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Abstrakt 
 
Under våra praktikperioder har vi sett barn som visat tecken på stress. Därför ville vi 
studera hur ett stressförebyggande arbete med hjälp av avslappningsövningar kunde ge 
pedagogiska vinster i skolarbetet. De pedagogiska vinsterna var i form av trygghet, 
självförtroende och lust att lära. Genom avslappningsövningar vid sex olika tillfällen, 
observationer och utvärdering med barnen har vi fått ett resultat. Resultatet visar att 
barnen upplever pedagogiska vinster helt annorlunda än vi gjort.  Intervjuerna med 
pedagogerna har också varit av stor vikt då vi undersökt vilka pedagogiska vinster vi 
uppnått.  Det visade sig att en del av de pedagogiska vinsterna såg vi samband till men inte 
lusten att lära.  
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Bakgrund 

 
 

Inledning 
 
Vi har under våra praktikperioder sett barn som är hyperaktiva, aggressiva, håglösa och trötta. 
Detta kan vara tecken på stress, därför har vi valt att studera hur ett stressförebyggande arbete 
med hjälp av avslappningsövningar kan bidra till en god lärandemiljö. Vi vill uppnå trygghet, 
självförtroende och lust att lära, eftersom vi ser det som pedagogiska vinster. Vi tror att ett 
arbete för att uppnå pedagogiska vinster leder till att barnen känner harmoni och blir 
inspirerade till att söka kunskap. Vi tror att avslappningsövningar är en liten del av vad vi i 
framtiden som pedagoger måste använda oss av tillsammans med barnen för att skapa en god 
lärandemiljö. 
 
Mycket tyder på att barn idag har en mera fullspäckad fritid än förr. Många bekanta berättar 
om vardagar fyllda av olika aktiviteter för barnen. Kvällar och helger består av basket- och 
fotbollsträningar, simning, ridning, dans och körsång. Det verkar även som att det har blivit 
vanligare med olika aktiviteter för nyblivna föräldrar. Kyrkorna anordnar babysång och 
storsjung. Badhusen har babysim för barn från ca 3 månader och för de lite äldre barnen finns 
lek & plask. Eftersom många aktiviteter börjar under spädbarnsåren tror vi att kraven från 
omgivningen kan bli högre allt eftersom barnen blir äldre. Detta kan leda till stress, därför tror 
vi att ett stressförebyggande arbete inom skola, fritidshem och förskola, där många av barnen 
vistas under den större delen av dagen, är oerhört viktig.  
 
Vi har valt att genomföra utvecklingsarbetet enbart under skoltid. Eftersom vi anser att 
fritidstiden är barnens fritid och det kan uppstå svårigheter med genomförandet på grund av 
att vi vill följa samma grupp under en längre tid. Detta kan vara svårt att uppnå då många av 
barnen brukar ha oregelbundna tider för hemgång.  
 
Vi har tänkt använda avslappningsövningar, eftersom vi tror att det är en enkel metod att 
använda oss av för att uppnå pedagogiska vinster med avseende på barnens trygghet och 
självförtroende under skoltid. Vårt arbets- och tankesätt ser man inom Reggio Emilias 
Filosofi. Deras barnsyn stärker våran tanke om hur barnen blir trygga och hur deras 
självförtroende kan ökas då de vistas i skolan. Vi tror också att om vi gör dagens barn 
medvetna om hur man på ett enkelt och roligt sätt använder sig av avslappningsövningar i 
samband med stressfyllda situationer, kan de förhoppningsvis ha det som en naturlig del i sitt 
vuxna liv. Vi vill poängtera att målet med utvecklingsarbetet är att genom 
avslappningsövningar skapa pedagogiska vinster i form av trygghet, självförtroende och lust 
att lära. Men förhoppningsvis har vi gett barnen ett verktyg som de kan använda sig av i 
senare tillfällen.  
 
 
Vad är stress?  
 
I Bonniers Stora Ordbok (2002) förklaras det att ordet stress kommer från engelskan och 
betyder belastning, tryck. Detta är en samlingsterm för kroppens reaktioner på olika 
påfrestningar. 
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När det uppstår störningar i samspelet mellan människa och miljö brukar man tala om stress. 
Det handlar om en process, där individens förmåga ställs mot omgivningens krav. 
Stress berör hela människan; hur vi känner oss till mods, hur vi beter oss och hur kroppen 
reagerar. Det som avgör hur stressade vi blir, är dels hur högt vi värderar det som känns hotat, 
dels hur vi bedömer vår egen förmåga att klara situationen (Frankenhaeuser & Ödman,1983). 
1976 skrev ”stressforskarens fader” professor Hans Seyle, från Montreal i Kanada, The stress 
of life där han framförde tanken om hur psykologiska faktorer har en avsevärd effekt för 
fysiska åkommor, att sinnet påverkar kroppen och vice versa (Norman, 1999). 
 
 
Barn och stress 
 
Tidningen Barn och Ungdom är en fack- och medlemstidning från BRIS som ägnar ett helt 
nummer åt det relativt nya begreppet Barn och stress.  Författaren och Specialpedagogen Ylva 
Ellneby har under en intervju till tidningen sagt: Barn och stress hör inte ihop. Ändå ökar 
antalet stressade barn idag (Sandelin, 2000. s 9). Vidare talar hon om hur viktigt det är för  
barn att ”bara får vara”, ett av de många tips som hon ger till föräldrar är att dra ut 
telefonjacket ibland (Sandelin, 2000). 
 
Man kan läsa om flera orsaker till att barn blir stressade, allt från familjeangelägenheter till 
skola och fullspäckad fritid (Sandelin, 2000). Dagens utformning av skolan gör att barnen 
måste ta större ansvar för sina studier i jämförelse med hur det var när vi själva gick i skolan. 
Detta medför att barn som är stressade kan visa koncentrationssvårigheter om ansvaret inom 
skolan blir övermäktigt för dem. Till detta finns det ett flertal lösningar men det är många som 
håller med om dessa ord:  
 
läkarnas receptsamling är delvis känd: fler närvarande vuxna, bättre resurser(några vill ha 
sin skolpsykolog tillbaka), stabilare skola mindre grupper… några vill se samarbete över 
yrkesgränserna, bättre metoder och snabbare insatser när larmet går att ett barn mår dåligt 
samt resurser till förebyggande arbete (Wallin, 2001) . 
 
Forskaren Peter Währborg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset talar om katekolamiter, 
stresshormoner som utsöndras vid stress, exempelvis skolsituationer. Även hos barn rusar 
Katekolamiterna runt i kroppen. Hos en del tioåringar har man hittat hjärt- och kärlsjukdomar. 
_       
det här, att katekolamiterna ökar i övermått, börjar vid en del fall vid sex-sjuårsålder, säger 
Peter Währborg och hänvisar dels till en Amerikansk obduktions studie av 1500 barn 
(Harward University), där 65% var åderförkalkade vid tretton års ålder. (Wallin, 2001.).
      
  
Detta gäller även  svenska barn. I sina studier har han fått ett tydligt tecken på att detta 
stämmer, samt att det finns ett samband mellan barns livsstil och stress och utvecklingen av 
åderförkalkning och andra folksjukdomar (Wallin, 2001).  
 
