vara överflödig 
och ensam. Ungdomar som deltagit i arbetet bakom denna rapport berättade också om att 
vuxenvärlden, lärare och föräldrar, ofta överskattar barns och ungdomars förmåga att planera 
och genomföra projekt. Man missar barn och ungdomars behov av hjälp, bekräftelse och stöd. 
 
Barnombudsmannen tar dessutom upp frågan om hur vi egentligen lyssnar på barnen och 
ungdomarna, hon anser att vi lyssnar men bara för stunden, så fort barnen har slutat prata går 
vi tillbaka till vårt tänkande. Att lyssna innebär fler aspekter än att bara samtala, möta 
ungdomar och ta till vara på deras idéer. Barn och ungdomar vet mer om den komplexa 
verklighet som de lever i än vad deras livserfarenheter egentligen skulle ha hunnit erbjuda 
dem. För att komma tillrätta med detta problem tycker Barnombudsmannen att vi måste 
studera barn och ungdomars omgivning för att bättre kunna förstå dem. Vi vuxna ingår i 
omgivningen och därför bör vi tänka på vilka budskap vi förmedlar i form av förväntningar, 
misslyckanden och prestation mellan varandra och hur detta påverkar barnen. Vi måste lyssna 
på barn och ungdomar och försöka tolka vad de menar, ta rätt på den relevanta informationen 
de förmedlar för att kunna hjälpa dem med den stress eller oro de känner. Barn mår bra av 
tydliga regler och rutiner och förväntningar som de kan leva upp till. Det betyder att vi som 
vuxna måste vara lyhörda för vad barn och ungdomar säger och vad de egentligen menar. 
Barn och ungdomar förväntar sig trygghet och tillit och det har de enligt lag rätt till. 
 
Miller (1985) trycker på att föräldrars uppgift inte är att avlägsna stressfaktorer, för samtidigt 
som de avlägsnar dem skapar de stress. Det är föräldrars uppgift att lära barnen att handskas 
med stress eftersom världen är full av stressfaktorer. Det är föräldrars attityd och filosofi som 
ändrar barnens levnadslopp, inte de dagliga och stundliga beslut de fattar. I denna attityd och 
filosofi återfinns de gemensamma nämnare som psykologer och pedagoger har funnit hos 
föräldrar till ett barn som kan möta stress och bemästra den och gå ur striden som segrare. Det 
är på dessa faktorer som barnet reagerar enligt sin genetiska beskaffenhet, genom dem formas 
det till den person det kommer att bli.  
 
Innan föräldrarna börjar oroa sig för sina barns beteenden bör de först ta en titt på sig själva. 
Deras ärlighet, självbehärskning, entusiasm, förmåga att handskas med verkligheten och att 
acceptera sig själva kan göra mycket för att finna liknande egenskaper hos sina barn.  
(Miller, 1985) 
 
Barn och ungdomar kan inte börja med ett program till självhjälp utan riktlinjer att följa och 
ständig uppmuntran. Därför måste man förutsätta att föräldrar tar del i sina barns 
självrannsakan för att lindra stress, både öppet och diskret. Nedan nämns några åtgärder som 
föräldrar kan vidta för att lätta på trycket av stressbördan. (Miller 1985) 
 

- Kontrollera barnens hälsa 
- Rannsaka sig själva för att upptäcka sina egna spänningar 
- Tillbringa tid med sina barn 
- Organisera en fast rutin för sina barn 
- Omvärdera förväntningarna på sitt barn (Miller 1985) 

 

I tidningen fritidspedagogen skriver Asklöf, K (2004) Många kontakter stressar, om barns 
omgivning och hur den påverkar dem. En viktig sak som vi måste ta hänsyn till när vi ska 
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förstå barns stress är deras relationer. Människans överlevnad bygger på att vi bryr oss om 
varandra. Men för ett barn kan många relationer göra att barnet känner sig överbelastat. 
Separationer belastar oss psykiskt och med ökad personalomsättning och blandade klasser blir 
det onödigt många. Vad barn behöver är trygga, stabila, hanterbara och meningsfulla 
relationer. Pedagogerna blir stressade när de inte kan erbjuda den verksamhet de vill ha, och 
bland barnen går det att märka en ökad irritabilitet och fler konflikter. Bland barn kan man se 
ökad spänning i muskulaturen och de utvecklar ofta spänningsrelaterade symptom som 
huvudvärk, magont samt svårt att somna på kvällarna. Detta är ett slags värdemätare på tidig 
stress. I Asklöfs artikel säger Peter Währborg (sociolog, psykolog och läkare) vd på Institutet 
för stressmedicin att det ändå finns betydelsefulla saker att göra för att lindra effekterna av 
stress. För det första handlar det om att ge barnen regelbunden fysisk aktivitet samt att främja 
tillfällen till återhämtning. Även utomhusmiljön har betydelse för barns välmående. Barn har 
behov av att kunna avskärma sig bakom buskar och träd, där de kan leka sina lekar i mindre 
grupper utan att bli avbrutna och komma ifrån den alltför stora mängden intryck. Det handlar 
om att se till att de miljöer barnen vistas i är utrustade för att möta deras grundläggande 
behov. Motion motsvarande en halvtimmes promenad om dagen kan underlätta tillvaron för 
en stressad person. Just därför är det viktigt att barnen inte förlorar i fysisk kompetens. Vidare 
menar Währborg att, att lära ut stresshanteringstekniker till barn kan verka som att saker och 
ting har tillåtits att gå väl långt, men eftersom deras vardag till stor del bestäms av politiska 
beslut som de inte råder över, är det viktigt att utrusta dem med strategier att bemästra de 
situationer de befinner sig i. Avslutningsvis frågar sig Währborg om vi har byggt ett samhälle 
som vi inte längre tål eftersom när föräldragenerationen inte mår bra så påverkar detta barnen. 
 

Skolans betydande roll i stresshantering 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet –94 kan man läsa om skolans uppdrag vilket 
är att stimulera individen att inhämta kunskaper samt att utveckla eleverna till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, detta ska ske i samarbete med hemmet. 
Generositet, omtanke och omsorg om individen ska präglas i skolan. I det aktiva lärandet är 
skapande arbete och lek en viktig del i utvecklingen. Eleverna ska i skolan få grunden till ett 
livslångt lärande så att de kan leva och verka i samhället. En av skolans viktigaste uppgift är 
att låta varje enskild elev finna sin unika egenart för att kunna delta i samhällslivet och ge sitt 
bästa i ansvarig frihet. Skolan ska även sträva efter att vara en levande social gemenskap som 
ger trygghet och vilja och lust att lära. Elevens självkänsla och personliga trygghet grundläggs 
i hemmet men skolan har även ett viktigt ansvar när det gäller tryggheten hos eleverna. Varje 
enskild elev har i skolan rätten att utvecklas och känna växandets glädje samt få erfara den 
tillfredsställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
 
Damberg, M. (2002) Ny undersökning bland högstadieelever: ”två av tre är stressade” 
skriver att skolverket och elev- och lärarfackliga förbund kan vittna om att kraven på eleverna 
har ökat drastiskt. I dag krävs mer och bättre kunskaper av varje skolelev än vad det någonsin 
tidigare gjort. Kunskapskraven har i snabb takt höjts, som följd av detta mår eleverna allt 
sämre, elevernas stressiga arbetssituation hänger samman med resursbristen i skolan. Utan 
enskild tid med lärare och utan stöd är det svårt att nå upp till målen och nå goda resultat. En 
av orsakerna till elevernas stress kan vara deras känsla av maktlöshet, de känner att de inte får 
nog med inflytande i skolan. Författaren tar upp tre förslag för att minska elevernas stress. 
 

- Införa flextid i skolan. På så vis kan eleven själv anpassa sin arbetsdag till sina egna 
studieförutsättningar. 
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- Ge eleverna läxhjälp, då många elever känner att läxor är ett stort stressmoment. 

- Låt elevskyddsombuden bestämma mer, ge eleverna en chans att påverka sin situation 
i skolan (Damberg, 2002) 

 
Miller (1985) framför att förutom barnen själva och deras föräldrar spelar skolan en stor roll 
när det handlar om att undanröja orsakerna till stress. Skolan är på många sätt föräldrarnas 
bundsförvant. Skolan tillhandahåller professionella omdömen och uppgifter som kan ligga till 
grund för föräldrarnas förväntningar på barnen. Tidig diagnostik är att föredra men försenad 
diagnostik är bättre än ingen alls. Om skolan kan sätta fingret på vad kunskapsproblemen är 
måste de följaktligen erbjuda ytterligare hjälp med att lösa dessa problem. Barn är inte 
massproducerade som bilar; deras kunskaper kan inte monteras in på löpande band, det måste 
ske för hand. Det är många skolor som ger upp innan de ens försökt med tanke på att en 
skräddarsydd inlärning kräver individuellt avpassade program. Skolpersonalen kommer med 
argument som; vi har inte tillräckligt med personal. Vi har inte de pengar som krävs.  
 
