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ABSTRAKT 

 

Studien handlar om stress i förskolan. Syftet med studien var att ta reda på hur lärare i 

förskolan upplever stress i sitt arbete. Arbetet begränsades av följande frågeställningar: 

Hur påverkas lärare i förskolan av stress? Vad är det som gör att lärare i förskolan blir 

stressade? Vad gör lärarna för att försöka minska stressen i förskolan? Som 

undersökningsmetod användes kvalitativ intervju och intervjupersonerna var fyra 

stycken förskollärare i en mellanstor stad, de jobbade alla inom kommunala förskolor. 

Studien visade att påverkan av stress hos lärare i förskolan var väldigt individuell 

beroende på vilka tidigare erfarenheter man hade. Det framkom att förskollärarna 

påverkades av stress genom trötthet, känslor av frustration och otillräcklighet. Andra 

stresspåverkan som framkom var till exempel: att inte hinna med det man planerat, ilska 

och irritation. Studien visade även att det som gjorde att lärare i förskolan blev stressade 

också var olika beroende på tidigare erfarenheter och förväntningar. Några orsaker som 

framkom var bland annat: personalbrist, inskolningar, barngruppernas storlek och 

ljudnivån. Resultatet visade också att samtal med varandra, samtal med rektor/chef och 

att försöka behålla lugnet och fokus var några av sätten som förskollärare försökte 

minska stressen. 
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1 INTRODUKTION 

Stress är något som har blivit allt vanligare i människors vardag, det pratas mer och 

mer om hur stressade vi är och om hur samhället förändrats. 

”Stress har blivit ett allt större samhällsproblem. … Den riskerar inte bara 

hälsan för dagens vuxna utan det finns också allt fler indikationer på att den 

smugit sig ned i åldrarna. Stress i skolan riskerar att drabba barnens 

emotionella och intellektuella utveckling samtidigt som lärarna flyr 

ohälsosamma skolmiljöer.” (Ekman & Arnetz, 2002 s, 9) 

Detta får mig att tänka på hur det ser ut i förskolan om man ser till stress, i förskolan 

är ju barnen yngre och behöver mer uppmärksamhet. Det borde påverka barnen 

mycket. Under min verksamhetsförlagda utbildning på förskolor har jag upplevt en 

viss stress hos förskollärarna. Jag har även hört direkt från handledare och annan 

personal om hur de inte räcker till eller hinner med allt som borde göras. Jag har 

själv också upplevt mig stressad när jag haft min verksamhetsförlagda utbildning och 

då har jag inte ens varit den med det tyngsta ansvaret. Eftersom man pratar mycket 

om stress i dagens samhälle så blir jag intresserad och vill veta mera om vad 

förskollärare tycker och tänker om stress.  

De negativa faktorerna av stress är många och är man stressad under en längre period 

kan förslitningar av bland annat hjärta och blodkärl förekomma och risken för högt 

blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning ökar (Nationalencyklopedin, 2011). Med 

det i bakhuvudet tycker jag att det är viktigt att lyfta stress och få sig en tankeställare 

om hur verksamheten i förskolan idag ser ut. 
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2 BAKGRUND 

Nedan går jag igenom den tidigare forskning som berör ämnet och mina 

frågeställningar. 

2.1 Definition av stress 

Nationalencyklopedin (2011) definierar stress som en anpassningsreaktion som finns 

i människans och andra djurs organsystem. Reaktionen blir utlöst av fysiska och 

mentala påfrestningar samt stressfaktorer som individen har liten möjlighet att 

påverka.  De försvarsreaktioner som finns vid stress framkallas bland annat av 

hormonerna adrenalin och kortisol samt av det sympatiska nervsystemet. Stress hos 

människor kan framkallas av krav som överskrider personens förmåga eller ger olika 

typer av begränsningar. En oförmåga att kunna inverka på den egna situationen ger 

bland annat en ökad kortisolnivå och framkallar hjälplöshet, ovisshet och utmattning. 

Eriksen och Ursin (2002) menar att det finns väldigt få situationer där människors 

och djurs sätt att reagera på yttre prövningar är likadana och omedelbart kopplade till 

en stimulus. Sätten att reagera på är väldigt olika från individ till individ. Detta beror 

på att hjärnan granskar yttervärlden, både med synpunkt på ett viss stimulus innebörd 

och på individens chanser att möta utmaningen (Eriksen & Ursin, 2002). Individen 

har förväntningar både på stimulus innebörd och på hur han eller hon kan inverka på 

situationen. Förväntningarna har sin grund i inlärning, hjärnan lagrar minnen av 

tidigare situationer, handlingar och dess konsekvenser (a.a.) 

Eriksen och Ursin (2002) beskriver att man betecknar stress genom fyra olika 

fenomen. Stimuleringen, stimuleringens upplevelse, den fysiska och psykiska 

reaktionen samt återkopplingen och upplevelsen av reaktionen. I litteraturen om 

stress kan man finna en stor samstämmighet om att det inte finns något bestämt 

stimulus som framkallar stress. Det är istället den enskilda personen som baserat på 

sina egna erfarenheter avgör om en situation utgör fara, hot, lockelse eller krav (a.a.). 

Det som är gemensamt för dessa stimuli är att de främst på något sätt ger signaler för 

osäkerhet eller någon form av brist. Som människor reagerar vi alltid på det osäkra 

och det som är främmande, men själva reaktionen avgörs inte förrän i nästa led i 

kedjan (Eriksen & Ursin, 2002). Hjärnan reagerar med en generell alarmreaktion när 

den inte känner igen ett viss stimulus. Efter det bedömer hjärnan vilka förväntningar 

som finns att tillgå i anknytning till det särskilda stimulus (Eriksen & Ursin, 2002).  

Denna bedömning sker gradvis, vi börjar uppfatta den totala situationen med hela det 

kognitiva och emotionella innehållet. Om uppfattningen tolkas som otrevlig 

betecknas den ofta som ”stress” (Eriksen & Ursin, 2002). Det finns stora individuella 

skillnader beroende på tidigare erfarenheter på såväl det som skapar stress till själva 

reaktionen som på det som stressar. Den reaktion som kommer vid stress består av en 

aktivering av hjärnan, med skärpt vaksamhet och vakenhet (Eriksen & Ursin, 2002). 

Aktiveringen följs sedan av en förändring i det centrala nervsystemet, det som 

påverkas är bland annat muskulatur, beteende, och hormonsystemet. Denna reaktion 

är en normal aktiveringsreaktion som betraktas som alarmreaktionen som tidigare 

nämnts. I upplevelsen av en situation ingår erfarenheten av stressreaktionen och detta 

blir en del av orsaken till att man känner sig stressad. När man känner sig stressad 

blir man varm och svettig och man kan känna hur hjärtat slår snabbare. Detta tolkas 

dels som en varningssignal men också som ett obehag eller en möjlig orsak till 

ytterligare obehag (Eriksen & Ursin, 2002).  



3 

 

 

2.2 Påverkan på lärare i förskolan 

Här redogörs för vad tidigare forskning säger om hur förskollärare påverkas av 

stress. Jag kommer också ta upp generella påverkningar som gäller människan 

överlag. 

Nielsen och Persson Waye (2010) beskriver att hälften av personalen som jobbar i 

förskoleklass och lågstadiet ofta upplevde stress. En tredjedel av personalen mådde 

dåligt av stress på arbetet återkommande. 