 
Negativ stress 
 
Enligt Ellneby kan stress hos barn bero på många olika orsaker. I skola/fritids och förskola 
utsätts många av dagens barn för upprepade utbyten av personal. Detta kan till slut leda till att 
de inte törs knyta an till någon vuxen på mera än en ytligt plan. Vidare skriver hon att barn lär 
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sig att människor är utbytbara och aktar sig för att fästa sig vid någon. Om barnet under en 
längre tid inte har haft något meningsfullt att sysselsätta sig med, kan det visa tecken på 
stress. Att det händer för lite kan ge barnet känslor av oro, olust och detta kan i sin tur leda till 
passivitet (Ellneby, 1999). I vår framtida yrkesroll är ett av våra mål att:  
 
aktivt sträva efter ett gott socialt klimat, att barn känner sig trygga och får uppleva sig som en 
tillgång i gruppen, vilket är viktiga förutsättningar för utveckling av den sociala kompetensen 
och den kommunikativa förmågan (Skolverket, 1999. s 14).  
 
Barnens familjesituationer kan orsaka stress. Skilsmässor, överkrav av föräldrar vid idrotts- 
sammanhang, föräldrars arbetslöshet är bara en del av vad många barn är tvingade att  
uppleva idag. Skolgången motsvarar den vuxnes arbete, men det sker på andra villkor. Vi 
vuxna väljer vad vi vill arbeta med, medan barnen inte har något  val. Skolan är fylld av prov 
och kontroller, detta är för många barn stressande. Skoldagen är dessutom fylld av händelser 
och snabba byten mellan ämnen och teman. Många av barnen hinner bara påbörja ett arbete 
innan det är dags att starta ett nytt. Känslan av sammanhang är svår att upprätthålla och 
många barn förstår inte vad skolans arbete skall leda till (Ellneby, 1999). I Lpo-94 kan du 
läsa:   
 
”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll 
därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 
den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s 9). 
 
Vi tror att en mindre stressad skolmiljö gör att barnen känner tillfredsställelse och gör 
framsteg, dessutom kan barnen känna glädje och därmed övervinna eventuella svårigheter 
som kan uppstå i deras vardag.  Stress hos barn är ett nytt begrepp därför är det vanligt att 
vuxna runt omkring dem inte förstår att barnet visar allvarliga symptom på stress. Därför kan 
det gå allt för långt innan de vuxna verkligen förstår och försöker förändra situationen 
(Ellneby, 1999). 
  
Alla människor utsätts för stress i olika former, men alla reagerar inte lika på en och samma 
påfrestning. Olikheter i stressreaktioner beror till en del på medfödda, genetiska skillnader i 
kroppens konstitution. Inlärning, erfarenhet och sociala faktorer spelar ofta en avgörande roll 
för hur man reagerar på påfrestningar och hur man hanterar dem (Frankenhaeuser & Ödman, 
1983). Att utgå från varje barns behov innebär att varje barn oavsett ålder, kön, social eller 
kulturell bakgrund samt fysiska och psykiska förutsättningar bör få stöd och stimulans för sin 
utveckling ( Skolverket, 1999. s 15). 
 
 
Positiv stress 
 
All stress behöver inte vara dålig. De flesta skulle tycka att ett lugnt och avslappnat liv vore 
hemskt tråkigt, eftersom det inte skulle innehålla de mer livliga- och därför stressframkallande 
känslorna av lycka och upphetsning, eller de berusande känslorna av framgång och prestation. 
Många stressituationer är positiva sådana, som att gifta sig, bli befordrad eller få barn. Trots 
detta är det viktigt att  positiv stress löses upp och inte lagras (Norman, 1999). 
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Barns stressbeteende 
 
Stress är individuell och kan vara svår att identifiera eftersom den kan visa sig på många olika 
sätt. Det finns tecken som kan vara stressrelaterade vilka man bör uppmärksamma hos barnen. 
Var för sig behöver dessa tecken inte betyda att barnet är stressat. Men om man samtidigt kan 
iaktta flera olika tecken, bör man tolka det som signaler att barnet behöver hjälp (Ellneby, 
1999). Det här är signaler som kan vara stressrelaterade. 
 
 allmän retlighet  
 aggressivitet  
 håglöst beteende 
 impulsivitet 
 oförmåga till koncentration, rastlöshet 
 nedstämdhet eller förlorad livsglädje 
 trötthet 
 nervöst skrattande 
 stamning 
 tandgnissling 
 hyperaktivitet 
 ideliga toalett besök 
 dålig aptit 
 magsmärtor 
 huvudvärk 

 
Många av dagens skolläkare har börjat uppmärksamma och ta barnen på allvar då de kommer 
med symtom som kan vara stressrelaterade (Wallin, 2001, A). 
Christina Ålander som varit BRIS ombud i snart 30 år och säger att det blir allt vanligare att 
barn ringer och har ont i huvudet eller i magen. Många skolsköterskor säger samma sak. 
I Stockholm brukar man kontinuerligt göra rapporter om barns hälsa. 1998 redovisades det att 
barn i förskoleåldern inte klarar av grupper på fler än 20 personer. De blir då ledsna, 
aggressiva och umgås mindre med övriga barn (Sandelin, 2000).  
 
 
Sönderstressade barn en myt? 
 
Under utvecklingsarbetets gång har vi stött på en artikel där artikelförfattarinnan Augustin 
Erba (2002) ifrågasatte om barn är mera stressade idag än tidigare. I första hand riktade hon 
sin kritik mot Peter Währborg och hans forskning kring barn och stress. Genom denna artikel 
har vi fått reda på att Währborg är hjärtspecialist och utifrån detta ifrågasatte artikelförfattaren 
tillförlitligheten av hans forskning.  Eftersom Währborg enligt Erba inte publicerat en enda 
originalartikel om barnstress, men däremot ett flertal om vuxna ansåg hon att det han uttalat 
sig om barn och stress inte kan bedömas som tillförlitligt. Hon har sammanfattat en intervju 
med Währborg och hon anser att han många gånger motsäger sig själv under samma mening.  
Intervjun visar också att Währborg inte har tillstånd att utföra studier på barn, men själv 
hoppas han i framtiden ska få göra det (Erba, 2002). I samma artikel står det:  
 
I en debattartikel i Dagens Nyheter i höstas, påstod rubriken att den "Psykiska ohälsan ökar 
kraftigt". Vad som har undersökts är hur bland andra skolsköterskor UPPLEVER att det har 
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förändrats på tio år. Skolsköterskornas upplevelse av barnens hälsa är att den har blivit 
sämre, nog så oroväckande eftersom skolsköterskorna är de personer inom vården som möter 
flest barn, men inget bevis på att barn i allmänhet mår dåligt eller sämre än för tio år sedan 
(Erba, 2002).  
 
Vi upplever att Erba ifrågasätter någonting som vi inte tror är påhittat, men det kommer 
förmodligen att diskuteras på samma sätt som begreppet stress och utbrändhet hos vuxna. Vi 
vill med detta visa att det finns de som inte tror på att barn är mera stressade idag än förr. Vi 
tro ändå att idag har många barn större krav på sig och därför är det viktigt att pedagoger är 
medvetna om hur stress kan yttra sig hos barn. Om pedagoger är medvetna om stressignaler 
hos barn kan de också använda sig av stressförebyggande övningar, exempelvis i form av 
avslappning tillsammans med barnen. 
 
 
Vad är avslappning? 
 
