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Abstrakt 
”We feel that we cannot guarantee the safety of the children in preschool anymore” 

A qualitative study on preschool teachers' stories from Förskoleupproret about why 

certain areas are considered more stressful than others at preschool 
 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares stress. Detta gjordes genom 

att analysera förskollärares berättelser från Förskoleupproret #pressatläge om hur 

förskollärares upplevda stress påverkar deras hälsa och den pedagogiska verksamheten. 

För att uppnå studiens syfte användes följande frågeställningar: Vilka sammanhang i 

arbetet anger förskollärare som stressande? Hur påverkar förskollärares upplevda stress 

deras arbete i förskolans verksamhet? På vilka sätt är förskollärares stress relaterat till 

individ, organisation och samhälle? Som metod användes en kvalitativ metod där 

dokument som finns tillgängliga på internet analyserades. Det benämns som 

dokumentär forskning enligt Denscombe (2018). Dessa dokument var berättelserna från 

Förskoleupproret som bland annat var skrivna av förskollärare. Berättelserna från 

Förskoleupproret analyserades i förhållande till Hudson och Meyers (2011) utvidgade 

didaktiska triangeln samt Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori med 

nivåerna mikro, meso, exo och makro. Genom teorierna gick det att på så sätt få en 

förståelse för hur de olika nivåerna påverkar förskollärares upplevda stress. Resultatet 

visade att förskollärare känner sig stressade på grund av flera olika situationer och 

faktorer som rör förskolan. Enligt förskollärare från Förskoleupproret var de mest 

avgörande stressfaktorerna i förskolan stora barngrupper, låg personaltäthet, brist på 

vikarie/vikariestopp, mycket extra arbete och ingen eller begränsad pedagogisk 

verksamhet. Resultatet visade även att förskollärare upplevde morgonen samt 

eftermiddagen som mest stressande under sin arbetsdag på grund av underbemanning. 

Dessa stressfaktorer bidrog till att förskollärares hälsa påverkades negativt med bland 

annat många sjukskrivningar, dåligt samvete på grund av att de inte räcker till, 

sömnproblem, tinnitus och en känsla av orklöshet.  
 

 

Nyckelord 
stress, förskollärare, #pressatläge, förskoleupproret, utvecklingsekologisk teori, den 

utvidgade didaktiska triangeln  

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Tor Ahlbäck som har följt vår resa från start 

och givit oss kloka ord och bra vägledning. Ett extra stort tack vill vi även rikta till er 

förskollärare som delade era berättelser via Förskoleupproret #pressatläge och till er 

ansvariga för Förskoleupproret som har sammanställt berättelserna. Utan berättelserna 

hade det aldrig varit möjligt att genomföra denna studie. Slutligen vill vi tacka oss 

själva för gott samarbete och för att vi hållt humöret uppe även vid motgångar.  
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1 Inledning 
2017 startades ett uppror som de ansvariga för upproret benämnde som 

Förskoleupproret (2018a) med hashtagen #pressatläge. Syftet var att tydliggöra att 

förskolechefer, förskollärare och barnskötare inte längre kan uppehålla en god kvalité i 

förskolan. I samband med upproret var det totalt över 22 000 personer som skrev under 

Förskoleupproret och 1500 personer som delade med sig av sina berättelser (ibid.). En 

av berättelserna är följande:  
  

Jag älskar att jobba inom förskolan och möta barnen varje dag. Även om det ibland 

är påfrestande så får man så mycket glädje av barnen. MEN... Jag kommer hem helt 

slut varje dag, jag har huvudvärk, utmattad och man har alltid jobbet i baktanken. 

(Förskoleupproret 2018b s. 77) 

 

Ovanstående citat handlar likt många andra delade berättelser om hur förskoleyrket har 

många glädjemoment men att förskollärare har sin hälsa som insats för att uppfylla det 

uppdrag som finns inom förskolan. Jaara Åstrand (2018) skriver att det finns en obalans 

på förskolor där uppdrag, resurser, antal barnskötare och förskollärare, antal barn och 

det pedagogiska uppdraget inte går ihop. Berättelserna tydliggör även bristen på 

planeringstid, lokalytor, kollegor, kreativa utemiljöer samt pengar. Jaara Åstrand (ibid.) 

lyfter fram i samband med Förskoleupproret att förskolepedagoger är i toppen för de 

yrken som är bristfälliga samtidigt som det inte sker tillräckligt med lärarsatsningar 

inom förskolan. Det är alldeles för många som säger upp sig eller sjukskriver sig från 

förskolläraryrket eftersom yrket tär på personalens egen hälsa (ibid.). 
 

Statistik som framtagits av Försäkringskassan (Magnusson 2016) visar att stress är en 

återkommande faktor till att människor sjukskriver sig i dagens samhälle. Inom 

kvinnodominerade yrken där sociala relationer är i fokus har det visat sig att stressen är 

extra påtaglig. Kvinnor har högst andel sjukskrivningar på grund av stress men män 

som arbetar inom kvinnodominerade yrken löper också större risk att insjukna på grund 

av stress i jämförelse med mansdominerade yrken. Förskollärare är ett av de 

kvinnodominerade yrken som finns och enligt statistik blev 14 procent sjukskrivna av 

stress år 2010. Statistiken visar dock att sjukfall på grund av stress har ökat frekvent hos 

förskollärare och år 2014 blev 27 procent sjukskrivna på grund av stress av 1000 

förskollärare (Magnusson 2016).  
 

Under vår förskollärarutbildning på Linnéuniversitetet finns det en Guide för 

handledning och bedömning (Linnéuniversitetet 2015) som används under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Under den sista verksamhetsförlagda utbildningen 

finns ett mål som är att visa en medvetenhet om hur lärararbetet blir hållbart. Hållbart 

lärararbete handlar om att exempelvis inte ta med sig för mycket arbete hem och att inte 

älta arbetet. Det innebär med andra ord att hitta strategier som gör att förskollärarna blir 

hållbara i yrket. Utifrån berättelserna som lästs under Förskoleupproret (2018b) 

framkommer det att många förskollärare inte förhåller sig hållbart till läraryrket och vi 

vill därmed bidra med fördjupad kunskap om varför vissa moment i förskolan upplevs 

som mer stressande än andra.  
 

Vi har fått en bekräftelse via mail från de som är ansvariga för Förskoleupproret att 

ingen tidigare har gjort en analys av de offentliga berättelserna som finns under #pressat 

läge. Studien kommer därför bidra med ökad kunskap kring vad det är som bidrar till att 

förskollärare upplever stress i sitt yrke utifrån en analys av berättelserna från 

#pressatläge.  
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1.1 Vad gör stress med kroppen och hur uppstår stress? 
Studien fokuserar på stress och därmed kommer en förförståelse kring vad stress gör 

med kroppen och hur stress uppstår att redogöras. Först och främst kan stress enligt 

Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) visa sig genom ångest och oro vilket benämns 

som en psykisk och fysisk påfrestning för kroppen. Stress är ursprungligen kroppens 

reaktion på att den är i fara och hur personer reagerar på stress är individuellt. Stress kan 

upplevas som både något positivt men även som något negativt. Vidare menar 

Aronsson, et al. (ibid.) att det är beroende på hur personen hanterar både reaktionen 

samt följderna av stressen som kommer avgöra hur stressen utspelar sig. Några 

symptom på stress är bland annat att kroppen skickar ut stresshormoner som leder till att 

kroppen reagerar instinktivt för att klara av den stressade situationen. Dessa 

stresshormoner leder bland annat till att hjärtat slår snabbare, blodflödet, andningen och 

pulsen ökar samt att den stressade personen känner sig piggare och mer koncentrerad 

(ibid.).  
 

Aronsson, et al. (ibid.) förklarar att stress kan uppstå om en person exempelvis behöver 

förbereda sig kognitivt inför ett arbete. Stress kan även uppkomma hos personer som 

känner att de behöver ta med sig ett oavslutat arbete hem eftersom de inte hann avsluta 

arbetet innan arbetstimmarna tog slut. I de yrken där personalen arbetar i möten med 

människor är det vanligt förekommande att det uppstår känslor som otillräcklighet och 

vanmakt. Aronsson, et al. (ibid.) menar vidare att dessa känslor kan uppstå eftersom det 

i många fall inte finns tillräckligt med resurser och stöd för att hitta en snabb lösning på 

de problem som kan förekomma inom yrket. Stress kan uppstå i flera olika situationer, 

oavsett om de är livsavgörande eller inte. Det kan vara allt från att personen behöver ta 

sig ut från en rasande byggnad, rädda en person som håller på att bli påkörd eller för att 

ta sig an en arbetsuppgift som kräver full koncentration. Oavsett vad det är för 

stressande situation som uppstår utlöses samma reaktioner i kroppen. Det är däremot 

viktigt att personer som känner sig stressade avsätter tid för återhämtning. Utan 

återhämtning kan stressen riskera att bli ohälsosam på lång sikt. Forskning visar 

nämligen att personer som inte återhämtar sig ordentligt löper en risk att påverkas 

negativt både fysisk samt psykiskt (ibid.).  

 

1.2 Förskollärares arbetsuppgifter 
Syftet med förskolan enligt Skollagen (Werner 2016) är att stimulera barns lärande och 

utveckling. Förskolan ska även utgå från en helhetssyn på barnet när det gäller barnets 

behov samt att verksamheten ska utformas på så sätt så att omsorg, lärande och 

utveckling bildar en helhet. I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) finns det 

framskrivna mål som förskolan ska sträva efter och vad förskollärares uppdrag innebär. 

Målen i läroplanen handlar om normer och värden, barns inflytande, utveckling och 

lärande, samverkan mellan förskola och hem, samverkan och övergång samt 

uppföljning, utvärdering och utveckling. För att det ska vara tydligt kring vilket 

ansvarsområde förskollärare, arbetslaget och chefer har inom verksamheten finns även 

detta tydligt framskrivet i läroplanen (ibid.). 

 

Att arbeta som förskollärare innefattar många sociala möten, både med barn, 

vårdnadshavare och kollegor. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) anser att det är av 

stor vikt att förskolepersonalen lägger mycket tid på att skapa goda relationer med de 

ovanstående parterna men det är även viktigt att lära känna sig själv. Eftersom arbetet 

sker i möten med andra är det även viktigt att kunna skilja på att vara privat och 

professionell. Det är en hårfin gräns som förskollärare behöver ta hänsyn till. Som 

förskollärare är det enligt Pramling Samuelsson och Williams (2015) viktigt att det 
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finns en god kännedom om barn då de är huvudpersonerna inom förskolans kontext. Det 

är även av vikt att inneha kunskaper om de lärandeprocesser som uppstår i 

verksamheten samt hur dialogen ska ske för att skapa bästa möjliga lärtillfällen för 

barnen. Det lärande som sker i förskolan ska även ske i enlighet med förskolans 

läroplan som förskollärare ska ha en god kunskap om (ibid.). 
 

Att vara flexibel, ha planering och organisationsförmåga är enligt Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) viktigt då förskollärare behöver planera sin verksamhet 

tillsammans med sitt arbetslag. Att förbereda föräldramöten och hålla i 

utvecklingssamtal är också en viktig del. I en förskollärares schema ska det alltså finnas 

tid för att arbeta pedagogiskt i barngruppen, planera sin verksamhet, få 

kompetensutveckling samt tid att utveckla verksamheten. Ledarskap är även ett viktigt 

ord inom förskolans kontext då arbetet med barn förutsätter att du innehar 

ledaregenskaper. Som förskollärare behövs en kunskap kring att leda samt organisera 

verksamheten så att den pedagogiska verksamheten präglas av trygghet för barnen och 

som samtidigt stimulerar deras lärande. En kunskap om olikheter hos barnen är viktigt 

för att kunna ge alla barn möjlighet att utvecklas och lära utifrån deras behov. Att ha ett 

förhållningssätt som präglas av respekt, ömsesidighet och ett förtroende för barnen är 

betydelsefullt (ibid.). 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares stress genom att 

analysera förskollärares berättelser som samlats in av Förskoleupproret (2018b) och 

som finns tillgängliga på internet om vad som stressar förskollärare i deras arbete. 
 

 För att uppnå studiens syfte kommer studien utgå från följande frågeställningar:   
 

 Vilka sammanhang i arbetet anger förskollärare som stressande? 

 Hur påverkar förskollärares upplevda stress deras arbete i förskolans 
verksamhet?  