Sådant som bekymrar barn är ofta saker som vi vuxna skulle betrakta som små och oviktiga 
skriver Orlick & Solin (2000) men för barnen är dessa riktigt stora problem. Dessa problem 
handlar främst om att bli accepterade och rättvist behandlade. Genom att vi som vuxna lyssnar 
till och accepterar barnens problem accepterar vi dem också som värdefulla, viktiga personer 
som en egen mänsklig varelse. När barnet känner detta blir det oftast lättare för barnet att se 
saker med andra nyanserade ögon. Allt som behövs är att vi vuxna ger barnet den tid de 
behöver och förtjänar för att lösa sina problem. Med en vuxen som lyssnar behöver det inte bli 
så jobbigt att lösa det.  
 
Det är viktigt för oss vuxna att även lära barnen att ibland uppstår problem som är utanför 
deras kontroll, problem som inte går att lösa, världsliga problem. Då är det viktigt att de får 
prata om det så att de inte går och oroar sig och stressar upp sig över saker som de inte kan 
lösa. Det är också viktigt att barnen lär sig att allt de gör får konsekvenser, det som redan är 
gjort går inte att ta tillbaka men det går alltid att försöka göra det bättre nästa gång. 
(Orlick & Solin, 2000) 
 
I skolan är det viktigt för läraren att han/hon försöker hålla en god stämning i klassen som 
präglas av avspändhet, kreativitet och acceptans för alla individer. Genom att lära barnen att 
hantera stress och välja positiva tankebanor, ges barnen mer tid och energi till positiva och 
utvecklande funderingar och aktiviteter. (Orlick & Solin, 2000) 
 
I boken av Jelvéus (1998) Berör mig!  nämner författaren hur man kan börja arbeta med 
massage i skolan, det kan vara en god ide att börja med olika taktila lekar. På så sätt vänjs 
barnen vid ytterligare taktila stimuli. En inkörsport kan vara att prata om hela kroppen, dess 
funktion, vad som är hårt och mjukt och så vidare innan man kommer in på massage. Därefter 
kan man berätta för barnen om massage och erbjuda dem som vill bli ”killade på ryggen” att 
få massage. Vanligt är att göra en massagestund av vilan. Att man själv tänker på när man vill 
införa lugnet är viktigast, är det i matkön, på gympan, eller? Ett exempel är när barnen ska 
tvätta händerna på toaletten innan lunch och det blir kaotiskt och högljutt där inne. Uppmuntra 
barnen att de ska ”killa varandra på ryggen” i ledet. Barnen lugnar ner sig och 
förhoppningsvis blir det ordning i ledet, eller varför inte inrätta en massagehörna, ett 
massagerum med madrasser att vila på. Rätt musik kan också hjälpa till att skapa en lugn och 
harmonisk atmosfär i klassrummet. 
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Beröring    
Orlick & Solin (2000) styrker vikten av beröring. Barn kan överleva utan impulser från syn, 
hörsel, lukt och smaksinnena, men får de inte beröring så dör de. Människan behöver beröring 
för att knyta an till andra, för att utvecklas och för att uppnå balans. Genom berörning skapar 
vi den tillit och trygghet som vi behöver får att må bra. Beröring är det mest primitiva sätt att 
kommunicera, idag förstärker vi ofta annan kommunikation genom berörning. Massage 
minskar stress och ökar aktiviteten i kroppens lugn och ro centrum. 
 
Närhet och beröring är viktigt för barn i utveckling och det har visat sig att ju mer beröring ett 
barn får under sin uppväxt desto tryggare och självständigare blir det. Tryggheten bidrar till 
att skapa balans i barnets känsloliv och till en positiv självuppfattning. Detta hjälper barnet att 
öka sin koncentration, vilket i sin tur leder till goda effekter på inlärningsprocessen. (Jelvéus, 
1998)  
 

Om jag är din bebis – berör mig! 
Jag behöver din beröring på sätt du kanske aldrig förstår.  
Inte bara tvätta mig, byt mina blöjor och mata mig  
utan vagga mig, pussa mitt ansikte och stryk min kropp. 
Din lugnande, ömma beröring ger mig trygghet och kärlek. 
 
Om jag är ditt barn – berör mig! 
Även när jag är vrång och till och med tar avstånd från dig. 
Ge inte upp, hitta sätt att fylla mina behov. 
Din godnattkram hjälper mig att sova gott.  
Din dagliga beröring säger mig hur du verkligen känner. 
 
Om jag är din tonåring – berör mig! 
Tro inte att bara för att jag nästan är vuxen 
behöver jag inte känna att du bryr dig om mig. 
jag behöver dina kärleksfulla armar, jag behöver en öm röst. 
När det stormar i livet har barnet i mig fortfarande behov. 
 
Om jag är din vän – berör mig! 
Inget visar att du tycker om mig som en varm kram. 
En helande beröring när jag är nere betygar att jag är älskad. 
Det försäkrar mig om att jag inte är ensam. 
Din beröring kan vara den enda jag får. 
 
Om jag är din livspartner – berör mig! 
Du kanske tror att din passion är tillräcklig,  
Men endast dina armar håller rädslan borta. 
Jag behöver din mjuka, tröstande beröring 
för att komma ihåg att jag är älskad som jag är. 
 
Om jag är ditt vuxna barn – berör mig! 
Även om jag har en egen familj att hålla om, behöver jag 
fortfarande mammas eller pappas armar när jag är svag.  
Som förälder själv ser jag saker på ett annat sätt, 
jag förstår att uppskatta mer. 
 
Om jag är din åldrade förälder – berör mig! 
Så som jag berörde dig när du var mycket liten. 
Håll min hand, ditt tätt intill mig, ge mig styrka, 
och värm min trötta kropp med din närhet. 
Fast min hud är skrynklig, vill den gärna bli smekt. 
Var inte rädd! Berör mig! (Jelvéus. s.17) 

 



 

 

11

Vid Touch Research Institute i Miami, USA 1992 uppmättes även andra positiva effekter av 
massage, till exempel minskad oro och trötthet, ökad vakenhet och större förmåga att lösa 
mattematiska problem. Det är inte bara de som tar emot massage som påverkas utan även hos 
dem som ger massage ser man en minskad stressnivå, bättre sömn och ökad självkänsla. 
(Orlick & Solin 2000) 
 
Massagen har i årtusenden använts för avslappning och spänningsreducering, det är ett bra 
medel för att få barn att slappna av och även att öka sin egen kroppsuppfattning. Vad som kan 
vara svårt är att få barnen att röra varandra utan att nypas eller börja bråka. Genom träning 
kan de lära sig att beröring kan vara något mer än att puttas eller pussas. (Orlick & Solin 
2000) 
 
Ekman, M. (2004) skriver den 7 oktober Yvonnes tid räcker inte till i Norra Västerbotten. 
Artikeln handlar skolsköterskans tid, eller otillräckliga tid. Det finns riktlinjer som säger att 
det ska vara cirka 400 elever per skolsköterska, den som Norra Västerbotten skriver om har 
800 elever. Hon säger att hon inte hinner med alla elever och att det är finns mycket 
stressrelaterade symtom så som ont i nacken, axlar, rygg och mage hos eleverna. Hon säger 
att många elever har behov av att prata men att det inte finns tid, hon hoppar ibland över sin 
egen lunch för att hinna med fler elever. Vidare skriver Norra Västerbotten om barn och 
grundskolechefen, han håller med om att Skellefteåkommun ligger under riksgenomsnittet när 
det gäller elevernas hälsa. Men han ser positivt på framtiden för under de närmaste fem åren 
kommer elevantalet att minska med cirka 20 procent, ambitionen är att behålla alla resurser 
trots att elevantalet krymper.         
 
Den 9 oktober skriver Sjöberg, H. (2004) i Norra Västerbotten, Ingen matro på 
Anderstorpsskolan. Artikeln tar upp ämnet, stressen i skolan, om den stressiga situationen på 
en gymnasieskola i Skellefteåkommun. Eleverna tycker sig inte få tillräcklig lång tid på sig att 
äta, de känner sig stressade av att de har för lite tid. Många elever säger att det är värst mellan 
klockan 11.00 till 12.00 då det ibland är långa köer och lång väntan, för att man inte orkar stå 
i kö så tar oftast salladen slut. Eleverna måste välja om de vill ha sallad eller slippa stå i långa 
köer på sin rast. 
 
