
 

INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP 
581 83 Linköping   013-281000 

Barn är inte kapplöpningshästar 
allesammans, en del är sköldpaddor! 

 
- En studie om barn och stress 

Jennie Karlsson 
Carin Lingenhult 

Psykologi 3 
C-uppsats, höstterminen 2003 
Handledare; Stefan Gustafson 



 

 

 

Avdelning, Institution 
 

Institutionen för  
beteendevetenskap 
581 83 LINKÖPING 
 

  

Datum 
 
2004-04-16 
 

 
 

Språk 
 

  

Rapporttyp 
 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN      LIU-IBVPSYK-C-120-SE            

 
  

 X C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
  
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 

 

Titel  
Barn är inte kapplöpningshästar allesammans, en del är sköldpaddor! 
-En studie om barn och stress 
Title 
All children are not racehorses, some are turtles! 
-A study about children and stress 
 
Författare     
Jennie Karlsson och Carin Lingenhult 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Studiens syfte har varit att undersöka och beskriva ett antal barns uppfattningar och erfarenheter av stress. Detta 
inkluderar hur barnen beskriver begreppet stress samt om barnen upplever sig beröras av stress och i sådana fa l l 
hur.  
 
Undersökningen genomfördes på en förskola i Linköping där sex femåringar intervjuades. Resultatet av 
undersökningen visar att barnen relaterar stress ti l l någon form av tidsbrist samt att barnen anser sig uppleva stress 
både hemma, på fritiden och på förskolan. Barnen beskriver även föräldrarnas stress. Vi kan dock inte genom denna 
studie utta la oss om föräldrarnas stress leder ti l l a tt barnen blir stressade, däremot kan vi se hur föräldrarnas stress 
påverkar barnen. Det framkom emellertid att barnen inte tycker sig märka att förskolelärarna stressar. Orsaker 
som barnen anger ti l l sin upplevda stress är bland annat tidspress, oförmåga att leva upp ti l l förväntningar, oro 
samt vissa leksituationer. Exempel på stressrelaterade reaktioner barnen uppger sig besväras av är i l lamående och 
ont i hjärtat. Det framkom att barnen använder sig av både problemfokuserad och emotionsfokuserad coping för att 
hantera sin stress. 
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Pappor som har bråttom 

 
Pappor är jämt på språng 
och har bråttom. 
Pappor med ont om tid 
finns det gott om. 
 
Pappornas pappor 
säger: ursäkta – 
farfar, det blir man 
utan att jäkta. 
 
Då först, när livet 
brådskar på riktigt 
hinner man undra: 
vad var så viktigt? 
 
Pappan som tar det lugnt 
blir förvånad: 
åren går likväl fort 
som en månad. 
 
Barnen blir stora 
en dag i sänder. 
Dagarna går, 
vad är det som händer? 
 
Far hann bli farfar, 
tid finns det gott om. 
Då bör nog pappor 
inte ha bråttom. 
 
Ingvar Dahlström (Ur Dagens Nyheter 20 april, 1998) 



Barn är inte kapplöpningshästar allesammans, en del är sköldpaddor! 
 

 

Vi har valt att fördjupa oss i ämnet barn och stress. Att vi lever i ett samhälle där stressen 
har ökat är ett välkänt fenomen som på senare år uppmärksammats allt mer. Enligt Rädda 
barnens ordförande Annika Åhnberg (2002) lever många människor idag i ett hektiskt 
tempo och stress förknippas ofta med vuxenvärlden och arbetslivet. Man får dock inte 
glömma att den stress som vuxna känner och skapar speglas i barnen (Åhnberg, 2002). 
Barn växer idag, i större utsträckning än förr i tiden, upp i en miljö där omgivningens krav 
ger stressade föräldrar och nedskärningar inom barnomsorgen ger stressade dagisfröknar 
(Forslund, 2002). Hur barnen influeras av detta har det inte talats lika mycket kring 
(Åhnberg, 2002). Den knappa forskning vi funnit kring barn och stress behandlar barn i 
skolåldern. Ämnet fångade vårt intresse då vi läste en artikel om Peter Währborg som 
stressforskat i över tretton år. Han menade att stressade barn kan drabbas av sjukdomar 
som åderförkalkning, åldersdiabetes, depressioner och fetma. Währborg berättade i 
artikeln att han tagit emot en endast sju år gammal patient med diagnosen åldersdiabetes, 
den typ som äldre och överviktiga normalt får (Engström, 2002). Detta är ett extremfall 
men vi anser att om samhället inte uppmärksammar detta problem och gör något åt det 
kommet händelser som denna att bli allt vanligare i framtiden. Med detta som bakgrund 
vill vi, i den mån vi kan, rikta ett strålkastarljus på relationen mellan barn, som ännu inte 
börjat grundskolan, och stress eftersom forskningen inom detta område är begränsad. 
 

Vårt övergripande syfte med denna studie är att utifrån ett barnperspektiv undersöka 
stress. Vi vill ta del av ett antal barns uppfattningar av fenomenet stress samt hur deras 
upplevelse av stress ser ut. Vi hoppas med denna studie få en djupare förståelse för dessa 
barns livsvärld kring stress utifrån deras egna beskrivningar. 

 
 

 

Frågeställningar 
 
 

Utifrån vårt syfte har följande frågeställningar formulerats, vilka vi kommer att försöka 
besvara i vårt arbete. 
 

1. Vilka uppfattningar har femåringar av begreppet stress? 
 

Den första frågeställningen syftar till att undersöka vad stress är för barnen, hur barnen 
beskriver begreppet stress. 
 

2. Vilka erfarenheter har femåringar av stress hemma och på fritiden? 
 

Den andra frågeställningen ämnar ge en bild av om barnen upplever sig beröras av stress 
hemma och på fritiden och i sådana fall hur. Vilka stressorer, orsaker, upplever barnen 
ligger bakom eventuell stress? Upplever barnen att föräldrarna stressar och påverkar detta 
i så fall barnen? Vilka konsekvenser får eventuell stresspåverkan, dvs. hur reagerar barnen 
fysiskt och psykiskt på stress och hur hanterar de detta? 
 

3. Vilka erfarenheter har femåringar av stress på förskolan? 
 

Den tredje frågeställningen syftar till att beskriva om barnen upplever sig beröras av stress 
på förskolan och i sådana fall hur. Vilka stressorer, orsaker, upplever barnen ligger bakom 
eventuell stress? Upplever barnen att förskolelärarna stressar och påverkar detta i så fall 
barnen? Vilka konsekvenser får eventuell stresspåverkan, dvs. hur reagerar barnen fysiskt 
och psykiskt på stress och hur hanterar de detta? 



Teoretisk referensram 

 
 

Vad är stress? 
 
 Stressbegreppets utveckling. I Peter Währborgs bok, Stress och den nya ohälsan, 
2002, kan man läsa att det var i mitten av 1800-talet som fysiologen Claude Bernard 
introducerade sina teorier om kroppens behov av ett tillstånd av stabilitet och jämvikt. Han 
ansåg att människans strävan efter denna jämvikt är en oskriven naturlag som rör alla delar 
av vår kropp. Påverkan från vår yttre miljö leder till förändringar i den inre och detta 
resulterar i processer i kroppen vars syfte är att återställa den ursprungliga balansen 
(Währborg, 2002). Walter Cannon utvecklade detta ytterligare under 1900-talets början. 
Han kom fram till att den inre miljön hålls i balans via det sympatiska nervsystemet. Han 
gick djupare in på de kroppsliga funktionsförändringar som uppstår till följd av situationer 
präglade av t ex ilska eller rädsla. Cannon beskrev hur yttre påfrestningar, förmedlade via 
stresshormoner, sätter igång en kamp- och flyktreaktion i kroppen. Han menade att detta 
är en anpassningsstrategi för att upprätthålla fysiologisk jämvikt (i Währborg, 2002). 
 
Begreppet stress myntades av en läkare och forskare vid namn Hans Selye 1946. Selye 
förklarade stress som de reaktioner som utlöses när kroppen utsätts för påfrestning, så 
kallade stressorer (i Ellneby, 1999). Det var även Selye som introducerade begreppet 
GAS, general adaption syndrome. Han framhävde, med hjälp av detta koncept, att stress är 
en dynamisk process som utvecklas stegvis. Stegen i denna process benämnde han 
alarmfas, resistensfas och utmattningsfas. Detta mönster antog han, och antas även idag, 
vara inprogrammerat i alla människor och utlöses automatiskt när vi utsätts för skadliga 
påfrestningar (Bernstein, Clark-Stewart, Penner, Roy & Wickens, 2000).  
 
Det första steget i GAS, alarmreaktionen, är kroppens reaktion på stressorn som individen 
utsätts för (Bernstein at al., 2000). Denna reaktion kan innebära ökad puls, förhöjt 
blodtryck, ökad andning, spända muskler etc. beroende på hur kraftig stressorn är 
(Bernstein at al., 2000; Ellneby, 1999; Zlotnik, 1999). Det är under denna fas som 
kroppens försvarskrafter mobiliseras. Steg två i GAS, resistensfasen, träder i kraft om 
stressorn håller i sig. Nu försvinner till stor del de märkbara symtomen och ersätts istället 
av ett slags jämviktstillstånd. Detta är till följd av att hormoner (t ex adrenalin och 
noradrenalin) frisätts i kroppen och balanseras mot varandra (Bernstein at al., 2000). 
Tredje och sista steget i GAS, utmattningsfasen, är då den biologiska anpassnings-
förmågan upphört. Detta kan leda till skador i kroppen såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 
nedsatt immunförsvar, högt blodtryck etc. (Bernstein at al., 2000; Maes & van Elderen, 
2000). Alla individer går inte nödvändigtvis igenom alla tre stegen då de är stressade, 
avgörande är hur länge individen utsätts för den aktuella stressorn (Bernstein at al., 2000). 
 
Enligt Ellneby (1999) var Selye också den som grundade det internationella 
stressforskningsinstitutet i Montreal och den som först skrev om kopplingen barn och 
stress. Han uttryckte vid ett tillfälle: ”Föräldrar kommer att utsätta sina barn för betydligt 
mindre stress så snart de inser att de inte är kapplöpningshästar allesammans, en del är 
sköldpaddor!” (i Ellneby, 1999, s.15). Selye menade att stress hos barn främst framkallas 
av föräldrars och andra vuxnas beteenden i olika situationer (i Ellneby, 1999). 
 

 
 



 Definitioner av stress. Währborg (2002) menar att det blir allt vanligare med 
subjektsrelaterade definitioner av stressbegreppet eftersom den fysiologiska reaktionen 
påverkas av hur individen uppfattar och upplever stressorn. Ett vanligt sätt att beskriva 
stress är dock när vilket som helst stimulus eller påverkan på organismen resulterar i 
kroppsliga funktionsförändringar (Beamish, 1991, i Währborg, 2002). 
 
En annan vanlig definition är att man talar om stress som den fysiska process som sätter 
igång till följd av att individen försöker anpassa sig efter eller handskas med stressorer. 
Med stressorer menar man omständigheter i omgivningen som påverkar eller stör 
individens vardagliga liv och tvingar den till anpassning (Bernstein et al., 2000). 
 
Solin och Orlick (1998) förklarar stress som en reaktion på att vi känner oss pressade av 
våra egna och andras krav och förväntningar, är nervösa, har tidsbrist eller känner oss 
otillräckliga. Alla dessa faktorer kan var för sig leda till att stressreaktionen sätter igång. 
Stress är kroppens sätt att signalera till individen att det råder obalans i kroppen (Solin & 
Orlick, 1998). 
 
Ovannämnda definitioner ska ses som en allmän bakgrund för läsaren och inte ses som 
definitioner vi utgått ifrån under intervjuerna. Detta på grund av att det var barnens egna 
beskrivningar och uppfattningar av begreppet stress vi var intresserade av. Däremot har 
dessa definitioner samt de definitioner av stress som barnen i pilotstudien gav hjälpt oss att 
formulera exempel på vad stress kan vara (se bilaga 2, s.33-34) till de barn som i början av 
intervjuerna inte själva kunde definiera stress. 
 