 På vilka sätt är förskollärares stress relaterat till individ, organisation och 
samhälle? 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs tidigare forskning om vilka områden och moment som 

förskollärare upplever som mest stressigt i förskolan. Avslutningsvis i kapitlet ges en 

sammanfattning.  
 

För att få fram tidigare forskning som är relevant till studien har sökning gjorts på 

databaser som ERIC, Google scholar samt Onesearch. Sökorden som användes var på 

både svenska och engelska. De mest använda sökorden till studien var stress, 

förskollärare, förskola, kindergarten, preschool och teachers. För att se om den tidigare 

forskningen utifrån sökorden har varit relevant har den tidigare forskningen lästs och 

antingen tagits med eller valts bort. De artiklar som har valts bort är de texter där en 

fulltextåtkomst har saknats genom Linnéuniversitetet. Utifrån sökorden har även 

mycket av den tidigare forskningen varit kopplad till förskolebarnens och 

vårdnadshavarnas stress vilket har exkluderats eftersom det inte är förskolebarn och 

vårdnadshavare som är i fokus i studien. Landströms (2012) tidigare forskning har 

hittats genom att läsa andras studier om stress hos förskollärare. Den tidigare forskning 

som valts ut till studien är utvald eftersom de är relevanta för studiens syfte och 

redovisar vilka faktorer som upplevs som mest stressande i förskolans verksamhet. 

 

3.1 Stressfaktorer hos förskollärare 
Kelly och Berthelsens (1995) studie som gjorts på förskollärare i Australien bidrar med 

att få en förståelse för den stress som finns i förskolan utifrån förskollärares perspektiv. 

Studien gjordes på åtta förskollärare där förskollärarna under två veckors tid fick föra 

reflekterande anteckningar kring när de upplever stress i verksamheten. Anteckningarna 

från förskollärarna analyserades för att få en förståelse för om det finns återkommande 

orsaker till att stress uppstår. Efter analysen fick Kelly och Berthelsen (ibid.) 

bekräftelser från förskollärarna på att de hade förstått den insamlade datan korrekt. Den 

insamlade datan visade att det finns olika anledningar till att stress uppstår. Den största 

orsaken till stress är att förskollärarna känner tidspress i verksamheten. Det finns inte 

tillräckligt med tid för att planera sin verksamhet och det uppstår ofta avbrott som 

förskollärarna är tvungna att hantera, vilket påverkar bland annat planeringstiden. Att 

hantera vårdnadshavare upplevs även som stressfullt enligt förskollärarna. Kelly och 

Berthelsen (ibid.) skriver att kontakten med vårdnadshavarna är en viktig del inom 

förskolans kontext. Dock anser förskollärarna i studien att det är svårt att hitta stunder 

för att kommunicera med barnens vårdnadshavare just på grund av allt annat de ska 

hinna med.  En annan orsak till att stress återkommer är att möta varje individuellt barns 

behov och samtidigt följa förskolans läroplan. Förskollärarna menar att de har krav på 

sig att kunna möta barnen socialt, psykiskt, fysiskt samt kognitivt. Att möta barn som är 

i behov av särskilt stöd upplevs också stressande av förskollärarna då det inte finns 

tillräckligt med resurser. Samtidigt känner förskollärarna att de inte har tillräckliga 

kunskaper för att kunna möta barnens behov i verksamheten. Förskollärarna behöver 

även ansvara för annat än det pedagogiska arbetet som att svara i telefon, ansvara för 

pappersarbete, köpa in material och så vidare. Det finns med andra ord mycket 

extraarbete under en förskollärares arbetsdag, vilket gör att pedagogerna kan känna att 

de inte räcker till (ibid.).  
 

Tsai, Fung och Chows (2006) studie på 113 kvinnliga förskollärare i Hong Kong 

undersökte vilka faktorer som påverkar förskollärares stress i förskolan. Studien gjordes 

genom ett frågeformulär och i studien framkommer det två huvudfaktorer till stress och 
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den ena faktorn är den arbetsrelaterade stressen. Inom den arbetsrelaterade stressen 

inkluderas förskollärares känsla av att inte hinna förbereda sig i verksamheten, att ha för 

mycket jobb samt att barngruppen är för stor (ibid.). Inom den arbetsrelaterade stressen 

inkluderas även känslan av för mycket pappersarbete för förskollärarna. Den andra 

faktorn som förskollärarna upplever som stressfullt är tidshantering. Tsai, et al. (ibid.) 

menar att tidshantering inkluderar känslan av att behöva göra flera saker samtidigt men 

även att inte hinna göra färdigt saker i tid. 
 

Clipa och Boghean (2015) genomförde en studie för att ta reda på orsakerna till 

pedagogers stress. De använde ett frågeformulär som skickades till 150 pedagoger i två 

län i Rumänien. Även i denna studie kom de likt Tsai, et al. (2006) studie fram till två 

huvudfaktorer till stress. Så mycket som 60 procent av deltagarna i frågeformuläret 

ansåg att det administrativa arbetet är en nyckel till att stress uppstår hos förskollärare. 

Allt extra pappersarbete samt administrativt arbete som ska göras anses stressande av 

förskollärarna, men även de stora barngrupper till den yta som finns i verksamheten. 

Clipa och Boghean (2015) menar att arbetsbelastningen i allmänhet bidrar till ökad 

stress hos förskollärare. Den andra faktorn till stress som Clipa och Boghean (ibid.) tar 

upp är den ekonomiska biten som bland annat omfattar brist på material i verksamheten. 

I en annan del av studien framkommer andra faktorer som ansågs stressande för 

förskollärarna. Det var bland annat barns gråt, påklädningssituationer, lunchen, ha 

uppsikt över barnen när de sover samt brist på rast under arbetstiden.  
 

Landström (2012) gjorde en rapport i Sverige om förskollärares stress genom att göra en 

enkätstudie samt genom att ta kortisolprov på de deltagande förskollärarna. 

Kortisolprovet gjordes på 102 förskollärare som arbetade på antingen en förskola med 

hög stressnivå eller låg stressnivå.  Av det som framkom i studien ansåg majoriteten av 

de anställda att arbetet inte var likvärdigt fördelat mellan de som arbetade där (ibid.). 

Det var 8 procent av de anställda som ansåg att de ojämnt fördelade arbetsuppgifterna 

bidrog till ökad stress hos dem. Det administrativa arbetet har dessutom ökat på 

förskolan vilket majoriteten ansåg som stressande. En annan orsak till att de anställda 

kände stress var på grund av att de kände att de inte kunde ge barnen den 

uppmärksamhet som barnen behövde. Det var hela 50 procent av de förskollärare som 

deltog i slutrapporten som ansåg att barnen i verksamheten inte fick den tid som de 

behöver vilket upplevs som väldigt stressande enligt förskollärarna. När det gäller 

barngruppen var stressen särskilt markant i de barngrupper där det fanns barn i behov av 

särskilt stöd. Rapporten (ibid.) visade dessutom att det som orsakade mest stress var 

konflikter inom personalgruppen. När det däremot handlar om buller på förskolan så 

ansåg personalen i undersökningen att det var barnens röster som var mest stressande 

och det gällde specifikt under av- och påklädningen av barnen. Slutsatserna som dras i 

rapporten (ibid.) är att den dåliga ljudmiljön på förskolan avgör en stark orsak som 

bidrar till stress i arbetet. För att förhindra stressutveckling inom arbetet visade 

undersökningen även att kommunikation i arbetet, både mellan pedagog/barn och 

mellan pedagog/pedagog är avgörande faktorer för att stressen inte ska utvecklas. En 

ljudnivå som bidrar till ett störningsmoment i arbetet leder till att personalen får 

svårigheter med att genomföra sina arbetsuppgifter, vilket i sin tur leder till att de 

känner stress (ibid.).  

 

3.2 Sammanfattning av tidigare forskning 
Utifrån den tidigare forskning som använts (Clipa och Boghean 2015; Kelly och 

Berthelsen 1995; Landström 2012; Tsai, et al. 2006) finns det faktorer till stress i 

förskolans verksamhet som är återkommande i flera forskningsstudier. 
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Sammanfattningsvis är förskollärares känsla av tidsbrist en huvudfaktor till stress. 

Tidsbristen gör att förskollärarna inte hinner med varje individuellt barn, missar raster, 

hinner inte med allt extra arbete, har många arbetsuppgifter att genomföra samtidigt 

samt har svårt för föräldrakontakten då tiden inte räcker till. En annan faktor till stress 

enligt tidigare forskning är det administrativa arbetet som tar upp mycket tid i 

verksamheten. Att möta varje individuellt barn och barn i behov av särskilt stöd är något 

som många pedagoger upplever som stressande. Avslutningsvis finns det många andra 

faktorer som ojämnt fördelade arbetsuppgifter, konflikter i personalgruppen, buller i 

miljön och andra faktorer som omfattar barngruppen som upplevs som stressande av 

förskollärare.  
 

Den tidigare forskning som använts i studien kommer ifrån olika länder och har gjorts 

på skilda sätt bland annat genom enkäter, anteckningar och kortisolprov. Den tidigare 

forskningen har dock inte tagit upp förskollärares egna perspektiv om varför de 

egentligen upplever stress i förskolan och vilka faktorer det beror på. Det finns även få 

studier om förskollärare stress som är genomförda i Sverige. Av den anledningen kan 

denna studie bidra med ökad kunskap om förskollärares perspektiv kring hur de 

upplever stress inom Sveriges förskolor. 
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4 Teori 
I följande kapitel redogörs den teori som har tillämpats för att förstå och tolka den data 

som har använts i studien. Den utvidgade didaktiska triangeln (Hudson och Meyer 

2011) används för att förstå förskolläraren som individ i sammanhanget. Den utvidgade 

didaktiska teorin kombineras sedan med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

för att på så sätt få en förståelse för de faktorer som ligger utanför förskollärares makt. 

 

 

4.1 Den utvidgade didaktiska triangeln 
 

 
Figur 1: Den didaktiska triangeln  

Källa: (Hudson och Meyer 2011) 

 

Hudson och Meyer (ibid.) lyfter fram begreppet “the expanded didactic triangle”, vilket 

på svenska benämns som den utvidgade didaktiska triangeln. Wahlström (2016) 

förklarar att den utvidgade didaktiska triangeln handlar om påverkan mellan läraren, 

eleven och innehållet men även undervisning, skola och samhälle. Den utvidgade 

didaktiska triangeln handlar därmed om att se en påverkan från ett större perspektiv 

(ibid.).  Triangeln är själva kärnan i den utvidgade didaktiska triangeln, men den består 

även av andra faktorer som Hudson och Meyer (2011) illustrerar som kvadrater runt om 

triangeln. Den innersta kvadraten innefattar undervisningen. Den mittersta kvadraten 

gäller skolan och den sistnämnda kvadraten innefattar samhället. Wahlström (2016) 

förklarar att det är ämnet och vilken frågeställning som ställs som avgör vad det är som 

uppmärksammas i de didaktiska fälten. 
 

I studiens fall är den utvidgade didaktiska triangeln relevant för studiens syfte och de 

relevanta begreppen för studien är individ, organisation och samhälle. I den innersta 

triangelns kvadrat är begreppet undervisning som i studiens fall fokuserar på 

förskolläraren som individ eftersom det är förskolläraren som genomför undervisning. 

Därefter kommer organisation i den mittersta kvadraten och den yttersta kvadraten 

innefattar samhället. Anledningen till att den utvidgade didaktiska triangeln har valts i 

studien är eftersom den går att använda som ett redskap för att visa vad det är för 

faktorer som påverkar stress hos förskollärare genom att titta på faktorer utanför 

förskolläraren som individ. I studien kommer därför begreppen individ, organisation 

och samhälle att användas vid kategoriseringen av förskollärarnas berättelser. 
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4.2 Den utvecklingsekologiska teorin  
Bronfenbrenner (1979) har utvecklat en teori som behandlar individers uppfattning samt 

samverkan av sin omgivning. Detta innebär enligt Svensson (2009) att individens 

utveckling hänger samman med den miljö som individen omges av. Imsen (2006) 

skriver att Bronfenbrenner var kritisk mot de forskare inom utvecklingspsykologin som 

enbart såg individen som en individ och glömde bort miljön och de sociala samspel som 

individen vistas i. Vidare menar Imsen (ibid.) att Bronfenbrenner hävdar vikten av att 

individens utveckling måste ses ur ett större perspektiv samt att den bör studeras ur en 

miljöaspekt. Individer i samhället tillhör även ett flertal miljöer samtidigt och växlar 

oavlåtligt mellan de olika miljöerna. Av den anledningen kan individen även lära sig 

olika saker i de miljöer som individen vistas i. Exempelvis kan nämnas att en individ 

kan lära sig en sak i skolan men något helt annat i hemmet (ibid.). 
 