 

2.2.1 Trötthet och emotionella reaktioner 

Tsai, Fung och Chow (2006) har gjort en studie som handlar om källor till stress och 

yttringar om stress hos kvinnliga förskollärare i Hong Kong. Studien visade att 

trötthet och emotionell stress var de vanligaste yttringarna som rapporterades av 

Hong Kongs förskollärare. Den emotionella stressen innefattar känslor av osäkerhet, 

sårbarhet, depression och ångest. Trötthet inkluderar symptom som fysisk utmattning 

och fysisk svaghet. Även Levi (2002) beskriver att många som upplever stress på 

olika sätt reagerar med ångest, oro och nedstämdhet. Han menar också att om 

människans tillvaro präglas till stora delar av oro och ängslan eller om vårt liv ofta är 

nedstämt är det nog så allvarligt. Det finns även många människor som får så 

långvariga och kraftiga känsloreaktioner att de slutar att fungera socialt, lider, söker 

läkare och till och med blir sjukskrivna (Levi, 2002). Även Burchielli och Bartram 

(2006) har gjort en studie om lärare i grundskolan och deras syn på stress och 

beskriver att lärarna gjorde hänvisningar till känslor av ångest, rädsla och press.  

 

2.2.2 Kognitiva reaktioner 

Vissa reaktioner av stress påverkar våra intellektuella funktioner. Tillexempel att vi 

får svårt med minnet, vi får svårt för att lära oss nya saker eller koncentrera oss på en 

speciell uppgift. Att fatta beslut och finna kreativa lösningar på olika problem är 

också uppgifter som kan kännas svåra under stress (Levi, 2002). 

 

2.2.3 Aggressivitet och självmordsbenägenhet 

Tsai m.fl. (2006) menar att lärare som känner trötthet eller emotionell stress antingen 

kan bli tillbakadragna eller aggressiva mot elever/barn och kollegor. När emotionell 

stress och trötthet fortsätter finnas kan personen utveckla mer allvarliga 

sjukdomssymptom som till och med kan leda till självdestruktiva beteenden som 

tillexempel självmord. Eftersom toleransen för stress varierar mellan olika individer 

pekar Tsai m.fl. (2006) på vikten av att man är uppmärksam på humörförändringar 

bland kollegor. Om det upptäcks i tid kan tänkbara motåtgärder tillämpas för att 

motverka ett allvarligt tillstånd. Även Levi (2002) påpekar att ett beteende som kan 

komma på grund av för mycket påfrestningar i form av stress är självmord. 
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2.2.4 Fysiska reaktioner 

Förutom de reaktioner som påverkar det kognitiva och det emotionella finns även 

reaktioner som är fysiska (Levi, 2002). Vid stresspåverkan av olika slag slår oftast 

hjärtat snabbare, andhämtningen blir snabbare och vi spänner musklerna. Mer 

adrenalin och andra hormoner ökar och Levi (2002) menar att om dessa reaktioner 

blir långvariga, intensiva eller ofta återkommande kan det anstränga personen och 

medföra till både funktion och struktur i de olika organen och organsystemen. 

 

2.3 Generella stressorsaker 

En av de vanligaste generella orsakerna till stress anser Levi (2002) vara en dålig 

passform mellan människa och miljö. På samma sätt som ett klädesplagg kan passa 

dåligt på en kropp så kan även en miljö passa dåligt för en människa. Detta behöver 

varken vara miljöns fel eller människans fel, utan problemet ligger i passformen 

(Levi, 2002). Währborg (2009) menar att stimuli som har samma stressreaktion hos 

alla belysta individer också har likartad effekt på alla människor. Dessa stimuli 

brukar man kalla för fylogenetiska, medan stimuli som bara har effekt hos enstaka 

individer kallas för ontogenetiska. 

 

2.3.1 Krav 

En annan viktig orsak till stress menar Levi (2002) är de krav som man utsätts för 

både i arbetslivet och utanför. Han skriver att av de ca 4,3 miljoner i vårt land som 

har ett förvärvsarbete uppger ca 2,5 miljoner att de har för mycket att göra (a.a.). Han 

pekar därför på att översysselsättning alltså överkrav är mycket vanligt 

förekommande i dagens arbetsliv. Till dessa överkrav läggs det också på en 

betydande belastning i hem och familj, speciellt för kvinnor. 

 

2.3.2 Otillräckligt socialt stöd och rollkonflikter 

Levi (2002) skriver också om hur viktigt det är att människor behöver samverka med 

andra människor för sitt välbefinnande. Man behöver få ge och ta emot socialt stöd, 

få feedback, beröm och konstruktiv kritik och inte bli mobbad eller utfrusen. Har 

man tillgång till och kan utnyttja goda sociala nätverk kan det verka som ett skydd 

för individer och grupper mot ohälsa och jobbiga förhållanden (a.a.). Ytterligare en 

generell stressorsak är rollkonflikter. Med detta menar Levi (2002) de rollkonflikter 

som kan uppstå mellan yrkesrollen och den roll som vi har som familjemedlem eller 

som vår roll som chef och vår roll som underlydande för att nämna några. Ofta kan 

detta vara en svårlöslig eller till och med olöslig konflikt (Levi, 2002). Även 

Währborg (2009) poängterar att människans sociala förhållanden kan verka som 

stressorer.  
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2.4 Orsaker till stress i förskolan/skolan 

Nedan redogörs för vad tidigare forskning säger om de orsaker som finns i 

förskolan/skolan till stress. 

 

2.4.1 Arbetsrelaterad stress 

När det gäller orsaker till stress i förskolan kom Tsai m.fl. (2006) fram till att det är 

främst arbetsrelaterade stressfaktorer och tidsplanering som orsakar stress. Exempel 

på arbetsrelaterad stress kan vara att man har för lite tid till att förbereda sig inför 

samlingar, att man har för mycket jobb att göra, att skoldagen går för fort, att 

barngrupperna är för stora eller att man har för mycket administrativt pappersarbete. 

När det gäller stress på grund av tidsplaneringen på förskolan är det främst känslor 

av att tillexempel behöva göra fler saker på samma gång, bli jäktad in i möten och att 

inte ha nog med tid till att få saker gjorda som gör pedagogerna stressade. Precis som 

Tsai m.fl. (2006) så fann Kelly och Berthelsen (1995) i sin studie om förskollärares 

stress att de olika orsakerna till stress i förskolan var tidspress. De fann att barnens 

behov, icke pedagogiska uppgifter, problem med föräldrar till barnen också var 

sådant som skapade stress bland förskolepersonalen. När det kommer till icke 

pedagogiska uppgifter så beskriver Kelly och Berthelsen (1995) att det till exempel 

kan vara saker som att beställa in material till verksamheten, pappersarbete, städa 

efter barnen och liknande. Eftersom det inte alltid finns tid till att göra detta när man 

samtidigt ska ta hand om barnen så får lärarna i förskolan fatta beslut om vilka 

uppgifter de ska vänta med för att kunna möta de andra kraven som finns i förskolan 

(Kelly & Berthelsen, 1995). Detta blir sedan en stress eftersom de andra sakerna som 

lärarna ska göra kvarstår fortfarande och måste göras. Problem med föräldrar till 

barnen på förskolan kan uppkomma genom att föräldrarna inte har möjlighet att vara 

så involverad i sitt barns lärande och utveckling något som kan påverka 

förskollärarna genom att de får en sämre kommunikation med föräldrarna och som 

kan vara stressande för lärarna i förskolan (Kelly & Berthelsen, 1995). Även Nielsen 

och Persson Waye (2010) beskriver att en av anledningarna till att lärare i 

förskoleklass och skola inte trivs är för att det är stressigt och att det enligt lärarna 

hade tillkommit mycket kringarbete utöver de vanliga uppgifterna. Det kan skapa en 

större belastning på personalen som sedan kan ta sig uttryck i stress (Nielsen & 

Persson Waye, 2010). 