 Ond och god stress. Selye talar om två olika former av stress, eustress, som är en god 
och nyttig stress, samt distress som han kallar den onda stressen för (i Währborg, 2002). 
Bronsberg (2000) menar att om skillnaden mellan individens förmåga och omgivningens 
(och egna) krav är liten, eller lagom stor kan man tala om positiv stress. Om skillnaden 
mellan omgivningens (och egna) krav och individens förmåga ökar övergår situationen till 
att uppfattas som en fara och den skadliga stressen uppstår. Situationer då detta inträffar 
kan vara när man inte hinner med samt när man känner sig otillräcklig och styrd utifrån 
utan att kunna påverka detta. Detta tillstånd förknippas också med känslor av tvång och 
olust (Bronsberg, 2000). Det är denna för kroppen ohälsosamma anpassning som Selye 
kallar distress (i Währborg, 2002). 
 

 Olika perspektiv på stress. Enligt Währborg (2002) är människan en odelbar helhet. 
Vi måste se till alla delar för att få en helhetsförståelse av fenomenet stress hos varje 
enskild individ. Människan har tre olika aspekter vad gäller stress, det är en biologisk, en 
psykologisk och en social (Währborg, 2002). 
 
Den biologiska aspekten av stress förklarar Währborg (2002) som förändringar i kroppens 
stabilitet och jämvikt. Solin och Orlick (1998) skriver att vid stress regerar hjärnan och 
förmedlar till kroppen att utsöndra stresshormoner. Detta leder till att hjärtat slår snabbare, 
musklerna spänns, andningen blir flämtande etc. Detta är en form av anpassning för att 
kroppen ska klara av att hantera stressorn den utsätts för. Ofta fortsätter dock kroppen att 
producera stresshormon, helt i onödan, efter det att stressorn inte längre finns kvar (Solin 
& Orlick, 1998). Vid långvarig stress övergår anpassningsprocessen istället till en 
nedbrytningsprocess, det är då skador på kroppen kan följa (Währborg, 2002). 
 



Utifrån den psykologiska aspekten förklaras stress som inkongruens rörande tankar, 
känslor, varseblivning och föreställningar. Inkongruensen kan bestå av motsättningar 
mellan att vilja och inte kunna göra saker, mellan att vilja eller att vara tvungen att göra 
saker och känslan av att inte hinna med, vanmakt etc. Ur detta perspektiv ses stress som en 
egenskap hos individen, hur den specifika individen upplever det hon utsätts för samt hur 
hon hanterar det (Währborg, 2002). 
 
Den sociala aspekten av stress förklaras utifrån våra sociala förhållanden. De faktorer som 
främst spelar in här är kulturen och omgivningen. Social stress härstammar alltså inte 
utifrån individens inre utan från allt som omger den, samhällets uppbyggnad, 
omgivningens krav och förväntningar och hur individen handskas med dessa (Währborg, 
2002). 
 
Währborg (2002) menar att stress inte enbart uppkommer till följd av inkongruens inom 
dessa tre delar utan även till följd av inkongruens mellan dem. Ett exempel på detta är att 
ha sociala krav på sig att hinna med framgång i karriär och familjeliv och en känsla av att 
inte hinna med det. 
 
I dagens samhälle har vi extremt höga krav på oss och takten skruvas upp allt mer. Kravet 
på anpassning ökar och med detta både den biologiska, psykologiska och sociala stressen. 
De så kallade stressjukdomarna ökar, blir allvarligare och går allt längre ner i åldrarna 
(Währborg, 2002). 
 
 
Barn och stress 
 

Stress hos barn har på senare år ökat (Forslund, 2002; Nyberg, 2004, 5 jan.; Rothstein & 
Jessen, 2001; Zlotnik, 1999). Barnpsykiatrikern och överläkaren Gideon Zlotnik menar att 
allt fler barn blir remitterade till barnpsykiatrisk undersökning och behandling samt att 
stressymptom är speciellt framträdande hos dessa (Zlotnik, 1999). Undersökningar visar 
att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i alla de fem nordiska länderna. 
Mellan åren 1984 och 1996 har barnens psykosomatiska besvär nästan fördubblats i dessa 
länder (Rothstein & Jessen, 2001). Enligt statistik som presenterades under Rädda barnens 
barndag 9 april, 2002 har Sverige de mest stressade barnen i världen (Forslund, 2002). 
Peter Währborg uppger att så många som vart femte barn i Sverige uppvisar stressbesvär (i 
Johnsson, 2002). Barnombudsmannen Lena Nyberg, som jobbar med barns rättigheter, har 
också uppmärksammat att allt fler barn mår dåligt på grund av stress (Nyberg, 2004, 5 
jan.). Med denna anledning har hon lämnat en rapport, ”Stress i barns och ungas vardag”, 
till regeringen för att få politikerna att förstå allvaret med detta problem. Rapporten 
handlar om hur utsatta och sårbara barn kan vara i sin vardag samt förslag på förändringar 
som regeringen kan genomföra för att förbättra barns villkor (Nyberg, 2004, 5 jan.). ”Vi 
ska inte ha barn som är stressade. Är de stressade redan när de är barn kommer de att bli 
väldigt stressade som vuxna också” säger barnombudsmannen i rapporten (Debatt, 2004, 5 
jan.). 
 

Man kan inte se ensidigt på varför psykiska problem hos barn blivit allt vanligare (Zlotnik, 
1999). Det beror delvis på att alltfler barn idag blir stressade men också på att problemet 
blivit mer uppmärksammat och mindre tabubelagt. Föräldrar har blivit mer medvetna och 
mer motiverade till att söka hjälp. Zlotnik (1999) hävdar att vi i dagens svenska samhälle 
har låtit överskrida barnens psykologiska minimiålder i form av att barn i dagens samhälle 
får ta del av information eller upplevelser som de inte kan förstå, bearbeta eller använda på 



ett konstruktivt sätt. Han anklagar föräldrar, förskollärare, lärare, de barnsakkunniga, 
politiker, mediavärlden, reklambranschen, popkulturen, kosmetikaindustrin, leksaks-
fabrikanter, öl- och spritindustrin samt den professionella idrottsvärlden för att medvetet 
utöva en omfattade hjärntvätt på barn och unga (Zlotnik, 1999). Lennart Levi, professor i 
psykosocial miljömedicin, uppmanar att samhället bör inrättas efter barnens behov och 
skapa skor som passar barnfötter, istället för att anpassa barnens fötter efter skorna (i 
Zlotnik, 1999). 
 

Währborg (2002) skriver att de flesta, barn som vuxna, har en klar bild av vad stress är. 
Vuxnas bilder av fenomenet är väldigt varierande medan barn ofta talar om tidsbrist i olika 
former (Währborg, 2002). Han specificerar inte i samband med detta vad han menar med 
barn, vilken ålder det handlar om, men vi tycker oss kunna dra slutsatsen att det rör sig om 
barn som är så pass gamla att de kan ha en tydlig bild av abstrakta begrepp så som stress. 
Vi tror därmed att femåringar kan ingå i denna grupp, då vi tror att de kommit upp i den 
ålder där de flesta har börjat få tydligare uppfattningar om saker och ting. 
 

 Orsaker till stress hos barn. Det finns olika typer av stressorer hos barn, vanligast är 
att man urskiljer tre stycken, nämligen fysikaliska, psykologiska och sociala stressorer 
(Währborg, 2002). 
 

Till de fysikaliska stressorerna räknas förhållanden i omgivningen t ex ljud, ljus, 
temperatur och buller. För att stimuli ska kunna räknas till gruppen fysikaliska stresssorer 
krävs att de ska kunna definieras och mätas objektivt. Något som kan vara mycket 
stressande för barn och som räknas till dessa stressorer är att delta i stora grupper med 
höga ljudnivåer (Währborg, 2002). Forskning genomförd av specialpedagogen Ylva 
Ellneby visar att det ideala för förskolegrupper med barn i fyra- till femårs ålder är att de 
max ska bestå av tretton till femton barn. Detta så att barnen ska ha möjlighet att utvecklas 
på bästa sätt (Johnsson, 2002). 
 

Psykologiska stressorer delas huvudsakligen in i två grupper, de emotionella och de 
kognitiva. De emotionella stressorerna handlar om känslomässiga reaktioner som 
uppträder vid separationer, förluster och uppbrott. Livshändelser såsom en anhörigs död, 
föräldrars skilsmässa, byte av förskola etc. menar Miller (1982) och Währborg (2002) är 
de viktigaste orsakerna till stress hos barn. De kognitiva orsakerna till stress är de som 
beror på vår föreställningsvärld. Det inbegriper varseblivning, föreställningar och tankar 
hos människan och hur dessa påverkar henne. Exempel på detta kan vara en upplevelse av 
tidspress eller en känsla av vanmakt av att inte hinna med eller klara av en situation 
(Währborg, 2002). Det behöver inte alltid gälla faktiska händelser, det är vanligt att barn 
blir stressade av saker de förställer sig och fantiserar om kan hända. Detta på grund av att 
vårt nervsystem har svårt att skilja på saker som händer i verkligheten och saker som man 
tänker om på ett verkligt sätt. Att man fantiserar om ett problem är med andra ord 
tillräckligt för att stressreaktionen ska starta (Ellneby, 1999; Solin & Orlick, 1998; 
Währborg, 2002). Det kan röra sig om rädsla för att en förälder ska dö eller för att 
föräldrarna ska skiljas (Währborg, 2002). 
 

De sociala stressorerna kan härledas ur hur vårt sociala liv är uppbyggt. Det innefattar 
social miljö och socialt stöd (Währborg, 2002). Social stabilitet och trygghet är oerhört 
viktigt för barn, om det brister i detta kan barnen fara väldigt illa säger Währborg (2002). 
Viktigast här är familjesituationen, både hur familjen fungerar tillsammans och händelser 
som den drabbas av. Att tvingas samspela med många andra barn och vuxna som innebär 
delat utrymme och delade vuxenkontakter är andra sociala stressorer som kan leda till 



stresstillstånd hos barn. Situationer där detta kan förekomma är på förskolor där 
barngrupperna är stora och där det går många barn per förskolelärare, vilket leder till att 
varje barn får mindre uppmärksamhet av förskolepersonalen. Enligt Währborg (2002) mår 
barn, på grund av deras känslighet i relationer, bäst om förskoleklasserna är små och 
stabila. Barnombudsmannen fastslår i sin årsrapport från 2001 att barn i grupper med 
många barn per anställd har en ökad produktion av stresshormon och ett nervösare 
beteende (Währborg & Åhnberg, 2002). 
 

Vissa stressorer kan vara svåra att strikt dela in i psykologiska eller sociala. Familjen är en 
social institution men händelser som drabbar den kan vara antingen sociala stressorer, t ex 
arbetslöshet, eller psykologiska stressorer, t ex skilsmässa. På grund av detta kan det 
ibland vara lättare att tala om psykosociala stressorer (Währborg, 2002). 
 

Erik Erikson hävdar att stress hos barn till stor del beror på rädsla (i Miller, 1982). En av 
de grundläggande orsakerna till rädsla som han nämner är rädsla för att bli avbruten i en 
viktig sysselsättning. Det kan röra sig om att barnet t ex bygger med klossar och det blir 
dags att gå och lägga sig. En annan orsak till rädsla hos barn, menar Erik Erikson, kan vara 
ängslan för att bli berövad en högt skattad ägodel (i Miller, 1982). Währborg menar också 
i likhet med Erikson att barn tidigt knyter an till föremål ur ett psykologiskt behov och 
avskyr att skiljas från kära ägodelar som t ex sitt älsklingsdjur eller sina leksaker (i Wallin, 
2001). 
 

Stress behöver dock inte bara vara en reaktion på något obehagligt, även positiva 
händelser kan ge upphov till stress hos barn. Vid ansträngning, oavsett om situationen som 
lett till anspänningen är rolig och tillfredsställande, ökar utsöndringen av adrenalin. En 
sådan ansträngning kan för ett barn vara att få ett djur, att anordna ett kalas eller att flytta 
(Ellneby, 1999). 
 