Det teoretiska perspektiv som Bronfenbrenner (1979) utvecklat beskrivs som en 

Matrjosjka, vilket är en rysk docka som har en delbar funktion där dockorna blir mindre 

och mindre. Bronfenbrenner (ibid.) beskriver att allra längst in i den ryska dockan finns 

den utvecklande individen i relation till det som är inom individens närmiljö. 

Bronfenbrenner (ibid.) menar att det omfattar sådant som människan kan se med ögat. 

För ett barn kan det vara hemmet och förskolan. För vuxna handlar det om hemmet, sin 

arbetsplats och individens sociala liv som kollegor och vänner. Med andra ord det som 

individen är mest bekant med. Detta kallar Bronfenbrenner (ibid.) för Mikronivån som 

är den första nivån. Gunnarsson (1999) redovisar ett exempel på hur mikrosystemet kan 

se ut. Hon lyfter miljön i skolan som innehåller olika mikronivåer som innehar olika 

relations - och aktivitetsmönster. Undervisningen utgör enligt Gunnarsson (ibid.) en 

mikronivå och exempelvis rasterna ett annat. Individer upplever dock de olika 

mikronivåerna på olika sätt fastän förhållandena kan se lika ut för alla. Ingen människa 

är en annan lik och av den anledningen kan upplevelser av olika situationer vara helt 

skilda från varandra (ibid.). 
 

På den andra nivån sätts enligt Bronfenbrenner (1979) mikrosystemet i relation till 

människan och hens närmaste miljö. Den nivån namnges som mesonivån. Imsen (2006) 

skriver att de närmiljöer som en individ vistas i, samt hur samverkan sker mellan dem 

studeras under mesonivån. Vidare menar Imsen (ibid.) att mesonivån fokuserar på att 

analysera hur påverkan sker från en miljö till en annan och vilken inverkan en 

förändring från en miljö kan få på en annan miljö. I studien är intresset främst att se en 

samverkan mellan förskolläraren och hemmet, förskolan som arbetsplats samt det 

sociala liv som förskollärarna innehar för att se hur den närmaste miljön påverkar 

stressen hos förskollärare.  
 

Den tredje nivån rör sig om sådant som inte ingår i individens närmaste miljö men som 

ändå kan göra en påverkan på individen (Bronfenbrenner 1979). Det kan vara familjens 

arbetsplats, beslut som är kommunala och så vidare. Nivån kallas enligt Bronfenbrenner 

(ibid.) för exonivån. Imsen (2006) skriver att viktiga aspekter att ha i åtanke under 

exonivån är att exempelvis en skolas organisation samt resurser kan påverka individens 

lärande samt utveckling. Studien kommer att fokusera på hur yttre faktorer kan påverka 

stressen hos förskollärarna.  
 

Den sistnämnda nivån som tas upp är makronivån som är en yttre cirkel som omfattar 

organisationen av samhället samt olika samhällsförhållanden som kan påverka individen 

(Bronfenbrenner 1979). Organisationer och samhällets bestämmelser påverkar enligt 
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Imsen (2006) individen på mikronivå och hur samverkan sker där. Sammanfattningsvis 

går det genom den utvecklingsekologiska teorin att synliggöra hur olika nivåer kan 

påverka varandra. 

 

 

 
Figur 2: Omarbetad utvecklingsekologiska modell  

Källa: (Bronfrenner 1979) 

I den omarbetade utvecklingsekologiska teorin står förskolläraren i den mittersta kärnan 

eftersom studien rör sig om förskolläraren som individ. På mikronivå finns vänner, 

familj, kollegor, förskolan, barnen och förskollärarnas fritid. Dessa befinner sig på 

mikronivån då det är de som ingår i förskollärarens närmaste miljö. Förskolan är 

förskollärarens arbetsplats och där finns både förskolebarnen och kollegorna. I den 

närmaste miljön finns även förskollärarens egen familj och vänner samt dess 

fritidsaktiviteter. Mesonivån innefattar samverkan mellan de olika mikrosystemen. 

Exonivån innefattar sådant som kan påverka förskolläraren även fast de inte ingår i 

förskollärarens närmaste miljö. I den omarbetade utvecklingsekologiska teorin finns 

därav kommunen, utbildningssystemet samt chefen på exonivån. På den sista nivån 

finns makronivån som rör sig om större saker som normer som finns i samhället, lagar 

och samhällets kultur. Den lag som studien riktar sig på är skollagen gällande förskolan. 

I skollagen (Werner 2016) är olika lagar som gäller förskolan framskrivna. Bland annat 

står det framskrivet att alla barn som bor i Sverige ska bli erbjudna förskola från att de 

har fyllt ett år utifrån vårdnadshavarnas behov av barnomsorg. De vårdnadshavare som 

inte innehar ett arbete eller som är föräldralediga ska få ett erbjudande om 15 timmar i 

veckan (ibid.). Huvudmannen i förskolan ska se till så att barngruppen är lagom stor och 

att miljön som barnen befinner sig i ska vara god. I skollagen är det även framskrivet att 

barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd som de behöver (ibid.).  
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5 Metod 
I följande kapitel redogörs val av metod. I metodavsnittet presenteras även hur 

insamlingen av data skedde, det urval som gjordes och hur datan har analyserats. 

Därefter redogörs en metoddiskussion som sedan avslutas med de etiska övervägandena 

som har tagits hänsyn till i studien. 

 

5.1 Val av metod  
Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad det är förskollärare upplever som 

stressande i sitt arbete utifrån berättelserna från #pressatläge. För att kunna undersöka 

studiens syfte valdes därför en kvalitativ metod. Vi har analyserat berättelser som finns 

tillgängliga på internet, vilket är en metod som Denscombe (2018) benämner som en 

dokumentär forskning. Att använda en dokumentär forskning var till fördel eftersom det 

gick att få tillgång och tillåtelse till att analysera berättelserna i Förskoleupproret 

(2018b) då de är offentliga berättelser som finns tillgängliga för allmänheten på internet. 

Anledningen till att valet gjordes att analysera berättelserna från Förskoleupproret var 

eftersom berättelserna är relevanta för studiens syfte. Berättelserna är även aktuella 

eftersom de är insamlade 2018. En fördel med att analysera berättelserna från 

#pressatläge var eftersom det är ett omfattande material från mer än hälften av alla 

kommuner i Sverige. Studien utgår från informella berättelser där förskollärare delger 

sina egna personliga berättelser om hur förskolläraryrket enligt deras uppfattning är. I 

en dokumentär forskning är det enligt Denscombe (ibid.) relevant att använda sig av 

data som har ett innehåll som skapar belägg för något, det vill säga att innehållet har ett 

värde. Av den anledningen valdes berättelserna från #pressatläge som datakälla i 

studien. Berättelserna från #pressatläge är väsentliga i och med att förskollärarna i 

berättelserna uttrycker vad det är som upplevs som stressande på förskolan och vad som 

orsakar dessa stressande situationer. Berättelserna går att använda för att synliggöra hur 

samhället ser ut när det gäller situationen på förskolorna i Sverige. Boreús (2011) 

skriver att det är av positiv bemärkelse att analysera dokument då texter har en stor 

inverkan på samhället.  
 

5.2 Insamling av datamaterial 
Berättelserna som analyserades i studien samlades in av tre legitimerade förskollärare 

via ett formulär på internet som öppnades upp den 27 december 2017 och benämndes av 

de ansvariga som #pressatläge under titeln Förskoleupproret (2018a). Berättelserna som 

sammanställdes av de ansvariga från Förskoleupproret släpptes för offentligheten den 

19 mars 2018. De tre personerna som står som ansvariga för Förskoleupproret är som 

tidigare nämnt legitimerade förskollärare varav en av dessa personer är både legitimerad 

förskollärare och tidigare förskolechef (ibid.). Berättelserna som har delats kan inte 

redigeras av allmänheten och den senaste uppdateringen av berättelserna skedde i 

samband med publiceringen den 19 mars 2018 av de ansvariga för Förskoleupproret. 

Sammanställningen av berättelserna är publicerade på Förskoleupproret egna hemsida i 

form av en PDF-fil. I pressmeddelandet som släpptes av de ansvariga i samband med 

publiceringen av berättelserna står syftet med Förskoleupproret tydligt framskrivet 

vilket är “att påvisa hur förskolechefer, förskollärare och barnskötare idag inte längre 

kan upprätthålla kvalitén enligt de lagar och riktlinjer som vi är ålagda att följa.” 

(Förskoleupproret 2018a). Berättelserna speglar hur förskollärare och andra behöriga 

inom förskolan upplever förskolans situation med allt från stora barngrupper till brist på 

planeringstid.  
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5.3 Urval 
Studien innehar ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär enligt Alvehus (2013) 

att det urval som valts ut till studien håller sig till det ämne som studien fokuserar på. I 

studien är det fokus på berättelser inom studiens ämne som datamaterial och inte 

personer. Berättelserna som har sammanställts och offentliggjorts av de ansvariga för 

Förskoleupproret är enligt vår räkning cirka 1130 stycken. Kommunerna är rangordnade 

i bokstavsordning, dock förekom några av kommunerna upprepade gånger vid fel 

bokstavsordning. Det fanns 166 stycken kommuner av Sveriges 290 kommuner som är 

representerade i datamaterialet. Av dessa var 849 stycken berättelser från förskollärare. 

Dock analyserades inte samtliga berättelser utan enbart de där samma stressfaktorer 

förekom upprepade gånger. Förutom förskollärare var berättelserna även skrivna av 

förskolechefer, barnskötare, förskollärar- och barnskötarstudenter, specialpedagoger, 

vikarier inom förskolan, kockpersonal inom förskola samt vårdnadshavare till barn som 

går på förskolor. På grund av att materialet är så pass omfattande gjordes valet att 

begränsa studien till att enbart analysera berättelserna som är undertecknade av 

förskollärare. Anledningen till att specifikt de 849 berättelser skriva av förskollärare 

valdes att läsas var eftersom förskollärare är relevanta för studiens syfte. 

 

5.4 Analysmetod 
I studien genomfördes en innehållsanalys eftersom berättelserna från Förskoleupproret 

analyserats genom att belysa de likheter som finns mellan skrivna berättelserna. På så 

sätt gick det att få en förståelse för vad som stressar förskollärare mest och hur det 

påverkar deras hälsa och deras pedagogiska verksamhet. I samband med att 

berättelserna lästes gjordes en kodning (se bilaga B). Kodning innebär enligt Bryman 

(2018) att skapa olika kategorier för att lättare kunna stukturera datamaterialet. I studien 

har berättelserna delats in i kategorier som benämndes som individ, organisation och 

samhälle. När berättelserna lästes togs nyckelord ut för att på så sätt få en förståelse för 

vilken kategori varje läst berättelse tillhörde. Exempelvis sattes berättelserna som hade 

nyckelordet stora barngrupper in under kategorin organisation och psykiska besvär 

under kategorin individ och så vidare. Denna kategorisering gjordes för att få fram 

resultatet på ett tydligt sätt som sedan gick att analysera med koppling till 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Kodningen gjordes eftersom det på så sätt 

blev tydligt vilken kategori som flest berättelser hamnade inom och vilken kategori som 

påverkar förskollärares stress mest enligt förskollärarna. En del av berättelserna 

hamnade i flera av kategorierna eftersom förskollärarna i dessa berättelser nämnde flera 

faktorer till varför de upplever stress. Bryman (ibid.) menar även att kategorierna som 

skapats under en kodning behöver siffror. Siffrorna från räkningen av berättelserna är 

relevanta för att belysa vilka kategorier som stressar förskollärarna mest, vilket kallas 

för frekvensanalys. Enligt Denscombe (2018) går det genom en frekvensanalys att 

synliggöra hur vanligt förekommande något är genom att organisera den rådata som 

finns på ett sätt så att den går att förstå. I studiens fall genomfördes därmed en 

frekvensanalys för att på så sätt få en förståelse för vilka kategorier som är mest 

förekommande i berättelserna. I studien är det dock relevant att lyfta förskollärarnas 

egna berättelser kring varför de upplever stress och inte fokusera på siffror och antal. 