Jelvèus (1998) tar upp hur personal på skolan, främst förskolepersonal utgör en betydelsefull 
roll i barnens liv när de ska fungera som ersättare till föräldrarna. Därför är det viktigt att de 
personer som periodvis ska ersätta föräldrarna inte är för många, att de inte byts ut för ofta. 
Barn i tidig ålder klarar sällan av att upprepat knyta an till nya personer. Speciellt inte om de i 
grunden har lidit av tidig separation. Det är också viktigt att de ersättande personerna är 
påtagliga, engagerade och kunniga om teorin bakom ett barns reaktioner. För att skapa en nära 
kontakt till barnet, och kompensera för separationen från föräldrarna, kan barnmassage vara 
ett värdefullt hjälpmedel. Beröring stimulerar till kommunikation och får barnet uppleva detta 
känner det sig sett och hört och behöver inte skrika för att få uppmärksamhet. Inte att 
förglömma är de elever som absolut inte vill delta när det handlar om att beröra eller att bli 
berörd. Detta måste personalen acceptera och respektera. Men vanligtvis visar barnen själva 
när de är mogna för att vara med. 

Massagesaga 
Vidare menar Jelvéus (1998) att man som förälder i samband med nattningsproceduren kan 
läsa en massagesaga för sitt barn. Samtidigt som en saga berättas utförs rörelser på barnets 
rygg. Ett annat lämpligt tillfälle är att utföra massage efter ett bad. Barnet är varmt och 
avslappnat och själva massagen, kanske då med massageolja, kan förlänga själva badet. 
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Genom att låta barnen massera varandra genom så kallad kompismassage låter man barnen 
själva skapa taktila lekar där de berör varandra på olika sätt. Exempel på lekar är Bulleri bock 
och Bro, bro breja. Man skulle kunna säga att beröring och inlärning går hand i hand. Tanken 
med kompismassage är att när helst behov uppstår, när oron ökar och koncentrationen i 
klassen sviktar ska man kunna bryta lektionen för att massera.  
 

Tidigare forskning 
I rapporten av Barnombudsmannen, (2003) kan man läsa om varför detta projekt startades. 
Barnombudsmannen skriver att stress är en av de vanligaste frågorna barn och ungdomar tar 
upp när de får formulera frågor till vuxna och andra beslutsfattare. Arbetsmiljön i skolan, 
klimatet i matsalen och mobbning är andra punkter som även kommer med på den listan och 
som är en bidragande orsak till negativ stress. Barn och ungdomar präglas av samhället varje 
dag och det är upp till de vuxna att se till att dagarna blir fyllda med något bra istället för 
fyllda med stress och oro. Att barn och unga visar symtom på stress och ohälsa är ett tecken 
på vuxnas brist i kompetens att möta barnet där det befinner sig just nu, deras krav och behov. 
I arbetsmiljölagen finns klara direktiv på hur det ska vara på en arbetsplats men den omfattar 
varken förskoleverksamhet eller fritidshem, den saknar även ett barnperspektiv. Sedan tänker 
vi inte på att skolan faktiskt också är en arbetsplats, inte bara för lärare utan även för eleverna.  
 
Mellan åren 2001 till 2003 har Barnombudsmannen jobbat med olika nationella aktörer, syftet 
för detta samarbete har varit att bidra till det arbete som pågår för att motverka negativ stress. 
Barn och ungdomars välfärd, pressen inom barn- och ungdomsidrott, familjerelaterad stress 
hos barn och ungdomar, stress hos skolelever, riskfaktorer för negativ stress och 
skyddsfaktorer mot stress. För att kunna göra den här rapporten har de lyssnat både till barn 
och ungdomar samt sakkunniga inom området. Barnombudsmannen tar upp negativ stress 
som något alla bör uppmärksamma. Bara när alla berörda parter jobbar tillsammans kan vi 
motverka den på ett effektivt sätt. Det är inte ett problem som endast kan lösas i skolan eller 
hemma, alla måste jobba mot samma mål för att vi ska kunna göra något åt detta problem. 
 
Barnombudsmannen (2003) vill uppmärksamma regeringen på att många barn och ungdomar 
lever under villkor som kan ge upphov till negativ stress. Dessa förslag har sammanställts till 
regeringen. 
   

Regeringen bör ta initiativ till en kunskapsöversikt av befintlig forskning om barns 
och ungdomars negativa stress. Resultatet bör vara vägledande för fortsatta insatser 
som också bör ta sin utgångspunkt i barnkonventionen och den nationella 
ungdomspolitikens övergripande mål. 
 
Regeringen bör initiera tvärvetenskaplig forskning som identifierar riskfaktorer och 
ger kunskap om skyddsfaktorer för negativ stress i barns och ungdomars vardag. 
 
Regeringen bör i ökad utsträckning verka för en helhetssyn på barns och ungdomars 
livsvillkor utifrån barnkonventionen och den nationella ungdomspolitiken. Negativ 
stress bland barn och ungdomar berör flera politikområden och aktörer. 
Tvärsektoriellt arbete på myndighetsnivå som tar sin utgångspunkt i 
barnkonventionen och i den nationella ungdomspolitiken ger värdefullt 
kunskapsutbyte och skapar förutsättningar för myndigheter som lyder under olika 
politikområden att gemensamt verka för att utvecklingen av negativ stress bland 
barn och ungdomar motverkas. Barnombudsmannen vill poängtera vikten av att 
uppdrag tilldelas en ansvarig myndighet och att det i uppdraget ingår att samverka 
med andra myndigheter. (sid 8) 
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De medverkande aktörerna och myndigheterna kom överens om att lägga upp arbetet i tre 
steg. De stegen bestod av en gemensam inledande konferens, fem arbetsseminarier och 
slutligen sammanställningen av rapporten. Syftet med arbetet var att finna former för att på 
olika sätt motverka barns och ungdomars stress samt att göra omgivningen och berörda parter 
uppmärksamma på problemet. (Barnombudsmannen, 2003) 
 
Orlick & Solin (2000) skriver om en studie från 1995 som genomfördes av Orlick och Cox. 
Under en period av tio veckor fick barn mellan 5-12 år lära sig olika avslappningsövningar 
och olika stresshanteringstekniker. Avslappningsförmågan mättes i förmågan att sänka sin 
puls och man jämförde dessa barn med en kontrollgrupp och såg att de hade betydligt bättre 
resultat än de som inte hade gjort övningarna.  
 
(Orlick & Solin, 2000)  skriver om en studie gjord av Gilbert och Orlick som genomfördes 
1996 och riktat sig mot åttaåringar. De fick lära sig avslappning och öva upp sin förmåga att 
hitta positiva händelser i sin vardag. Dessa barn lärde sig detta och det visade sig även att 
barnen kunde uppleva positiva saker bara genom att tänka på upplevelser som de haft eller 
som de såg fram emot.  
 
I en svensk studie genomförd 1983 av Setterlind. på 9 -12 åringar och 12-17 åringar fick man 
fram mycket positiva resultat genom avslappning. Klasserna fick under en sjuveckorsperiod 
lyssna till ett avslappningsprogram tre gånger i veckan. Eleverna tyckte att detta var mycket 
bra och nämnvärt är att de elever som var mest positiva till denna studie var de ängsliga 
eleverna. Eleverna ville även fortsätta med avslappningen i skolan. Denna förfrågan stärktes 
av en annan studie som gjordes 1993 av Solin där mer än två tredjedelar av eleverna som var 
med i undersökningen tyckte att alla elever skulle få ha avslappning i skolan. (Orlick & Solin, 
2000)   
 

Programmen i det svenska skolmaterialet Avspänd och koncentrerad (Solin 1991) 
med avslappnings- koncentrations- och fantasiövningar finns också översatt till 
engelska, ryska och japanska. Den ryska versionen har prövats och vetenskapligt 
granskats. Bland de goda resultaten kan nämnas 
- bättre sinnesstämning hos eleverna 
- bättre koncentration 
- mindre trötthet 
- bättre psykisk balans 
Dessa resultat framkom genom tester och lärarobservationer. 
(Orlick & Solin 2000. s.16)  

 
Tillsammans med muskulär avslappning har det visat sig vara viktigt för avslappningen om 
man samtidigt kan använda sig av föreställningsträning. Med det menas att man fantiserar för 
att hitta ett inre lugn. Till exempel tänka sig in att man befinner sig på en varm plats och 
stoppar ner tårna i sanden och känner vinden blåsa i håret. Genom detta blir barnen även 
uppmärksammade på att och hur deras tankar påverkar deras känslor. För vissa barn är det 
naturligt att använda sin fantasi och att rikta den och skapa inre bilder, medan vissa barn 
behöver träna på detta. Den träningen får barnen om man ger dem avslappningsövningar med 
föreställningsträning. Det har även visat sig att de barn som uppmärksammar sin 
föreställningsförmåga minns saker de läst eller fått berättade för sig av läraren bättre. (Orlick 
& Solin 2000)   
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Syfte 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som leder till stress hos elever och vad pedagoger kan 
göra för att förebygga och aktivt arbeta mot stress i skolan. 
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Metod 
Här nedan beskriver vi hur vi planerat och genomfört vårt arbete.  
 