Obalans mellan barnets behov och föräldrarnas krav leder till stress hos barnet. Krav och 
förväntningar från föräldrar som barnet inte tror sig kunna leva upp till resulterar i stress 
för barnet (Ellneby, 1999; Miller, 1982). Ellneby (1999) pekar på två olika former av 
denna typ av stress. Den ena benämner hon utvecklingsstress. Det innebär att föräldrar 
kräver att barnet ska kunna förstå saker som ligger utanför dess förstånd och att 
föräldrarna begär att barnet ska kunna fatta beslut och handla på ett målmedvetet sätt trots 
att barnet inte är moget för det. Man kan säga att föräldrarna utvecklingsstressar barnet då 
de begär saker som ligger utanför barnets mognadsnivå och förmåga. Den andra formen av 
denna typ av stress kallar Ellneby (1999) för kraftstress. Hon påpekar att det är vi vuxna 
som främst bestämmer våra barns tillvaro vilket leder till att barnen ofta måste anpassa sig 
till olika situationer och till situationer med för höga krav. Exempel kan vara när ett barn 
får ta ett alltför stort ansvar för ett yngre syskon eller när barnet måste orka med för många 
aktiviteter utanför förskolan. Kraftstress är när föräldrarna kräver saker av barnet som gör 
att det måste ta till sina energireserver för att klara av detta (Ellneby, 1999). Ellneby 
menar att allt för många barn på morgonen möts av frasen: ”Skynda dig, annars kommer 
jag försent!” Hon menar vidare att många barn dessutom går från en stressig förskolemiljö 
till nya aktiviteter och med ett fulltecknat schema finns ingen tid till en stunds lugn och ro 
(i Lerner, 2000). Detta tar på barnens kraftreserver och hon säger att det är viktigt att barn 
får tid att bearbeta och återhämta sig från alla intryck (i Sanner, 2000). Hon hävdar 
härmed att det är viktigt att vuxna inser och tar fasta på att barn ibland behöver ha lite 
tråkigt också för att minska risken att barnen drabbas av kraftstress (i Lerner, 2000). Ylva 
Ellneby betonar att barnens stress är de vuxnas ansvar. ”Det är vi vuxna som orsakar stress 
hos barn!” ”Det är vi vuxna som kan ändra på det!” (Ellneby, 1999, s.36). 



Karasek och Theorell har utarbetat en modell som rör krav och kontroll. Det 
grundläggande i modellen är att psykologisk påfrestning och fysisk ohälsa är till följd av 
de krav man upplever sig ställas inför och den kontroll man upplever sig ha (Maes & van 
Elderen, 2000). Med kontroll menas i detta sammanhang den kontroll man själv upplever 
sig ha över sitt liv och sitt handlande. Krav handlar om de krav och förväntningar man 
upplever ha på sig utifrån omgivningen. För höga krav kombinerat med låg egenkontroll 
kan leda till att man blir spänd och att en stressreaktion sätts igång (Währborg, 2002). 
 
 

 
 
Figur 1. Karaseks och Theorells krav- och kontrollmodell. Den ena axeln utgörs av 
upplevelsen av krav, den andra av upplevelsen av kontroll (Egen bearbetning av 
Währborgs figur ur Stress och den nya ohälsan, 2002, s. 71). 
 
Vi tycker att Ellnebys diskussion kring utvecklingsstress och kraftstress ligger väldigt nära 
det som krav- och kontrollmodellen påvisar. Vi anser att krav- och kontrollmodellen som 
egentligen är utarbetad för att appliceras på människors arbetssituation även går att 
appliceras på barn eftersom barn likväl som vuxna kan uppleva höga krav och brist på 
egenkontroll. Vi är medvetna om att det kan anses vara svårt att jämföra t ex en chefs krav 
på en underordnad, som förmodligen har sin grund i företagets profit, med t ex en 
förskollärares krav på ett barn som kan vara av mer pedagogisk karaktär. Oavsett vad som 
ligger bakom kraven är det upplevelsen och känslan av att ha krav på sig och hur detta 
samspelar med den egna kontrollen som vi tycker är det väsentliga i detta sammanhang. 
 

Vi tror att barn i dagens samhälle har höga prestationskrav och begränsad kontroll över 
sina liv. Vuxna ställer krav på sina barn och det är dessutom de, inte barnen själva, som 
har den största kontrollen över deras liv. Barnen styrs ofta av vad vuxna vill att de ska 
göra. Detta medför att barnen har låg egenkontroll vilket i kombination med krav kan 
upplevas som stressande av dem. När vuxna kräver saker utav barnen som ligger utanför 
deras förmåga benämns detta, som tidigare nämnts, för utvecklingsstress och när barnen 
måste använda sig av sina energireserver för att klara av kraven talas det om kraftstress. 
Här ser vi hur obalans mellan föräldrars krav och barns förmåga kan kopplas samman med 
obalans mellan upplevda krav utifrån och barns egenkontroll. 

 



 Stressbeteenden och stressymtom hos barn. Währborg (2002) menar att hur 
individen påverkas av stress inte enbart beror på stressorn i sig, även en rad andra faktorer 
spelar in. Psykologiska faktorer, genetiska faktorer samt copingstrategier hos individen är 
alla delar som tillsammans utgör personens benägenhet att reagera fysiologiskt på stress. 
På grund av att dessa skiljer sig mellan individer hanterar vissa stress bättre eller sämre än 
andra och till följ av detta varierar stressbeteenden mellan individer (Währborg, 2002). 
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Figur 2. Våg som visar hur den totala stresspåfrestningen vägs mot individens benägenhet 
att reagera fysiologiskt på stress. (Egen bearbetning av Währborgs balansvåg ur Stress och 

den nya ohälsan, 2002, s. 103). 
 

Enligt Ellneby (1999) kan stress hos barn ta sig många uttryck. Några av de beteenden ett 
stressat barn kan uppvisa är impulsivitet, hyperaktivitet, nervösa ryckningar, nervöst 
skrattande eller stamning. Oförmåga till koncentration, rastlöshet, nedstämdhet eller 
förlorad livsglädje är ytterligare varningstecken på att ett barn kan vara stressat. Vad gäller 
sömnen bör man uppmärksamma frekvent trötthet, sömnlöshet eller mardrömmar. Även 
tandgnissling, dålig aptit, tröstätande eller ständiga toalettbesök kan vara tecken på stress 
(Ellneby, 1999). 
 

Man talar även om mer psykosomatiska symtom på stress. De vanligaste kroppsliga 
yttringarna hos barn kan härledas till magregionen (Ellneby, 1999; Solin & Orlick, 1998). 
Ellneby (1999) menar att detta kan handla om magsmärtor, förstoppningar, kräkningar 
eller diarré. Enligt Währborg (i Wallin, 2001) hör ont i magen och huvudvärk till de 
stressymtom hos barn som har fördubblats under 90-talet. Enligt en studie gjord 2001, 
ledd av barnpsykiatern Anne-Marie Snellman på Astrid Lindgrens barnsjukhus, så har 
huvudvärk och magsmärtor ett starkt samband med psykosocial stress hos barn (Johnsson, 
2001). Vidare menar Ellneby (1999) att även huden hos små barn är känslig för stress med 
bland annat eksem, sår och sprickor i tandköttet samt bitskador i och runt munnen till 
följd. Allergi är ett annat förekommande kännetecken på ett stressat barn (Ellneby, 1999). 
 

Barnet behöver inte nödvändigtvis känna sig stressat om det uppvisar något av dessa 
beteenden eller symtom. Om det upplever flera av dessa beteenden eller symtom kan det 
ofta vara tecken på att barnet är stressat och behöver hjälp (Ellneby, 1999).  
 

Olika former av stress utlöser ett antal ämnen som påverkar det centrala nervsystemet och 
detta kan om det pågår under lång tid leda till skador på hjärnan. Det är viktigt att 
uppmärksamma stressbeteenden och stressymtom hos barn då barnens hjärna mer än 
fördubblas fram till sexårsåldern och denna utveckling hämmas om barnen utsätts för 
stress (Zlotnik, 1999). 



 Barns stresshantering. Enligt Hans Selye finns det fyra olika strategier som barn kan 
ta till för att handskas med en stressfaktor. Dessa är att undanröja stressfaktorn, att vägra 
låta en situation bli en stressfaktor, att ta itu med stressfaktorn direkt eller att finna ett sätt 
att koppla av och därmed dämpa den spänning som stressen skapar (i Ellneby, 1999). 
Ellneby (1999) säger att strategin att undanröja stressfaktorn t ex kan handla om att ett litet 
barn springer och gömmer sig när något verkar skrämmande. Ett barn som vägrar låta en 
situation bli en stressfaktor kan t ex intala sig att det klarar av den svåra situationen. Barn 
som tar itu med stressfaktorn direkt bedömer oftast situationen och gör upp en 
handlingsplan för att ta itu med stressorn. Att koppla av och göra saker man tycker om, på 
egna villkor, kan dämpa spänningen. Det sistnämnda sätter en tolvåring i Ellnebys bok ord 
på: ”Tänk så skönt att bara va!” (Ellneby, 1999, s.86). 
 
Währborg (2002) använder ordet coping istället för stresshantering. Han tar hjälp av 
Lazarus, grundaren bakom begreppet, när han definierar coping på följande sätt: ”Ständigt 
föränderliga, kognitiva och beteendemässiga, ansträngningar för att klara specifika yttre 
och/eller inre krav som tär på eller till och med övergår individens resurser” (Währborg, 
2002, s.67). 
 
Det finns två olika delar av coping. Dessa är copingresurser och copingmetoder (Bernstein 
et al., 2000). Copingresurser inkluderar bland annat tid, vänner och pengar, dvs. faktorer 
som kan underlätta när man är stressad. Vanligast är det dock att man talar om 
copingmetoder. Med hjälp av effektiva copingmetoder kan vi reducera vår stress. 
Copingmetoder delas upp i två olika perspektiv; problemfokuserat och emotionsfokuserat 
(Bernstein et al., 2000). Problemfokuserad coping handlar om att man försöker undanröja 
det yttre hotet dvs. stressorn, genom att konfrontera den (Bernstein et al., 2000; Maes & 
van Elderen, 2000; Währborg, 2002). Hit hör också situationer när man söker socialt stöd. 
Emotionsmässig coping betyder att man försöker anpassa sitt känslomässiga förhållnings-
sätt till situationen och lär sig att inte övermannas av stressen (Bernstein et al., 2000; Solin 
& Orlick, 1998; Währborg, 2002). Det kan innebära omprövande av stressorns innebörd, 
distansering eller undvikande av stressorn, t ex genom att man tänker på något roligt. 
Dessa två kognitiva perspektiv kan användas var för sig eller tillsammans, det skiftar med 
tid och situation (Bernstein et al., 2000; Währborg, 2002). 
 
 
Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

Vi har i ovanstående teoretiska referensram tagit upp stressbegreppets utveckling som har 
sin begynnelse i Claude Bernards teorier från mitten av 1800-talet. Vidare har läsaren 
kunnat ta del av ett antal definitioner av stress, förklaringar på ond och god stress samt 
olika perspektiv på stress sett utifrån en biologisk, psykologisk samt social aspekt. Ämnet 
barn och stress behandlades, efter en kort introduktion, med orsaker till stress hos barn, 
stressbeteenden och stressymtom samt barns stresshantering bland annat i form av olika 
copingmetoder. 
 

Dessa teorier har inte i någon större utsträckning präglat utformandet av våra 
frågeställningar och den intervjuguide vi tog hjälp av under intervjuerna. Vårt syfte var, 
som tidigare nämnts, att ta del av att antal barns uppfattningar och upplevelser av stress 
och detta ville vi kunna göra förutsättningslöst, utan att vara inlästa på ämnet och färgade 
av teorier. På grund av detta ville vi inte mer än nödvändigt läsa in oss på teoridelen förens 
efter intervjuernas genomförande. Teorierna har använts som grund för våra tolkningar 
och analyser vilka följer efter metodavsnittet. 