Under kategoriseringen var det dock en svårighet att kategorisera in berättelserna i 

kategorin samhälle eftersom faktorer som har med samhället inte nämndes rakt ut. Vi 

behövde därför själva tolka vad det var förskollärarna uttryckte i dessa berättelser för att 

förstå att de passade in på samhällskategorier.  
 

Hälften av berättelserna lästes var och därefter sammanställdes alla berättelser i ett 

gemensamt dokument så båda kunde ta del av samtliga berättelser i varje kategori. Detta 
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gjorde att det inte var lika stor risk att blanda ihop berättelserna eller tappa bort sig. För 

att säkerställa resultatet lästes alla berättelser samt antal förskollärare två gånger. När 

resultatet sedan skrevs fram valdes enbart de berättelser ut där återkommande 

stressfaktorer nämndes i flera av berättelserna. Begränsningen av vilka stressfaktorer 

som togs upp i resultatet avgjordes beroende på hur många berättelser det var som tog 

upp den stressorsaken. För att tydliggöra vilka stressfaktorer som orsakade mest stress 

hos förskollärarna gjordes olika stapeldiagram som går att se under resultatkapitlet. Det 

första stapeldiagrammet visar vilken kategori som orsakar mest stress av individ, 

organisation och samhälle. Som tidigare nämnt har flera berättelser hamnat i flera olika 

kategorier vilket gör att antalet berättelser i diagramen ökar. Stapeldiagram gjordes även 

till förskollärares stress på individnivå samt organisationsnivå. Begränsningen på 

organisationsnivå skedde genom att i stapeldiagrammen och i resultatet ta med de 

stressorsaker som förekom i fler än 100 av berättelserna. Under individ- och 

samhällsnivåerna togs samtliga stressorsaker med i båda stapeldiagrammen och i 

resultatet eftersom det inte förekom lika många olika stressorsaker till skillnad mot 

organisationsnivå. De stressfaktorer som enbart förekom i några enstaka berättelser av 

de 849 stycken valdes bort eftersom de stressfaktorerna är en liten del i förhållande till 

samtliga 849 berättelserna. Ett stapeldiagram gjordes inte utifrån förskollärares stress 

relaterat till samhället. Detta eftersom orsaker som bidrog till stress som var kopplat till 

en samhällsnivå inte framgick rakt ut i texten. Orsakerna till hur samhället bidrog till 

förskollärares upplevda stress lästes istället mellan raderna i det förskollärarna skrev i 

sina berättelser. Genom att göra dessa olika diagram gick det att synliggöra de olika 

stressfaktorer som förekom i berättelserna av förskollärarna och på så sätt analysera 

berättelserna utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori.  

 

5.5 Tillförlitlighet, ekologisk validitet och generaliserbarhet 
En studies tillförlitlighet och generaliserbarhet kan enligt Denscombe (2018) vara svår 

att säkerställa i en kvalitativ forskning. Detta eftersom det för andra forskare kan vara 

en utmaning att få samma resultat i en kvalitativ studie då de i de flesta fall är gjorda i 

sociala sammanhang, exempelvis intervjuer. Datamaterialet som använts i denna studie 

är dock inte genomförda i sociala sammanhang, utan skrivna på internet. Det 

datamaterial som använts i studien kommer inte förändras eftersom det är nedskrivna 

texter som har blivit publicerade för allmänheten och troligtvis inte kommer redigeras. 

Denscombe (ibid.) menar även att det som forskare är en utmaning att få till samma 

sorts människor och sociala miljö som tidigare för att kunna upprepa en kvalitativ 

studie. Detta är dock ingen risk med denna studie eftersom den datainsamling som har 

använts finns kvar och är tillgängliga för allmänheten att ta del av. Det går därmed att 

analysera exakt samma berättelser som har analyserats i denna studie för att på så sätt få 

liknande resultat igen om de använder sig av samma teoretiska modell som har använts i 

denna studie. 
 

En begränsning med studiens metodval är dock att det datamaterial som använts i 

studien har samlats in av någon annan eftersom vi på så sätt inte haft full inblick i hur 

insamlingen har skett. Det kan dock även vara till fördel eftersom denna studie 

genomfördes under en kort period och det hade därmed inte gått att samla in lika stor 

mängd data själva under den tidsramen. När det handlar om en studies ekologiska 

validitet menar Bryman (2011) att den ekologiska validiteten inom en kvalitativ metod 

handlar om att studiens resultat går att tillämpa i den kontext som är lämpligt för 

studien. Denna studie har därmed en ekologisk validitet eftersom berättelserna som har 

analyserats från Förskoleupproret (2018b) är skrivna av specifikt förskollärare och 
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handlar om förskollärares upplevelser av den stressande situationen i förskolan. 

Studiens resultat går därmed att använda i förskolesammanhang.   

 
 

Kvalitativa studier har enligt Denscombe (2018) syftet att synliggöra olika kvaliteter 

som kan gälla i andra sammanhang och har därmed inte som syfte att vara 

generaliserbara utifrån en population. Det finns dock i denna studie anledning att lyfta 

fram att den data som resultatet grundas på är ett rikt och omfattande material. Totalt 

har 849 berättelser skrivna av förskollärare publicerats på internet under #pressatläge av 

Förskoleupproret (2018b). Dessa berättelser är skrivna av förskollärare som kommer 

från 166 olika kommuner som är spridda i hela Sverige (Förskoleupproret 2018b), vilket 

är mer än hälften av alla kommuner i Sverige. Därav är det ur detta perspektiv mer än 

halva Sverige som är representerade i datamaterialet. Ur detta perspektiv kan resultatet 

därmed generaliseras i ett nationellt perspektiv. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 

risken finns att flera av berättelserna är skrivna av samma person, vilket gör att det inte 

går att veta helt säkert om alla 849 berättelser är skrivna av olika förskollärare. 
 

5.6 Etiska överväganden  
Berättelserna från Förskoleupproret (2018b) är offentliga berättelser som alla kan ta del 

av, vilket gör att de går att använda i studien. Berättelserna klassas som öppen data 

utifrån SKLs (2016) förklaringen på vad öppen data är. Öppen data innebär bland annat 

att ett dokument inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Den öppna datan kostar inte 

heller pengar för att öppna vilket gör att det är fritt för alla att läsa. Det finns inte heller 

några licensvillkor eller registreringsförfaranden (SKL 2016). 
 

Information till ansvariga för Förskoleupproret har getts genom ett informationsmail för 

att informera om att berättelserna kan komma att analyseras i forskningsändamål. De 

ansvariga har godkänt att materialet kommer att användas och även de har sagt att det är 

offentliga berättelser. Berättelserna från upproret är indelade i olika kommuner vilket 

dock inte kommer att finnas med i studien för att skydda identiteten på de som delat 

med sig av sina berättelser. 
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6 Resultat och analys 
Följande kapitel visar studiens resultat som besvarar de frågeställningar som studien 

fokuserar på: Vilka sammanhang i arbetet anger förskollärare som stressande? 

Hur påverkar förskollärares upplevda stress deras arbete i förskolans verksamhet? På 

vilka sätt är stress relaterat till individ, organisation och samhälle? Resultatet 

kategoriserades utefter dessa frågor. I anslutning till varje resultatdel redovisas även en 

sammanfattning samt en analys. Analysen kopplas ihop med de nivåer som finns i 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori för att visa vilka nivåer det är som 

påverkas förskollärares upplevda stress. 
 

6.1 Stressande sammanhang på förskolan  
För att få fram i vilka sammanhang i förskolan som gjorde förskollärarna stressade 

tolkade vi det utifrån den underbemanning som skedde i förskolan. Genom berättelserna 

från Förskoleupproret (2018b) framkom det att förskollärare främst upplevde stress på 

morgonen när barnen anländer till förskolan. Varför detta upplevdes som ett stressande 

moment beror dels på att kollegor börjar senare eller ringer in till förskolan och 

sjukanmäler sig. Det här betyder att förskollärarna blir underbemannade och oftast är 

själva med flera barn i barngruppen.  
 

Det är tisdag morgon 6.30 och jag öppnar på förskolan. Min kollega som skulle 

öppnat med mig har inte synts till ännu, hoppas hon bara är sen. Jag hinner knappt 

tänka tanken innan telefonen ringer. Min kollega blir hemma med sjukt barn idag. 

Ute i hallen börjar de första familjerna dyka upp. Simultankapacitet på högsta nivå 

nu som gäller. Ta emot barnet från en annan avdelning som är ny och skriker när 

pappa går, han har precis bett mig hälsa något till barnets personal så jag skriver 

upp det. Samtidigt dyker det upp en till liten som är jätteledsen. Klockan är nu 

06.37. Jag smsar vikariesamordnare att jag är ensam. Får svar 10 min senare och en 

fråga om hur många barn jag har. 2 små ledsna i famnen samt 2 små som är på väg 

in och 3 lite äldre som leker själva, men det hinner jag ju inte skriva utan skriver 

"bara" 7. 5 min senare får jag svar att den som skulle börjat 7.30 kommer så fort 

som möjligt. Tiden går och jag är uppe på 14 barn, ensam. Klockan 07.13 dyker 

kollegan upp. Äntligen kan jag andas ut…(Förskoleupproret 2018b, s. 28) 
 

Citatet ovan visar hur situationen på morgonen är ett stressande sammanhang i 

förskolans kontext. Oftast finns det inte personal att tillgå men trots det kommer lika 

många barn att trilla in på morgonkvisten trots personalbrist. Förskollärare får även 

själva ansvara för att ringa in vikarier till verksamheten, vilket kan vara svårt när 

förskollärare är ensamma.  Skulle det finnas vikarier att tillgå upplevdes ändå morgonen 

som stressande enligt förskollärarna i berättelserna då barnen i verksamheten kände sig 

otrygga med ny personal. På så sätt blir det stressande för förskollärarna eftersom 

barnen i verksamheten endast söker sig till ordinarie personal. Ett annat sammanhang 

som upplevs stressande utifrån förskollärarnas erfarenheter från berättelserna är 

eftermiddagarna i verksamheten. Det handlar i synnerhet även här om underbemanning. 

Eftersom förskollärarnas arbete sker med livs levande människor kan det hända saker 

som är oundvikliga.  
 

En vanlig eftermiddag: Efter kl 16 är jag själv med 7 barn som "tur" var va 2 barn 

var sjuka/ lediga. De två mest aktiva barnen. Under denna halvtimme fram till 

16.30 hände följande: En bajsar och jag byter blöja. Samtidigt kissar en på golvet 

(blöjfri) och en hinner klättra upp på bordet. Jag byter kläder, torkar golvet och 

tvättar barnet, två föräldrar hör av sig att de är försenade, pga av köer, vilket händer 

ofta. Under tiden bajsar barnet, som jag precis bytt kläder på, i sina underkläder. 
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När jag byter kläder igen och tvättar av igen, så ramlar ett barn på "kissepölen" och 

slår huvudet. Kl 16.30 kommer en vikarie med 5 barn från grannavdelningen för 

sammanslagning och jag ska gå hem, men kan inte med gott samvete lämna en 

vikarie själv med alla barn till kl 17. Jag stannar kvar idag igen, trött, matt, svettig, 

arg och irriterad. (Förskoleupproret 2018b, s. 299) 
 

Förskollärarna i berättelserna förklarar att de på grund av underbemanning på 

eftermiddagen uppstod stressande sammanhang i förskolan. I och med att förskolläraren 

endast har en famn att tillgå samtidigt som flertal barn behöver hjälp räcker 

förskolläraren inte till. Förskolläraren behöver befinna sig på flera platser i förskolan på 

samma gång för att kunna tillgodose samtliga barn. Dock förklarade förskollärarna att 

det är problematiskt då de inte räcker till. I berättelserna framkommer det att 

förskollärare kände mindre stress när några av barnen i barngruppen var sjuka eller 

lediga. En berättelse lyder följande ”Varje dag föräldrar ringer in och sjukanmäler sina 

barn andas vi ut. För det betyder en mindre barngrupp och en mer hanterbar dag.” 

(Förskoleupproret 2018b, s.25). När barngruppen minskade i antal kunde förskollärarna 

i viss omfattning fokusera på det pedagogiska arbetet istället för att agera barnpassare. 