Avslappning tycks vara naturens egen medicin, men medför också många andra positiva 
effekter. Det ger vila och återhämtning, sparar energi, ger större möjligheter till självinsikt, 
självkontroll och självpåverkan. Det finns åtskilliga fördelar med att lära sig avslappning i 
tidig ålder. Den naturliga avslappning som barnen har från början men som under 
uppväxtåren reduceras eller försvinner, kan lättare läras in vid unga år. Den optimala 
förmågan för inlärning av avslappning tycks ligga i åldern 8-12 år (Setterlind, 1985). 
 
Till en början kan avslappning vara svårt. Man måste räkna med att det tar olika lång tid för 
var och en innan de positiva effekterna märks. Både kropp och själ måste få tid att hitta sitt 
avslappnade tillstånd (Solin, 1991).  
 
I ett avslappnat tillstånd är hjärtats och andningens rytm långsam och regelbunden, 
blodtrycket lågt och musklerna avslappnade. De inre organen och inälvorna har tillräckligt 
med näringsämnen och blodtillförseln god. Endorfiner frigörs när vi är avslappnade- dessa 
påverkar vårt humör och ger oss en känsla av välbefinnande. Avslappning är inte enbart ett 
kroppsligt tillstånd, utan även ett sinnestillstånd. När sinnet är lugnt slappnar kroppen av. När 
både kroppen och sinnet är avslappnade, som när vi sover djupt, kan kroppen hålla sig frisk 
genom att bygga upp immunförsvaret och laga skador på vävnader (Norman, 1999).  
Avslappning innebär en minimal spännings nivå i all muskulatur i kroppen. Den muskulära 
avslappningen ger också en mental avslappning, ett tillstånd av lugn, säkerhet och trygghet 
(Solin, 1991, s 28 ). 
 
 
Avspänning 
 
Genom aktivt användande av avspänning kan man komma tillrätta med stress, trötthet och 
huvudvärk. Man kan även öka sin kropps- och självkännekom samtidigt som koncentrationen 
och effektiviteten kan förbättras. 
 
Avspänning är inte samma sak som avslappning. Den slappa människan orkar ingenting och 
skapar ingen glädje eller frid runt omkring sig. En total avslappning existerar inte ens. Så 
länge vi är vid liv är musklerna aldrig någonsin fullständigt i vila. Utan musklernas spänning 
skulle ingenting i kroppen fungera och vi skulle ramla ihop i en hög. En mycket viktig del av 
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inlärningen, för den som studerar avspänning, är att lära känna sin egen grundspänning det 
vill säga den spänning som alltid finns i musklerna utan att vi tänker på det (Setterlind, 1985). 
I boken Aktiv Avspänning beskriver Birgitta Rudberg (1994) sitt arbete med en grupp vuxna 
människor. Mycket av detta är användbart och viktigt även när man arbetar med barn. Hon 
tycker det är viktigt att övningar som görs tillsammans med vuxna eller barn, måste  
deltagandet vara frivilligt. Ingen får känna sig tvingad eller vara rädd för att delta i övningar. 
 I boken berättar hon om att arbeta med det talande ordet. Utan att röra vid eleverna eller att 
visa övningarna får eleverna själva göra sina tolkningar av det hon berättar. Vidare står det i 
hennes bok:  
 
din kropp är en helhet, allt påverkas av allt. Din kropp är inte en maskin, där varje del kan 
behandlas av en särskild specialist, en för huvudet, en annan för nerverna, en tredje för 
magen, en fjärde för ryggen osv. Din kropp ska inte ”stärkas” genom en gymnastik som bara 
är en utifrån kommande dressyr, som om den vore ett djur. Nej, din kropp är levande, 
medveten, intelligent, den kan älska, lida, glädjas, minnas, drömma, önska, tänka, 
skapa…Istället för att som kanske de flesta av oss, låta musklerna arbeta emot sig, kan man 
lära dem att arbeta för sig och så slippa sömnlöshet, matspjälkningsbesvär, förstoppning, 
huvudvärk, impotens, frigiditet… och allt detta oberoende av ålder anser  Bertherat, ty ”det 
är aldrig åldern eller tiden som gör oss stela, det är vårt felaktiga sätt att använda vår kropp 
(Rudberg, 1994, s 28). 
 
Rudberg poängterar vikten av att känna att efter en avspänningsövning känns det olika för alla 
människor. Det som dock är gemensamt för alla är att efter att man suttit eller legat i djup 
avspänning och plötsligt reser sig upp kan man drabbas av yrsel och få huvudvärk. Därför ska  
man alltid avsluta alla övningar med att sträcka på sig och resa sig långsamt. Vidare kan man 
känna efter att man känner alla delar i kroppen, tårna först och tillsist axlar och nacke  Hon 
skriver också att ju bättre man blir på att slappna av desto djupare går du in i dig själv. Därför 
är det viktigt att man vet om att barn som lärt sig att  använda avslappning och avspänning går 
in i ett djupare avslappnings tillstånd och det kan medföra att det tar längre tid att  ”vakna”. 
Därför bör man ej avsluta dagen med dessa övningar, eftersom många barn beger sig hem på 
trafikerade vägar. Barnen kan då vara så djupt kvar i sin avslappning att detta medför risker i 
trafiken. (Rudberg, 1994 ) 
 
Trots att vi i vårt arbete med barnen inte kommer att använda oss av avspänningsövningar vill 
vi reda ut begreppen för att de inte ska blandas ihop. Det stod även många tänkvärda saker i 
Rudbergs bok som vi tycker är av vikt i vårt arbete i barngruppen. Enligt beskrivningen ovan 
är det inte omöjligt att det finns barn i skolan som kan lida av negativ stress, vilket indirekt 
påverkar lärandemiljön. Därför borde det vara intressant att studera huruvida ett 
stressförebyggande arbete faktiskt har pedagogiska konsekvenser. 
 
 
Pedagogiska vinster i form av trygghet, självförtroende och lust till lärande  
 
Trygghet, ökat självförtroende och barns lust till lärande anser vi är några pedagogiska vinster 
som pedagoger bör sträva efter. Därför är vi nyfikna på om och i så fall hur detta uppnås 
genom ett stressförebyggande arbete i form av avslappningsövningar. 
 
Eftersom dagens barngrupper enligt Sandelin är stora, ofta mellan 30-100 barn är detta en 
vardag som många av oss blivande pedagoger kommer att möta. Därför är det viktigt att 
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barnen trots de stora barngrupperna blir sedda och att läroplanens mål uppnås. I Lpo-94 
upprepas vikten av barnens lust till lärande ett flertal gånger (Sandelin, 2000). 
 
- Skolans uppdrag är att främja lärande…(utbildningsdepartementet 1998 s 7).   
- Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevers lärande                        

(Utbildningsdepartementet 1998 s 7).  
- Skolan skall sträva efter… vilja och lust att lära (Utbildningsdepartementet, 1998 s 9). 
 
Att barn är trygga i sig själv tror vi hänger ihop med att barnen ska känna trygghet i en grupp. 
Självförtroendet är av stor vikt när det gäller skolgång och är förknippat med lusten att lära. 
Reggio Emilia står för ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark tro på människans 
möjligheter och en djup respekt för barnet. Det handlar om ett förhållningssätt mot barnen. 
Man pratar om det ”rika barnet”, det innebär att man ser barnet som rikt, inte materiellt utan 
det har krafter och resurser i sig själv. Tillsammans med en vuxen får barnet möjlighet att 
försöka, misslyckas och lyckas. De ska möta utmaningar som är anpassade till deras nivå, 
vilket stärker självförtroendet. Den vuxne ska fungera som ett stöd för barnet, inte stoppa det. 
Om barnet får möjlighet att utforska och lära sig genom att prova kan det lita på sitt eget sätt 
att lära (Reggio Emilia Institutet). 
 