Metodval 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi haft massage med barnen, tre gånger i 
veckan, detta i form av olika massagesagor, se bilaga 1. Varje massagestund har varat i cirka 
10 minuter och eleverna har fått massera varandra efter våra instruktioner, se bilaga 2. Vi har 
under ett flertal tillfällen genomfört intervjuer, se bilaga 3och 4, med personal och elever, i en 
miljö där de känner sig trygga, detta enligt Kvale, S. (1997) Den kvalitativa 
forskningsintervjun. Han säger att genom att hålla till i den miljö där intervjun ska 
genomföras, kommer man in i den lokala samverkan som råder, intervjun blir mer personlig. 
Vi har valt att enbart banda intervjuerna med de vuxna i vår undersökning på grund av att vi 
kände att en bandspelare kunde störa eleverna, göra dem okoncentrerade. Trost (1997) 
kvalitativa intervjuer tar upp både för- och nackdelar med användningen av bandspelare, 
fördelaktigt är att man i efterhand kan lyssna till tonfall och ordval samt att man lär sig av sina 
egna misstag, och framsteg när man lyssnar till sin egen röst. Wallén, G (1996) skriver i sin 
bok Vetenskapsteori och forskningsmetodik att bandspelare är bra så länge den inte stör 
samtalet. Vidare skriver författaren att intervjuer med fördel kan skrivas ut så nära talspråket 
som möjligt, detta för att lättare få en översikt över intervjun. Med anledning av detta har vi 
valt att bearbeta svaren något.  
 
Till elevernas intervjuer har vi använt oss av Kvale (1997) där han poängterar vikten av 
tydligheten hos intervjuaren. Att ställa tydliga enkla, lätta och korta frågor samt att tala tydligt 
och begripligt och inte utnyttja akademiskt språkbruk eller yrkesjargong är att föredra.. Trost 
(1997) säger också att det är viktigt att vara konkret när man intervjuar barn, genom att ställa 
konkreta frågor om beteenden och händelser kan man få fram uppgifter om åsikter och 
känslor.  
 

Avgränsningar 
I vårt arbete har vi valt att inrikta oss på den stress man kan se, de fysiska stressymtomen. 
Detta för att tydligt genom intervjuer med barnen kunna avgöra om massagen har någon 
verkan, om det resulterar i något positiv. På grund av tidsbrist har vi valt att begränsa 
intervjuernas omfattning till tre vuxna och åtta elever. 
 

Urval 
Vi har använt oss av personal på en skola där vi har haft verksamhetsförlagd utbildning. 
Undersökningen av eleverna är genomförd i en årskurs två och en årskurs sex på en stor skola 
i Västerbotten. För att få tillstånd från föräldrarna att intervjua deras barn skrev vi ett brev till 
berörda föräldrar som de fick godkänna genom att signera se bilaga 5. Vi valde ut våra 
intervjupersoner genom lottning, vi lottade fram fyra pojkar och fyra flickor, två pojkar och 
två flickor från respektive årskurs. 
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Deltagare 
Intervjuperson A: kvinna, 1-7 lärare i svenska och samhällsämnen, arbetar i en årskurs sex 
som huvudlärare. 
Intervjuperson B: kvinna, 1-7 lärare, huvudlärare i en årskurs två. 
Intervjuperson C: kvinna, 1-7 lärare, resurslärare i årskurs ett till tre. 
 
Elev A: pojke, 8 år, årskurs 2. 
Elev B: pojke, 8 år, årskurs 2. 
Elev C: flicka, 8 år, årskurs 2. 
Elev D: flicka, 8 år, årskurs 2. 
Elev E: pojke, 12år, årskurs 6. 
Elev F: pojke, 12 år, årskurs 6. 
Elev G: flicka, 12 år, årskurs 6. 
Elev H: flicka, 12 år, årskurs 6.  
 

Material  
I vår undersökning har vi använt oss av följande material. 

- Massagesaga (bilaga 1) 
- Brev till föräldrarna (bilaga 2)  
- Intervjufrågor till personalen (bilaga 3)  
- Intervjufrågor till eleverna (bilaga 4)  
- Ryggmassage (bilaga 5)  

 

Genomförande 
Vi började detta arbete vecka 37 med litteraturstudier för att vi ville ta del av tidigare 
forskning inom ämnet. Vecka 38 utformade vi ett syfte och skrev ett PM till vår handledare 
som vi träffade vecka 40. 
Vecka 41 – 45 jobbade vi med att utforma frågor till vår empiriska undersökning. Eftersom vi 
påbörjade detta arbete parallellt med vår praktik utförde vi massagesagor tillsammans med 
barnen, detta gjorde vi tre gånger i veckan. För att få en grund till våra frågor. Under denna 
period började vi även skriva på bakgrunden där vi sammanfattade den kunskap vi erhållit 
från litteraturstudien.  
 
Vecka 46 genomfördes fyra intervjuer med elever i årskurs två samt med två lärare, därefter 
renskriv vi dem. 
 
Vecka 47 fortsatte vi att arbeta med bakgrunden. 
 
Vecka 48 genomförde vi de resterande intervjuerna med fyra elever i årskurs sex samt en 
lärare, efter detta sammanställde och renskrev vi resultatet. 
 
Vecka 49 jobbade vi vidare med bakgrunden och resultatet samt att vi började men 
litteraturlistan. Vi gjorde även framsida och bilagor klara. 
 
Vecka 50 finjustering av arbetet, inlämning till vetenskaplig handledare.  
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Vecka 51 fortsatt finjustering och bearbetning av responsen vi fick från vår vetenskapliga 
handledare. Inlämning av det slutgiltiga arbetet till vetenskaplig handledare. 
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Resultat 
Här nedan följer redovisningen av vårt resultat. För bästa överskådlighet har vi valt att 
presentera lärarnas svar efter varje fråga, detta för att vi tyckte att de gav uttömmande och 
tydliga svar. Elevernas intervjuer har vi sammanställt på grund av att många av deras svar var 
väldigt lika. 

Redovisning av lärarintervjuerna  
Vi har valt att redovisa vårt resultat genom att formulera om intervjufrågorna till rubriker och 
sedan presentera de olika svaren under respektive rubrik.  

Definition av stress 
Person A; Stress är väl både för barn och vuxna men det kan ju vara på olika sätt men jag vet 
inte om det skiljer sig just så mycket mellan barn och vuxna, utan man märker på vissa elever 
att dom blir väldigt stressiga och kan bli väldigt uppe i varv och gå i gång och speedade. 
Andra känner stressen mer som en press som gör att dom blir ledsna och tysta och inte alls 
utåtagerande. Stress behöver inte innebära att man är hyperaktiv och de märks ju på vissa 
elever som har väldigt höga krav på sig själva, allting ska vara perfekt och i allt de gör känner 
de en väldigt stor stress fast de är oerhört duktiga, lugna och ambitiösa i skolan.    
 
Person B; Det är ju att de har svårt att jobba med något, att koncentrera sig. Det pillrar 
konstant i kroppen. De är överhuvudtaget utåtagerande, käftar, hittar på grejer och är allmänt 
störiga. Dessa barn märks tydligt i klassrummet. 
 
Person C; Jag tycker att många av dem är ofokuserade. De har helt enkelt svårt att göra 
ingenting. 
 