Eftersom arbetet sker med barn händer det även att förskollärarna ibland blir sjuka och 

behöver gå hem för dagen eller stanna hemma från arbetet. De förskollärare som har 

egna barn berättar att de även behöver vabba och ta hand om sina egna barn. Dock 

berättar förskollärarna att de känner stress och ångest i de sammanhangen då de 

upplever att de inte kunde vara hemma. En av berättelserna lyder följande: ”Man kan 

inte vara sjuk för då vet man att det blir kaos på jobbet. Mycket uppgifter som skall 

göras men planeringen blir ofta inställd och man hittar inte någon tid att ta den senare” 

(Förskoleupproret 2018b, s.42). I 33 procent av berättelserna framkommer det även att 

det är svårt att få tag på vikarier. Exempelvis beror det på att förskolan inte längre får ta 

in vikarier på grund av ekonomin eller på grund av att det inte finns vikarier att tillgå. 

Istället ska ordinarie personal hjälpa varandra. Är förskolläraren sjuk blir hens kollegor 

ensamma vilket leder till att förskollärarna känner oro och stress för sina kollegors 

skull. 

 
Arbetar med 1-3 åringar antal 16 st i normala fall är vi 3 st på heltid, men idag är en 

sjuk( sen igår) och kommer vara borta resten av veckan. Vikarie fick vi ingen så jag 

traskar till arbetet med förkylning och feber,har ju knappt jobbat en vecka sen jag 

låg hemma med vinterkräksjuka så ekonomiskt KAN jag inte vara hemma mer 

denna månaden. Bara karensdagen kostar mig 1.000kr och samvetet vill inte lämna 

barn och kollega i sticket. Så vi försöker genomföra dagen utan att tumma på 

mat,vila,lek och blöjbyten. Någon pedagogisk verksamhet hinns inte med. Kollegas 

blir sur och tvär mot alla under stress.  (Förskoleupproret 2018b, s.579) 

 

Det är inte enbart för kollegors skull som förskollärare förklarar att de upplever stress i 

dessa sammanhang. Det handlar i synnerhet även om förskollärares egen ekonomi 

eftersom det förekommer mycket sjukdomar på förskolor. En karensdag menar 
förskollärare påverkar deras ekonomi i stor utsträckning då förskollärare kan vara sjuka 

vid flera tillfällen under en termin. Förskollärare är mer drabbade av sjukdomar än 

andra yrken då de arbetar med människor.  

 
6.1.1 Sammanfattning och analys av stressande sammanhang  

Sammanfattningsvis finns det en förklaring till varför morgonen och eftermiddagarna 

upplevs som stressande sammanhang för förskollärarna. Det beror dels på ett flertal 

sjuka kollegor, vilket gör att förskollärarna står ensamma med en full barngrupp. Det 

framkommer dessutom att det är svårt att få tag på vikarier som känner till 

verksamheten under personalbrist. Tiden till ett pedagogiskt arbete försvinner då 
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förskollärarna behöver lägga tid på att ge vikarier riktlinjer för vad hen ska göra. Nya 

vikarier som barnen inte känner gör det även svårt för förskollärarna då de behöver ta 

ansvaret för barnen i barngruppen själva trots vikarie.  
 

Sammanhangen som förskollärare upplever som stressande i verksamheten kan vi 

tolkningsvis se på meso- samt exonivån. Exonivån innefattar sådant som kan påverka en 

person men som inte är ingående i personens närmaste miljö (Bronfenbrenner 1979). 

Imsen (2006) skriver att en verksamhets resurs samt organisation kan påverka en 

individs lärande och utveckling. Exonivån innefattar bland annat förskolans chef och 

kommun som bestämmer hur verksamheten ska se ut. Eftersom förskollärarna beskriver 

att de upplevde stress i samband med bristen på antal kollegor är det därmed 

underbemanningen som är orsaken till stress i dessa fall. Underbemanningen kopplas 

till exonivån då det är chefens ansvar att se till att det finns personal som täcker upp 

hela verksamheten. Förskollärarna förklarar att de i dessa situationer själva behöver ta 

ansvar för att få fram vikarier, vilket handlar om att arbetsplatsen och de ansvarsområde 

som förskolläraren har förändrats. Förskolläraren behöver ta på sig ytterligare ett 

ansvarsområde för att få arbetsplatsen och dagen att gå ihop på grund av 

underbemanningen.  
 

Mesonivån innefattar enligt Bronfenbrenner (1979) hur samverkan sker mellan olika 

närmiljöer som en individ vistas i. I studiens fall handlar det om samverkan mellan 

förskollärarnas arbetsplats, kollegor, barn, familj, vänner och fritid. I berättelserna 

förklarar förskollärarna att det inte enbart är kollegorna som är sjuka, utan de själva 

drabbas också av sjukdomar. Förskollärarnas egen hälsa påverkar tolkningsvis både 

förskollärarens familj och ekonomi. Stressorsaken kring sjukdomar hamnar därav på 

Bronfenbrenners mesonivå eftersom sjukdomarna som förekommer på förskolan inte 

enbart påverkar förskolläraren själv som individ, utan även personerna i förskollärarens 

närmaste miljö. Förskollärarna i berättelserna förklarade att familjens ekonomi påverkas 

av de sjukdomar som förekommer på förskolan. Anledningen till att ekonomin påverkas 

beror på att förskollärarna ofta behöver sjukskriva sig och därmed inte får full lön. En 

lägre lön resulterar tolkningsvis till att förskolläraren inte kan röra sig lika fritt 

ekonomiskt tillsammans med sin familj och vänner jämfört med om förskolläraren fått 

full lön och inte hade behövt sjukskriva sig ofta. 
 

6.2 Stressens påverkan på förskollärares arbete i förskolans 
verksamhet 
Analysen av berättelserna visar att förskollärare upplever att de inte kan genomföra sitt 

uppdrag inom förskolan. På grund av den bristande tiden för planering och utvärdering 

som framkommer genom berättelserna förklarar förskollärare att de inte kan följa 

Läroplanen.  
 

När jag kom till förskolan ville jag jobba med mänsklig utveckling i yngre åldrar. 

Jag ville jobba med socialisationsprocesser, demokrati, estetiska uttrycksformer. 

Jag ville ge barnen upplevelser av matematik, naturvetenskap och literacy. Men det 

som jag har gjort är att passa barn och släcka bränder. Jag ser stressade barn som 

befinner sig på liten yta, där ljudnivån är maxad, utan tillgång till vuxna som hinner 

vägleda dem i sin utveckling. Inte konstigt att barnen skriker och trotsar då. 

(Förskoleupproret  2018b, s.78) 
 

Ovanstående citat visar en förskollärares upplevelse kring situationen på förskolan. 30 

procent av berättelserna som framkommit genom Förskoleupproret (2018b) anser att 

förskolans pedagogiska verksamhet minskar och att det istället blir barnpassning. 
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Förskollärare i berättelserna förklarar att de känner att de inte får användning av de 

kunskaper och idéer som 3,5 år på universitetet gav dem. Förutom att förskollärarna 

menar att det till största del blir barnpassning och att lösa situationer som dyker upp på 

rad så förklarar förskollärarna även att de behöver ta hand om övriga sysslor som tar tid 

från barnen.  
 

Jag älskar verkligen mitt jobb men vet inte hur länge till jag orkar. Kraven vi har på 

oss är helt orimliga! Att driva en välfungerande pedagogisk verksamhet samtidigt 

som vi ska städa, tvätta och diska. Vi ska kontrollera så barnens schema är riktigt 

och antal timmar stämmer. Vi ska fylla på med pappershanddukar, toapapper, 

rengöringsmedel och gå ut med sopor. Vi ska både öppna på morgonen och stänga 

på kvällen. (Förskoleupproret 2018b s.18) 

 

Sysslorna som framkommit i ovanstående citat är återkommande i 30 procent av 

berättelserna och förskollärarna uttrycker att dessa sysslor gör att det pedagogiska i 

verksamheten minskar. Detta eftersom tid läggs på andra uppgifter vid sidan av barnen. 

17 procent  av förskollärarna lyfter även att det är vanligt förekommande att flera 

kollegor ringer och sjukanmäler sig samtidigt samt att det dessutom inte finns vikarier 

att tillgå. Detta menar förskollärarna leder till att det inte finns möjlighet att genomföra 

de pedagogiska aktiviteterna som är planerade eftersom avdelningen blir 

underbemannad. Förskollärarnas fokus tas därmed från den pedagogiska verksamheten 

och läggs istället på att “vakta” barnen och se till så inget barn skadar sig eller hamnar i 

konflikt. I förskollärarens uppdrag ingår det utifrån Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2016) att tillgodose samtliga barns behov. Flertal förskollärare i 

berättelserna lyfter dock att de många gånger under en vecka känner dåligt samvete 

eftersom de ännu en gång går hem utan att hunnit se eller uppmärksamma samtliga barn 

under dagen.  
 

Jag vill att alla barn ska få möjligheter till en lärorik, trygg och rolig och 

utvecklande verksamhet med medvarande pedagoger som har tiden. För vi har 

ingen tid nu för varje barn. Och den energi man har fokuseras på det barn i behov 

av stöd samt att släcka bränder, men de andra barnen då? de barnen som bara flyter 

med i verksamheten? De får klara sig själva. Och jag kommer på mig själv att jag 

bara sagt ""Hej"" till det barnet. Och jag får dåligt samvete och skuldkänslor, jag 

räcker inte till för alla barn. Vissa dagar kan jag komma på att jag inte har någon 

aning om vad hen har gjort idag när dennes föräldrar frågar. För jag har varit så 

stressad. Sedan helt plötsligt så kommer det där dagarna där tiden äntligen finns, 

kanske några barn är borta. Jag hinner göra roliga aktiviteter med barnen, jag 

hinner se alla barn och prata med alla. Och jag är inte helt slutskörd när jag 

kommer hem! Dessa dagar är så viktiga och jag önskar att det är såna dagar som 

skulle vara normen på min arbetsplats. Dagar då jag kan utföra förskolans uppdrag. 

Nu finns ingen lugn dag på jobbet längre känns det som, varje dag måste man köra 

i 190. Tiden får återhämtning kommer aldrig. Varken för barnen eller oss 

pedagoger.  (Förskoleupproret  2018b s.384) 

 

19 procent av berättelserna lyfter även likt ovanstående citat att förskollärarna inte har 

haft tid att se samtliga barn under dagen vilket resulterade i skuldkänslor orsakat av 

stressen som förskolläraren upplever. Förskolläraren i citatet förklarar att hen har tid att 

se samtliga barn och utföra förskolans uppdrag de dagar då några av barnen i 

barngruppen möjligtvis är borta. Ovanstående citat visar även att det inte finns 

möjlighet för återhämtning varken för barnen eller pedagogerna. Detta leder till att 

förskollärarna upplever att det inte finns en chans för lugn och för att utföra förskolans 

uppdrag.  
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Till er vårdnadshavare. Vilka fina barn ni har. Det finns ingen chans att 

pedagogerna i förskolan kan garantera att de ser ditt barn varje dag, med begreppet 

ser menar jag som det låter. Att pedagogerna inte hinner SE vem ditt barn är. SE 

vad ditt barn har för intressen. Det finns ingen garanti att pedagogerna ska hinna 

föra en dialog med ditt barn varje dag. Det gills inte att säga hej. Hejdå. Stopp. Nej. 

Ja. Vänta. Inte slåss. osv. Tyvärr kanske ditt barn är blygt, eller ett barn som "kan 

själv och gärna leker själv". Ett sådant barn hamnar under radarn för att det finns 

barn som kräver mer i form av konflikthantering, och exempelvis stöttning i den 

sociala tillvaron.  (Förskoleupproret 2018b, s.212) 

 

Förskolläraren i ovanstående citat förklarar vad det innebär att en förskollärare inte ser 

varje barn under dagen. Trots att en förskollärare möjligtvis har sagt några ord till 

barnen under dagen så menar inte förskolläraren i citatet att det innebär att 

förskolläraren verkligen har sett samtliga barn under dagen.  