Genom arbetssättet i Reggio Emilia vill man, som jag förstår det förmedla en sådan känsla av 
självtillit till barnen, en känsla av att ”jag kan”; jag kan tänka, jag kan uttrycka mig på 
många olika sätt, jag kan förstå, jag kan tycka och genom att jag kan allt detta kan jag också 
välja och påverka- och dessutom är jag en del i en helhet. En verklig upplevelse av 
självkännedom, självtillit och delaktighet är starka motkrafter mot känslor av alienation och 
maktlöshet, som vi ju vet är grogrund för olika former av våld och flyktmekanismer… 
(Barsotti, A. 1997 s.28).  
 
Att kunna påverka dessa aspekter av en lärande miljö borde vara av intresse för alla 
pedagogiskt ansvariga. Vårt bidrag blir att studera avslappningsövningar närmare, som 
pedagogiskt verktyg. 
 
 
Syfte 
 
Vårt syfte med examensarbetet är att studera hur ett stressförebyggande arbete med hjälp av 
avslappningsövningar kan ge pedagogiska vinster med avseende på barnens trygghet 
självförtroende och lust till att lära i skolan.  
 
 
Metod 
 
Tidsplan 
 
Vårterminen 2002   
  
När?  Uppgift 
maj Inlämnande av Pm 
sommar Vetenskaplig handledare utses 
Tabell 1  Tidsplan över vårterminen 2002 
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I slutet av maj 2002 skrev vi och lämnade in vårt PM som godkändes innan terminens slut. 
Under sommarmånaderna utsågs Vaike Fors till vår vetenskapliga handledare. 
 
 
Höstterminen 2002     
 

Vecka  Uppgift Utvecklingsarbete 
  Skriva bakgrund, syfte & metod   
47-50  Förundersökning 
51 Färdigställa bakgrund, syfte och metod 
Tabell 2 Tidsplan över Höstterminen 2002 
 
Under den här terminen började vi att skriva på bakgrunden, syftet och metoden. Litteraturen 
fann vi i bibliotek och på Internet. Under VFU den här terminen passade vi på att göra en 
förundersökning(se s 11), för att sedan färdigställa den första delen av examensarbetet som 
skulle lämnas in senast den 23 december 2002. 
 
 
Vårterminen 2003   
      

Vecka Studie Bilaga Utvecklingsarbete Bilaga 
11 Brev till föräldrar 1    
12 Intervju 1 med pedagog 2 Samtal 1 med barnen 6 
  Fortlöpande observation  3 Övningar med barnen  
13 Fortlöpande observation  Övningar med barnen  
14 Fortlöpande observation  Övningar med barnen  
15 Fortlöpande observation  Övningar med barnen  
16 Fortlöpande observation  Övningar med barnen  
17 Fortlöpande observation  Övningar med barnen 7,8 
18 Intervju 2 med pedagog 4     
 Enkät till barnen  5    
20  Skrivit resultat och diskussion     
21 Slutfört examensarbetet     
22  Seminarier     
Tabell 3 Vårterminen 2003  
 
 
Undersökningsgrupper 
 
Grupp 1:  23 barn i årskurs 1 
Grupp 2:  24 barn i årskurs 3 
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Studie 
 
Brev till föräldrar 
 
Under vecka elva fick alla föräldrar ett brev där vi presenterade oss själva och vårt 
utvecklingsarbete. I detta brev (se bilaga 1) berättade vi att barnen skulle observeras, de skulle 
få svara på en enkät och att den praktiska delen av utvecklingsarbetet var olika avslappnings 
övningar som barnen skulle få delta i. Om någon av föräldrarna hade frågor eller funderingar 
skrev vi vårt telefonnummer i brevet, för att de skulle kunna ringa och prata med oss 
personligen. De kunde även kontakta oss om de av någon anledning inte ville att deras barn 
skulle medverka i utvecklingsarbetet. I brevet poängterade vi också att vi liksom de andra 
pedagogerna på skolan, har tystnadsplikt och inget av barnen skulle kunna identifieras i vår 
slutliga rapport.  
 
 
Intervju 1 med pedagog 
 
Det första samtalet med pedagogen skedde under den första praktikveckan. Syftet med det här 
samtalet var att få en blick över hur pedagogen upplever barngruppen, vad gällde trygghet, 
barnens självförtroende, lust till lärande och allmänt om hur de såg på begreppet stress (se 
bilaga 2). 
 
 
Fortlöpande observationer 
 
Ostrukturerade observationer genomförde vi med hjälp av dagboksanteckningar. I våra 
anteckningar utgick vi från en observationsguide (se bilaga 3) för att observera det som var 
relevant till syftet.  
 
Med observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang 
i samma stund som de inträffar… Vidare är observationsmetoden även relativt oberoende av 
individers villighet att lämna information. De utvalda individerna har inte alltid tid eller 
överhuvudtaget en önskan om att t ex bli intervjuade eller föra dagbok (Patel & Davidson, 
1994. s 74-75). 
 
I våra anteckningar utgick vi från de pedagogiska vinsterna som vi försökte uppnå. Syftet att 
föra dagboksanteckningar de dagar varje vecka som vi genomförde avslappningsövningarna 
var att kunna få så mycket information som möjligt under dessa veckor. När vi beskrev barns 
beteende använde vi barnens rätta namn för att inte glömma bort vem det var vi skrev om. På 
grund av konfidensiteten är vi i våran resultatdel noggranna med att inte något av barnen ska 
kunna identifieras eller på något annat sätt kännas igen (Patel & Davidson, 1994). 
 
 
Intervju 2 med pedagog. 
 
Det andra samtalet gällde pedagogens syn på de pedagogiska vinsterna som vi försökt uppnå. 
Vi ville veta hur hon/han upplevde att gruppen hade förändrats och hur i så fall (se bilaga 4). 
Då vi planerade samtalen kontrollerade vi att lokalen som vi skulle använda var lämplig och 
att vi fick sitta ifred under samtalets gång. Vi frågade pedagogen om lov att använda 



  10

bandspelare att spela in samtalet med. Detta för att på ett mer avslappnat sätt kunna 
strukturera och sammanställa svaren på våra frågor (Patel & Davidson, 1994).  
Eftersom vi ville ha ett genomtänkt svar fick pedagogen ta del av frågorna under vecka 17.  
 
 
Enkät med barn 
 
Under vecka 18 fick barnen göra en utvärdering av aktiviteterna (se bilaga 5). Detta för att 
studera vad barnen tyckte om övningarna och om de upplevde några pedagogiska vinster. 
Utvärderingsfrågorna var utformades med fem olika munnar som barnen fick markera. 
Munnarna motsvarade mycket bra, bra, likgiltigt, dåligt och mycket dåligt och hade en 
sifferbeteckning på undersidan för att vi lättare skulle kunna sammanställa i form av ett 
diagram. Då vi utformat utvärderingen har vi utgått från kapitlet om enkäter i Patel & 
Davidsons bok, eftersom vi ser samband mellan de båda frågeformulären (Patel & Davidson, 
1994). 
 
 
Bortfall 
 
Under våra avslappningstillfällen var ett fåtal barn frånvarande. Här visar vi bortfallet vid de 
olika tillfällena. 
 