 

2.4.2 Storlek på barngrupperna 

Söderberg, Landström och Kjellberg (2001) beskriver att större barngrupper och 

minskad personalstyrka på förskolor ger konsekvenser som ökad mental belastning, 

vilket gör att barnomsorgen inte kan göras på ett tillfredsställande sätt. Riskerna med 

detta är att stressnivån bland anställda inom förskoleverksamheten höjs. Ökat antal 

barn i barngrupperna tillsammans med övrigt kringarbete är också något som enligt 

Nielsen och Persson Waye (2010) kan bli negativt genom att lärarna blir mer 

stressade. 
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2.4.3 Ljudnivån i förskolan 

En annan orsak till stress kan vara ljudnivån i förskolan. Den höjda bullernivån inom 

förskolan och de troliga följderna såsom till exempel stress och ohälsa, pekar på att 

åtgärder bör riktas mot att göra förskolans ljudmiljö bättre (Söderberg m.fl. 2001). I 

undersökningen som gjordes kom man fram till att bullersituationen för personalen 

på de undersökta förskolorna var problematisk. Detta gällde både personalens 

personliga reaktioner och deras förutsättningar att bedriva sitt arbete. I 

undersökningen fann man att 35 % av förskolepersonalen upplever daglig stress och 

att de högsta besvären var framförallt stress, trötthet och trött i öronen. Söderberg 

m.fl. (2001) menar att det finns starka skäl att säga att den negativa bullersituationen 

på förskolorna bidrar till en dålig arbetsmiljö och påverkar därmed personalens 

välmående. Undersökningen visade även att var tredje anställd upplevde trötthet 

dagligen under sin fritid, resultatet pekar på att den trötthet, slitenhet och stress som 

uppträder under en arbetsdag ”följer med” pedagogerna under fritiden. De negativa 

yttringarna som visar sig under en arbetsdag, såsom stress, slitenhet och trötthet är av 

den utsträckning att den återhämtning som fritiden ger inte är tillräcklig för att få 

stressen att lätta. Personal kan därför komma till jobbet och fortfarande vara 

stressade över det som hände dagen innan (Söderberg m.fl. 2001). Även Landström, 

Nordström, Stenudd och Åström (2003) beskriver att en ogynnsam upplevd ljudmiljö 

har en tydlig koppling till den slitenhet och de fysiska besvären som förskollärare 

kan känna. De menar att besvären följer med även till fritiden och effekten av det är 

tillräckligt stark för att återhämtningen under fritiden inte ska räcka till. Detta resultat 

kan jämföras med Aronsson, Astvik och Gustafssons (2010) resultat från en studie 

om arbetsvillkor och återhämtning en studie av förskola, hemtjänst och socialtjänst. 

När man jämförde återhämtningen efter en arbetsdag mellan förskolepersonal, 

hemtjänstpersonal och socialtjänstearbetare, fann man att förskolepersonalen hade 

störst andel återhämtade nämligen 57 % medan personal inom hemtjänsten bara hade 

35 %, minst andel återhämtade var det inom socialtjänsten där andelen var 24 % 

(a.a.). 

 

2.4.4 Svårigheter och kompromisser i skolan 

Moriarty, Edmonds, Blatchford och Martin (2001) har gjort en studie om stress och 

tillfredställande bland lärare för yngre barn i England, den visade på att mycket av 

lärarnas stress och missnöje var orsakad av svårigheter eller kompromisser som de 

hade och gjorde i deras yrkesverksamma liv. Att lärarna behövde genomföra olika 

policys som de inte trodde hade något värde för barnen var en svårighet som lärarna i 

studien upplevde. En andra svårighet var för lärarna att de kände att de spenderade 

mer tid på byråkratiska, yttre uppgifter och därmed mindre tid till att sköta varje 

barns individuella behov i klassen. Den tredje svårigheten för lärare bland yngre barn 

var att lärarna kände att de var tvungna att uppnå nya idéer som stred mot deras egna 

pedagogiska kunskaper. Moriarty m.fl. (2001) menar att dessa troligtvis har 

allvarliga konsekvenser för framtida tillämpningar av politiska initiativ som kan 

påverka kvalitén på den undervisning och det lärande som förekommer i 

klassrummet. Burchielli och Bartram (2006) fann att lärarna ansåg att faktorer till 

stress kunde vara till exempel: svåra beteenden hos eleverna, otillräckliga 

byråkratiska stödstrukturer inom skolan, dag till dag konflikter samt prövningar och 

höga administrativa krav såsom möten och rapportering. 
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2.5 Vad lärare gör för att minska stressen 

Här redogörs för vad lärare  skolan gör för att minska stressen i deras arbete. Att hitta 

tidigare forskning kring vad lärare gör för att minska stressen har inte varit enkelt. 

Jag kommer därför föreslå detta ämne under framtida forskning i mitt 

diskussionskapitel. 

2.5.1 Aktiva beteendestrategier för att minska stress 

I en studie gjord om vad gymnasielärare i Nigeria använder för strategier för att 

hantera stress fann Olalekan (2004) att de lärarna använde aktiva beteendestrategier. 

Lärarna föredrog att bedöma problemen och prata om de olika källorna till stress och 

på det sättet söka mer information om problemet. Resultatet visade också att lärarna 

tog sig tid till att prata om problemen och satte in mer energi på att försöka rätta till 

situationer för att försöka hantera stress (a.a.). 

2.5.2 Hanteringsstrategier 

Chan (1998) menar att lärare borde få lära sig olika strategier om hur man hanterar 

stress genom att kommunicera med varandra, hantera klassrumsmiljön, tidsplanering 

och avkopplingsprocedurer. 
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3 SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare i förskolan upplever stress 

i sitt arbete. Det finns stora individuella skillnader beroende på tidigare erfarenheter 

på såväl det som skapar stress till själva reaktionen på det som stressar (Eriksen & 

Ursin, 2002).  

Arbetet begränsas av följande frågeställningar 

 Hur påverkas lärare i förskolan av stress? 

 Vad är det som gör att lärarna i förskolan blir stressade? 

 Vad gör lärarna för att försöka minska stressen i förskolan? 
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4 METOD 

Här redogörs bland annat mitt val av metod, genomförandet samt den urvalsgrupp 

jag har i min studie. 

4.1 Undersökningsmetod 

Som metod i min undersökning har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. Syftet med 

den kvalitativa forskningsintervjun är att få ut framställningar från den intervjuades 

livsvärld med ändamål att tyda de skildrade uppgifternas betydelse (Kvale, 1997). En 

kvalitativ forskningsintervju försöker täcka det verkliga planet men även 

betydelseplanet, det är därför nödvändigt att lyssna både till det den intervjuade säger 

och betydelserna av det som sägs mellan raderna (Kvale, 1997). Jag kommer 

använda mig av kvalitativa intervjuer för att min frågeställning handlar om ett ämne 

som man lättast får reda på genom att intervjua pedagoger om deras arbetsmiljöer. 