Stressade barn eller barn som är påverkade av stress 
Person A; Det är svårt att säga eftersom jag aldrig har haft en sexa förut. De kan ju väldigt lätt 
jaga upp varandra om de får en uppgift som kanske ser ut att vara mycket mer än vad de 
brukar ha, eller någonting blir nytt eller någon ändrad rutin och någon gör en stor grej av det 
så kan ju det stressa hela klassen väldigt snabbt. Nu läser man om forskning, att barn är 
väldigt stressade. Den här klassen är jätteaktiv på fritiden med sport och allt möjligt och det är 
klart att detta påverkar dem.       
 
Person B; Det är inte bara barnen som är stressade utan även vi vuxna. Vi lever alla i en 
stressig vardag där man ska hinna med så mycket som möjligt. 
 
Person C; Absolut, det är vi vuxna som gör att barnen måste leva i ett stressat samhälle. Det är 
inte konstigt att barnen blir stressade så som vi lever. 
 

Stressymtom 
Person A; En del reagerar med att börja gråta, det känns som de inte kan klara av uppgiften 
om den känns för stor. Sen märker man att det är ganska många som blir oroliga av stress. De 
blir störiga och stökiga och går upp i varv.  
 
Person B; Eleverna kan inte sitta still, det ska vara action, hela tiden hända något, något nytt! 
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Person C; De har svårt att lyssna in och lösa en stressad situation. En specifik grej kan vara att 
rengöra penseln, att behöva stå i kö. Eller att stå i matkö, jag tycker inte man behöver stå 
längst fram eftersom maten ändå räcker till alla. Många vill att allt ska hända just nu. Jag 
brukar till exempel skriva på tavlan till mina elever att de ska sitta ner och göra ingenting om 
jag lämnar klassrummet. Hur gör man ingenting? 

Orsaker till barns stress 
Person A; Jag vet egentligen inte vad som orsakar stress, men jag tror att det kan bero på att 
ungdomar och barn idag är så vana att det händer något hela tiden. De här döstunderna då 
man bara sitter och låter tanken fara fritt eller tittar ut genom fönstret upplever inte barn idag. 
Vi lever i ett stressigt samhälle och det är klart att det påverkar barnen.       
 
Person B; Ja, man ska vara på det ena stället efter det andra. Det är kvällsaktiviteter, skola, 
fritids och en massa måsten. Tyvärr har föräldrarna också för mycket om hinner inte bromsa 
upp barnens aktiviteter.  Samt att mediabrus, TV och datorn påverka barnen negativt.  
 
Person C; Att omgivningen är stressad både hemma och under arbetsdagen. Klasserna i sig är 
inte så stora men när barnen kommer på fritids är det över 80 barn. Personalen blir stessade av 
att inte kunna ta hand om alla barn på de sätt de behöver och detta leder till att barnen också 
påverkas. Men framförallt tycker jag att det är en hemmagrej, där man inte tillåts att bara vara 
utan att man har en massa måsten hängandes över sig. Jag tror också att man för att kunna läsa 
inte kan vara stressad men däremot funkar TV: n eller datorn där det hela tiden händer något. 
Man behöver inte själv tänka. Dessutom låter ju allt, det finns ljud överallt. 
 

Sätt som barn påverkas av stressade föräldrar och stressig omgivning 
Person A; Jag tror föräldrar påverkar sina barn mycket. Jag är helt övertygad om att kommer 
du hem till en förälder som säger kom nu tar vi det lite lugnt, så påverkar det barnet på ett 
positivt sätt.  
 
Person B; Barn har ständigt tider att passa och får inte alltid leka klart. Vi måste alla anpassa 
oss efter tider för att få vardagen att gå ihop. Föräldrarna kan förbereda till exempel inför 
sängdags så att barnen hinner avsluta sin aktivitet. Man kan även påverka genom att inte låta 
dem se för mycket på TV, man kan sätta tidsstopp. 
 
Person C; Det är ju beroende på familjen hur stressad den är. Många föräldrar orkar inte med. 
1990-talet har varit barnens förlorade decennium. Många neddragningar inom barnomsorgen 
och den dagliga situationen har förändrats. Många föräldrar jobbar mer och livssituationen har 
helt ändrats då båda föräldrarna oftast jobbar heltid. Och det är nu som det börjar visa sig. 
Även lärarjobbet har förändrats, det har blivit mer arbete och större ansvar och man orkar inte 
med hemmet och sitt egna. Att bara få slöprata och att få lyssna är oerhört viktigt. Barn idag 
möter väldigt många vuxna. Det är lärare, vikarier, specialläraren, bonusföräldrar och 
bonussyskon.  Vi vuxna handlar ofta fel, vi kanske stör eller klampar in under pågående 
lektioner och bokar upp oss här och där. Klart att barnen tar efter. 
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Faktor – beteende 
Person A; Jag tror inte att en viss faktor ger ett visst beteende, men det kanske jag kan bli 
övertygad om att ändra åsikt om men egentligen tror jag inte det. Jag tycker att stress kan ta 
stora och väldigt olika former hos olika personer  
 
Person B; Många barn är stressade vid lunchen då det är mycket barn och mycket ljud. De kan 
inte koncentrera sig på sin mat och det blir inte så familjärt i matsalen som i hemmet och på 
förskolan. Det märks främst när det är nybörjare på skolan, då blir det väldigt påtagligt. 
Generellt sett så kan det visa sig att ett barn helt enkelt inte klarar av att göra vissa saker, till 
exempel spela musik eller sjunga, ett visst ämne, en viss dramaövning. 
 
Person C; Just på stället är det de barn som kommer från fritids på morgonen uppe i högvarv 
och därför bör man jobba med lugn på morgonen som till exempel tystläsning. Ett annat 
exempel är när de ska till fritids på eftermiddagen och jag säger att alla med exempelvis blå 
sockar får gå först upplever jag att de som blir sist kvar blir stressade. I och med att det är så 
många barn på fritids vet barnen att de olika rummen fort blir upptagna och kommer man sent 
till fritids vart ska man då ta vägen när alla andra hunnit före? Nu har de tack och lov gjort ett 
bokningsschema över rummen. För att klara av oss själva skapar vi stressituationer både 
hemma, på skolan och på fritids. Barn testar gränser och får de bestämma hemma för att 
föräldrarna inte orkar ta en konflikt med dem blir det jobbigt för barnen att bli tillsagd på 
skolan. Det funkar inte, bara det blir ett stressmoment. 
 

När barnen är som mest stressade 
Person A; Det är väl kanske inte svar just på den här frågan men vi upplever ofta att de är 
ganska upp i varv på måndagar. Det kan ju antingen bero på att man bor på olika håll så är det 
ju oftast en brytdag när man flyttar från ett hem till ett annat. Framförallt de elever som 
kanske är stressade och som har mycket svårigheter mår väldigt bra av de här rutinerna vi har 
i skolan och vi vet ju själva att vardagar har man ju oftast ganska vanliga rutiner. Det är 
frukost, de går i skolan, de kommer hem, det är middag, ser på tv, gör läxorna och går och 
lägger sig. På helgerna kan det där falla ifrån helt och hållet samt att man gör mer, man 
kanske är uppe sent på söndagskväll och man är igång hela helgen. Flera av mina elever tränar 
mycket och är med på cuper på helgerna och de säger att måndagarna; att gå i skolan är det 
lugna, och är det så är det inte konstigt att måndagar är lite stökigare. Vi börjar varje dag med 
läspass och det är ju ganska lugnt och jag tror det gör att man dämpar och lugnar ner det första 
man gör.     
 
Person B; Barnen är mest stressade vid lunchen där det är livat, många elever och mycket 
spring. Men även när de får nya uppgifter kan vissa elever bete sig något stressat, inte veta hur 
uppgiften ska lösas. 
 
Person C; Ja, ofta när de kommer på morgonen är de uppe i högvarv och kanske kan detta 
bero på att barnen inte fått den tid de behövt på morgonen, kanske började stressen redan 
innan de hunnit ur pyjamasen. När de ska gå till gympan är vissa mer sakteliga än andra och 
innan dessa har hunnit få på sig ytterkläderna, gått ner till gympan och bytt om så har tio 
minuter av lektionen gått. Lunchen är också väldigt påtagligt stressande. 
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Vad barn påverkas av  
Person A; Det där är olika men jag vet inte om det har med stress att göra men jag märker 
också att de blir mer uppstressade och stressar varandra om de till exempel har en ledare som 
inte är jättetydlig utan dom har en ledare de inte är van vid eller en vikarie.  
 
Person B; En stressig omgivning kan påverka barnen märkbart negativt. Mycket spring in och 
ut ur klassrummet leder till högre ljudnivå som bara orsakar mer kaos i elevernas tillvaro. 
 