 
Grupp 1 
 
Tillfälle 3       4 barn frånvarande                          
Tillfälle 5       2 barn frånvarande 
Utvärdering   1 barn frånvarande 
 
 
Grupp 2 
 
Tillfälle 2      2 barn frånvarande 
Tillfälle 3      2 barn frånvarande 
Tillfälle 4      3 barn frånvarande 
Tillfälle 5      2 barn frånvarande 
Tillfälle 6      2 barn frånvarande 
Utvärdering  3 barn frånvarande 
 
 
Material 
 
 Enkäter 
 Intervjufrågor 
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Utvecklingsarbete 
 
Förundersökning  
 
När vi gjorde vår förundersökning var syftet att få reda på om vårt observationsschema 
fungerade. Nu fick vi även möjlighet att se vilka brister som fanns i det och vilka förbättringar 
som vi var tvungna att göra. Om vi upptäcker omfattande brister, blir vi kanske tvungna att 
göra ytterligare en utprovning för att vara säkra på att observationsschemat verkligen 
fungerar (Patel & Davidson, 1994. s 80).   
Vid förberedelserna inför observationer, oavsett om de var ostrukturerade eller strukturerade 
var man tvungen att ta ställning till följande frågor. Vad skulle vi observera? Hur skulle vi 
registrera observationerna? Hur skulle vi som observatörer förhålla oss? (Patel & Davidson, 
1994) Resultatet av observationerna visade att vi i vår undersökning endast behöver använda 
oss av ostrukturerade observationer i form av dagboksanteckningar, eftersom de strukturerade 
var för svåra att få ett tillförlitligt resultat att sammanställa. Dessutom ansåg vi att vi genom 
strukturerade observationer inte kunde undersöka vårt syfte. 
 
 
Samtal med barnen 
 
Under praktikens första dag samtalade vi med barnen om vad stress och avslappning är (se 
bilaga 6). Vi talade även om barnen hade provat på avslappning tidigare och när det är 
användbart. Utifrån vad barnen visste från tidigare om avslappning kunde vi förbereda oss på 
övningarna. Eftersom vi vill göra barnen uppmärksamma på att avslappningsövningar kan 
påverka deras skolgång samtalade vi också om vad barnen trodde om 
avslappningsövningarnas inverkan på vardagen och skoldagen. 
 
 
Övningar med barnen 
 
Genom två enkla avslappningsövningar ville vi se om några av våra pedagogiska vinster 
kunde erhållas. Övningarna utfördes vi under början och slutet av varje vecka, utifrån de 
förutsättningar som fanns på varje praktikplats. I Början av veckan använde vi oss av 
avslappnings sagan "Delfinresan" (se bilaga 7) och vid det andra tillfället använde vi oss av 
"Mitt eget ställe" (se bilaga 8). 
 
 
Material 
 
 Madrasser 
 Kuddar 
 Cd-spelare/bandspelare 
 Cd-skivor 
 Avslappningssagor 

 



  12

Resultat 
 
Resultatet redovisas som grupp 1 och grupp 2. Eftersom studierna gjordes på två olika håll 
och grupperna skildes åt. Här nedanför följer en sammanfattning av grupp 1. 
 
 
Grupp 1 
 
Sammanfattning av intervjuer med pedagog 
 
Den ena barngruppen är orädd och positiv inför nya utmaningar. Det är lite konflikter bland 
barnen och de få som uppstår kan de många gånger lösa själva med eventuell medling. Barnen 
är mycket duktiga på att hjälpa och berömma varandra.  Enligt två av pedagogerna på skolan 
känner barnen lust att komma till skolan och de tycker att skolan dessutom är rolig.   
 
Vid samtal med ena pedagogen uttryckte denne att barnen inte bara finner plats i gruppen 
genom avslappningsövningar. Men övningar i samband med annan aktivitet tror pedagogen 
kan påverka tryggheten i gruppen. När vi talade om barns lust att lära skiljde pedagogen på 
begreppen förmåga och lust till lärande. Förmågan kan enligt denna eventuellt göra att barnen 
har lättare att lära sig eftersom avslappningsövningar kan ge inre ro. Den andra pedagogen 
tror att det finns ett samband mellan de tre olika pedagogiska vinsterna som  
vi vill uppnå. Genom avslappningsövningar kan de eventuellt göras tydligare. 
 
 
 
Sammanfattning av observationer 
 
 
Tillfälle Stämning i Förmåga till Pedagogiska vinster 

 gruppen avslappning  
1 Oroligt Dålig    Självförtroende:  
           Trygghet:  
  Lust att lära:  
2 Lugnt God Självförtroende: barnen upplevde övningen som lugn 

och rofylld. 
  Trygghet: barnen var lugna vid aktiviteten efter 

övningen. 
 Lust att lära:  

3 Oroligt God Självförtroende: barnen såg ut att vara lugna och 
rofyllda. 

 Trygghet: barnen var lugna vid aktiviteten efter 
övningen. 

 Lust att lära:  
4 Oroligt God Självförtroende:  
  Trygghet: 
  Lust att lära: 
5 Oroligt Dålig Självförtroende: 
  Trygghet: barnen visade mod och trygghet efter 

övningen. 
 Lust att lära: 
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6 Lugnt God Självförtroende: samlingen efter övningen var väldigt 
lugn. 

  Trygghet: 
 Lust att lära: 

Tabell 4  Sammanfattning av observation av grupp 1 utifrån pedagogiska vinster.  
 
Vi upptäckte att när vid de flesta tillfällen när stämningen i gruppen varit lugn och förmågan 
till avslappning god har vi sett samband mellan övningarna och trygghet samt självförtroende. 
Inte vid något tillfälle har samband till lust att lära påvisats. 
 
 
Intervju 2 med pedagog 
 
Om barngruppen har blivit tryggare genom avslappningsövningarna tyckte pedagogen var 
svårt att avgöra. Detta för att de problem som finns i barngruppen kvarstår. För att se de 
pedagogiska vinsterna anser pedagogen att det behövs en längre tid för utförandet av 
avslappningsövningar. Men pedagogen tror att om man börjar att undersöka närmare kan man 
finna små pedagogiska vinster. Det pedagogen tror att barnen kan fått trots denna korta tid är 
trygghet i form av inre lugn.  Pedagogen tror att de pedagogiska vinster som vi eftersträvat är 
svåra att mäta. Det beror dels på individuella skillnader och att övningarna inte räcker som 
enskilda företeelser.  
 
 
Grupp 2 
 
Sammanfattning av intervju med pedagog 
 
Den andra barngruppen är trygga med sina klasskamrater. Barnen blir otrygga då någon ny 
börjar i gruppen och när någon ny pedagog kommer in i arbetslaget. Det första mötet med 
barnen är helt avgörande för att trygghet ska infinna sig i gruppen. En ny pedagog i den här 
klassen måste vara tydlig och konsekvent annars fungerar inte skolarbetet och barnens 
förhållningssätt gentemot varandra. Barnen i denna klass är nyfikna men måste lockas på ett 
pedagogiskt sätt för att vilja söka kunskaper.   
 