Precis som Kvale (1997) beskriver så har den kvalitativa forskningsintervjun som 

mål att få ut mångsidiga beskrivningar av den intervjuades livsvärld. Även Løkken 

och Søbstad (1995) menar att intervju är en nödvändig metod om man vill få en 

inblick i en annan människas inre verklighet. Att observera känslor är inte så lätt och 

det är inom observationen svårt att fånga tankar och avsikter, vilket man istället kan 

fånga med intervju. Intervju kan tillskillnad från observation ge ett djup vilket kan 

göra att vi kommer förbi här –och –nu situationen, vi kan blicka framåt eller bakåt i 

tiden för att få fram erfarenheter som är viktiga för svarspersonen (a.a.). 

Trost (2010) menar att man med en kvalitativ intervju ställer enkla och raka frågor 

som man får komplexa och innehållsrika svar på. Detta leder till att man får ett rikt 

material och kan med lite tur och hårt arbete finna intressanta åsikter, mönster och 

annat (a.a.). Vilket jag sedan kan använda när jag konstruerar mina kategorier eller 

teman i resultatet. 

 

4.2 Urvalsgrupp 

Mina intervjupersoner är fyra förskollärare som arbetar i en mellanstor stad, de 

arbetar med barn mellan 1-5 år. Jag har gjort vissa urval och avgränsningar när det 

gäller mina intervjupersoner. Till exempel så har förskolorna jag valt varit centralt 

belägna så att jag på ett enkelt sätt har kunnat ta mig dit. För att hitta de fyra 

intervjupersonerna ringde jag runt till olika förskolor och berättade att jag gör ett 

examensarbete som handlar om förskollärares upplevelser av stress i verksamheten. 

Jag har därefter frågat om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju om 

detta ämne och därefter bokat in mina intervjuer. Det var inte helt enkelt att hitta 

mina intervjupersoner då några av dem jag ringde till ansåg sig vara för upptagna 

eller inte kunde ställa upp på grund av tidsbrist, istället hänvisade de mig till andra 

avdelningar. Detta kan ha påverkat mitt urval eftersom jag då inte fick till intervjuer 

med dem som hade det som mest stressigt. Jag har valt att bara intervjua 

förskollärare på kommunala förskolor inom en mellanstor stads kommun för att 

dessa har liknande ekonomiska förutsättningar än tillexempel privatägda/enskilda 

förskolor. Samtliga personer som jag intervjuat är högskoleutbildade förskollärare.  

Nedan kommer en närmare beskrivning av vilka mina respondenter är: 

 Kvinna, 54 år, jobbat inom förskolan i 20 år. 
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 Kvinna, 26 år, jobbat inom förskolan i 2 år. 

 Kvinna, 47 år, jobbat inom förskolan i 12 år. 

 Kvinna, 40 år, jobbat inom förskolan i 7 år. 

 

4.3 Genomförande 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att när man intervjuar är det viktigt att ta 

hänsyn till individerna och deras villighet att svara på frågor. Man bör informera 

intervjupersonen om intervjuns syfte och om själva tillvägagångssättet vid intervjun 

(Kvale, 1997). Detta har jag gjort både vid inbokning av intervjun via telefon och vid 

själva intervjun. Vid inledningen av intervjuerna har jag börjat med bakgrundsfrågor 

som jag kan behöva information om, precis som Patel och Davidsson (2003) menar 

så är det vanligt att man inleder med neutrala frågor och bakgrundsvariabler men 

även också att man låter intervjun avslutas på ett neutralt sätt med tillexempel tillägg 

som känns betydelsefullt för respondenten. Detta har jag tänkt på när jag har 

formulerat min intervjuguide (se bilaga 1). Vid formuleringen av mina intervjufrågor 

har jag tänkt på det man bör undvika som är enligt Patel och Davidsson (2003) bland 

annat att inte ha för långa frågor, inte ha några ledande frågor eller frågor som kan 

uppfattas som negativa. Varje intervju har skett enskilt i ett rum med bara 

respondenten och jag. Intervjuerna tog mellan 20-25 minuter att genomföra och jag 

valde att spela in med hjälp utav min iphone. Kvale (1997) pekar på att om man 

spelar in intervjun kan intervjuaren koncentrera sig mer på ämnet och energin i 

intervjun. Under hela mitt arbete med denna studie har jag haft en slags dagbok där 

jag dokumenterat tankar som kommit upp. Dessa tankar har handlat om analyser som 

jag börjat göra i ett tidigt skede av undersökningen. Patel och Davidsson (2003) 

pekar på att en dagbok är viktigt inför den slutgiltiga analysen/diskussionen, den 

hjälper till att föra ner tankar, reflektioner och händelser under arbetets gång. 

4.4 Studiens tillförlitlighet 

Trost (2010) beskriver ordet reliabilitet eller tillförlitlighet som en stabil mätning 

som inte är utsatt för t.ex. slumptaganden. Intervjuaren ska fråga alla respondenterna 

på samma sätt och situationen ska vara likadan för alla. Inom begreppet reliabilitet 

finns det fyra olika komponenter som är: Kongruens, precision, objektivitet och 

konstans. Med kongruens menar man likheten mellan frågorna som ses mäta samma 

sak. Precision handlar om intervjuarens sätt att registrera svar. Med objektivitet 

menar man skilda intervjuares sätt att registrera svaren. Om alla intervjuare 

registrerar samma saker om vad respondenterna säger så anses objektiviten hög. 

Konstans tar upp tidsaspekten och utgår från att attityden eller fenomenet eller vad 

som än tas upp inte ändrar sig (a.a.). 

Trost (2010) Konstans är inte aktuellt på samma sätt när det handlar om kvalitativa 

intervjuer som vid kvantitativa. Det är förändringarna man är intresserad av. 

Slumpinflytelser är inom kvalitativa intervjuer just sådant som intervjuaren noterar 

och registrerar inför analysen av intervjun, felsägningar och missuppfattningar blir 

därför delar av den information som man kanske använder vid analysen. På grund av 

detta blir det lite konstigt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa 

intervjuer (a.a.).  

I min studie har jag ställt exakt samma frågor till alla respondenter, jag har ställt de i 

samma ordning och på samma sätt. Alla mina intervjuer har spelats in från start till 
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slut och det har bara varit jag som har registrerat det som respondenterna har sagt. 

Genom att intervjuerna har spelats in och att viktiga uttalanden har transkriberats 

ordagrant så har jag ökat tillförlitligheten i studien. 

 

4.5 Databearbetning 

Efter varje intervju har jag satt mig ner direkt och lyssnat och gått igenom materialet 

som kommit fram. Första gången lyssnade jag bara på alla intervjuerna och vid nästa 

tillfälle transkriberade jag delar av det som sas. Jag har alltså inte transkriberat 

intervjuerna helt utan mer skrivit ner lite av det som respondenterna sa och som jag 

tyckte var relevant att ta med utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Kvale 

(1997) menar att hur mycket som skrivs ut av intervjun och i vilken form beror på 

faktorer som tillexempel materialets natur och syftet med undersökningen samt 

tillgången på tid. Jag kände personligen att jag inte hade nog med tid att transkribera 

hela intervjuerna utan valde att bara transkribera det som var relevant för 

undersökningen och som kunde tas med i resultatet. 