Metod 
 
 

Val av metod 
 
Metoden vi valt i denna studie är kvalitativ eftersom vi är intresserade av barns subjektiva 
uppfattningar och erfarenheter kring stress. Vi vill med andra ord förstå och få insikt i ett 
enskilt fenomen och då lämpar sig den kvalitativa metoden bäst (Befring, 1994). Vi har 
valt att använda oss av intervju som strategi för inhämtande av information eftersom vi 
tror att det är det bästa tillvägagångssättet för att få fram uppgifter om personers känslor 
och upplevelser (Befring, 1994). 

 

 
Etiska aspekter 

 
Etiska aspekter ska genomsyra hela forskningsprocessen (Kvale, 1997). Vi har i denna 
studie tagit hänsyn till HSFR´s etiska regler angående information, samtycke, nyttjande 
och konfidentialitet. Vi har dessutom följt HSFR´s rekommendation att fråga berörda om 
de är intresserade av att ta del av den färdiga studiens resultat (Kvale, 1997). Dessa 
riktlinjer kommer att behandlas under de rubriker i metodkapitlet där de är aktuella. 

 
 
Undersökningsgrupp 
 

I denna undersökning valde vi att använda oss av ett så kallat ändamålsenligt urval. Det 
innebar att vi utifrån praktiska-ekonomiska hänsyn lät det ”sunda förnuftet” avgöra vilken 
förskola som skulle delta i studien (ett så kallat bekvämlighetsurval) (Befring, 1994). Till 
följd av detta valde vi en förskola i vår hemstad Linköping. Vi valde att genom 
förskolelärarna dela ut en förfrågan till samtliga föräldrar som hade en femåring på denna 
förskola. I brevet till föräldrarna (se bilaga 1, s.32) angavs syftet med undersökningen, 
information om när och var intervjuerna skulle äga rum samt att intervjuerna skulle spelas 
in på band. De informerades också om att vi eventuellt skulle behöva göra ytterligare ett 
urval bland barnen och att det därför inte var säkert att barnet trots deras medgivande 
skulle ingå i studien. De upplystes även om frivilligheten och anonymiteten. Givetvis 
krävdes också efter godkännande från föräldrar ett frivilligt deltagande från barnens sida. 
Den totala femårsgruppen bestod av femton barn varav vi fick föräldrarnas medgivande att 
intervjua åtta stycken. Föräldrarna har således också varit en del av vår urvalsprocess. 
Slutligen blev det sex barn som intervjuades då två barn ångrade sig och inte ville delta i 
studien. 

 
Undersökningens syfte avgör hur många intervjupersoner som bör ingå i studien (Kvale, 
1997). I vårt fall har vi inte haft som avsikt att generalisera eller testa hypoteser utan förstå 
och beskriva enskilda barns tankar kring och upplevelser av stress och till följd av detta 
anser vi att det har varit tillräckligt med sex intervjupersoner. 
 

 
Material 
 

Vi valde att till vår hjälp vid intervjuerna ha tillgång till en halvstrukturerad intervjuguide 
(se bilaga 2, s.33-34). Fördelen med en intervjuguide, där samtalet formas utifrån 
frågeteman, ämnesområden eller samtalsrubriker, är att det ger stora datamängder. Detta 



kan även vara en nackdel då denna intervjutyp innebär mycket jobb med transkribering 
och analys (Kvale, 1997). Vi var medvetna om detta men valde denna form av intervju 
eftersom vi ville att barnen fritt skulle beskriva och berätta om stress med egna ord. Vi 
valde dock att under varje ämnesrubrik utforma ett antal förslag till frågor. Dessa var inte 
tänkta som fasta frågor att ställa i en viss ordning utan mer som hjälp och påminnelse till 
oss för att vi ville försäkra oss om att beröra samtliga områden. Vi hade hela tiden i åtanke 
att intervjuerna skulle vara mer som samtal där barnen, inte vi, skulle påverka samtalets 
utveckling. Genom att vi inte var bundna av fasta frågor fanns möjligheten att 
vidareutveckla och följa upp barnens svar samt vidareutveckla eventuella nya 
infallsvinklar (Kvale, 1997). När vi utarbetade intervjuguiden tänkte vi även på att inte 
ställa frågor som kan du… eller vill du… som svaret kan bli nej på, utan istället uppmana 
barnet att berätta för oss. Vi försökte att i så stor utsträckning som möjligt minimera den 
så kallade intervjuareffekten genom att formulera frågor som gjorde att vi inte inverkade 
på och styrde barnens svar (Patel & Davidson, 1994). 
 
Vid utformandet av intervjuguiden tog vi fasta på det som Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2000) skriver om att det är lättare för barn att börja prata om en konkret 
händelse än att börja med att reflektera över ett begrepp. Därför valde vi att inleda 
intervjuerna med att visa en bild. Vi hittade vad vi ansåg vara en passande bild i 
barnboken Antons årsbok av författarna Zetterholm och Torudd, som föreställde en 
stressad mamma och hennes barn (se bilaga 3, s.35). Vi ville med denna få barnen att fritt 
berätta om vad som hände på bilden för att på så sätt få igång ett samtal med dem. 
 
Vi följde även författarnas anvisning om att det finns flera fördelar med att använda sig 
utav bilder när man intervjuar barn. Vid intervju av yngre barn underlättas samtalet om 
man har konkret material framför barnet. De menar att bilder kan hjälpa intervjuaren att 
fokusera på ett bestämt innehåll samt få barnet att knyta an till sin egen erfarenhet 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Vi använde därför i intervjuerna en bild på en 
gubbe (se bilaga 4, s.35) för att få barnen att rita in var i kroppen det känns när de 
upplever stress. Gubben målade vi av ur boken Visst kan du – för barn och föräldrar, 
skriven av Solin och Orlick, där den användes i samband med uppradade stressymtom hos 
barn. Ur samma bok ritade vi även av en bildserie på fem katter (se bilaga 5, s.37) som var 
olika stressade på en skala från inte alls till jättemycket stressad. Tanken i boken var att 
dessa skulle användas som diskussionsunderlag för barn och föräldrar. Vårt syfte med att 
visa barnen dessa var att de skulle peka ut vilken katt de oftast känner sig som när de är 
stressade. 
 
Dessa bilder skall inte ses som test som skulle utföras av barnen utan mer som 
illustrationer som användes för att underlätta för barnen att prata om och koppla stress till 
sina egna erfarenheter. 
 
Vid intervjuernas genomförande använde vi en bandspelare (efter godkännande av barn 
och föräldrar). Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) understryker man 
vikten av det barnen ska berätta genom att tala om för dem att samtalen ska spelas in på 
band (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 
 
Vi hade även material som papper och kritor tillgängliga under intervjuerna, så att barnen 
kunde rita och berätta i samband med vissa frågor. 

 
 



Genomförande 

 
 Förberedelser. Sökning av litteratur till studien har framförallt skett på Linköpings 
Universitetsbiblioteket genom deras lokala bibliotekskatalog Horizon samt genom det 
nationella bibliotekssystemet Libris. Vi sökte ytterligare material genom att studera 
referenser i den litteratur vi fått fram. 
 
Vår tanke var från början att intervjuerna skulle genomföras förutsättningslöst, utan att vi 
innan hade läst in oss på litteratur kring ämnet. Vi ville inte precisera en tydlig definition 
eller ange en färdig tolkning av begreppet stress eftersom det som vi var intresserade av 
var hur intervjupersonerna uppfattar och upplever stress. Detta var dock inte möjligt fullt 
ut på grund av att tidsramarna för denna uppsats inte tillät oss att gå igenom all insamlad 
litteratur efter intervjuernas genomförande. De teorier vi tog del av innan intervjuerna 
använde vi som en allmän bakgrund men försökte att så långt som det var möjligt att 
bortse från dessa. På så sätt tror vi att vi även har minimerat risken för att vi styrt 
intervjupersonerna i deras svar. Vi tror även att vi genom att vi har medvetandegjort vår 
förförståelse haft lättare att bortse från den i vår studie. 
 
Vi ansåg att det var lämpligt att genomföra en pilotundersökning före själva 
huvudprojektet. Pilotundersökningen gav oss möjlighet att justera frågeområdenas 
innehåll, antal och formuleringar (Patel & Davidson, 1994). Vi hoppades med denna 
kunna få en överblick om de frågor vi ställde var utformade så att de fick barnen att prata 
och fritt berätta om de olika temana samt om vi använde våra bilder på ett bra sätt. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att provintervjuer är bra eftersom det 
kan vara svårt att föreställa sig hur vissa frågor uppfattas av barn. Vi bestämde oss för att 
göra tre pilotintervjuer. Anledning till detta var att vi ville få en överblick över hur olika 
barn tänker kring stress. Under pilotintervjuerna hade vi även möjlighet att testa 
bandspelaren vilket var väldigt bra. Vi upptäckte bland annat att en pausknapp på 
apparatens ena sida var lätt att komma emot, något som vi i fortsättningen var extra 
uppmärksamma på. 
 
Vi kände efter pilotundersökningen att det fanns brister med vår intervjuguide som vi i och 
med denna hade möjlighet att justera innan huvudintervjuerna. Förutom de ändringar 
pilotundersökningen ledde till fick vi också en bekräftelse på att vissa delar vi hade varit 
osäkra på fungerade bra. Bland annat undrade vi om vi genom att i intervjuernas inledning 
visa en bild på en stressad mamma och ett barn skulle styra barnens fortsatta samtal för 
mycket. Vi tyckte oss inte märka att så var fallet.  
 
Vi var medvetna om att det skulle kunna vara en del barn som inte visste vad stress var. På 
grund av detta formulerade vi till dessa, utifrån de definitioner som barnen i pilotstudien 
gav samt utifrån genomgången litteratur, en definition på stress som bestod av ett flertal 
förklaringar (se intervjuguide, bilaga 2, s.33-34). Anledningen till att vi hade flera 
förklaringar var att vi genom detta trodde oss minimera risken att styra in barnen på en 
specifik definition av begreppet stress. 
 
Vi ansåg att det var viktigt att vi innan intervjuernas genomförande bekantade oss med 
barnen och deras dagismiljö. Vi deltog därför i en samligsstund med barnen, några dagar 
innan intervjuerna, för att etablera en första kontakt med dem samt för att låta dem ställa 
frågor till oss. Detta underlättades dessutom av att personalen innan vårt besök berättat för 
dem om att vi skulle komma och vad som skulle ske. Om man har skapat en god kontakt 



med barnen ökar förutsättningarna för att de berättar och delar med sig av sina tankar 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Vi hoppades också genom att träffa barnen 
innan intervjuerna kunna bygga upp en förväntan hos dem och få dem att känna sig viktiga 
genom att just de skulle bli intervjuade och genom att vi ville samtala med dem en och en. 
Det faktum att två barn som inte deltog i samlingen senare inte ville delta i intervjuerna 
tydde på att det var viktigt för barnen att bekanta sig med oss innan vi talade med dem en 
och en vid intervjuerna. 
 
 Intervjuernas genomförande. Intervjuandet skedde med sex barn, ett i taget och 
under tre dagar. Det ägde rum på förskolan och i avskildhet från de andra barnen. Enligt 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är det positivt att ta med sig ett barn i taget 
till ett angränsande rum och intervjua det där. De menar att de flesta barn tycker att det är 
roligt och spännande att få gå ifrån och bli intervjuade en och en. Anledningen tror de till 
stor del beror på att förskollärarna har många barn och lite tid att helt ägna sig åt ett enskilt 
barn. Detta gör att det blir intressant när någon vuxen ägnar sin totala uppmärksamhet åt 
barnet. Barn är i vanliga fall vana vid att konkurrera med många kamrater om 
förskolelärarnas uppmärksamhet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 
 
Vi valde en lugn plats för intervjuandet för att barnen ostört skulle kunna koncentrera och 
intressera sig för våra frågor. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer för att båda 
skulle kunna ta del av kroppsspråk, ansiktsuttryck, betoningar och dylikt hos barnen och 
för att på så sätt underlätta sammanställningen av resultatet. Vi tror att detta bidragit till en 
helhetsförståelse som kan vara svår att tillgodogöra sig genom att läsa en intervjuutskrift. 
 