Person C; Barn påverkas av otydlighet, är jag som vuxen otydlig och osäker när jag ger 
direktiv blir barnet osäkert och kan reagera genom ett stressat beteende. Bristande rutiner 
spelar också in. 

Elevernas påverkan på varandra  
Person A; Barn påverkas av varandra, framförallt de som blir så där stressiga tror jag påverkar 
jättemycket, för det känner man själv även om man är lugn så blir man ju påverkad av en 
tydligt stressad person. De elever som pratar och syns och hörs mycket är de som påverkar de 
andra.      
 
Person B; Har man något stressat barn blir tempot mycket högre, mycket skrik och spring. 
Men även att man i arbetet inte gör saker och ting klart, man blir forcerad. 
 
Person C; De lyssnar inte på varandra. Att lita på att min tur kommer är svårt för många, 
kanske för att de blivit svikna en gång för mycket. Många gånger säger de sådant som är 
otänkt, de är så uppe i högvarv att de inte tänker på sin omgivning. De kan helt enkelt inte ta 
in den. 
 

Lärarnas åtgärder för stressade barn 
Person A; Jag har flera gånger under de här åren som jag har haft den här klassen brutit saker 
och bara slagit på lugn musik och i fyran och femman gjorde vi ofta så att de bara fick sätta 
sig på golvet och ibland så berättade jag avslappningssagor. Numera gör vi det till och från 
och det händer att de frågar efter det också   
 
Person B; Samtal med både barn och föräldrar. Först måste man ta reda på anledningen, se om 
åtgärder kan göras på skolan för att bryta mönstret. En del barn behöver bara att du är nära, 
sitter med dem. Man måste vara flexibel inne i jobbet, vissa saker kanske inte funkar just då. 
 
Person C; Tidigare var det mer att oj, barnen är så stressade och så händer inget mer. Man 
måste ta hand om symtomen före problemet. Att försöka starta upp lugnt, att i alla situationer 
planera hur man kan göra detta lugnt. För att kunna bryta det barnet gör så måste man vara i 
balans själv och inge lugn. Man måste bryta mönstret genom till exempel 
koncentrationsramsor som huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Beröring är också viktigt. 
Barnen måste våga misslyckas 

Barnets reaktion på lärarnas försök att bryta stressen 
Person A; Jag tycker dom reagerar mycket positivt på avslappningsövningar och massage. 
Ibland kan jag ställa mig och massera vissa elever enskilt om det bara är en eller två som jag 
märker att de här behöver lugna ner sig  
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Person B; Det beror helt på barnet, det är jätteindividuellt. Vissa är mottagliga andra inte. 
Man har ju trots allt en hel klass själv. Har man en mindre grupp en dag kan den stressade få 
gå med till specialläraren för att få lite lugn och ro. 
 
Person C; För det mesta går det bra men det finns undantag. Bryter man stressen och stressar 
själv leder det inte någonvart. 
 

Förebyggande arbete mot stress i skolan 
Person A; Naturligtvis gör man det, alltså vi jobbar naturligtvis för att barnen ska må bra och 
att de ska ha en bra hälsa och det är jätteviktig att inte vara stressade. Men vi har inte det som 
ett uttalat mål i våran kursplan eller i våran planering inför det här verksamhetsåret. Vi pratar i 
arbetslaget då och då om hur vi kan göra och det är klart att vi gör på olika sätt. Det här med 
att vi börjar med läspass direkt på morgonen är något vi gör från fyran till nian och det är väl 
en sådan sak att man ska känna lugn i. Det är viktigt att man lär elever att vissa saker inte 
handlar om prestationer utan att vissa saker bara är, och att det räcker om man gör så gott man 
kan inte att man ska känna hela tiden en massa krav på sig. Annars jobbar vi på skolan med 
avslappningsmusik och avslappningsövningar samt att vi även har köpt in ett 
massageprogram, men jag kan inte påstå att vi har något kontinuerligt arbete utan det är en del 
i vardagsarbetet. 
 
Person B; Ja. Vi har nu i höst börjat med ett mål; skapa en lugn och harmonisk miljö under 
hela dagen för alla. Vi vill få ner tempot inomhus och ljudnivån. Genom till exempel 
temaarbete och må bra- dagar med massage, drama, avslappning. Vi har små stunders avbrott 
i klassrummet med bland annat massagesagor. Det handlar om att prata om de goda vanorna 
kan man väl säga. 
 
Person C; Ja. Vi har ju det långsiktiga målet; att skapa en lugn och harmonisk miljö under 
hela dagen för alla. Det handlar om tydlighet, struktur, lugn och att vara planerad själv 
samtidigt som flexibel. En del planerar så mycket att själva planeringen blir stressande, och så 
ska det ju inte vara. 
 

Sammanfattning 
Samtliga intervjupersoner tycker sig uppleva att eleverna idag är stressade. Detta grundar sig 
ofta i den vuxnes vardag och det stressade samhället som de faktiskt lever i. Eleverna har ofta 
svårt att sitta stilla, de vet inte hur det känns att ha tråkigt. Eleverna idag har ofta många 
måsten som de ska hinna med, det är tider att passa och många aktiviteter att vara på. De är 
även överens när det gäller barn som stressar andra barn, ljudnivån blir hög och fler och fler 
elever sitter inte på sin stol. Personalen i årskurs två hade börjat jobba med ett långsiktigt mål: 
skapa en lugn och harmonisk miljö under hela dagen för alla. Medan personalen i årskurs sex 
inte hade lika tydliga direktiv på förebyggararbetet mot stress i skolan. 
     

Redovisning av elevintervjuer 
Barnens intervjuer har vi valt att redovisa genom att sammanställa deras svar i en löpande text 
på grund av att de gav liknande svar.     
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Åsikter om massagesagor  
Alla barnen utom ett tyckte att massagen var bra, de kände att de kunde slappna av och njuta 
av det. De upplevde att det var skönt och de blev lugna. Ett av barnen uttryckte sig såhär; 
Skönt, man fick slappna av för vi gjorde dem när vi jobbade. Medan ett annat barn sa såhär; 
Sådär, de brukar vara sköna ibland och sådär. Annars blir det som för hårt. Det är sådär. 
Denna elev var den enda som uttryckte obehag mot massagen. 
 

Bra respektive dåligt med massagesagor 
Många elever tyckte att det var bättre att få massage än att ge, de upplevde inte att det var 
jobbigt att ge massage men de ville hellre bli masserade. En elev påpekade tydligt att det inte 
alls var kul att ge massage. Två av eleverna sa följande; Det var bäst när vi fick välja vem vi 
skulle massera för man litar inte på killarna de ska alltid tjafsa eller göra något annat. Det är 
inte alls svårt att ge massage men en del är så hårdhänta och vissa skrattar och då är det svårt 
att koncentrera sig. De tyckte även att de orkade mer, kunde jobba bättre eftersom de fick mer 
ork av massagen. 
 

Tankar om fortsatt arbete med massagesagor 
Alla elever utom en tyckte att massagen var bra och ville fortsätta med denna. De äldre barnen 
tyckte att massage två gånger i veckan var lagom. En tyckte att alla skulle få ha massage i 
skolan för att det var så bra. 

Varför det? (om svar ja), varför inte? (om svar nej) 
Det tyckte att det var skönt, man blev avslappnad, lugn eller som en elev i årskurs två 
uttryckte sig; Det blir lugnare i klassen och så slipper man ha så himla ont i ryggen. Några 
elever tyckte även att det var skönt för att man slapp skolan. Det var kul.  
 
”Man blir inte lika stressad, för jag är ibland ganska stressad när jag är här men då jag får 
massage så blir det bättre.” (elev i årskurs sex)  
 

Sammanfattning 
Alla eleverna utom ett var överens om att det var skönt med massage och ville fortsätta med 
det i framtiden. Många upplevde att de blev lugnare och mer avslappnade och att de kunde 
jobba bättre på lektionerna. De tyckte även att det var skönare att få massage än att ge, men 
även detta var okej.  
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Diskussion 
I vår diskussion kommer vi att ta upp orsaker till varför vårt resultat ser ut som det gör. Vi 
kommer att ta upp olika faktorer som påverkat det samt huruvida vårt resultat överensstämmer 
med tidigare skriven forskning inom området. Vi kommer även att ta upp tillförlitligheten i 
vår studie samt egna synpunkter och reflektioner kring ämnet. Avslutningsvis ger vi förslag 
till fortsatt forskning inom ämnet.  