När jag hade alla fyra intervjuernas svar nerskrivna delade jag in svaren efter mina 

tre frågeställningar. Jag upptäckte även att några av respondenternas svar kunde föras 

in under två eller flera av mina frågeställningar. 

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Som undersökare av en vetenskaplig studie finns det några punkter som man måste 

hålla sig till. Vetenskapsrådet (2011) menar att de personer som deltar i 

undersökningen måste få ta del av studiens syfte, varför studien genomförs och vad 

man kan komma att använda svaren till. Undersökningen ska ske frivilligt av 

respondenten och denne kan själv välja att svara på vissa frågor men avstå från 

andra. Man måste också tänka på konfidentialitet i forskning, vilket betyder att man 

inte redovisar privat data som kan identifiera intervjupersonerna. Ingen som läser 

studien ska kunna utläsa vem som svarat på frågorna (a.a.). Det är ett viktigt inslag 

vid intervjuernas återgivning att man förändrar namn och identifierande drag. Ett 

annat krav enligt Vetenskapsrådet (2011) är nyttjandekravet, vilket innebär att de 

insamlade uppgifterna endast får användas i undersökningens avsikt och inget annat. 

Jag har följt vetenskapsrådets krav då jag har informerat respondenterna om syftet 

med min undersökning och de har frivilligt fått svara på mina frågor. Det insamlade 

materialet har enbart använts i denna studie och man kan inte identifiera någon av 

respondenterna eftersom jag har valt att inte namnge mina respondenter alls och inte 

ta upp vem som sa vad i resultatet. 

 

4.7 Metodkritik 

Som tidigare nämnts så var det flera av förskollärare som jag frågade om intervjuer 

som tackade nej på grund av tidsbrist. Det var mycket annat i verksamheten som 

upptog tid och som gjorde det svårt för förskollärarna att ställa upp, tillexempel 

inskolningar, utvecklingssamtal och personalbrist. De hänvisade istället mig vidare 

till andra avdelningar och jag fick tag i 4 personer som ställde upp på intervju. Jag 



12 

 

kan se nu i efterhand att det kan ha varit bättre om jag hade skickat ut informationen 

i mail eller pappersform lite tidigare, för att sedan ringa och boka in intervjuerna. På 

det sättet hade förskollärarna haft mer tid på sig att planera in intervjuerna och det 

hade kunnat underlätta mitt arbete. Genom mitt tillvägagångssätt fångade jag in ett 

visst urval av respondenter vilket kan ha påverkat min undersökning. Detta eftersom 

jag inte lyckades fånga in de förskollärare som hade det som mest stressigt eftersom 

de tackade nej och jag fick istället intervjua de förskollärare som inte hade det lika 

stressigt och som tackade ja. 



13 

 

5 RESULTAT 

I resultatkapitlet beskriver jag de uppfattningar som kom till uttryck under 

intervjuerna. Jag har valt att dela upp det i olika teman som hänger ihop med mitt 

syfte. 

 

5.1 Förskollärarnas påverkan av stress 

5.1.1 Att inte räcka till 

Alla förskollärare jag har intervjuat har känt sig stressade någon gång under deras 

arbete i förskolan. En respondent säger att det händer varje vecka att hon känner sig 

stressad och som hon förklarar inte räcker till. 

 

”Ibland blir man stressad över småsaker, det händer ju varje vecka att man 

känner att - nu räcker jag inte till. Idag är vi en man kort ett tag och då stör 

det den vanliga rutinen och då hinner man inte det man tänkt.” 

 

Under stress kan förskollärarna känna en känsla av att de inte räcker till för alla de 

barn som behöver uppmärksamhet vid vissa tillfällen. 

 

”Då känner jag mig otillräcklig och det är en jobbig känsla.” 

 

5.1.2 Olika personligheter och påverkan från andra 

Alla poängterar att det kan skilja mycket mellan dem själva och den de jobbar 

tillsammans med, hur pass stresstålig man är.  

 

”... man ligger olika i naturen, jag är väldigt lugn. Det är olika hur vi är som 

personer.” 

 

Alla respondenterna har upplevt tillfällen då de personligen inte upplevt stress men 

ändå blivit stressade på grund av att deras kollegor har stressat upp sig. 

 

”… där stressar jag inte upp mig, men då kan det vara att andra stressar upp 

sig över detta och då kan jag känna att det smittar av sig.” 

 

5.1.3 Att inte hinna med det planerade 

En påverkan som framkom var att stressen ibland kan påverka på ett sätt så att man 

inte hinner det man hade planerat från början. 
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”… då stör det den vanliga rutinen och då hinner man inte det man tänkt.” 

 

5.1.4 Frustration 

Enligt respondenterna är det känslor av frustration som kan komma genom att man är 

stressad.  

”Jag kan känna frustration över att det inte fungerar” 

 

5.1.5 Ilska 

Respondenterna beskrev att stress kunde påverka dem genom att de kunde lätt bli 

arga på grund av att tålamodet inte räckte till 

”Jag kan bli arg också ibland, på barnen eller något annat, har ett barn 

bråkat och tramsat hela dagen så blir man lätt arg och man skäller.” 

 

5.1.6 Irritation 

Förskollärarna beskrev irritation som en påverkan av stress, man blev irriterad på 

barnen vilket ledde till att man började tjata. 

”… men är man stressad så kanske man säger till flera gånger- jamen ta på 

dig nu och så tjatar man istället.” 

 

5.1.7 Se problemen större än vad de är 

Att se små problem som större än vad de egentligen är var också en påverkan som 

respondenterna berättade om. Något de egentligen skulle skött på ett lugnt och 

leksamt sätt blir under stress något jobbigt. 

”… något som man kanske inte vanligtvis skulle reagerat över blir värre. Om 

något barn kanske inte vill ta på sig eller något sådant.” 

 

5.1.8 Trötthet 

En annan påverkan som förskollärarna nämner är trötthet, då främst att man blir trött 

i öronen och huvudet på grund av den höga ljudnivån runt omkring dem, värst är det 

när de försöker prata med kollegor och andra vuxna.  

”… då blir jag alldeles trött i huvudet, det blir så påfrestande att vistas i för 

höga ljudnivåer för länge. Men vi försöker prata med barnen om att vi inte 

ska skrika till varandra, utan prata istället. För barnen höjer rösten hela 

tiden och då blir man trött i hela huvudet av att försöka fokusera på och höra 

vad någon annan kollega säger.” 
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En annan respondent beskriver trötthet som den första känslan hon känner efter en 

stressig dag, hon beskriver främst att hon känner av det när hon kommer hem. Det 

framgick även att detta kan variera från dag till dag beroende på vilken barngrupp 

man har haft. 

”… man har ett liv utanför förskolan, och jag kan känna att det inte ska vara 

så att man känner sig så trött att man måste lägga sig på soffan för att man 

är helt slut.” 

 

   

5.2 Orsaker till stress enligt förskollärarna 

Nedan redogörs för de orsaker till stress som förskollärarna kunde se i deras 

verksamhet. 