Pedagogen tror att avslappningsövningar kan hjälpa barnen att känna lust att lära. 
Avslappningsövningar kan göra att spänningar släpper, vilket kan ge mindre retlig och 
tryggare grupp.  Barnen självförtroende visar sig genom att barnen engagerar sig, vågar gå 
fram och tala inför de andra i gruppen. De törs även spela upp teater och musikstycken. 
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Sammanfattning av observationer 
 
Tillfälle stämning i förmåga till Pedagogiska vinster 

 gruppen avslappning 
1 Oroligt  Dålig       Självförtroende: inre harmoni hos enstaka individer. 
       Trygghet: Ett barn uttryckte muntligt sitt behov av 

avslappning 
 Lust att lära: 

2 Oroligt Dålig Självförtroende:  
 Trygghet:  

 Lust att lära:  
3 Lugnt God Självförtroende:  
 Trygghet: barnen var lugna vid lektionen efter 

övningen. 
 Lust att lära: 

4 Oroligt God Självförtroende:  
 Trygghet: barnen var lugna vid lektionen efter 

övningen. 
 Lust att lära: 
5 Lugnt God Självförtroende: 
 Trygghet: barnen var lugna vid lektonen efter 

övningen. 
 Lust att lära: 
6 Oroligt God Självförtroende: 

 Trygghet barnen var lugna vid lektionen efter 
övningen. 

 Lust att lära: 
Tabell 5 Sammanfattning av observation av grupp 2 utifrån pedagogiska vinster.  
 
Vi upptäckte ett litet samband mellan avslappningsövningar och trygghet vid de tillfällen då 
förmågan till avslappning varit god. Däremot kunde inte sambandet mellan övningar och 
självförtroende samt lust att lära inte påvisas. 
 
 
Intervju 2 med pedagog 
 
Pedagogen anser att den största delen av gruppen har blivit mera tillfreds och lugnare. De 
barn som inte har deltagit i avslappningsövningarna har också visat trygghet. Detta på grund 
av sin egen insikt av sin egen oförmåga att klara av övningarna.  
 
Pedagogen såg ingen koppling mellan övningarna och ökat självförtroende. Det som 
pedagogen sett är att den grupp som kommit tillbaka från avslappning sätter sig ner och 
arbetar och är mera mottaglig för ny information. 
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Sammanfattning av enkät med grupp 1 och 2 

Diagram 1 Du tycker att det har blivit lugnare i klassen under tiden som jag har varit här. 
 
 
Större delen av båda grupperna håller med om att det har blivit lugnare i klassen under den 
aktuella tiden. Grupp 2 upplever detta i större utsträckning än grupp 1. 
 
 

Diagram 2 Du har själv blivit lugnare. 
 
Barnen upplever sig själv som lugnare i båda undersökningsgrupperna. 
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Diagram 3 Du tycker det är lättare att lära sig när du har gjort en avslappningsövning 
 
De flesta av barnen i båda grupperna upplever att det är lättare att lära sig när de gjort en 
avslappningsövning. 

Diagram 4 Du känner dig mera trygg efter avslappningsövningarna. 
 
Det är nästan dubbelt så många i grupp 2 jämfört med grupp 1 som håller med jättemycket i 
frågan om de känner sig mera trygg efter avslappningsövningarna. Däremot är det 5 barn i 
grupp 1 som inte håller med om detta. 
 
 
Konklusion 
 
Vi har sett att de flesta barn håller med jättemycket i de frågor som vi har ställt. Trots detta 
visade våra observationer inte något större samband mellan avslappningsövningar och 
pedagogiska vinster. Största sambandet mellan övningar och pedagogiska vinster kunde vi 
koppla till barnens självförtroende och trygghet. Vi har inte sett något samband till lust att 
lära. Under intervjuerna har den ena pedagogen bland annat sagt att det är svårt att avgöra om 
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övningarna har gett några pedagogiska vinster, eftersom de anser att pedagogiska vinster är 
svåra att mäta. Den andra hade sett ett samband genom att när barnen kom tillbaka från 
övningarna satte sig barnen ner och arbetade direkt och han upplevde att barnen var mera 
mottaglig för ny information. 
 
Förutom att presentera och analysera resultaten, måste vi beskriva vilken slutsats vi drar från 
resultaten. Med slutsats menas i princip att vi sammanfattar resultaten genom att beskriva det 
viktigaste som framkommit (Patel & Davidson, 1994. s112). 
 
 
Diskussion 
 
Reliabilitet 
 
Resultatet visar att trygghet och självförtroendet hos barn kan förstärkas med hjälp av 
avslappning. Däremot tror vi att tiden har stor betydelse för att få ett resultat med hög 
tillförlitlighet. Det finns många faktorer som kan ha påverka resultatet. Hur jag som pedagog 
förhållit mig till uppgiften och barnen. Vi har även märkt att lokalen har stor betydelse för 
barnens förmåga att slappna av, vem barnen ligger bredvid har också inverkat. Vad som har 
hänt innan avslappningen har haft stor påverkan på hur just det specifika tillfället har fungerat 
rent praktiskt.  Om resultatet ska vara mera tillförlitligt måste man ha tidigare observationer 
att jämföra med. Det är också viktigt att känna barngruppen mycket väl, så att de första 
tillfällena inte går åt till att fundera ut vilka barn som inte klarar av att ligga bredvid varandra.  
Vi tror att tillfället efter avslappning har stor betydelse, bland annat skillnaden mellan att 
barnen har lektion eller rast eller rent av slutar skolan för dagen. Resultaten kan också 
påverkas av då det sker byte av ansvarig pedagog efter övningen. 
 
 
Validitet 
 
Vi tror att vi under denna korta tid kunnat mäta resultatet ganska bra. Eftersom vi hade 
konkreta saker som vi ville se. Vi har i vår observationsguide koncentrerat oss på de 
pedagogiska vinsterna. Vi har märkt en stor skillnad mellan barnens och våran uppfattning 
angående uppnåendet av pedagogiska vinster. Vi tror att det kan bero på att vi är ovana 
observerare, det gäller framförallt den pedagogiska vinsten och lusten att lära. Vi tror att  
våran mätning av trygghet och självförtroende är lättare än lusten att lära, mycket på grund av 
den utbildning som vi har. Intervjuerna som vi genomfört är i första hand koncentrerade till 
syftet och vi har använt oss av den första intervjuns svar under undersökningen för bästa 
resultat.  Vi vill kunna se det som barnen har sett i pedagogiska vinster, för att kunna göra 
detta tror vi att det inte räcker med att observera barnen under en kortare tid. Istället bör man 
ha tillgång till tidigare observationer och intervjua barnen regelbundet under arbetets gång.  
För att få ett mera tillförlitligt resultat kan man använda videokamera och videofilma barnen 
under övningen och vid aktiviteterna som följer efter övningarna. Man kan också använda sig 
av fler utvärderingar som barnen får göra regelbundet i samband med övningarna. Att 
använda sig av tätare intervjuer med pedagoger samt intervjua barn regelbundet skulle också 
bidra till ett mera synbart resultat. Vi tror att om barngrupperna delas upp i mindre grupper 
med exempelvis 5-6 barn i varje grupp skulle avslappningsövningarna eventuellt kunna ge 
barnen mera och då kan även de pedagogiska vinsterna bli mera synliga. Vi tycker ändå att 
med tanke på att vi använt material som pedagogen svarat på, barnens utvärdering och våra 
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egna kunskaper och anteckningar är de pedagogiska vinster vi sett tillförlitliga i förhållande 
till den tid som vi haft på oss. 
 