Validitet 
I Metodboken av Svenning, C. (2003) står det att läsa om validitet, med det menas att 
undersökningen måste vara verklighetsförankrad Validitet handlar om undersökningens 
förmåga att mäta det vi avser att mäta. Vi har valt att använda intervjuer som mätinstrument 
för att det är en väl beprövad forskningsmetod, detta för att få validitet i vår uppsats. Vi har 
sett att vårt resultat till stor del överensstämmer med tidigare forskning.  
 

Reliabilitet 
Svenning (2003) förklarar att med reliabilitet avses att man måste vara säker på att metoden 
mäter på samma sätt från gång till gång så att två undersökningar med samma syfte och 
samma metod ger samma resultat vid olika mättillfällen. Med detta avses att man måste vara 
säker på att de slutsatser som man drar från resultatet inte är tillfälligheter. Frågorna vi ställde 
har varit tydliga, enkla, lätta och korta samt att vi har tänkt på att tala tydligt och begripligt 
och inte utnyttja akademiskt språkbruk. Vi anser att innehållet i de intervjuer som vi gjort har 
varit öppet på så sätt att intervjupersonerna har fått beskriva sina egna tankar om ämnet, vi har 
inte påverkat deras svar och inte heller styrt dem in på olika svarsalternativ.  

Resultatdiskussion  
Får barn ha tråkigt idag? 
 
Detta är något vi har funderat över när vi har skrivit denna uppsats, vi känner att många elever 
stressas till aktivitet. Eleverna idag vet inte hur det känns att inte göra någonting. De vuxna 
kommer ständigt med förslag när eleverna säger att de har tråkigt och inte vet vad de ska göra.  
 
Vårt resultat har visat att de vuxna som vi intervjuat stämmer överens med det som Orlick & 
Solin (2000) skriver i sin bok. De pratar om vikten av den attityd man har till olika situationer 
och att denna attityd påverkar hur mycket stress man kommer att uppleva. De lärare som vi 
intervjuat poängterar att det inte bara är barnen som är stressade utan hela samhället. Vi kan 
själva relatera till den stress som vardagen kan innehålla, inte minst genom alla dessa måsten 
och krav som präglar vårt liv. Återgår man till resultatet som vi redovisat är det inte svårt att 
konstatera att många barn är stressade och inte heller vart stressen kommer ifrån. Alla bidrar 
vi till att samhället idag är präglat av stress där många vuxna gjort detta till sin vardag. Barnen 
däremot tvingas leva efter de regler som de vuxna sätter upp, och alltför ofta blir den stressade 
vardagen för mycket för barnen. Lärarna i vår studie berättar att barn de känner inte hinner ha 
tråkigt, de upplever inga döstunder då de bara får vara. Det är tider att passa, TV att se, 
datorspel att spela och andra måsten som fyller deras vardag.  
 
Barnombudsmannen (2003) tar upp vikten av de vuxnas roll i barnens tillvaro. Barn behöver 
respons på det de gör, detta i form av beröm och bekräftelse. De har ett stort behov av kontroll 
och tillit, alla vuxna måste aktivt uppmärksamma detta i praktisk handling och arbeta mot en 



 

 

25

värld där våra barn tillåts leva i en trygg och harmonisk omgivning. Barn påverkas av vuxnas 
stress då vi alltför ofta överskattar barns förmåga att planera och genomföra projekt. Vi ser 
inte barnens behov av hjälp och bekräftelse. Av intervjuerna med de vuxna framkom det att 
de upplever att många barn påverkas negativt av föräldrarnas stress. De sa även att vuxna inte 
alltid tänker efter vad de säger och gör, som att inte visa hänsyn bara för att vi har bråttom är 
ett typiskt exempel. Många föräldrar ger inte sina barn en chans att slutföra exempelvis en lek 
på fritids, barnet rivs upp för att passa in det stressande tidsschema som råder. Vidare sa 
lärarna att de upplever att många barn börjar stressas redan innan de hunnit ur pyjamasen. Vi 
anser att barn idag måste få en chans av oss vuxna att börja dagen i sin egen takt. Sovmorgon 
är skönt, men för barnens bästa bör vi kanske ställa vår egen väckarklocka 30 minuter tidigare 
än vanligt, detta för att undvika den stress som alltför ofta uppstår på morgonen. En dag som 
börjar oroligt kommer att präglas av den oron hela dagen. Vi vuxna har kanske förmåga att 
kontrollera en sådan dag, vi vet hur vi kan hantera stressen, barnen däremot har inget val, då 
de sällan vet bakomliggande faktorer till varför de känner som de gör. Miller (1985) nämner 
vikten av att det är föräldrarna som ska lära barnen att handskas med stress, men vi frågar oss 
när ska föräldrarna ha tid med det? Ofta hör man föräldrar säga till sina barn att de inte har tid 
nu, men detta innebär då att de har tid med någonting annat.           
 
”Föräldrar kommer att utsätta sina barn för betydligt mindre stress så snart de inser att de inte 
är kapplöpningshästar; en del är sköldpaddor” Miller (1985, s. 266). Så sant som det är sagt! 
Vi vuxna och framförallt föräldrarna påverkar och styr barnen in i en för tidig vuxenvärld. 
Alltför sällan tillåts de att bara få vara barn. Vi ser barn och elever i tidig ålder som plågas av 
tankar som att inte räcka till, vi frågar oss därför; vem bär ansvaret till barn och elevers 
stressade livsstil?      
 
Tänkvärt är vilken roll vi vuxna spelar i elevernas liv, allt vi gör och säger återspeglas i dem. 
Eleverna tvingas in i ett samhälle som vi vuxna byggt upp och som är präglat av stress. 
Dagens arbetsmarknad har till stor del anpassats efter de förutsättningar som olika människor 
har. Ständigt hör vi prat om att människor jobbar 75 % eller 25%, går och arbetstränar eller är 
sjukskrivna på grund av utbrändhet, vad är det som säger att denna sjukdom inte kan drabba 
eleverna? Elever som idag inte orkar med skolan klassas som ”skoltrötta” och placeras då ut 
på en praktikplats där de ska jobba från 8.00 till 17.00. Blir eleverna verkligen hjälpta av detta 
eller? Vad är det för åtgärd, vad är syftet med denna placering, vad vill man uppnå? 
Sjukskrivningar existerar inte i skolan, aldrig har man hört talas om en elev som bara läser 
75% i grundskolan. Eleverna går till skolan, deras arbetsplats. På de vuxnas arbetsplats finns 
flextid där de har möjlighet att variera arbetstiden efter deras dagliga förutsättningar. Varför 
finns inte detta i skolan? Elevernas arbetsplats, skolan får inte vara så stressande att eleverna 
mår dåligt av den. Skulle det vara möjligt att låta de elever som är morgontrötta få börja en 
timme senare då de ändå inte kan prestera något tidigt på morgonen. Viktigt är att alla elever 
gör samma antal timmar så att eleven som tar sovmorgon arbetar en timme längre. Visst kan 
det vara tidskrävande men läroplanen för det obligatoriska skolväsendet -94 säger att skolan 
ska tillgodose varje enskild elevs behov. Kanske måste vi sätta in mer resurser i skolan för att 
uppnå detta mål?  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett märkbara skillnader på barnen när vi har 
utfört massagesagor med dem, ett lugn har infunnit sig hos eleverna i klassrummet. Porsman 
(2000) tar upp riskerna med stress, att kroppen tar stryk oavsett typ av stress. På grund av 
detta anser vi att det är viktigt att ge eleverna en god kroppskännedom så att de förstår att för 
mycket stress kan skada dem, både psykiskt och fysiskt. Vidare tar Jelvéus (1998) upp 
tänkvärda tips som vi har tagit till oss. Han nämner att barnen får, genom att använda hela sin 
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kropp en högre kännedom över kroppen. Med detta i tankarna får vi inte glömma bort att 
barnen behöver taktil stimulans och rörelse för att orka med skolans krävande timmar.   
 
För övrigt tycker vi att det är bra att Barnombudsmannen aktivt har börjat arbeta med elevers 
hälsa i skolan eftersom det är där eleverna spenderar en stor del av sin tid. Just att hon säger 
att detta inte är ett problem som kan lösas av en enda instans utan att det är ett övergripande 
problem som berör alla individer. För att ha en chans att kunna förbättra elevernas hälsa måste 
alla vara insatta i problemet och jobba med det. Därför känner vi att det är viktigt att börja 
redan i de lägre årskurserna med avslappning, massage och beröring i skolan eftersom vi 
anser att beröring och inlärning går hand i hand.  
 