 

5.2.1 Brist på personal 

Det framkom under intervjuerna att förskollärarna kunde känna att de ibland saknade 

att vara flera i personalen under vissa tillfällen. De ansåg det stressande att behöva 

inse att de vid vissa tillfällen skulle behövt vara tre pedagoger när de bara var två. 

”Det som kan kännas stressande och faktorer som skapar stress kan vara att 

vi är för lite personal, situationer när man skulle behöva vara en till, två 

händer till. Det är ju stressande, när man känner att vi är för lite personal 

och det känns ju som att det dras in mer och mer på personalen” 

 

Respondenterna förklarade att om någon bland förskollärarna blev sjuk till exempel 

så kunde det påverka arbetet negativt. Händelser eller saker som var inplanerade i 

verksamheten kunde bli förflyttade eller bortplockade på grund av för lite personal. 

 

”Sen är det ju också så att är vi en man kort så blir det ju klart svårare, och 

ibland blir det inte som man tänkt eller planerat.” 

 

5.2.2 Vikarier 

En annan orsak till stress kunde komma av brist på personal som i sin tur ledde fram 

till att man fick kalla in vikarier för att klara av dagen. Detta tyckte respondenterna 

blev stressigt, speciellt om det var en ny vikarie som inte var insatt i avdelningen. 

Det här brukade oftast leda till att ordinarie personal fick förklara och beskriva hur 

vikarien skulle göra, något som uppfattades som stressfyllt. 

”… men är någon personal sjuk så blir vi en kort och ibland om det är två 

borta har jag fått vara själv och man har fått ta in vikarie och det kan också 

vara stressande för de vet inte alltid om alla rutinerna och man måste vara 

där för att förklara.” 
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5.2.3 Barnen 

När det gäller orsaker till stress som gäller barnen så framkom det från en respondent 

att hon kunde uppleva det som att vissa barn hade lite svårt att anpassa sig i 

förskolans miljö. Det ansågs bero på vilken miljö barnet kom från, hade barnet inga 

syskon så kunde förskolläraren märka att det kunde vara svårare för barnet att 

anpassa sig bland 13 andra barn. 

”Det som också kan kännas stressande det är ju det här att det är många 

barn som har svårt för att anpassa sig, som är svårt att anpassa till att vara 

på förskolan av olika orsaker.” 

Vidare beskrevs det att eftersom att dessa barn är vana vid att mamma och pappa 

hela tiden lägger så mycket fokus på sitt barn och hjälper sitt barn med mycket så blir 

det mycket gråt på förskolan när barnet förväntas göra mycket själv och detta ansåg 

respondenten som stressande. 

”… och det är då inte mamma och pappa som hela tiden gör utan här får 

man göra mycket själv och då blir det mycket gråt och det blir ju också 

stressande.” 

 

Det tog alltså lite längre tid för dessa barn att skolas in på förskolan, något som då 

upplevdes stressande. 

 

5.2.4 Inskolningar 

En av de yngsta respondenterna tyckte att inskolningar kunde innebär ett 

stressmoment i verksamheten. Hon menade att man ska räcka till åt så många när 

man har en inskolning. Man ska lära känna det nya barnet och finnas där för barnet 

och för föräldrarna. Hon kunde också känna att de andra barnen blev oroliga av att 

någon ny kom in i gruppen. 

 

”… och om det är inskolningar då kan det vara mycket. Det kan jag uppleva 

som stressigt, för då ska man vara där för det nya barnet och så för 

föräldrarna som är med. Och så ska man finnas för den resten av 

barngruppen om de är oroliga.” 

 

En annan respondent som har jobbat många år i förskolan ansåg att inskolningarna 

bara var ett stressmoment om det var så att de blev besvärliga och långdragna. Hon 

förklarade att de hade haft flera inskolningar som inte var färdiga eller som tog lång 

tid att få färdiga, något hon uppfattade som stressande. 

 

”Om barnen inskolas lätt så blir det ju en lugnare miljö när de faller in 

istället för så som vi har det just nu med 3 barn som inte är färdigt inskolade 

som skriker, alltså de är ju egentligen inte ledsna men de är missnöjda, det är 

mamma och pappa de vill hem till. Och man får inte ta något annat barn i 

knäet och så. Det blir stressande” 
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5.2.5 Kontakten mellan föräldrar och förskollärare 

Det framkom att kontakten mellan barnens föräldrar och förskolan ibland inte var 

den bästa något som uppfattades som stressande. En del föräldrar verkade inte förstå 

hur viktigt det var att barnen stannade hemma till de verkligen var friska efter 

sjukdom. 

 

”Då får man säga till föräldrarna och de kan bli jättesura och så, det är 

sådant som också skapar stress och vi får ju pedagoger som blir sjuka i sin 

tur också vilket vi inte vill ha för då blir det svårt att få allt att funka” 

 

Att en del av föräldrarna talar ett annat språk än svenska är också något som kom 

fram under intervjuerna. Detta kan leda till att det blir besvärligt för förskollärarna att 

kommunicera på ett bra sätt och få fram det som behövs lyftas. Vissa föräldrar har 

inte kunnat engelska så bra heller så då har tolk fått tas in, vilket också ansågs skapa 

stress. 

 

”… det kräver jättemycket, det tar så många timmar om man tänker på en 

arbetsvecka att förklara, att ringa, tolk och missuppfattningar som blir och 

det är ju stressande om man så säger att man ska nå fram till många 

föräldrar…” 

 

5.2.6 Storlek på barngrupperna 

Storleken på barngrupperna är något som nämns som en av orsakerna till stress, 

respondenterna upplever det som att grupperna blir allt större och större och detta gör 

att stressen ökar.  

 

”Jag tror att ökade barngrupper påverkar mycket hur stressad man känner 

sig, vi brukar försöka dela upp oss så att det ska bli lättare men det är inte 

alltid det går heller.” 

 

5.2.7 Ljudnivån 

Ljudnivån i förskolan var en orsak som samtliga respondenter tog upp. Ljudnivån var 

en av anledningarna till att man blev trött.  

 

”När det blir riktigt höga ljudnivåer så kan jag bli stressad, jag är ganska 

känslig för ljud, vi på denna förskola har alla varit och kollat vår hörsel och 

många har nedsatt hörsel och även jag och jag har ju inte jobbat så länge.” 
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En annan av förskollärarna uttryckte det såhär: 

” Det är också  stressande när det blir väldigt hög volym och man inte kan prata 

med den andra vuxna och inte heller med barnet, det är också stressande faktiskt.” 

 

5.2.8 Gamla lokaler 

Fler av förskollärarna vittnade om att lokalerna inte var anpassade efter 

förskoleverksamhet, något som påverkade stressnivån negativt. 

 

”Lokalerna är ju inte anpassade för det har ju varit en annan verksamhet här 

innan.” 

 

5.2.9 För små lokaler 

Att lokalerna var för små framkom också i intervjuerna. Att behöva trängas många 

vuxna vid matvagnen för att plocka fram och förbereda maten var något som man 

uppfattade som jobbigt och stressigt. 

 

”… vi sätter vår matvagn där och det är ett litet stressmoment. När vi alla 

ska gå och plocka och ta och så kan vi knappt mötas, och så kanske det är 

något barn som inte sitter still, så det kan vara ett stressmoment, vid maten.” 