Vi satt under intervjuerna vid ett bord mitt emot barnen för att kunna ha ögonkontakt med 
dem och på så sätt ytterligare behålla barnens intresse för intervjun. Tiden på dagen då 
intervjuerna genomfördes bestämdes av förskollärarna till eftermiddagen, vilket vi tror var 
till vår fördel. Barnen hade då precis avslutat sitt mellanmål och vi behövde inte avbryta 
dem i full gång med någon lek etc. Vi räknade med ca 30 minuter per intervju men detta 
visade sig skilja sig åt mycket från barn till barn (från ca 10 till ca 40 min). Vi kände inte 
att vi var tvungna att hinna med ett visst antal barn per dag utan föredrog att ge respektive 
barn så mycket tid vi ansåg det behövde och såg till att intervjua de barn som gick hem 
tidigast först för att vi inte skulle känna oss stressade av att barnen snart skulle bli 
hämtade. 
 
Vid de intervjuer där barnet gav oss en definition på stress använde vi oss oftast av denna 
under det fortsatta samtalet. Om ett barn angav ”att ha bråttom” som definition på vad 
stress är bytte vi ut ordet stress mot att ha bråttom. Vi kopplade samman detta med det 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2002) skrev om att barn har lättare att tänka kring 
konkreta händelser än ett abstrakt begrepp och antog därför att de skulle ha lättare att 
härleda sina erfarenheter till sin egen definition. Med de barn som inte själva kunde 
definiera stress bytte vi ut ordet stress mot våra förklaringar (se intervjuguide, bilaga 2, 
s.33-34). 
 
Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2002) kan man ibland få barnet att fortsätta 
prata genom att man upprepar det sista barnet har sagt, något som vi också gjorde. Ett 
annat råd vi följde var att nicka och le för att visa intresse för barnet och för det barnet 
berättar. Vi lät även barnen rita egna bilder under intervjuernas gång för att eventuellt 
kunna använda dessa som illustrationer. 
 



Att respektera barn och barns känslor är mycket viktigt för att kunna bygga upp en positiv 
relation mellan intervjuare och barn (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Vid 
enstaka tillfällen stötte vi på barn som inte ville svara på vissa frågor och vid en tidpunkt 
visade det sig att två barn hade ångrat sig och inte längre ville delta i studien. När detta 
inträffar är det av ytterst vikt att man respekterar barnets vilja och inte försöker övertala 
barnet att svara eller delta, vilket vi inte heller gjorde vid dessa tillfällen. 
 
När intervjun var avslutad fick barnet lyssna på en del av det inspelade samtalet. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att det är viktigt att låta barnen lyssna 
på den bandade intervjun även om det bara blir några minuter. Detta visade sig vara 
mycket uppskattat! 
 
 Tillvägagångssätt vid bearbetning av insamlad empiri. De data som erhållits från 
intervjuerna skrev vi ut ordagrant utifrån bandinspelningarna (Kvale, 1997). Vi skrev ut 
bandupptagningarna dagarna efter intervjuerna vilket bidrog till att vi tror att vi kunnat 
återge intervjuerna bättre. Vissa saker hördes dåligt på bandet, men vi kom ihåg vad som 
sagts vid dessa tillfällen. Vid en intervjuutskrift uteslöt vi delar som inte alls berörde 
undersökningens syfte. Vi är medvetna om att risken finns att vi dokumenterat något som 
skulle kunna anses som känsligt av någon berörd part. Vi har därför tänkt på att hålla på 
tystnadsplikten och på att förvara materialet så att ingen utomstående kan ta del av det. 
 
Några viktiga aspekter som vi har medvetandegjort i vår uppsats var att under 
intervjuandet av barnen samt under analysen försöka skilja mellan genuina svar och 
fantasier samt svar som uppkommit på måfå för att barnen inte varit koncentrerade 
(Pramling, 1989). Vi har också försökt vara uppmärksamma på eventuella 
förväntanseffekter i våra resultat, dvs. att barnen svarat efter vad de tror att vi förväntat oss 
(Pramling, 1989). För att så långt som möjligt undvika ovan nämnda problem har vi gjort 
försiktiga tolkningar under intervjuerna samt under analysdelen. Det fanns tillfällen då det 
var lätt att se på barnens kroppsspråk och på deras ologiska och osammanhängande 
berättelser att de inte var koncentrerade och deras svar inte var genuina. De delar av 
barnens berättelser som vi var osäkra på om de var genuina eller inte uteslöt vi i studien. 
Naturligtvis kan vi ha förbisett flera tillfällen då detta varit fallet eftersom det vid 
barnintervjuer är väldigt svårt att skilja ut den ibland otydliga gräns som barn har mellan 
fantasi och verklighet. 
 
Vi bearbetade våra data med att genomföra en induktiv process som kallas kodning. Vi 
gick igenom det insamlade och nedskrivna materialet mening för mening för att finna 
koder och kategorier. Vi registrerade och tolkade meningen i det som sades och hur det 
sades. En fördel med att vi spelade in alla intervjuerna på band var att vi kunde lyssna 
igenom dem flera gånger samt att vi därigenom hade tillgång till barnens betoningar och 
röstlägen. Detta var ett bra komplement till transkriberingarna vid analysen. Vi tittade 
sedan på vilka mönster vi kunde finna i datan och beskrev dessa. Slutligen analyserades 
dessa beskrivningar och jämfördes med teorier, modeller och begrepp i litteraturen (Kvale, 
1997). Vi valde ut citat från den insamlade empirin som vi tyckte belyste våra kategorier 
på ett bra sätt. De citat som är återgivna i resultatdelen är exakt återgivna med undantag 
för avidentifiering, dvs. alla namn som nämns i texten är fingerade. 

 
 
 

 



Resultat och analys 

 
 
I följande kapitel presenteras resultatet av de bearbetade intervjuerna belysta med citat, 
följt av en diskussion knuten till den teoretiska referensramen. Resultatet och 
resultatdiskussionen följer rubrikindelning efter frågeställningarna. 

 
 
Femåringarnas uppfattningar av begreppet stress 

 
De fyra barn som själva definierade stress relaterade det till någon form av tidsbrist. 
Begreppsförklaringar som de använde sig av var att ha bråttom, att komma försent, att 
man är sen, och att man har många saker att göra.  
 
Som vi ser i citatet nedan är stress, för Calle, att man är sen. Det första han kom att tänka 
på när vi började prata om begreppet stress var dock hans stressboll, även om han senare 
berättade för oss att han aldrig använder den. 

 
Intervjuare: Vet du vad stress är för någonting? 
Calle: Jaa… att ehh… jag har en stressboll. 
Intervjuare: En stressboll? 
Calle: Ja, att man är sen. 
 
Barnens begreppsförklaringar av stress överensstämmer med Währborgs (2002) yttrande 
att barn ofta talar om stress som tidsbrist i olika former. Solin och Orlick (1998) pratar 
också om tidsbrist som en faktor som kan leda till att en stressreaktion sätts igång. När 
Währborg (2002) talar om den psykologiska aspekten rörande stress, dvs. hur den enskilda 
individen upplever det hon utsätts för samt hur hon hanterar det, tar han upp begreppet 
inkongruens. Han nämner att detta kan uppstå mellan att vilja och att inte kunna göra saker 
eller då man har en känsla av att inte hinna med (Währborg, 2002). Här ser vi en koppling 
till de definitioner som barnen angav vid våra samtal. En känsla att inte hinna med kan 
uppstå när man har bråttom, kommer försent, är sen eller när man har mycket att göra. 
 
Barnen som kunde förklara och hade en uppfattning om stress beskrev det som något 
dåligt. Det framkom att anledningen till att ett barn såg stress som något negativt var 
eftersom det innebär att man har mycket att göra. 
 
Intervjuare: Vad tycker du om stress? 
Erik: Inte nåt. 
Intervjuare: Är det bra eller är det dåligt? 
Erik: Dåligt. 
Intervjuare: Varför är det dåligt? 
Erik: Därför att man måste göra saker, saker, saker, saker. 
 
Genom att barnen pratade om stress som något dåligt kan vi dra slutsatsen att barnen 
pratade om negativ stress. Det kan vi härleda till den stress som Selye benämner ond, 
nämligen distress (i Währborg, 2002). Bronsberg (2000) menar att denna typ av stress 
handlar om att man känner tvång, olust och otillräcklighet något som vi menar att Eriks 
uttalande belyser. 

 



Femåringarnas erfarenheter av stress hemma och på fritiden 
 

 Upplevd stress. På frågan om barnen ansåg sig vara stressade hemma och på fritiden 
någon gång fick vi svar som ”ibland” och ”ganska ofta”. Vi märkte dock att barnen hade 
svårare att prata om detta när vi använde oss av ordet stress, som om det var för abstrakt 
för dem. Däremot hade de lättare att prata om stress då vi i varje intervju använde oss utav 
den mer konkreta definitionen av stress som barnet själv tidigare gett oss, något som 
Pelles citat nedan visar. Pelle har på en tidigare ställd fråga om vad stress är för honom 
sagt att det är att ha bråttom. Notera i citatet att han inte anser sig stressad hemma eller på 
fritiden men att han ganska ofta har bråttom hemma. Detta trots att han själv definierat 
stress som att ha bråttom. 
 

Intervjuare: Är du stressad hemma eller på fritiden någon gång? 
Pelle skakar nekande på huvudet. 
Intervjuare: Har du bråttom någon gång hemma? 
Pelle: Bråttom? 
Intervjuare: Ja, bråttom. 
Pelle: Mmm, ganska ofta. 
 

Zlotnik (1999) menar att alltfler barn i dagens samhälle är stressade. Peter Währborg 
påstår att vart femte barn i Sverige uppvisar stressbesvär (i Johnsson, 2002). Vi anar då att 
antalet barn som känner sig stressade men inte uppvisar symptom på det kan var ännu 
högre. Med anledning av detta tycker vi inte att vårt resultat att barnen sa sig uppleva 
stress hemma och på fritiden ibland eller ganska ofta är särskilt förvånande utan snarare en 
bekräftelse på detta. 
 

Det framkom genom intervjuerna att barnen när de känner sig stressade hemma och på 
fritiden pekar ut sig själva som katt B på skalan där A är jättestressad, B är lite stressad, C 
är väldigt lite stressad, D är lugn och E jättelugn och avslappnad. Barnen pekar alltså ut att 
de känner sig lite stressade vid dessa tillfällen. 
 

 Orsaker bakom upplevd stress. Att vara sen till dagis var en av de orsaker som 
framkom till den stress barnen sa sig uppleva. En annan stressande faktor var att ha 
bråttom till aktivitet. Pelle uppgav att när han har bråttom är det bland annat till bandyn 
och Calle uppgav att han ibland känner sig lite stressad när han ska till simskolan. 
 

Intervjuare: Vart har du bråttom då? 
Pelle: Lite olika grejer. Bandyn till exempel. 
 

Intervjuare: Är det när du gör något speciellt, som du känner så? 
Calle: Näe… paus… det är när vi behöver springa lite. 
Intervjuare: Springa? 
Calle: Mmm. 
Intervjuare: Hemma? 
Calle: Nej, till simskolan. 
 

Ytterligare stressorer som barnen angav bakom sin stress var att ha mycket att göra samt 
en oförmåga att leva upp till förväntningar när man ska prestera något. Det senare speglas 
i Cajsas citat på nästa sida, där hon berättar om vad hon upplever under gymnastiken, som 
är hennes fritidsaktivitet. 
 