Nämnvärt är att de flesta elever kände välbehag när vi hade massage med dem under vår 
praktik i våra klasser. Under intervjun svarade många att de blev avslappnade och lugnare 
efter massagen och även att de kunde jobba bättre under lektionerna. Tidigare forskning som 
gjorts visar att massage har en lugnande inverkan på barn och elever. Barnombudsmannen 
(2003) tar upp brister med arbetsmiljölagen. Det finns tydliga direktiv på hur det ska vara på 
en arbetsplats men lagen omfattar inte förskoleverksamhet eller fritidshem. Lagen saknar även 
ett barnperspektiv. Skolan är dels en arbetsplats för lärare men också för elever och dessvärre 
glöms detta oftast bort. En lärare arbetar i skolan medan eleverna går i skolan.   
 
Miller (1985) skriver att det i en klass alltid finns elever som tar på sig olika roller, 
exempelvis pajasen och busen, den som ställer dumma frågor, kastar sudd och den som inte 
kan sitta still. Intervjupersonerna bekräftar att så är fallet. Eleverna kan inte sitta stilla, det 
pillrar i kroppen och de blir hyperaktiva och gör allt för att förstöra lektionen. De stressade 
eleverna tappar fort intresset för skolan säger författaren.  En av våra intervjupersoner nämnde 
att några av hennes elever är väldigt stressade men uppvisar inga fysiska symtom, utan de bär 
stressen inom sig. Egna erfarenheter säger oss att stress kan visa sig på många olika sätt, 
därför är det av stor vikt att vi som vuxna inte bortförklarar och blundar för ett visst beteende, 
åtgärder måste vidtas.  
 
Vi har i arbetet presenterat några av de symtom som enligt lärarna kan infinna sig hos ett 
stressat barn. Några av dem är gråt, ilska, huvudvärk, nagelbitning och 
koncentrationssvårigheter. Detta har vi tagit till oss och med detta i åtanke vet vi nu vad vi ska 
vara uppmärksamma på. Dessa symtom, eller delar av dessa symtom kan ge en bild av ett 
mycket stressat litet barn. Slutligen vill vi påpeka att det är de vuxna som bär det avgörande 
ansvaret gentemot barnens dagliga tillvaro. 

Fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt forskning anser vi att man bör jobba med elevernas arbetsplats – 
skolan. Hur ser eleverna på sin situation, vad vill de ändra på för att få en trygg och 
harmonisk tillvaro på skolan. En plats där de inte känner av samhällets, i många fall, 
orealistiska krav. Viktigt är också att jobba med den stress som inte syns men som känns, de 
elever som är psykiskt stressade, hur hjälper vi dem?    
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Bilaga 1 
 

Massagesaga 
Här nedan redovisar vi den massagesaga som vi använt oss av. När man känner sig bekväm 
att berätta den, kan man vidareutveckla och omformulera den. Den här massagesagan finns i 
boken Visst kan du! av Orlick & Solin (2000). 

Årstidssagan 
1. Om sommaren är solen rund och gul och stor. 

Lägg händerna varsamt mitt på ryggen. Gör en cirkel som blir större och större för 
varje varv 

 
2. Solstrålarna värmer så gott. 

Strykningar från ryggens mitt, den ena handen följer den andra och täcker in hela 
ryggen för att markera kroppsgränsen. 

 
3. Men har du sett! Där kommer det ett moln och ett till och ett till och ett till… 

Måla hjärtan med hela händerna. Mjukt och varsamt täcker de in hela ryggen. 
 

4. Vindarna blåser än åt ena hållet och än åt andra hållet. 
Varsamma strykningar, från sida till sida täcker in hela ryggen. 

 
5. Hösten med blåst och virvelvindar nalkas. 

Lägg händerna ovanpå varandra. Gör mjuka cirklar som växlar i storlek och styrka. 
 

6. Så kommer ovädret. Åskan dundrar. 
Löst kuten hand, avslappnad handled. Växelvis och mjukt landar din händer på 
ryggen. 

 
7. Blixtarna ljungar och lyser upp.  

Snabba strykningar får nacken zig-zag ner mot sätet. Enda gången under hela sagan 
som du släpper kontakten! 

 
8. Så kommer regnet, först lite lätt lätt. 

Din handleder är avslappnade, händerna mjuka, fingertopparna dansar lätt, lätt över 
ryggen. 

 
9. Regnet ökar och blir kraftigare och kraftigare 

Gör regndropparna tydligare, kraftfullare och snabbare. Fortfarande är dina handleder 
avslappnande. 
 

10. Vintern är på väg. Det blir kallare. Regnet övergår i snö 
 Stora snöflingor faller mjukt. Det blir alldeles vitt, alldeles tyst och stilla 

 
11. Det enda man ser är en katt som går upp på taket. En katt till! Oh, titta en liten 

kattunge och där kommer pappa katt. 
Från sätet upp efter ryggen på en sida i taget smyger katterna upp. Lägg först i hand 
loven sedan handen. Den ena handen följer den andra. Hela tiden har en hand kontakt 
med ryggen.   



 

 

 

12.  Alla sätter sig och tittar ut över världen.  
Låt sina händer ligga kvar på axlarna.  
 

13. Då får de syn på dimman som långsamt sveper in. Det blir alldeles vitt, alldeles 
tyst och still. 
Mjukt svepande rörelser över axlarna, sedan från sida till sida på ryggen. Stanna med 
händerna mitt på ryggen där du började med sagan   

 
14. Vi lockar fram vårsolen ljuvligt skön, rund och go. Det blir härligt varmt och 

skönt över hela ryggen. 
Gör solen igen, mjuka varsamma cirklar som blir större för varje varv. Hela din hand 
ligger mjukt mot ryggen  

 
15. ”Tack så mycket för att jag fick ge dig massage.”  

Avsluta med en hand på var axel. 
 
(Orlick & Solin 2000 s. 117-119) 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Ryggmassage 
 
 

• Andas djupt 
 

• Händerna på kamratens axlar 
 

• Tre strykningar från ryggraden och utåt sidorna 
 

• Axelmassage 
 

• Cirklar 
 

• ”Degknådning” 
 

• Axelmassage 
 

• Tre strykningar 
 
(Orlick & Solin, 2000 s. 87) 
 



 

 

 

 Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till personal: 
 

1. Hur definierar du stress hos barn och elever? 
 

2. Upplever du att barnen/eleverna är stressade eller påverkade av stress? 
 

3. På vilket sätt uppvisar barnen stressymtom? 
 

4. Vad tror du är orsaken till att barnen/eleverna är stressade? 
 

5. På vilket sätt tror du att barnen/eleverna påverkas av tillexempel stressade föräldrar 
och stressig omgivning?  

 
6. Ger en viss faktor ett visst beteende? 

 
7. Upplever du att barnen/eleverna är mer stressade någon viss tid på dagen eller under 

någon viss aktivitet? 
 

8. Vad tror du det är som påverkar dem just då? 
 

9. På vilket sätt påverkar stressade barn/elever andra barn/elever? 
 

10. Hur hanterar personalen en situation där barnet är tydligt stressat? 
 

11. Hur reagerar barnet/eleven på era försök att bryta stressen? (mottaglig eller ej?) 
 

12. Jobbar ni för att förebygga stress hos barn/elever i skolan?  
Ja –svar (hur), nej-svar (varför inte?) 
 
 



 

 

 

Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till eleverna  

 
1. Vad tycker du om de massagesagor vi har gjort? 

 
2. Vad tyckte du var bra/dåligt? 

 
3. Skulle du vilja att ni fortsatte med det? 

 
4. Varför det? (om svar ja), varför inte? (om svar nej) 



 

 

 

 
Bilaga 5 

Hej! 
 
Vi heter Linda och Elisabeth och gör just nu praktik i ert barns klass, vi läser sista terminen på 
vår lärarutbildning vid Luleå tekniska universitet. Tillsammans skriver vi ett examensarbete 
om barn och stress i skolan.  
 
Vi har under vår praktik genomfört en aktivitetsserie som innehållit olika 
avslappningsövningar till exempel massage sagor. För att vi ska kunna se något resultat skulle 
vi vilja genomföra några intervjuer med några elever i klassen. För att kunna göra det behöver 
vi er underskrift och godkännande. Frågorna handlar om hur barnen upplever att dessa 
avslappningsövningar minskar eller ökat deras stress i skolan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Godkänner intervjun: 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Förälders underskrift  
 
 
 
 
 
 
Godkänner inte intervjun: 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Förälders underskrift 
 
  
 
 
 
Med vänliga hälsningar Linda och Elisabeth! 
 
 