 

 

5.3 Vad förskollärarna gör för att minska stressen 

5.3.1 Samtal med varandra 

Att kunna samtala med varandra om stress var något som alla respondenter uttryckte 

som viktigt. Det kunde ibland lätta på stressen och lösa problem genom att bara lyfta 

ett område i verksamheten som innebar stress.  

”Man kan säga - nu känner jag att det blev lite för mycket, kan vi göra det 

här till något bättre, kan vi ändra om något. Och då oftast så får man höra 

vad de andra tycker och tänker och då försöker vi komma fram till hur vi kan 

ändra eller förbättra något.” 

 

5.3.2 Ändra och förbättra arbetet 

Genom att man samtalade om stressen kom man även fram till att man i vissa fall 

behövde förändra något eller förbättra på förskolan. 

”… då försöker vi komma fram till hur vi kan ändra eller förbättra något.” 
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5.3.3 AFA Blankett 

Under intervjuerna framkom det att en förskollärare hade fått delta i en undersökning 

om stress. Detta gjordes för att undersöka hur arbetsmiljön var för förskollärarna och 

uppmärksamma hur stressens uppkomst. 

 

”Vi har ju fått en sån här AFA-blankett, som rektorerna har lämnat ut. Och 

där har vi alla fått skriva ner hur vi upplever våran arbetsmiljö.” 

 

5.3.4 Låter det inte fortgå 

Förskollärarna poängterade många gånger att de inte bara låter problemen med 

stressen vara, utan de försökte alltid få det bättre. 

  

”Vi låter det ju i alla fall inte bara fortgå utan vi försöker ju att göra något åt 

det.” 

 

5.3.5 Samtal med rektor/chef 

Alla förskollärare känner att deras rektor lyssnar och gör vad de kan för att försöka 

hjälpa till att minska på stressen för lärarna, och de verkar alla överrens om att det är 

ekonomin som gör att vissa faktorer i förskolan inte är jättebra. 

 

”Jag tycker definitivt att de lyssnar, absolut. Men de är ju också bundna, 

bakbundna i och med ekonomin och det är ju inte deras plånbok utan de styrs 

ju av kommunen som bestämmer.” 

 

Att ha ett fungerande samtal med rektor verkar vara något som alla tycker är viktigt, 

att rektorn faktiskt är medveten att stressen finns och att det samtalas om vad som 

kan göras för att det ska bli bättre. 

 

”De är alltid medvetna om hur vi har det och om vi tycker det är stressigt. Vi 

pratar mycket med rektor och liknande. Sen måste ju de också hålla budgeten 

så det är ju sådant som påverkar också.” 

 

5.3.6 Ta det lugnt och behålla fokus 

Förskollärarna förklarade att de under stress även kunde tänka till ibland och behålla 

lugnet, vilket gjorde att de lättare kunde hantera en stressande situation. 
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”... men då kan jag komma på mig själv med att det funkar ju ändå inte om 

jag jagar upp mig utan jag försöker jag ta det lugnt och göra det till något 

lockande och en lek istället.” 

 

Ett annat sätt att handskas med stress var att behålla fokus på det man gjorde och inte 

tänka så mycket på det som hände runt omkring. 

 

”Själv är jag nog sådan att jag har lite koll på det som händer runt omkring 

men jag har fokuset kvar på det jag sysslar med.” 

 

5.3.7 Påverka ljudnivån 

En respondent berättade att de hade fått lite plattor i taket på rummen för att 

ljudnivån skulle bli bättre, men mycket mer än så verkade inte göras åt ljudnivån. 

 

”Vi har faktiskt fått lite plattor i vissa rum som ska reglera ljudet. Det har 

blivit lite bättre.” 

 

En annan respondent verkade ha sina knep för att få barnen lite tystare. 

 

”… ibland blir det för påfrestande att vistas i något rum för att det skriks så 

mycket, då försöker jag sätta mig och viska till barnen och fråga om vi ska 

leka viskleken, då kan det bli lugnt ett tag men det dröjer inte länge förens det 

är hög ljudnivå igen.” 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel för jag en diskussion om mitt resultat och den tidigare forskningen 

som finns i bakgrunden samt mina egna reflektioner.  

 

6.1 Förskollärares påverkan av stress 

Precis som Eriksen och Ursin (2002) beskriver så reagerar vi människor olika från 

individ till individ på sådant som stressar, detta var även något som jag fann under 

mitt resultat om hur förskollärare påverkas av stress. Det kunde skilja mycket mellan 

vilken förskollärare jag pratade med. Människan har förväntningar både på det som 

stressar och på hur han eller hon kan inverka på situationen. Grunden för 

förväntningarna är i inlärning, lagring av tidigare situationer, handlingar och tidigare 

konsekvenser (Eriksen & Ursin, 2002). Beroende på vad förskolläraren jag 

intervjuade hade för tidigare erfarenheter så påverkade det vad personen kom att 

svara om stress. Det är därför svårt att säga vad som är typiskt för just alla 

förskollärare, men det verkar som att det finns stress i förskolan och att det påverkar 

lärarna. 

Att man påverkas olika som person av stress är något som framkommer under mitt 

resultat, förskollärarna bekräftar detta genom att berätta att det kan variera beroende 

på vem man jobbar ihop med. De beskrev det som att det smittade av sig om någon i 

närheten var uppstressad. Detta tror jag beror på att man i förskolan är en grupp som 

jobbar, man jobbar mycket ihop och man behöver ha en bra kommunikation och vara 

inne på samma spår. Är det då en eller flera som stressar upp sig ofta och lätt över 

saker så tror jag att det lätt blir så att man själv blir påverkad av det. Jag tycker dock 

att det är viktigt att man kan prata om stress med varandra inom arbetslaget, att man 

kan vara ärlig och försöka komma fram till bra lösningar om en eller flera inte mår 

bra av vissa moment som stressar. 

I denna studie verkar det som att de största påverkningarna av stress är: 

otillräcklighet, att inte hinna med det man planerat, ilska, frustration, irritation, 

problem som blir större än vad de är och trötthet. Precis som Tsai m.fl. (2006) fann 

så kan stress leda till att förskollärare blir arga och lättirriterade under stress (a.a.) 

Enligt resultatet i denna studien kan man dra slutsatsen av att detta är ett vanligt sätt 

att reagera på när man är under stress.  

Otillräcklighet är en påverkan som framkommer, de förskollärare som intervjuats 

beskriver att de känner en känsla av att de inte räcker till. Jag har inte funnit någon 

tidigare forskning om känslan av otillräcklighet bland förskollärare men jag tror att 

detta är ett av de svåraste uppdragen man som pedagog har. Att kunna fördela tiden 

lika mellan barnen så att inga barn blir åsidosatta.  

En annan påverkan av stress var trötthet. Tsai m.fl. (2006) menar att trötthet är en av 

de känslor som innefattas i den emotionella stressen. Trötthet inkluderar symptom 

som fysisk utmattning och fysisk svaghet. En respondent berättade att hon ofta var 

tvungen att lägga sig på soffan och vila när hon kom hem från sitt jobb i förskolan.  

Även forskning visar att den trötthet, slitenhet och stress som uppträder under en 

arbetsdag ”följer med” pedagogerna hem under fritiden. De negativa yttringarna som 

visar sig under en arbetsdag är av den utsträckning att återhämtningen som fritiden 
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ger inte är tillräcklig för att känslan av stress ska försvinna till nästa dag (Söderberg 

m.fl. 2001). Det verkar som att en del av dagens förskolor ser ut såhär när det 

kommer till trötthet, man tar med sig det hem.  