 
6.2.1 Sammanfattning och analys av stressens påverkan på förskollärares arbete i 
förskolans verksamhet  

Sammanfattningsvis går det se att förskollärares stress får en påverkan på den 

pedagogiska verksamheten i flertal situationer på förskolan. Stressen som förskollärare 

hävdar att de upplever, resulterar enligt förskollärares berättelser i att möjligheten för att 

planera den pedagogiska verksamheten minskar. Skulle förskollärarna ha möjlighet att 

ha planeringstid är det dock inte garanterat att de kan genomföra den planerade 

aktiviteten på grund av sjuka kollegor eller nya vikarier. Detta leder till att förskollärare 

känner att den pedagogiska verksamheten hamnar i andrahand. Fokus blir istället på att 

kolla till barnen och se till så att inget barn skadar sig, istället för att utmana och 

stimulera barnens lärande. Underbemanning av personal och de övriga sysslorna som 

förskollärare behöver ta hand om under en dag leder även de till att samtliga barn inte 

blir tillgodosedda. Det leder dessutom till att förskollärarna går hem med skuldkänslor 

från sin arbetsplats på grund av att de enbart har hälsat på vissa barn och inte har haft tid 

till att verkligen se barnen.  
 

Stressens påverkan på den pedagogiska verksamheten hamnar tolkningsvis på exonivån 

men drabbar även verksamheten och förskollärarna på mesonivån. Genom vikariestopp 

och brist på vikarier som är chefens ansvar att ordna blir verksamheten drabbad då 

förskollärarna inte kan utföra sitt arbete ordentligt. Allt extraarbete som egentligen inte 

är en förskollärares ansvar drabbar även verksamheten då tiden från barnen i 

barngruppen försämras.  
 

Förutom förskollärarens familj påverkas även relationen som förskolläraren har till sina 

kollegor vilket hamnar på mesonivån. I resultatet framkom det att många kollegor var 

sjuka vilket gör att förskollärarna blir underbemannade och får svårt för att göra ett 

pedagogiskt arbete. Tolkningsvis skapas en irritation på de kollegor som alltid vabbar 

eller är sjuka vilket gör att relationen mellan parterna försämras. Genom en försämrad 

relation påverkas verksamheten negativt och förskollärarna blir tolkningsvis ännu mer 

stressade. Kollegor som ofta är sjuka har tolkningsvis svårt att följa med i den 

pedagogiska verksamheten vilket även kan göra att arbetet i barngruppen försämras och 

förlängs. Det blir svårt för de friska förskollärarna att genomföra ett pedagogiskt arbete 

samtidigt som de ska täcka upp för den sjuka kollegan. Detta resulterar i att det blir 

barnpassning och det pedagogiska arbetet förskjuts. Tolkningsvis blir även barnen 

drabbade då de inte kan få den utveckling och lärande som förskolan ska erbjuda. Av 

den anledningen blir det tydligt att flera mikronivåer påverkas av varandra. 

Förskollärarnas stress får en påverkan på både barn, kollegor samt familj. Dock är det 
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på exonivå som det verkliga problemet ligger eftersom det är förskollärarna som får ta 

på sig ansvar som egentligen ska ligga på chefer och eller kommunen. Exempelvis att 

ringa in vikarier, täcka upp för sjuka kollegor och annat extra arbete.  
 

6.3 Stress relaterat till individ, organisation och samhälle 

 
Figur 3 Stapeldiagram av resultatet utifrån individ, organisation och samhälle  

 

Detta stapeldiagram visar tydligt att det är hos organisationen problematiken ligger 

utifrån resultatet av berättelserna från Förskoleupproret (2018b). Dock behövs det ha i 

åtanke att det utifrån vår kategorisering fanns sex kategorier under individ, 10 

kategorier under organisation och en kategori under samhälle. Att det är ojämnt antal 

kategorier under individ, organisation och samhälle leder till att stapeldiagrammet ser ut 

som det gör.  
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Figur 4  Stapeldiagram av resultatet utifrån individnivå 

Den stress som förskollärare upplever inom förskolans kontext påverkar dem dels på 

individnivå. Ovan visas ett stapeldiagram på de främsta orsakerna till att stress uppstår 

på individnivå. Förskollärare berättar att fritidsaktiviteter eller umgås med familj och 

vänner blir bortprioriterat då orken inte finns. 7 procent av berättelserna visar att 

förskollärarna inte har någon ork till sin fritid utan vill exempelvis sova när de kommer 

hem från arbetet. Att vara en engagerad och glad förälder till sina egna barn blir en 

svårighet.  

 
Kom just hem från jobbet och har landat i soffan. Min älskade femåring vill berätta 

om allt roligt hon hittat på idag på förskolan och glada lillasyster på två år vill sitta i 

mitt knä och mysa, men jag orkar inte. Jag vill bara vara ifred, ha tystnad och ladda 

om batterierna. Jag orkar inte med mina egna barn. (Förskoleupproret 2018b, s.348) 

 

7 procent av berättelserna från Förskoleupproret (2018b) innehåller liknande texter som 

ovanstående citat som handlar om att inte ha energi till sin egna familj. I 26 procent av 

berättelserna lyfts det även fram att förskollärarna fått utmattningssyndrom som bland 

annat innefattar att tappa minnet, sömnsvårigheter samt ljudkänslighet.  
 

Att jobba från 6.00 till långt efter min arbetstid har dels gått ut över min familj och 

min hälsa. Jag har tappat minnet, kan gå från ett rum till ett annat och på vägen 

glömt bort vad jag skulle göra. Har ingen ork längre, känner mig nedstämd oftast. 

Att vakna med ångest, stress och oro varje dag för hur denna dag kommer att bli är 

förjävligt. Så här var det inte förr. Jag vill hinna se varje barn, ge varje barn de dom 

förtjänar och ha tid att se vad dom faktiskt behöver eller se när de lyckas med 

något. (Förskoleupproret 2018b, s.417) 

 

Citatet ovan visar hur förskoleyrket tär på förskollärares egen hälsa och att stressen 

inom förskolan ger men som påverkar individen resten av livet, så som exempelvis 

försämrat minne. Som tidigare nämnts visar 26 procent av berättelserna att förskollärare 

upplever fysiska och psykiska besvär. Bland annat händer det att förskollärarna har 

svårt för att föra en konversation eftersom de ständigt glömmer bort vad som sagts eller 

vad det var de skulle berätta.  

 
Jag har jobbat några år som utbildad förskollärare. Har redan haft kontakt med 

psykolog och kbt pga stress på jobbet. För stora barngrupper där barnens enskilda 

behov inte tillgodoses. Personal som är sjukskrivna, eftersom man inte orkar.Jag 

undrar hur länge man orkar jobba inom förskolan? Pratat med flera av mina gamla 

klasskamrater från universitetet och ingen ser förskolläraryrket som något de 

kommer arbeta med en längre tid! Det är ju helt ofattbart, vad ska vi behöva göra 

för att få våra röster hörda? (Förskoleupproret 2018b, s.52) 
 

Andra fysiska och psykiska besvär är en ständig känsla av ångest, stress och oro som är 

kopplat till deras arbete. Detta har utifrån 13 procent av berättelserna resulterat i att 

förskollärare har blivit sjukskrivna på grund av stress. 18 procent av berättelserna lyfter 

även att flera av deras kollegor blivit sjukskrivna på grund av just stress.  
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Figur 5 Stapeldiagram av resultatet utifrån organisationsnivå  

 

Förskollärares upplevda stress påverkar dem dessutom på en organisationsnivå. Detta 

innefattar faktorer som förskolläraren själv inte kan påverka. Ovan syns ett 

stapeldiagram av de främsta orsakerna till att stress uppstår på en organisationsnivå. 
 

61 procent av förskollärarna i berättelserna menar att de stora barngrupperna är en av de 

största orsakerna till att de upplever stress inom förskolläraryrket. Berättelserna 

synliggör att barngrupperna blir större och större med åren och att det handlar om att få 

in pengar framför att se till varje barn och förskollärares bästa. Underbemanningen i 

kombination med de stora barngrupperna upplevs även som stressande för 

förskollärarna. 
 

Stora barngrupper i små lokaler och lite personal. Svårt att hinna ge den tiden som 

varje barn förtjänar. Personalen går på knäna och försöker hinna med allt, är glada 

bara vi klarar av det praktiska under en dag. (Förskoleupproret 2018b, s.137) 

 

Något som upplevs som stressande för förskollärarna var de stora barngrupperna i 

förhållande till förskolans små lokaler som förskolläraren i citatet ovan nämner. Att 

hinna med allt som en förskollärare ska göra under en dag ökade även stressen. I 

berättelserna framkommer det att förskollärarna dels behöver ta hand om en för stor 

barngrupp och samtidigt lära upp nya resurser. Förskollärarna berättar även att andra 

extra arbeten som ska göras gör stressen påtaglig i förskolan. 26 procent av berättelserna 

synliggör att förskollärare har extra arbeten i verksamheten. Förskollärarna är inte 

enbart ansvariga för det pedagogiska arbetet utan de ska även agera som vaktmästare, 

lokalvårdare. Administrativt arbete samt hjälpa till i köket. 
 

Hur snett är det inte när våra dagar handlar mer om administrativa uppgifter än 

pedagogiska uppgifter. Vi ska laga frukost, boka vikarier, introducera vikarier, 

attestera vikarier i lönesystemet, beställa varor, plocka in varor, göra schema, 
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blogga, duka, torka bord, sopa, tvätta, slänga sopor, städa kylskåp, göra frukost, 

göra mellanmål, ta emot sjukanmälningar/vab från kollegor, läsa litteratur, möten 

med specialpedagog, möten i enhetens olika grupper, handleda lärarstudenter, 

dokumentera enskilda barn, skriva handlingsplaner och kartläggningar, genomföra 

utvecklingssamtal, planera och genomföra föräldramöte, driva projekt och 

dokumentera mm. Samtidigt ska vi vara närvarande pedagoger! (Förskoleupproret 

2018b, s.322) 

 

Organisationens uppbyggnad i dagens läge leder till att förskollärare upplever att de har 

flera olika uppgifter som leder till att det pedagogiska arbetet hamnar i andra hand. 

Citatet från en förskollärare som lyfts ovan visar att förskollärare hanterar flertal 

uppgifter som inte har med den pedagogiska verksamheten eller barnen att göra, så som 

exempelvis att städa kylskåp och beställa varor.  

 
Ökade krav på administrativa arbetsuppgifter gör att dagarna är ett evigt pusslande 

för att täcka upp i barngruppen, som i sin tur blir allt mer orolig, stressad och 

otrygg. Arbetsbördan blir dessutom enorm när ingen hänsyn tas till vilka barn som 

finns i barngruppen då barn med behov av extra stöd tycks öka, troligtvis som en 

följd av ovanstående faktorer. Den nedåtgående spiralen är igång och stora 

förändringar måste till NU om inte samhället ska stå inför en kollaps. När förskolan 

stannar, stannar Sverige. (Förskoleupproret 2018b, s15) 

 

Allt extra arbete leder till ökade krav och ansvar. Förskollärarna behöver därför ta tid 

från barngruppen för att utföra dessa uppgifter, samtidigt som politiker och chefer 

kräver att förskollärare följer förskolans uppdrag.  
 

På en samhällsnivå leder stressen till att förskollärare känner att de inte har möjlighet att 

följa förskolans uppdrag. Förskollärarna i berättelserna förklarar att de, som tidigare 

nämnts, har flertal uppgifter som ligger utanför förskolans uppdrag. Förskollärarna 

förklarar även att de stora barngrupperna i samband med underbemanningen av 

pedagoger påverkar förskollärarnas möjlighet att följa förskolans läroplan. Barnens 

livslånga lärande påverkas enligt förskollärarna av att förskollärarna har mer uppgifter 

än de kan hantera i kombination med att följa förskolans uppdrag.  
 

Ohållbar arbetsmiljö! Tänk att ALLTID behöva hålla så många bollar i luften 

samtidigt. Och då är ändå barnen vårt främsta uppdrag. När ska de få komma första 

hand? Det är inte bara pedagogerna som befinner sig i en ohållbar arbetsmiljö. 

Många barn är långa dagar på förskolan. I alldeles för stora barngrupper. Hur ska de 

få ro att starta sitt livs lärande? Hur ska barnen hinna bli sedda? Är barnen de som 

kommer bli utbrända härnäst? (Förskoleupproret 2018b, s.179) 
 

De ökade krav och de extra arbeten som råder får en stor påverkan på barnen och på 

samhället. När barngrupperna växer och personaltätheten försämras kan det leda till att 

framtidens förskollärare får en försämrad livskvalité och inte orkar mer samtidigt som 
det tär på alla barn i barngruppen.  
 