 
Stress 
 
Idag är stress ett vanligt samtalsämne bland vuxna. Men många gånger avfärdas barnens 
situation vad det gäller stress. Vi tror att det kan bero på att vuxna tycker att barn ska få vara 
barn och i deras värld ska ingen negativ stress finnas. Det kan också vara så att vuxna är 
medvetna om hur det känns att vara stressad och därför önskar de att barnen ska slippa detta. 
Genom att blunda existerar inte problemet. I samtal med barnen kom det fram att barn känner 
sig stressade i flera av de situationer som vi påtalat i bakgrunden. Ett flertal barn sa att de 
kände sig stressade vid fritidssysselsättningar och skolsituationer, exempelvis vid badfärd och 
matematik. I artikeln som vi läst av Erba (2002) ifrågasätter hon om dagens barn är mera 
stressade än förut. Vi tror att barn idag kan känna sig mera stressade jämfört med när vi växte 
upp, eftersom många barn blir påverkade av de vuxnas stress och samtidigt har de för många 
aktiviteter som fritiden består av. Många, men långt ifrån alla, av dagens föräldrar är antingen 
arbetslösa eller arbetar väldigt mycket, vilket vi tror påverkar deras barn mycket. Föräldrar 
som är i den här situationen tror vi ofta har dåligt samvete för att de antingen är borta från sina 
barn mycket eller inte kan erbjuda barnen materiella saker. Det skapar förmodligen stress hos 
föräldrar och barn. Vi tror att barn känner att de måste prestera mera i dagens samhälle både 
när det gäller fritiden och skolan. Under samtal med barn om när man kan känna sig stressad 
har de flesta sagt att man är stressad i samband med olika fritidssysselsättningar, exempelvis 
idrotter.  
  
Jag känner mig stressad när jag har tävling. (Flicka 10år)  
Jag känner mig stressad när jag ska på träning och har typ bara en sekund på mig från 
skolan och hem och äta och packa och fara. (Pojke 8år) 
 
Idag arbetar många skolor för större frihet för sina elever att styra över sin egen skolsituation. 
Många barn upplever detta som stressfyllt och som pedagog är det viktigt att vara medveten 
om att detta arbetssätt inte passar alla barn. Eftersom vi sett att barn mår dåligt tror vi att 
skolsköterskor och kuratorer i samarbete med pedagoger är viktigt. Idag är många skolor utan 
dagliga besök från skolsköterskan och kuratorer saknas helt på vissa skolor. Vi tror också att 
mindre barngrupper ger tryggare barn eftersom de ansvariga pedagogerna kan arbeta 
förebyggande i många syften.  
 
Det vi har märkt i vårt resultat är att barnen har en annan syn på att de pedagogiska vinsterna 
har uppnåtts. Resultatet av barnens utvärdering visade att de upplevde många av de 
pedagogiska vinsterna som vi inte sett. Vi tror att skillnaden mellan våra och barnens 
upplevelser kan bero på att vi inte haft så mycket tid till observation. Vi är dessutom ovana 
observatörer som säkert har påverkat.  I våra observationer såg vi endast ett litet samband 
mellan avslappningsövningar och pedagogiska vinster, sambandet till lusten att lära var nästan 
obefintlig. Vid utvärdering av barnen visade det sig att flertalet av barnen upplevde sig 
lugnare, tryggare och hade lättare att lära sig efter övningarna.  Trots detta upplevde inte 
barnen att det hade blivit lugnare i klassen. Detta kan bero på att barnen inte riktigt förstått 
frågorna utan med hög siffra för att glädja fröken. Men det kanske också är så att barnen 
individuellt har påverkats av övningarna men problemen som fanns i gruppen kvarstår. Att 
detta inte påverkat gruppen kan bero på den pedagog som finns i klassrummet.  
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Avslappning som enda metod till pedagogiska vinster? 
 
I början av vårt arbete trodde vi att avslappning skulle vara en enkel metod att använda sig av 
för att uppnå de pedagogiska vinsterna som vi strävade efter. Vi visste att det skulle ta olika 
lång tid för olika barn att lära sig slappna av. Men det visade sig att det är många andra 
faktorer som spelar in, bland annat märkte vi att miljön påverkade barnen mera än vi trott från 
början. Vi har märkt att användandet av samma lokal är viktigt för att barnen ska kunna 
slappna av. Även incidenter som uppstått före avslappningstillfället påverkade hela gruppen.  
 
Vi trodde inte att vårt första mål skulle vara att få barnen att ligga , vi trodde att barnen skulle 
klara av det. Vi visste att vissa barn tidigare använt avslappning kontinuerligt i förskolan ändå 
kunde vi inte se någon större skillnad mellan de som tidigare använt sig av avslappning och 
de som aldrig provat på det.  Vi upptäckte att det är viktigt för den pedagog som vill göra 
avslappningsövningar i syfte att uppnå ett i förväg bestämt resultat, har stor nytta av att känna 
till barngruppens bakgrund. Med kunskap om detta kan pedagogen planera och genomföra 
aktiviteten utifrån barnens behov. Det sparar in mycket arbete för pedagogen om man känner 
till vilka barn som kan ligga bredvid varandra, vilken lokal som passar barnen bäst i den 
aktiviteten och vilka barn som av olika anledningar kan tyckas oroliga. Oavsett förutsättningar 
tycker vi att det är viktigt att fortsätta med övningarna trots att inga resultat blir synliga på en 
gång. Genom vårt arbete har vi sett att det som vi pedagoger upplever som en liten 
pedagogisk vinst, ser bland barnen på ett annat sätt. På barnens utvärdering upptäckte vi att de 
har sett pedagogiska vinster som vi inte upptäckt.  
 
Under studien har vi mött pedagoger som säger sig använda avslappning i samband med 
idrott. Men när vi  har börjat tala om begreppet visar det sig att pedagogerna använder sig av 
avspänning. När vi påbörjade vårt arbete var vi också tvungna att reda ut begreppen 
avslappning och avspänning, då även vi trodde att det var samma sak.    
 
 
Fortsatt forskning 
 
Genusperspektiv: skillnad i avslappningsförmåga mellan flickor och pojkar 
Använda drama i samband med övningarna, där man kan visa vilka fantasier avslappningen 
gav barnen. 
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Brev till föräldrar  Bilaga 1 
  
 Hej alla föräldrar!   
 
Jag heter Katarina Lakso/ Ulrica Johansson och läser sista terminen på 
Fritidspedagogutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. Under veckorna 12-18 kommer jag 
att göra min slutpraktik hos era barn på XX - skolan. 
 
Tillsammans med en klasskamrat skriver jag mitt examensarbete som handlar om barn och stress. 
Vi kommer att  undersöka om, och i så fall hur avslappning påverkar barnens lust till lärande, 
harmoni och trygghet i klassen. Barnen kommer bland annat  att få prova på enklare 
avslappningsövningar. I den här studien kommer jag att observera barnen och under vecka 18 får 
barnen svara på en enkel enkät. Enkäten är utformad så att vi kan se om barnen känner någon 
skillnad, vad gäller lugn och ro i klassen. 
 
Resultatet redovisas i ett examensarbete där alla barnen kommer att vara anonyma. Jag kommer 
inte heller att nämna skolans namn eller var skolan ligger där undersökningen är utförd.  
 
Som ni säkert vet så har all personal på skolan tystnadsplikt, det gäller även oss som kommer 
som studenter till skolan. Om ni har några frågor eller funderingar omkring mitt 
utvecklingsarbete tillsammans med era barn får ni gärna ringa till mig.  
 
Om du som förälder inte vill att ditt barn ska medverka i  enkäterna och observationerna 
måste du meddela detta till mig. Mitt telefonnummer är: XXXX – XXXXXX 
 
Jag ser fram emot dessa veckor tillsammans med era barn. 
 