Intervjuare: Känner du någon gång att du inte klarar av något som någon bett dig att 
göra? 
Cajsa: Det är några saker på gympan, man måste hjula, som jag tycker är svårt, som jag 
inte vill göra. 
Intervjuare: Du vill inte hjula? 
Cajsa: Näe, fast jag måste det. 
Intervjuare: Måste du det ändå? 
Cajsa: Försöka. 
Intervjuare: Vem säger det? 
Cajsa: Fröknarna. 
Intervjuare: Gör du det då? 
Cajsa: Ja, jag försöker. 
 
En sista stressorsak som kom fram under intervjuerna var en oro över saker man fantiserar 
om kan hända. 
 
Intervjuare: Är du orolig någon gång över någonting? 
Cajsa: Orolig att det ska börja brinna i vårat hus. 
(….). 
Intervjuare: Varför tror du att det ska göra det eller varför är du orolig för det? 
Cajsa: För att jag inte vill att mitt bästa gosedjur ska brinna upp. 
 
Här bör noteras att Cajsa inte visste vad stress var och har tagit del av våran definition som 
bestod av flera förklaringar. Därav berörde vi ämnena oförmåga att göra något som någon 
bett en om samt oro. Vi kom således in på flera ämnen än med de andra barnen, som själva 
definierade stress. Observera dock att även om det är våra definitioner så är det Cajsas 
upplevelser vi pratar om. Vi tror oss inte ha styrt hennes berättelser, däremot har vi 
förmodligen fått henne att tänka vidare om begreppet stress. 
 
Währborg (2002) talar om psykologiska stressorer, som innefattar emotionella och 
kognitiva orsaker, varav de kognitiva är de som beror på vår föreställningsvärld. Han talar 
i detta sammanhang om stressorer som upplevelse av tidspress eller känsla av vanmakt av 
att inte hinna med eller klara av något (Währborg, 2002). Detta speglar några av de 
stressorer som barnen nämnde som orsaker till den stress de sa sig uppleva, nämligen att 
vara sen, att ha bråttom, att ha mycket att göra samt oförmågan att leva upp till 
förväntningar. 
 
Cajsas berättelse om sin upplevda stressor att inte vilja hjula på gymnastiken, men som 
slutligen leder till att hon ändå försöker eftersom fröknarna kräver det av henne, kan även 
kopplas till Solin och Orlicks (1998) teori om att stress orsakas av att vi känner oss tyngda 
av andras krav och förväntningar. Bernstein et al. (2000) talar om stressande situationer i 
omgivningen som påverkar individen och tvingar den till anpassning, vilket också kan 
kopplas till Cajsas berättelse om gymnastiken. Även krav- och kontrollmodellen som 
förknippas med känslor av tvång och olust (Bronsberg, 2000) kan appliceras på Cajsas 
situation. Vi är medvetna om att krav- och kontrollmodellen är utformad för arbetslivet 
men vi ser, som tidigare nämnts, inget hinder i att använda den på barn eftersom barn 
såväl som vuxna kan uppleva höga krav och liten egenkontroll. Cajsa känner sig styrd utav 
fröknarnas krav och upplever därmed att hon inte har någon kontroll i form av att hon inte 
kan påverka situationen, eftersom de säger till henne att hon måste försöka hjula. 
 



Vi har i genomgången litteratur på flera olika håll funnit stöd för att det räcker med att 
barn förställer sig och fantiserar om saker som kan hända för att en stressreaktion ska sätta 
igång. Detta på grund av att vårt nervsystem har svårt att skilja på saker som händer i 
verkligheten och saker som man tänker om på ett verkligt sätt (Ellneby, 1999; Solin & 
Orlick, 1998; Währborg, 2002). Cajsas oro och föreställning om att deras hus ska brinna 
ner kan vara tillräckligt för att hon ska känna sig stressad av det även att det inte är en 
verklig händelse. Hennes största rädsla med detta är att hon ska förlora sitt gosedjur. Erik 
Erikson hävdar att stress hos barn till stor del beror på rädsla och att den rädslan kan bero 
på en fruktan att bli av med en kär ägodel (i Miller, 1982). Enligt Währborg (i Wallin, 
2001) är det traumatiskt för barn att förlora något som det håller kärt, t ex sitt 
älsklingsdjur. 
 

 Barnens upplevelse av föräldrarnas stress. När vi tog upp temat om föräldrars stress 
uppgav barnen att föräldrarna ibland är stressade. 
 

Intervjuare: Är din mamma eller pappa stressade någon gång? 
Erik: Näe, ibland, ibland är pappa stressad, ibland är mamma stressad. 
 

Det framkom att det är på morgonen föräldrarna stressar. Oftast är det när de ska till 
jobbet och ibland är det när barnen också ska lämnas på dagis. 
 

Lisa har tidigare i intervjun uppgett att mamma och pappa har bråttom ibland, främst 
pappa. I citatet nedan beskriver Lisa när hennes pappa har bråttom på morgonen. 

 

Intervjuare: Varför har pappa bråttom? 
Lisa: Han ska börja så tidigt. 
Intervjuare: På jobbet? 
Lisa: Jaa. 
Intervjuare: Ska han lämna dig först då? 
Lisa: Jaa. 
 

Barnen märker att föräldrarna är stressade genom deras handlingar. Detta då föräldrarna 
skyndar sig på, bland annat genom att de säger hej då lite snabbt när de ska till jobbet eller 
kör fort på väg till dagis, samt då föräldrarna skyndar på barnen. Det framkom även att 
barnen märker att föräldrarna är stressade genom att föräldrarna säger det. 
 

Pelle har berättat att mamma och pappa oftast har bråttom när de ska till jobbet. 
 

Intervjuare: Vad gör dom då? 
Pelle: Skyndar på. 
Intervjuare: Skyndar dom på dig också? 
Pelle: Inte om jag inte ska med, inte om jag inte ska med skyndar dom inte på mig. 
Intervjuare: Om du ska med då? 
Pelle: Då skyndar dom på mig. 
 

Cajsa sa att hon ibland märker när hennes pappa har bråttom till jobbet. 
 

Intervjuare: Hur märker du det? 
Cajsa: När han säger hej då när vi kollar på barnprogram, när han bara säger hej då lite 
snabbt, då märker jag det. 
 



Calle uppgav att han tycker att vuxna stressar mer än barn och att han tror att det beror på 
att de sover så mycket. Om sin pappa säger han så här: 
 

Calle: (…) Han måste gå upp jättetidigt. Han är jättemycket stressad. 
(….). 
Intervjuare:  Hur märker du att han är stressad? 
Calle: Han säger det. 
 

Anna sa att hennes mamma och pappa ibland stressar för att de lämnar henne och hennes 
syskon försent på dagis och att de då kommer försent till jobbet. Hon märker detta genom 
att de säger till henne att de måste skynda sig. De säger också till henne att hon måste 
skynda sig. 
 

Intervjuare: Brukar dom säga det till dig? Att du måste skynda dig? 
Anna: Jaa. 
Intervjuare: Vad säger du tillbaka då? 
Anna: Inget. 
Intervjuare: Gör du det då? Skyndar du dig då? 
Anna: Jaa. 
 

Zlotnik (1999) säger att antalet stressade föräldrar och vuxna i det moderna samhället har 
ökat och att det är en faktor som utlöser stressymtom hos barn. Även om vi inte i 
ovanstående citat ser några tydliga stressymptom hos barnen kan vi på flera ställen se att 
föräldrarnas stress påverkar barnen. I Pelles, Cajsas och Annas citat ser vi tydligt att 
barnen får anpassa sig till föräldrarnas tillvaro. Detta stämmer överens med Ellnebys 
uttalande om att det är vi vuxna som främst bestämmer våra barns tillvaro vilket leder till 
att barnen ofta måste anpassa sig till olika situationer (Ellneby, 1999). Citaten visar även 
att Pelle och Anna skyndas på av sina föräldrar. Ellneby menar att många barn på 
morgonen möts av frasen: ”Skynda dig, annars kommer jag försent!” (i Lerner, 2000). 
Kanske är det även denna fras Pelle och Anna möts av när föräldrarna har bråttom på 
morgonen. Cajsa däremot får nöja sig med ett kort hej då av sin pappa när han är stressad 
och ska iväg på morgonen. Kanske är hon van vid att få några minuter med pappa innan 
han åker till jobbet. 
 
 Reaktion på upplevd stress. För att få fram barnens reaktioner på den stress de sa sig 
uppleva tog vi hjälp av en bild på en gubbe där vi bad dem rita in var stressen känns 
samtidigt som vi bad dem berätta om vad de ritade. De barn som inte ritade på gubben 
berättade att orsaken till detta var att de inte ville rita eller inte visste var i kroppen det 
känns när de är stressade. Därför kan vi inte uttala oss om ifall det är så att dessa barn inte 
upplever kroppsliga symtom på sin stress eller om de helt enkelt inte ville eller kunde 
förklara detta för oss. 
 
När vi visade Lisa bilden på gubben och frågade om hon kunde måla ut på kroppen var det 
känns när hon har bråttom eller när hennes mamma och pappa har bråttom målade hon det 
så som figur 4 på nästa sida visar. Lisa berättade för oss att det gör ont i hjärtat, att hjärtat 
slår fort på henne vid dessa tillfällen. Hon förklarade samtidigt som hon pekade på hjärtat 
hon ritat in på gubben: ”Det pumpar ut och in.” Lisa ritade dessutom ut på bilden att det 
känns i pannan och sa att det är innanför pannan, mer i huvudet, som det gör ont. På 
frågan vad hon gör när det känns så svarade hon att hon nästan kräks. 

 



 
 
Figur 4. Lisas bild av hur det känns i kroppen när hon eller när hennes mamma och pappa 
har bråttom. 

 
På en likadan gubbe ritade Cajsa in sin oro över att det ska börja brinna hemma och att 
hennes bästa gosedjur då ska brinna upp så som figur 5 visar. Cajsa sa att det känns i hela 
huvudet när hon tänker på detta. 
 

 
Figur 5. Cajsas bild av hur det känns i kroppen när hon är orolig över att det ska börja 
brinna hemma. 
 
Barnombudsmannen Lena Nyberg, har uppmärksammat att allt fler barn mår dåligt på 
grund av stress (Nyberg, 2004, 5 jan.). Währborg (i Wallin, 2001) menar att ont i magen 
och huvudvärk hör till de stressymtom hos barn som har fördubblats under 90-talet. Enligt 
en studie gjord 2001 på Astrid Lindgrens barnsjukhus, så har huvudvärk och magsmärtor 
ett starkt samband med psykosocial stress hos barn (Johnsson, 2001). Både Lisa och Cajsa 
talade om för oss och målade ut på gubben att de känner det i huvudet när de känner sig 
stressade. Lisa sa att det gör ont i huvudet och att hon också blir illamående och nästan 
kräks. Enligt Ellneby (1999) är ett av de vanligaste psykosomatiska symtom på stress hos 
barn kräkningar. Dessutom sa sig Lisa uppleva att hennes hjärta slår fortare när hon är 
stressad. Enligt oss är det också troligt att hennes andning ökar, även om hon själv inte 
nämnde något om detta, eftersom då blodet inte syresätts ordentligt vid stress leder det till 
ökad hjärtfrekvens och ökad andning. Solin och Orlick (1998) menar att när kroppen 
utsöndrar stresshormoner så slår hjärtat snabbare och andningen blir flämtande. Bernstein 
at al. (2000) säger att första steget i GAS, alarmreaktionen, innebär bland annat ökad puls, 



förhöjt blodtryck och ökad andning. Vi tror att det är här Lisa befinner sig när hon har 
bråttom eller när mamman och pappan har bråttom med tanke på de symtom hon säger sig 
uppvisa vid dessa tillfällen. 
 
 Hantering av upplevd stress. Barnen har olika sätt att hantera sin stress på beroende 
på situationen. I Cajsas citat om hjulning, under rubriken orsaker till stress, framgår att 
hon löser detta dilemma genom att försöka hjula. När hon däremot upplever oron över att 
hemmet ska brinna upp och hon ska förlora sitt älslingsdjur hanterar hon det genom att 
hon anstränger sig för att sluta fundera på det. 
 