Kraven växer mer och mer, men resurserna för att kunna leva upp till dem minskar i 

samma takt som dessa krav ökar. Hela systemet är ohållbart och om inget görs snart 

kommer hela samhället att drabbas. För vad ska arbetande föräldrar göra av sina 

barn när förskolor får läggas ner pga personalbrist? (Förskoleupproret 2018b, s.114) 

 

Förskollärarna i berättelserna lyfter vikten av att förskolans situation behöver tas på 

allvar för att den överhuvudtaget ska finnas några förskolor kvar i samhället. 13 procent 

av förskollärarna i berättelserna har varit sjukskrivna, en del flertal gånger och många 
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har varit nära på att bli sjukskrivna. I berättelserna återkommer frågan kring vad som 

händer med förskolan och samhället den dagen samtliga pedagoger har blivit 

sjukskrivna på grund av att ingen tar situationen i förskolan på allvar. 30 procent av 

berättelserna lyfter även svårigheten med att följa läroplanen, vilket är ett styrdokument 

som pedagogerna på förskolan ska förhålla sig till enligt skollagen (Werner 2016). 30 

procent av berättelserna som tidigare nämnts synliggör att förskollärare inte kan 

fullfölja läroplanen då verksamheten endast fokuserar på barnpassning och inte på ett 

pedagogiskt arbete. En av förskollärarna förklarar att ”Vi känner att vi inte kan 

garantera säkerheten för barnen på förskolan längre. Vi kommer heller inte kunna 

bedriva den pedagogiska verksamheten som läroplanen ställer krav på.” 

(Förskoleupproret 2018b s.195) Detta citat visar att förskollärarna utifrån berättelserna 

upplever att de inte längre kan garantera barnens säkerhet, vilket gör att barnen inte får 

den trygga omsorg som de behöver i förskolans verksamhet.  
 

6.3.1 Sammanfattning och analys relaterat till individ, organisation och samhälle 

Utifrån resultatet som framkommit på individnivå går det att se en tydlig samverkan 

mellan olika närmiljöer på mesonivån. Den stress som förskollärarna upplever på sin 

arbetsplats får en påverkan på andra miljöer som ingår i förskollärarnas närmaste miljö. 

7 procent av berättelserna visar att förskollärare på grund av den stress som sker på 

arbetet inte har ork kvar till familjen när de kommer hem.  Imsen (2006) skriver att det 

på mesonivån går att analysera hur en miljö kan få en stor inverkan på en annan miljö. 

Förskollärarnas arbetsrelaterade stress får med andra ord även en inverkan på familjens 

mående. Mår inte förskolläraren bra blir fler individer drabbade, även barngruppen i 

verksamheten och kollegor. Tolkningsvis blir det svårt för förskollärare att vara 

engagerade och glada i verksamheten om de mår dåligt psykiskt. På organisationsnivå 

och samhällsnivå handlar berättelserna i synnerhet om Bronfenbrenners (1979) exonivå. 

Studiens exonivå innefattar politiker och utbildningssystemet vilka är de som 

bestämmer hur förskolan ska utformas. Det är bland annat politiker som bestämmer hur 

läroplanen ska se ut. Det innebär tolkningsvis att de yttre faktorer som förskolan omges 

av påverkar förskollärarens arbete och stress på mikronivå. 26 procent av berättelserna 

skrivna av förskollärarna visar att förskollärare upplever att extra arbeten som 

exempelvis dokumentation, läroplan och administrativa uppgifter leder till ökad stress. 

Dessa bestämmelser från samhället uttrycker förskollärarna i berättelserna även bidrar 

till att tid togs från den pedagogiska verksamheten och att möjligheten att fullfölja 

förskolans uppdrag minskar. På en mikronivå handlar bland annat förskollärares stress 

därmed tolkningsvis om att politiker och utbildningssystem sätter krav på förskollärare 

som försvårar förskollärares uppdrag och bidrar till ökad stress. Med andra ord måste de 

yttersta villkoren tas hänsyn till för att på ett djupare sätt förstå varför stressen är så 

påtaglig som den är. Utifrån studiens resultat framkommer det därmed enormt många 

orsaker till att förskollärare upplever stress på exonivå. Framförallt var det de stora 

barngrupperna som påverkar förskollärares arbete. I skollagen står det att huvudmannen 

ska se till så att barngruppen har en lagom sammansättning samt att barnen ska bli 

erbjudna en god miljö (Werner 2016). Utifrån alla 849 stycken berättelser som lästs 

visar det sig att sammansättningen av barngrupperna i svensk förskola är allt annat än 

lagom stora, vilket påverkar förskollärares stress. Dock går det att utifrån 

huvudmannens perspektiv även förstå att hen är påverkad av yttre faktorer i samhället, 

vilket gör att förskolans organisation är utformad som den är. Samhället växer och fler 

barn föds, vilket gör att fler vårdnadshavare är i behov av barnomsorg. I skollagen står 

det även framskrivet att från och med ett års ålder ska barn få en erbjudan om att gå i 

förskola (Werner 2016). Här blir det tolkningsvis problematiskt för både huvudman och 

de som arbetar i förskolan. Det finns inte oändligt med förskolor och pedagoger och 
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därav blir barngrupperna större för att alla barn från att de är fyllda ett år ska få en plats. 

Detta betyder dock inte att barngrupperna ska bli större utan det handlar tolkningsvis 

om att fler förskolor behöver byggas och fler förskollärare behövs för att på så sätt få 

plats med alla barn som är i behov av förskola. Med andra ord går det att se att 

förskollärares stress på mikronivå påverkas av bland annat förskolans organisation på 

exonivå som bland annat innefattar utbildningssystemet.  
 

Utifrån resultatet går det att se problematiken på makronivån som innefattar samhällets 

normer, lagar och kultur. Som tidigare nämnts får barn börja i förskolan när de är ett år 

(ibid.). Skollagen är en lag vilket hamnar på makronivån. Dock skapar denna lag 

problematik i samhället på exonivå som nämnts ovan, vilket visar att de olika nivåerna 

påverkar varandra. En norm som bidrar till större barngrupper är normen om att alla i 

Sverige ska arbete, oavsett kön. I Sverige är inte normen att kvinnan ska vara hemma 

med barnen, vilket resulterar i att det är fler barn som börjar på förskolan jämfört med 

de land där ena partnern ska vara hemma med barnen. I skollagen (ibid.) står det även 

framskrivet att barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas den omsorg som de behöver. 

Dock blir det problematiskt för förskollärarna att fullfölja denna lag eftersom resurserna 

enligt förskollärarna i upproret inte finns. Även här hamnar problematiken på exonivån 

då det är huvudmannen som ska se till att resurser finns att tillgå. En annan problematik 

som hamnar på exonivå är skollagens bestämmelser över förskolans syfte. Syftet med 

förskolan är att stimulera barns lärande och utveckling. Förskolan ska även utgå från en 

helhetssyn på barnet när det gäller barnets behov samt att verksamheten ska utformas på 

så sätt så att omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet (ibid.). I resultatet 

framkommer det dock att förskollärarna inte kan säkerhetsställa barnens säkerhet längre 

vilket gör att barnen inte får den trygga omsorg som de behöver. I skollagen står det 

även att det är huvudmannens ansvar att se till så att barngruppen har en lagom storlek. 

Däremot blir det tydligt att den lag inte följs. På makronivån ingår även samhällets 

kultur, men utifrån vår tolkning och hur vi har analyserat resultatet kunde vi inte hitta så 

många kopplingar till förskollärares stress.  
 

Sammanfattningsvis är det tydligt att förskollärares stress beror på en mängd olika 

faktorer som samverkar med varandra och som även påverkar varandra. Genom 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska (1979) teori blir det tydligt att ett större 

perspektiv behövs för att kunna analysera förskollärares stress, det går inte enbart se det 

från ett perspektiv. Det mönster som framkommer är att samhället växer och så även 

förskollärares ansvar. Genom att samhället blir större och fler barn ska erbjudas 

barnomsorg blir även barngrupperna större. De stora barngrupperna och det ökade 

ansvaret påverkar på sin tur förskollärarnas arbete och många förskollärare blir 

sjukskrivna på grund av all stress. När kollegor sjukskriver sig blir den personal som är 

kvar lidande vilket i sin tur påverkar förskollärarnas ork till sin egen familj. 

Tolkningsvis påverkas även huvudmän och de som ansvarar för förskolans organisation 

på exonivå. Det betyder att alla som är verksamma inom förskolan påverkas av politiska 

och samhällsbeslut som finns gällande förskolan. Även samhällets normer och lagar 

påverkar utformningen av förskolan.  
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7 Diskussion  
I följande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning. Det förs även en 

diskussion kring studiens metod, didaktiska implikation samt studiens teori. 

Avslutningsvis i kapitlet redogörs eventuellt fortsatt forskning kring studiens ämne.  

 

7.1 Diskussion utifrån tidigare forskning  
I den tidigare forskning som använts (Clipa och Boghean 2015; Kelly och Berthelsen 

1995; Landström 2012; Tsai, et al. 2006) framkommer det liknande situationer och 

orsaker som lyfts i studien till varför stressen påverkar förskollärarna i förskolan. 

Likheterna som framkommer är de stora barngrupperna, planeringstiden, allt extraarbete 

som ska göras, möta barn i behov av särskilt stöd samt hinna se varje individuellt barn.  
 

Det som skiljer den tidigare forskningen från studien är i vilka sammanhang som 

förskollärare upplever stress. I Clipa och Bogheans (2015) rapport redogör de för att 

bland annat påklädnings-situationer, barnens gråter och lunchen är sammanhang som 

upplevs stressiga. Tolkningsvis handlar dessa sammanhang troligtvis om den höga 

ljudnivån.  I studien framkommer morgonen och eftermiddagar i förskolans verksamhet 

som mest stressande sammanhang på grund av personalbristen som råder vid dessa 

tidpunkter. Personaltätheten och bristen på vikarier är ett stort problem som framkom ur 

Förskoleupproret (2018b) men inte genom den tidigare forskning som använts i studien. 

Anledningen till att personalbristen har lyfts i Förskoleupproret (2018b) kan handla om 

att berättelserna är utifrån förskollärarnas egna berättelser och perspektiv. Den tidigare 

forskningen som använts i denna studie har inte haft fokus på förskollärarnas perspektiv 

kring stress i förskolan, vilket är det som är i fokus i denna studie. Denna studie 

fokuserar nämligen på att få fram hur den stressande situationen på förskolan ser ut 

utifrån förskollärarnas egna perspektiv genom deras berättelser från #pressatläge. En 

annan anledning till varför det i studiens resultat framkommit ytterligare faktorer till 

stress jämfört med den tidigare forskningen kan vara på grund av att berättelserna från 

Förskoleupproret (2018b) synliggör situationen i Sverige. Den tidigare forskningen 

däremot är genomförd i Hong Kong (2006), Australien (1995), Rumänien (2015) samt 

en studie i Sverige (2012) som är gjord på 102 stycken förskollärare. Berättelserna från 

Förskoleupproret (2018b) är dessutom skrivna av förskollärare från kommuner i flera 

delar av Sverige, vilket gör det till en bred data och av den anledningen kan det därmed 

framkomma fler faktorer. Studiens resultat visar även hur stressen påverkar 

förskollärarna, både fysiskt och psykiskt. Medan den tidigare forskningen enbart visar 

vad det är som bidrar med stress, men inte vad stressen gör med förskollärarnas hälsa. I 

studiens resultat framkom det även att det inte enbart är förskollärarens hälsa som 

påverkas av den stressade situationen på förskolan. Den pedagogiska verksamheten 

bortprioriteras och studiens resultat visar att förskollärare inte har möjlighet att 

genomföra en pedagogisk verksamhet på grund av de stressade faktorerna som finns 

inom förskoleyrket. 