Med vänlig hälsning  Katarina Lakso/Ulrica Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Intervju 1 med pedagog                  Bilaga 2 
 
 
Upplever du att barngruppen är trygg? På vilket sätt? 
 
Hur ser du om barnen har ett bra självförtroende? Tycker du att barnen i den här barngruppen har 
det? 
 
Upplever du att barnen känner lust att lära sig nya saker? Hur? 
 
För mig är en pedagogisk vinst bland annat trygghet, att barnen ska känna lust att lära och att 
barnen ska känna att de har ett bra självförtroende.  
Vad är en pedagogisk vinst för dig? 
 
Hur tror du att avslappningsövningar påverkar tryggheten i gruppen? 
 
Hur tror du att avslappningsövningar påverkar barnens självförtroende? 
 
Hur tror du att avslappningsövningar påverkar barns lust att lära? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Observationsguide                            Bilaga 3 
 
 
 
Vad har jag sett idag? 
 
 
 
Samband mellan övningar och barnens trygghet: 
 
 
 
 
Samband mellan övningar och barnens självförtroende: 
 
 
 
 
Samband mellan övningarna och barnens lust att lära: 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Intervju 2 med pedagog  Bilaga 4 
   
   
 
 
Anser du att barngruppen har blivit tryggare efter avslappningsövningarna? Varför, varför inte? 
 
Har barnens självförtroende ökat efter avslappningsövningarna. Hur? Om inte, varför tror du det? 
 
Upplever du någon skillnad i barnens lust att lära i samband med avslappningsövningarnas 
genomförande? Generellt? 
 
Har du sett någon annan pedagogisk vinst? Andra skillnader i gruppen som kan ha samband med 
avslappningsövningarna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Kryssa över den siffra som du tycker passar bäst för dig.  Bilaga 5 
1= håller inte alls med 
2= håller med lite 
3= håller med 
4= håller med mycket 
5= håller med jättemycket 
 
 

Enkät med barnen 
 
Du tycker att det har blivit lugnare i  
klassen under tiden som jag har varit här. 1 2 3 4 5 
 
Du har själv blivit lugnare.                                         1            2   3          4     5  
 
Du tycker det är lättare att lära sig när  
du har gjort en avslappningsövning. 1 2 3 4 5 
 
Du känner dig mera trygg efter 
avslappningsövningarna. 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Samtal med barn  Bilaga 6 
 
Vad tänker du på då du hör ordet stress? 
 
När brukar du vara stressad? 
 
Hur känns det i kroppen när du är stressad? 
 
Har du någon gång provat avslappningsövningar? 
 
Hur tyckte du att det kändes att när du gjort avslappningsövningarna? 
 
Tror du att avslappningsövningar kan göra att du känner dig mindre stressad? 
 
Tror du att avslappningsövningar flera gånger varje vecka gör att det blir lättare att arbeta i 
skolan? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Delfinresan 
 Bilaga 7 
  
Hej, du är välkommen att följa med på en fantasiresa. Lägg dig bekvämt och blunda. I fantasin är 
allt möjligt, i fantasin kan du bestämma och få precis som du önskar. 
 
Nu ska du få göra en resa och hälsa på hos delfinerna och leka med dem. Delfiner är bra att leka 
och de kan lära dig en massa saker. 
 
Här kommer ett magiskt sagoskepp. Det är stort och vackert, det är ett skepp som kan flyga. Du 
kliver ombord på skeppet. Nu lyfter det och flyger iväg till delfinerna. Snart är du framme. 
 
Skeppet landar i en vik där havet ligger alldeles spegelblankt. Här lyser solen från en klarblå 
himmel och det är varmt och skönt. En bit in i viken ser du en härlig strand med palmträd. Solen 
värmer och ger dig kraft. Det här är en trygg och bra plats att vara på. Du känner på vattnet, det är 
varmt och skönt. Vattnen har en härlig turkos färg, vattnet är alldeles klart så du ser ner ända till 
botten. 
 
Nu får du syn på delfinerna som kommer simmande mot båten. Du hör hur de ropar till dig: ”kom 
och lek med oss, kom och lek med oss”. I fantasin kan du göra allt som du önskar och vill. Du 
kan prata med delfinerna, du kan simma, och du kan till och med andas under vattnet när du 
simmar med delfinerna. En delfin kommer för att hämta dig. Den presenterar sig och hälsa dig 
välkommen. Den säger att den är din speciella delfinvän. Du berättar vad du heter. Delfinen 
simmar upp intill skeppet så du kan sätta dig på ryggen, du håller dig i fenan. Det känns 
spännande och kul. Delfinen tar med dig på en ridtur. Du hälsa på alla delfinerna som kommit för 
att leka med dig. Alla är så glada att möta dig. Du är efterlängtad och älskad. Delfinerna visar dig 
lekar som de brukar leka och du får lära dig nya saker. Du är deras hedersgäst och du får all 
uppmärksamhet och kärlek. Delfinerna älskar att leka och skratta. Ni har jätteroligt tillsammans. 
Nu kan du leka en stund med dina delfinvänner. Nu simmar delfinen tillbaka med dig till ditt 
magiska sagoskepp. Det är dags att åka hem igen. Ni säger ”hej då” och bestämmer att ni snart 
ska ses igen. Din delfinvän säger att du alltid kan kalla på den när du vill ha hjälp. Den hör dig 
alltid. Alla delfiner vinkar med sina stjärtfenor när ditt skepp lyfter. Skeppet styr hemåt och du 
känner dig glad och uppfylld av lekstunden med delfinerna. Du vet att du kan träffa dem så ofta 
du vill. Din speciella delfinvän simmar alltid nära dig. 
 
Du landar hemma igen. Du är tillbaka igen. Sträck på dig och vakna i din egen takt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Mitt eget ställe. Bilaga 8 
  
Sätt dig eller lägg dig sköönt. Blunda och bara lyssna. Knyt ena handen och andas in djupt… 
öppna handen och andas långsamt ut… 
 
Tänk dig att du är i solen. Solen är så varm och god. Solstrålarna smeker ditt ansikte. Ansiktet 
blir varmt och skönt…och ögonen blundar. 
 
Solen värmer dina armar. Armarna blir varma och tunga…solen värmer din mage så gott… 
Solen värmer dina ben. Benen blir varma och tunga…känn hur hela du blir varm och tung. 
Du blir lika tung som en säck med sand. 
 
Andas lätt och lugnt…blunda…var bara med dig själv. 
 
Tänk dig nu att du i fantasin drömmer dig bort till ett alldeles särskilt ställe…det kan vara en 
riktig plats som du tycker om eller en fantasiplats. Det är ditt alldeles särskilda ställe, kanske ditt 
ställe på landet eller på en badstrand. Kanske du är med någon du tycker om. Det är du som 
bestämmer. 
 
Det är vackert där och så lugnt och fint…det är det bästa stället som finns och det är ditt 
ställe…på ditt eget särskilda ställe är det vackert. Det är tyst…det är så fint. 
 
Där kan du vara helt lugn och trygg…du är lugn…varm och god… 
Det är så fint…du har det bra…du mår så bra… 
 
Stanna där en stund… 
(paus 30 sekunder) 
 
då kan du lyssna igen. Du kan drömma dig bort till ditt eget särskilda ställe när som helst du vill 
ha lugn och ro. 
 
Nu kan du sträcka på dig som en katt… 
 
Öppna ögonen… 
 
Och ha en riktigt bra fortsättning på dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