Cajsa har tidigare sagt att det känns i huvudet när hon tänker på att det kan börja brinna 
hemma. 
 
Intervjuare: Vad gör du då när du känner så? 
Cajsa: Jag försöker sluta tänka på det. 
 
Ett annat sätt för barnen att hantera stress som framkom under intervjuerna var att man 
skyndar sig på då man har bråttom. 
 
Intervjuare: Vad gör du när du blir stressad? 
Calle: Försöker att skynda mig lite på. 
 
Vi ser i de fall där barnen skyndar sig på och försöker att göra saker trots en känsla av att 
de inte kan att de försöker undanröja stressorn genom att konfrontera den. Detta kallas för 
problemfokuserad coping (Bernstein et al., 2000; Maes & van Elderen, 2000; Währborg, 
2002). Selye talar om fyra olika former av stresshantering. Enligt honom skulle dessa 
situationer kategoriseras under att ta itu med stressfaktorn direkt (i Ellneby, 1999). 
 
Att man försöker anpassa sin känslomässiga inställning och lär sig att inte låta stressen ta 
överhand definieras däremot som emotionsmässig coping. Hit hör bland annat distansering 
och undvikande (Bernstein et al., 2000; Währborg, 2002; Solin & Orlick, 1998). När Cajsa 
oroar sig för att det ska börja brinna i hennes hus undviker hon den stressande faktorn 
genom att försöka att sluta att tänka på den. 
 

 
Femåringarnas erfarenheter av stress på förskolan 
 
 Upplevd stress och orsaker bakom upplevd stress. På frågan om barnen ansåg sig 
vara stressade på dagis någon gång fick vi svar som nej och ibland. De som ibland angav 
att de upplever stress på dagis gör det bland annat i samband med att de enskilt leker eller 
ritar. 
 
Intervjuare: Har du bråttom på dagis någon gång? 
Lisa: Näe, ibland så. 
Intervjuare: Ibland? 
Lisa: Ibland så. 
Intervjuare: När har du bråttom på dagis? 
Lisa: Till exempel idag. 
Intervjuare: Vad var det då? 
Lisa: Jag skulle rita så snabbt. 



Andra tillfällen som barnen ibland sa sig uppleva stress på dagis är då de leker 
tillsammans med andra barn. 
 
Cajsa berättar i citatet nedan att hon ibland spelar rollen som storasyster när hon leker 
tillsammans med andra barn på dagis. 
 
Intervjuare: Är du stressad på dagis någon gång? 
Cajsa: Näe, bara i lekarna. 
Intervjuare: Vad blir du stressad av då? 
Cajsa: När jag är storasyster och måste gå till skolan. Ibland när jag är storasyster så 
stressar jag när jag måste gå till skolan. 
Intervjuare: Spelar du det eller känner du att du är stressad? 
Cajsa: Jag känner att jag är stressad. 
 
Ovannämnda citat handlar om aktiviteter på dagis och som vi, oavsett om barnen leker 
ensamma eller tillsammans med andra barn, anser vara roliga för barnen. Trots det sa 
barnen sig uppleva stress vid dessa tillfällen. Ellneby (1999) talar om detta när hon säger 
att även positiva händelser kan ge upphov till stress hos barn. 
 
Lisa sa sig ha bråttom när hon ritar. På vår fråga varför hon känner så fick vi inget svar 
från henne. Erik Erikson hävdar att stress hos barn till stor del beror på rädsla. En av de 
grundläggande orsakerna till rädsla som han nämner är rädsla för att bli avbruten i en 
viktig sysselsättning (i Miller, 1982). Även Währborg (2002) menar att en orsak till stress, 
som han definierar som kognitiv, kan vara upplevelse av tidspress eller inkongruens 
mellan att vilja och känslan av att inte hinna med. Kan det vara detta som gör att barnen 
upplever stress? Kanske är det som de sysslar med vid dessa tillfällen viktigt för dem och 
kanske känner de sig stressade på grund av att de vill hinna klart med detta innan de blir 
avbrutna av någon eller något. Dagiset har många fasta tider, kanske är det snart dags att 
gå ut och leka, att ha fruktstund eller att gå hem för dagen. 
 
Cajsa sa sig bli stressad när hon tillsammans med andra barn leker att hon ska till skolan. 
Flera av de teoretiker vi använt oss utav tar upp att det inte behöver vara faktiska 
händelser som barn blir stressade av utan att det även kan vara saker de förställer sig 
eftersom vårt nervsystem har svårt att skilja på saker som händer i verkligheten och saker 
som man tänker om på ett verkligt sätt (Ellneby, 1999; Solin & Orlick, 1998; Währborg, 
2002). Det kan vara så att Cajsa lever sig in i sin rollfigur så mycket att hon faktiskt 
känner stressen, som storasystern hon spelar, känner över att vara sen till skolan. När 
Cajsa är mitt uppe i leken kanske hon får svårt att skilja mellan vad som är verklighet och 
vad som faktiskt bara är lek. 
 
 Barnens upplevelse av förskolelärarnas stress. Barnen tyckte sig inte märka om 
förskolelärarna var stressade. 
 

Intervjuare: Märker du att dina dagisfröknar är stressade någon gång? 
Cajsa: Näe, märker jag inte. 
Intervjuare: Har dom bråttom någon gång? 
Cajsa: Skakar på huvudet. 
 

Erik sa sig dock märka att dagisfröknarna har bråttom ibland när telefonen ringer (se citat 
nästa sida). Här funderar vi emellertid på om det handlar om att fröknarna upplever sig 
vara stressade eller om Erik tolkar det så när han ser dom ha bråttom till telefonen. 



Intervjuare: Märker du att dina dagisfröknar har mycket att göra eller bråttom ibland? 
Erik: Ja. 
Intervjuare: Hur märker du det? 
Erik: Ehh, dom har bråttom att svara i telefonen och det. 
 
Att barnen inte märker om förskolelärarna är stressade tror vi kan bero på olika faktorer. 
Det kan vara så att förskolelärarna inte är stressade men det kan också vara så att de är 
skickliga på att dölja det. En tredje faktor kan vara att de är stressade men att barnen inte 
upplever det som stress. Då vi fick svar som att barnen inte ser eller inte märker om 
fröknarna är stressade undrade vi om frågan: Märker du om dina förskolelärare är 
stressade någon gång? bättre kunde formulerats som: Märker du om dina förskolelärare är 
stressade på dagis någon gång? Kanske tolkade barnen denna fråga som att vi menade om 
fröknarna var stressade även utanför dagis, något som barnen faktiskt inte kan se eller 
märka. 
 
 Reaktion på och hantering av upplevd stress. Barnen som angav att de var stressade 
på dagis ibland tyckte inte att det kändes någonstans i kroppen och att de mådde bra vid 
dessa tillfällen. 
 
 
Sammanfattning av resultat och analys 

 
När det gäller femåringarnas uppfattningar av begreppet stress visade det sig att de barn 
som själva kunde definiera stress relaterade det till någon form av tidsbrist, vilket 
överensstämmer med Währborgs (2002) yttrande om att stress, av barn, framför allt 
kopplas till en upplevelse av att tiden inte räcker till. 
 
Genom att barnen pratade om stress som något dåligt kan vi dra slutsatsen att barnen 
pratade om negativ stress, den enligt Selye så kallade distressen (i Währborg, 2002). En 
anledning som framkom till varför stress var något dåligt för barnen var för att stress 
innebär att man har mycket att göra. Bronsberg (2000) menar att denna onda typ av stress 
handlar om att man känner tvång, olust och otillräcklighet. 
 
Intervjuerna visade att barnen ibland eller ganska ofta upplever stress hemma och på 
fritiden och att de vid dessa tillfällen känner sig lite stressade på kattskalan. 
Barnpsykiatrikern och överläkaren Gideon Zlotnik (1999), barnombudsmannen Lena 
Nyberg (2004, 5 jan.) samt stressforskaren Peter Währborg (2002) menar alla att stress 
bland barn i Sverige har ökat på senare år. 
 
Något som också kom fram genom intervjuerna var att barnen hade betydligt lättare att 
prata om stress i mer konkreta termer som t ex ”att ha bråttom”. 
 
Ett flertal orsaker framkom till den stress barnen sa sig uppleva hemma och på fritiden. 
Dessa var att vara sen till dagis, att ha bråttom till aktivitet, att ha mycket att göra, en 
oförmåga att leva upp till förväntningar när man ska prestera något samt oro över saker 
man fantiserar om kan hända. Här ser vi återigen att tidsbristen har en stor roll i barnens 
uppfattningar och upplevelse av stress, vilket Währborg (2002) framhåller. Han talar även 
i detta sammanhang om känslan att inte klara av något som en stressfaktor hos barn. Krav, 
förväntningar och en upplevelse av låg egenkontroll är enligt Bronsberg (2002) andra 
faktorer som tillsammans kan vara stressande. Vi har också i vår teori belägg för att det 



räcker med att barn förställer sig och fantiserar om saker som kan hända för att en 
stressreaktion ska sätta igång eftersom vårt nervsystem har svårt att skilja på saker som 
händer i verkligheten och saker som man tänker om på ett verkligt sätt (Ellneby, 1999; 
Solin & Orlick, 1998; Währborg, 2002). 
 
Intervjuerna visade att barnen ibland eller inte alls upplever stress på förskolan. De som 
ibland angav att de upplever stress på dagis gjorde det i samband med att de enskilt lekte 
eller ritade eller då de lekte tillsammans med andra barn. Varför de upplevde stress i 
samband med dessa aktiviteter fick vi inget svar på. Kanske kan det vara så att barnen 
känner sig stressade på grund av att de vill hinna klart med det de är sysselsatta med innan 
de blir avbrutna av någon eller något. En av de största orsakerna till stress hos barn menar 
Erik Eriksson är rädsla, framför allt en rädsla att bli avbruten i en viktig sysselsättning (i 
Miller, 1982). Även här ser vi att det kanske kan röra sig om tidspress som barnen 
upplever. 

 
Den beskrivning barnen gav på sin upplevelse av föräldrarnas stress var att föräldrarna 
ibland är stressade och att det är på morgonen, oftast är det när de ska till jobbet och 
ibland när barnen också ska lämnas på dagis. Barnen märker att föräldrarna är stressade 
genom deras handlingar, t ex då föräldrarna skyndar sig på, då föräldrarna skyndar på 
barnen eller då föräldrarna säger till barnen att de är stressade. Genom barnens berättelser 
kan vi dra slutsatsen att föräldrarnas stress påverkar barnen, att barnen i vissa fall måste 
anpassa sig till de stressituationer föräldrarna skapar. Detta stämmer överens med det 
Ellneby säger om att det är vuxna som främst bestämmer barns tillvaro vilket leder till att 
barnen ofta måste anpassa sig till olika situationer (Ellneby, 1999). Vad vi däremot inte 
kan uttala oss om utifrån vår insamlade empiri är om föräldrarnas stress leder till att 
barnen blir stressade. Barnen tyckte sig inte märka om förskolelärarna var stressade, om 
detta beror på att de verkligen inte är stressade eller på att de är skickliga att dölja sin 
stress alternativt att barnen inte upplever deras stress som stress kan vi inte uttala oss om. 

 
De reaktioner som framkom på barnens upplevda stress hemma och på fritiden var 
illamående, ont i hjärta, ökad puls och att det känns i huvudet. Huvudvärk har enligt en 
studie gjord 2001 på Astrid Lindgrens barnsjukhus, ett starkt samband med psykosocial 
stress hos barn (Johnsson, 2001). Enligt Ellneby (1999) är ett av de vanligaste 
psykosomatiska symtom på stress hos barn kräkningar. Solin och Orlick (1998) menar 
dessutom att när kroppen utsöndrar stresshormoner så slår hjärtat snabbare. Barnen som 
angav att de var stressade på dagis ibland tyckte inte att det kändes någonstans i kroppen 
och att de mådde bra vid dessa tillfällen. 