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning som lyfts i studien fått fram vad det är som 

stressar förskollärarna och i vilka situationer de upplever stress. Däremot finns det 

enligt vår vetskap inte så mycket studier om vad det kan bero på utifrån förskollärarnas 

perspektiv. I vår studie framförs förskollärarnas perspektiv och vad det får för påverkan 

på förskollärarnas hälsa och den pedagogiska verksamheten. Studiens resultat visar 

därmed en ytterligare fördjupning kring vad stress gör med förskollärarna och den 

pedagogiska verksamheten, inte enbart vad stressen beror på.  
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7.2 Metoddiskussion 
Eftersom en kvalitativ metod valdes gick det att synliggöra förskollärares perspektiv på 

den stressade situationen inom förskolan och uppnå studiens syfte. I studien användes 

en kvalitativ metod i form av dokumentär forskning utifrån Denscombes (2018) 

definition av begreppet där datamaterialet analyserades utifrån den utvidgade didaktiska 

triangeln samt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Eftersom detta gjordes 

gick det att synliggöra vad det är som stressar förskollärare i deras yrke. Det gick även 

genom den valda metoden att få en förståelse för hur förskollärares hälsa och den 

pedagogiska verksamheten påverkas av förskollärares upplevda stress. I studiens 

inledning lyftes det att kvinnor inom kvinnodominerade yrken löper högre risk att bli 

stressade, även män som arbetar inom kvinnodominerade yrken löper högre risk att 

drabbas av stress jämfört med mansdominerade yrken. Detta gick dock inte att få fram 

genom att göra en dokumentär forskning på förskollärarnas berättelser i 

Förskoleupproret eftersom kön på förskollärarna som skrivit berättelserna inte 

framkom. Däremot skapades en möjlighet till att få en bred datainsamling genom att 

göra en dokumentär forskning på data  som redan var insamlat av andra sedan tidigare 

eftersom vi inte hade fått fram lika stor mängd data själva på grund av 

tidsbegränsningen. Eftersom berättelserna skrivna av förskollärare är 849 stycken och 

dessutom mellan en A4-sida till en mening gick det att få en bred förståelse för varför 

förskollärare i Sverige upplever stress och hur detta påverkar dem. Dock är det av vikt 

att ha i åtanke att risken finns att flera berättelser skulle kunna vara skrivna av samma 

person. Berättelserna är även skrivna 2018 vilket gör dem aktuella att analysera för att 

få en förståelse för hur förskollärare upplever stress inom sitt yrke i dagens samhälle. 

Däremot var det under studiens process viktigt att ha i åtanke att det går att publicera 

under vilken yrkestitel skribenterna i #pressatläge själva vill. Dock handlar 

Förskoleupproret enbart om förskolan och i resultatet presenteras de berättelserna som 

är undertecknade med yrkestiteln förskollärare. Berättelserna fokuserar på erfarenheter 

kring situationen på förskolorna i Sverige. Av den anledningen är det därmed mest 

troligt att det är personer som har erfarenhet av förskolan som har kommenterat och att 

de har använt sin äkta yrkestitel eftersom det inte skulle fylla någon funktion att skriva 

en annan yrkestitel än den personen har.  
 

Sammanfattningsvis resulterade valet av att analysera förskollärares berättelser från 

Förskoleupproret (2018b) utifrån en kvalitativ metod till att det fanns en bred data att 

analysera. Dock behövdes den data som samlats in av de ansvariga för Förskoleupproret 

tittas på med kritiska ögon eftersom det är ett offentlig dokument som är sammanställt 

av berättelser som allmänheten har skrivit på internet. Det innebär att vem som helst kan 

skriva vad de vill på internet utan att det sker en granskning om personerna är 

förskollärare med erfarenhet av förskolan eller inte innan publiceringen av berättelserna 

sker. Däremot möjliggjorde en dokumentär forskning av berättelserna från 

Förskoleupproret (2018b) att det gick att få fram ett resultat som visar hur förskollärare 

från flera olika kommuner runt om i Sverige upplever stressen på förskolan. Metoden 

gjorde det därmed möjligt att synliggöra förskollärares egna perspektiv från en bredare 

skara jämfört med om vi exempelvis hade använt intervju som metod.  

 

7.3 Didaktiska implikationer  
I Vision (Magnusson 2016) som nämnts tidigare visade det sig att förskollärare är ett av 

de yrken med hög stressnivå. Utifrån denna studie går det att konstatera att 

förskoleyrket är likt det Vision (Magnusson 2016) lyfter ett yrke där det förekommer 

mycket stress. Genom studien har det även synliggjorts vilka faktorer inom förskolans 

kontext som bidrar till ökad stress hos förskollärare.  Inledningsvis lyfte vi även 
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förskolans syfte utifrån skollagen. Utifrån det som framkommit genom studien uppfyller 

dock inte förskolan det som står skrivet i lagen på flera punkter. I skollagen (Werner 

2016) står det bland annat att barn som är i behov ska få det stöd som de behöver, men 

eftersom det råder resursbrist och saknad av pengar till resurs är det svårt att ge de barn 

det stöd som de behöver. Vilka blir de stora förlorarna? Barnen. I inledningen lyfte vi 

även förskollärares arbetsuppgifter. Utifrån det datamaterial som analyserats framkom 

det att  förskollärare inte har möjlighet att genomföra de krav och ansvar som ställs 

utifrån hur förskolan ser ut i dagens samhälle. Hur ska förskollärarna kunna stimulera 

barns utveckling och lärande när det inte finns förutsättningar för det? Den personalbrist 

som råder och som gör att förskollärarna inte hinner tillgodose varje enskilt barn vilket 

leder till att den trygga omsorgen för barnen brister. När förskollärarna inte hinner se 

varje enskilt barn, som är huvudpersonerna i förskolan behövs stora förändringar göras. 

Det är barnen som verksamheten är till för och det är där fokus främst behöver ligga. 

Om inte förskollärarna hinner se alla barn finns det även en risk för att barnens säkerhet 

inte kan säkerställas.  
 

Avslutningsvis kan vår studie bidra med en förståelse kring vilka förändringar som 

behöver ske för att förskollärares stress ska minska. Förskolan behöver få en ännu högre 

status i samhället och mer pengar för att kunna minska stressen hos verksamma 

förskollärare och på så vis öka förskolans kvalité. I och med att kraven och ansvaren 

ökar måste fler förskollärare utbildas och fler förskolor byggas för att kunna leva upp 

till de krav som utbildningssystemet och politiker ställer. Görs inte detta är det svårt för 

förskollärare att kunna fullfölja läroplanen och göra det som de faktiskt är utbildade till. 

Skollagen går inte heller att följa om inte förändringar görs. Förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande och utbilda framtidens individer. Men hur ska detta 

göras om det varken finns resurser eller pengar i förskolans verksamhet som i det långa 

loppet påverkar både förskollärare och barn?  
 

7.4 Teoridiskussion 
Den utvidgade didaktiska triangeln bidrog till att få en förståelse kring vilka 

sammanhang och situationer en förskollärare befinner sig i när stressen uppstår. För att 

kunna analysera materialet ur ett större perspektiv användes Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori (1979). Med tanke på att vi utgått från ett individperspektiv, 

som i studiens fall var förskollärares perspektiv var den utvecklingsekologiska teorin 

(ibid.) till fördel.  Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (ibid.) gick även att 

använda som ett hjälpmedel i samband med analysen då teorins kategoriseringar 

synliggjorde vilka nivåer som påverkar förskollärares stress. Det vill säga om stressen 

berodde på faktorer inom mikro, meso, exo eller makro. Dessa två teorier i kombination 

med varandra var därmed till en fördel för att kunna uppnå studiens syfte. Genom att 

utgå från den utvidgade didaktiska triangeln och sedan kombinera den med 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (ibid.) gick det därmed att få en förståelse 

för att förskollärares stress inte berodde på de själva som individer. Utan snarare att det 

handlar om sådant som förskollärare inte kan påverka, som exempelvis personaltätheten 

och barngruppens storlek.  
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8 Fortsatt forskning 
Med tanke på att datamaterialet från Förskoleupproret (2018b) är väldigt omfattande 

och innehållsrikt inbjuder datamaterialet till ytterligare forskning utifrån andra 

teoretiska perspektiv. Genom att analysera utifrån andra teoretiska perspektiv går det på 

så sätt att få en annan infallsvinkel än vad vi har fått under studien. För att göra 

forskningen bredare går det att ta med förskolechefernas berättelser för att få en 

förståelse för deras perspektiv på den stressade situationen inom förskolan.  

 

Vidare forskning relaterat till ämnet skulle kunna vara att få en förståelse för hur arbetet 

ska ske för att skapa en förändring i förskolan för att minska den stress som 

förskollärare upplever. För att minska förskollärares stress behövs ökad kunskap kring 

hur det skulle gå att möjliggöra de förändringar som behöver ske. Så som minskade 

barngrupper och ökad personaltäthet. Fortsatt forskning kring ämnet skulle även kunna 

vara att närma sig barnens perspektiv och få en förståelse för hur stressen inom 

förskolan påverkar dem. Tolkningsvis behövs exempelvis barngrupperna inte bara 

minska och personaltätheten öka för förskollärarnas skull utan även för barnens 

välmående. 
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didaktiska triangeln och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. Vi vill bara 

informera om att vår uppsats kommer att grundas på det material som finns genom 

förskoleupproret. Den kommer att finnas att läsa i slutet av januari 2019.  
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Bilaga B Exempel på kodning  

Berättelser från 

Förskoleupproret  

Segment Nyckelord Kategori 

Förskollärare  Stora barngrupper i 

små lokaler och lite 

personal. Svårt att 

hinna ge den tiden 

som varje barn 

förtjänar. Personalen 

går på knäna och 

försöker hinna med 

allt, är glada bara vi 

klarar av det 

praktiska under en 

dag. 

Stora barngrupper 1 

 

Små lokaler  1 

 

Lite personal  1 

 

 

 

Organisation 

 

Organisation 

 

Organisation 

 

O:3 

Förskollärare  Att jobba från 6.00 

till långt efter min 

arbetstid har dels gått 

ut över min familj och 

min hälsa. Jag har 

tappat minnet, kan gå 

från ett rum till ett 

annat och på vägen 

glömt bort vad jag 

skulle göra. Har ingen 

ork längre, känner 

mig nedstämd oftast. 

Att vakna med ångest, 

stress och oro varje 

dag för hur denna dag 

kommer att bli är 

förjävligt. Så här var 

det inte förr. Jag vill 

hinna se varje barn, ge 

varje barn de dom 

förtjänar och ha tid att 

se vad dom faktiskt 

behöver eller se när de 

lyckas med något.  

 

Psykiska besvär 1 

 

Jobba övertid 1 

 

Hinna se varje barn 

1 

Individ 

 

Individ 

 

Organisation 

 

I: 2 

O:1 

Förskollärare Jag älskar verkligen 

mitt jobb men vet inte 

hur länge till jag 

orkar. Kraven vi har 

på oss är helt 

orimliga! Att driva en 

välfungerande 

pedagogisk 

verksamhet samtidigt 

som vi ska städa, 

tvätta och diska. Vi 

ska kontrollera så 

barnens schema är 

riktigt och antal 

timmar stämmer. Vi 

Ökade krav 1 

 

Svårigheter med  

pedagogisk 

verksamhet 1 

 
Extraarbeten  1 

Organisation 

 

Organisation 

 

 

 
Organisation 

 

O:3 



  
 

III 

ska fylla på med 

pappershanddukar, 

toapapper, 

rengöringsmedel och 

gå ut med sopor. Vi 

ska både öppna på 

morgonen och stänga 

på kvällen.  

Förskollärare Det är tisdag morgon 

6.30 och jag öppnar 

på förskolan. Min 

kollega som skulle 

öppnat med mig har 

inte synts till ännu, 

hoppas hon bara är 

sen. Jag hinner knappt 

tänka tanken innan 

telefonen ringer. Min 

kollega blir hemma 

med sjukt barn idag. 

Ute i hallen börjar de 

första familjerna dyka 

upp. 

Simultankapacitet på 

högsta nivå nu som 

gäller. Ta emot barnet 

från en annan 

avdelning som är ny 

och skriker när pappa 

går, han har precis 

bett mig hälsa något 

till barnets personal så 

jag skriver upp det. 

Samtidigt dyker det 

upp en till liten som är 

jätteledsen. Klockan 

är nu 06.37. Jag smsar 

vikariesamordnare att 

jag är ensam. Får svar 

10 min senare och en 

fråga om hur många 

barn jag har. 2 små 

ledsna i famnen samt 

2 små som är på väg 

in och 3 lite äldre som 

leker själva, men det 

hinner jag ju inte 

skriva utan skriver 

"bara" 7. 5 min senare 

får jag svar att den 

som skulle börjat 7.30 

kommer så fort som 

möjligt. Tiden går och 

jag är uppe på 14 

barn, ensam. Klockan 

07.13 dyker kollegan 

Sjuka kollegor 8 

 

Låg personaltäthet 

9 

 

Morgonsituation 10 

 

Organisation 

 

Organisation 

 

Organisation 

(underbemanning) 

 

O:3 



  
 

IV 

upp. Äntligen kan jag 

andas ut… 

 