 
Sätt för barnen att hantera stress som framkom under intervjuerna var, beroende på 
situationen, att man skyndar sig på, att man försöker att göra saker trots en känsla av att 
man inte kan eller genom att man slutar att tänka på stressorn. Vi ser genom detta att 
barnen löser situationerna genom det som Bernstein et al. (2000), Maes & van Elderen 
(2000) samt Währborg (2002) kallar för problemfokuserad coping, nämligen att barnen 
försöker undanröja stressorn genom att konfrontera den. De använder sig också utav 
emotionsmässig coping genom distansering och undvikande av stressorn (Bernstein et al., 
2000; Solin & Orlick, 1998; Währborg, 2002). 
 
 
 

 



Metoddiskussion 

 
 
Denna uppsats har en kvalitativ ansats vilket innebär att avsikten med studien inte varit att 
generalisera. Syftet har varit att förstå och beskriva barns individuella uppfattningar och 
upplevelser av stress. Vi kan med andra ord inte se de resultat som vi kommit fram till 
som absolut sanning gällande alla femåringar i Sverige, en större undersökning skulle 
kunna visa andra förhållanden. 

 
Faktorer som kan ha påverkat resultatet, men som vi anser att vi inte kunnat förhindra är 
att de som valde att inte låta sina barn ingå i studien kan vara föräldrar till barn med en 
stressad livssituation. Kan det vara så att dessa föräldrar är medvetna om att deras hektiska 
livsstil går ut över deras barn och därför valt att avstå från att låta sina barn bli 
intervjuade? Något vi inte heller med säkerhet kan veta är om de barn som deltog i studien 
själva gav sitt samtycke till detta utan att känna sig tvingade. Det kan vara så att 
föräldrarna pressade barnen för att de ville att barnen skulle vara med i undersökningen. 
Det är även möjligt att barnen känt grupptryck då de sett andra barn bli intervjuade och 
med anledning av detta själva ställt upp. 

 
Vi funderade på om definition av stress som gavs till de barn som inte visste vad stress var 
kan ha påverkat vårt resultat. Vi övervägde att på grund av detta räkna dessa barn som 
bortfall i studien men valde att inte göra det eftersom vi tror att deras erfarenheter är det 
samma oavsett om de kunde definiera begreppet stress eller inte. När vi använde oss av 
dessa olika förklaringar fick vi utförligare svar från barnen. Nu i efterhand anser vi att vi 
borde ha gett vår definition till samtliga barn. Vi var inriktade på barnens uppfattning och 
definition av stress men samtidigt på deras upplevelse och där kunde vår definition varit 
bra att använda även på dem som visste vad stress var då den kunde ha fått dem att tänka i 
vidare banor. 
 
Bilderna som vi under intervjuerna använde som illustrationer för att få barnen att prata 
om och koppla begreppet stress till sina egna erfarenheter, visade sig vara givande. Vi 
märkte att vi genom att ta fram dessa vid olika tillfällen under intervjuerna fångade 
barnens intresse ytterligare. Vi tror även att dessa bidrog till att samtalen med barnen flöt 
på bättre och att vi genom dessa fick utförligare svar från barnen. 

 
En eventuell felkälla som vi i efterhand anser oss kunnat undvika är att föräldrar eller 
förskolelärare kan ha förklarat stress för barnen i samband med studien, innan 
intervjuernas genomförande. Om så varit fallet kan barnens uppfattningar kring begreppet 
stress ha varit påverkade av detta. Vi anser att det ideala hade varit om vi påpekat detta för 
föräldrar och förskolelärare i undersökningens begynnelse. Vi skrev dock i föräldrabrevet 
att det var barnens uppfattningar vi ville undersöka och vi hoppas därför att stress inte 
diskuterats med barnen innan intervjuerna. 
 
Ytterligare en faktor som vi kunnat förhindra, genom att se över rummet där intervjuerna 
genomfördes bättre, var att det inte i närheten skulle finnas något barnen kunde plocka och 
leka med. Vi fick erfara att till och med ett löst elementvrede kunde ta ett barns 
koncentration från intervjun och dessutom föra oväsen så att delar av bandinspelningen 
var svår att transkribera. 
 



Något som vi under intervjuerna märkte var att barnen hade lättare att prata om stress i 
mer konkreta former som t ex ”att ha bråttom” eller ”att ha mycket att göra”. När vi ställde 
frågor som: -Är du stressad någon gång? och Har du bråttom någon gång? fick vi nej som 
svar på den första frågan och ja på den andra utav ett och samma barn som själv tidigare 
gett stress definitionen att ha bråttom. Här märkte vi tydligt hur frågornas utformning 
påverkade barnen. Kanske hade vi kunnat förhindra detta på något sätt? 
 
Vi har inte kunnat be barnen läsa våra utskrifter för att låta dem kontrollera att vi har hört 
rätt och tolkat deras kroppsspråk rätt då barnen bara är fem år. Något som är svårt då man 
intervjuar barn är att veta om man förstått barnen rätt. Det kan vara så att vi som vuxna har 
en annan föreställningsvärld än vad barnen har och att vi på grund av detta går miste om 
barnens tankar och uppfattningar om omvärlden (Skantze, 1989). Vad betyder det t ex när 
ett barn säger att det är stressat? Har det samma betydelse som när en vuxen säger det? För 
att minimera risken för missförstånd och för att förtydliga sådant vi var oklara på ställde vi 
följdfrågor vid intervjutillfällena. 
 
Ytterligare ett problem med att intervjua barn är att även om man förstår barnen rätt kan 
det vara så att barnens svar inte är tillförlitliga. Kan man lita på att det barnet säger 
stämmer med verkligheten? Det kan vara så att ett barn använder ordet stress, utan att 
egentligen förstå dess betydelse, för att det hört vuxna använda ordet. 
 
Trots att vi försökte att utforma intervjuerna så att vi inte skulle påverka och styra barnen 
så har intervjusituationerna varit interaktioner mellan oss och barnen vilket innebär att vi 
gemensamt har kommit fram till resultatet. Vi som intervjuar och de som intervjuas 
reagerar på och påverkar varandra ömsesidigt. Kvale (1997) kallar detta för 
hantverksskicklighet och menar med det att de som intervjuar också sätter sin prägel på 
intervjun. På grund av detta kan aldrig en studie garanteras att vara helt replikerbar även 
om man använder exakt samma metod och samma intervjuguide (Kvale, 1997). Vi anser 
dock att man vid bedömning av vår studie samt andra kvalitativa studiers tillförlitlighet 
bör se till sammanhanget och varje intervjutillfälle. 
 
 

 
Slutsats 

 

 

Vårt syfte med denna studie var att utifrån ett barnperspektiv undersöka stress. Vi ville ta 
del av ett antal barns uppfattningar av fenomenet stress samt hur deras upplevelse av stress 
hemma, på fritiden och på förskolan ser ut. Vi hoppades med denna studie få en djupare 
förståelse för dessa barns livsvärld kring stress utifrån deras egna beskrivningar. 
 
I likhet med Währborg (2002) fann vi att barnen relaterar stress till någon form av 
tidsbrist. De förknippar även begreppet med något dåligt vilket vi kunde härleda till att de 
talar om det Selye (i Währborg, 2002) benämner distress, dvs. negativ stress. Vi fann även 
att barnen upplever sig beröras av stress både hemma, på fritiden och på förskolan. 
Orsaker som barnen upplever ligger bakom deras stress hemma och på fritiden är att vara 
sen till dagis, att ha bråttom till aktivitet, att ha mycket att göra, en oförmåga att leva upp 
till förväntningar samt oro. I förskolan är det främst vissa leksituationer som barnen 
uppgav som källa till sin stress. Vi har också i denna studie kommit fram till att fantasier 



kan sätta igång stressreaktioner hos barn, något som Ellneby (1999), Solin och Orlick 
(1998) och Währborg (2002) framhåller. 
 
Barnen upplever att föräldrarna ibland stressar och att det då är på morgonen. Vi kan 
tydligt se hur föräldrarnas stress påverkar barnen vilket överensstämmer med Ellnebys 
uttalande om att det är vuxna som främst bestämmer barns tillvaro och att detta leder till 
att barnen ofta måste anpassa sig till olika situationer (Ellneby, 1999). Det framkom 
emellertid att barnen inte upplever att förskolelärarna stressar. 
 
Konsekvenser till följd av stresspåverkan som barnen sa sig uppleva hemma och på 
fritiden är illamående, ont i hjärtat, ökad puls och att det känns i huvudet. I samband med 
stresspåverkan på dagis anser de sig inte uppleva några konsekvenser. Barnen hanterar sin 
stress hemma och på fritiden genom att de skyndar sig på, de försöker göra saker trots en 
känsla av att de inte kan eller genom att de försöker sluta tänka på stressorn. Genom detta 
ser vi att barnen använder sig av både problemfokuserad och emotionsfokuserad coping 
(Bernstein et al., 2000; Solin & Orlick, 1998; Währborg, 2002). 
 

Vi vill en än gång påpeka att problem med barnintervjuer är skilja mellan om barns svar är 
genuina eller fantasier samt om vissa svar uppkommer på måfå för att barnen inte är 
koncentrerade. Det är svårt att veta om och hur barnen påverkas av oss som intervjuare 
samt att avgöra hur pass tillförlitliga deras svar är. Med detta i åtanke måste barnintervjuer 
tolkas med försiktighet, vilket vi anser oss ha gjort. 
 

Vi hoppas med denna studie att vi kan bidra till att barnens situation rörande stress 
uppmärksammas mer, framför allt av föräldrar. Vår förhoppning är även att studien ska 
skapa tankar och diskussion kring barn och stress samt åtgärder för att motverka och 
förebygga stress bland barn. Vi anser att det är viktigt att vuxna är lyhörda för vad barn 
kan och vill och att de inte tar ifrån barnen den kontroll de har över sina liv. Vi håller med 
Lennart Levi, professor i psykosocial miljömedicin, när han uppmanar att samhället bör 
inrättas efter barnens behov och skapa skor som passar barnfötter, istället för att anpassa 
barnens fötter efter skorna (Zlotnik, 1999). Barn är individer med olika behov och 
förmåga. Selye sätter fingret på det med sitt uttalande: ”Föräldrar kommer att utsätta sina 
barn för betydligt mindre stress så snart de inser att de inte är kapplöpningshästar 
allesammans, en del är sköldpaddor!” (i Ellneby, 1998, s.15). 
 
 
Förslag på fortsatt forskning 
 

Under arbetets gång kom vi på flera tänkvärda aspekter runt stresspåverkan som vore 
intressanta att fördjupa sig i. Bland annat funderade vi kring om och hur klasskillnader och 
könsskillnader spelar in på barnens upplevelse av stress. Man skulle kunna göra en 
kvantitativ undersökning om sambandet mellan klass- respektive könsskillnader och 
stress. Dessutom skulle det vara spännande att se vilket inflytande media har vad gäller 
barns upplevda stress. 
 

Något vi kände när vi analyserade materialet var att vi gärna skulle intervjua 
förskolepersonal om de upplever stress. Det kom fram i vår undersökning att barnen inte 
märkte om förskolelärarna stressade. Vi skulle gärna vilja spinna vidare på frågan vi ställt 
tidigare, i resultat och analys, om orsaken är att de inte stressar, om fallet är så att de 
stressar men är skickliga på att dölja det för barnen eller om det beror på att barnen inte 
upplever deras stress som stress. Hur ser förskolelärarnas situation ut egentligen? 



 

Ett annat intressant ämne att forska vidare kring skulle kunna vara att undersöka hur man 
kan förebygga barns stress och om något görs av staten, förskola, föräldrar etc. för att göra 
just detta. I samband med detta skulle man dessutom kunna undersöka vilka former av 
åtgärder som man kan sätta in när stressen redan är ett faktum. Vi har bland annat läst i 
Solin och Orlick (1998) att massage har en lugnande effekt. Detta skulle vara intressant att 
göra ett experiment om, med exempelvis en försöksgrupp som får massage en eller två 
gånger om dagen och en kontrollgrupp som inte får det. 
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