Det framkom även att tröttheten kunde variera beroende på vilken barngrupp man 

hade haft under dagen. När man som förskollärare märker att vissa barngrupper 

skapar mer stress och trötthet än andra tror jag att man behöver sätta sig ner och kolla 

på sammansättningarna av barngrupperna. Man behöver ifrågasätta varför det inte 

fungerar och försöka hitta orsakerna till att just en barngrupp inte fungerar. Sen 

tänker jag att det kan finnas svårigheter i verksamheten också, till exempel att man 

bara kan dela upp barngruppen i två grupper på grund av hur många man är i 

personalen eller liknande. Jag tycker att respondenterna i den här studien verkade 

medvetna om att försöka dela upp barnen i mindre grupper för att det inte skulle bli 

så stressigt.  

 

6.2 Orsaker som gör förskollärare stressade 

Det verkar som att det finns många olika orsaker till stress i förskolan. Brist på 

personal var en av orsakerna som nämndes, förskollärarna insåg ofta att de skulle 

behövt vara en personal till. Detta stämmer överrens med det Söderberg m.fl. (2001) 

beskriver, att större barngrupper och minskad personalstyrka kan leda till ökad 

mental belastning som i sin tur kan medföra att stressnivån på de anställda höjs. 

Även den forskning som Tsai m.fl. (2006) beskriver, att förskollärarna har för 

mycket att göra och där av blir stressade stämmer överens med detta. Hade det 

funnits fler pedagoger på en avdelning hade arbetsfördelningen kunnat bli 

annorlunda och lärarna i förskolan hade inte behövt känna att de hade för mycket att 

göra. I föreliggande framkom det även att respondenterna tyckte att barngrupperna 

på förskolan bara blev större och större något som de ansåg ökade stressen. Något 

som även Tsai m.fl. (2006) menar. 

Att vikarier kunde uppfattas som en orsak till stress av vissa förskollärare kom först 

som en chock för mig. Men sedan när jag lyssnade till vad respondenten hade att 

säga om varför det blev en orsak till stress förstod jag henne bättre. Hon kände att 

man var tvungen att förklara och berätta för någon annan samtidigt som man skötte 

sina egna uppgifter. Jag tror att det är lättare att slappna av när man vet att den man 

jobbar tillsammans med vet vad som ska göras och kan rutinerna.  

Två av de intervjuade tyckte att vissa barn verkade ha svårt att anpassa sig i 

förskolans miljö, något som lärarna i förskolan tyckte var stressande. Eftersom 

barnen var vana vid att föräldrarna gav dem så mycket uppmärksamhet hemma hade 

barnen svårare att anpassa sig i en barngrupp på 13 andra barn. Detta bidrog till 

mycket gråt vilket också bidrar till stress enligt förskollärarna. Detta kan jämföras 

med det som Burchielli och Bartram (2006) fann, att lärarna i skolan ansåg att 

faktorer till stress kunde vara till exempel svåra beteenden hos eleverna. Trots att det 

är en jämförelse mellan skolan och förskolan så tror jag ändå att man kan uppleva 

samma sak. 

Anledningen till att förskollärarna upplevde detta som stressigt tror jag beror på att 

om det är barn som är missnöjda och lätt blir ledsna i förskolan så påverkar det hela 

barngruppen. Av mina erfarenheter så uppstår det lätt bråk och skrik om det är något 

eller några barn som inte fungerar ihop med övriga barngruppen.  
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Inskolningar var något som den yngsta respondenten upplevde som stressande, hon 

kände att det var många olika moment och många personer man skulle finnas där för. 

Här vill jag påpeka att hur hon upplevde inskolningar kan hänga ihop med att hon 

bara hade jobbat 2 år inom förskolan. Forskningen visar som tidigare nämnts att det 

finns stora individuella skillnader beroende på tidigare erfarenheter på det som 

skapar stress till hur man reagerar på det som stressar (Eriksen & Ursin, 2002). 

Eftersom denna förskollärare jobbat i 2 år så kanske hon inte har skaffat sig nog med 

erfarenheter om just inskolningar och det är därför hon ser det som stressigt. En av 

dem som hade jobbat i förskolan längst såg inskolningar som problem endast när de 

blev problematiska och utdragna. Hon berättade att de hade flera barn som ännu inte 

var inskolade ordentligt och det bidrog till att de var ledsna och grät ganska mycket 

under dagen. Det verkar som att ju mer erfarenheter man har av olika händelser i 

förskolan desto lättare kan man hantera de och inte stressa upp sig. 

Precis som Kelly och Berthelsen (1995) fann jag att förskollärarna kunde känna att 

kommunikationen mellan barnens föräldrar och förskolan ibland kunde innebära 

stress. Om föräldrarna inte är så involverade i barnens lärande och utveckling så blev 

det svårt för lärarna att få en bra kommunikation och nå fram. Av mitt resultat 

framkom att förskollärarna ibland hade svårt att kommunicera med föräldrar med 

annat modersmål än svenska. Det krävdes mycket energi av pedagogerna för att nå 

fram, vilket var något som de upplevde som stressande och tidskrävande. Det verkar 

som att kommunikationen mellan föräldrar och förskolan är viktig och om den inte är 

bra kan det vara en orsak till stress. 

Söderberg m.fl. (2001) menar att det bör riktas åtgärder mot förskolan för att göra 

ljudmiljön bättre. 35 % av förskolepersonalen upplever daglig stress och de högsta 

besvären var trötthet och trött i öronen. I min studie fann även jag att förskollärarna 

tyckte att ljudnivån var problematisk. Att en av respondenterna redan hade fått en 

bullerskada efter bara två år i förskolan är för mig helt ofattbart. Man kan visserligen 

inte veta fullt ut att det kommer från arbetet i förskolan men ändå, att få nedsatt 

hörsel efter att bara ha jobbat i två år tycker jag känns skrämmande.  

Det framkommer i resultatet att förskolans lokaler i många fall inte är rätt anpassade. 

På en förskola hade det varit en annan verksamhet där tidigare utan att lokalerna 

ändrats speciellt mycket. Det verkar som att lokalernas anpassning och utformning 

kan bidra till stress. Resultatet visade också på att lokalerna kunde vara för små, 

något som enligt respondenterna bidrog till stress. Att behöva trängas på liten yta 

ansågs som stressande. Lägger man till aspekten om för hög ljudnivån är det 

förståeligt till varför förskolans miljö ibland kan vara stressande. 

 

6.3 Vad man kan göra för att minska stressen på förskollärare 

Resultatet i min studie visar på att förskollärarna försöker minska stressen, något 

som inte verkar vara så enkelt. Resultatet i studien stämmer även överrens med den 

forskning som Olalekan (2004) fann i Nigeria om lärare som använde aktiva 

beteendestrategier som att samtala och försöka hitta lösningar till att minska stressen. 

Förskollärarna som intervjuades i denna studien bekräftade detta genom att 

poängtera vikten av att man kan prata med varandra om vad det är som stressar och 

vad man kan göra åt det. Att förändra och förbättra arbetet i förskolan var något som 

framkom i studien som något man gjorde för att minska stressen. 
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Man kan även dra slutsatsen att rektorer och andra högre uppsatta inom förskolan vet 

om hur förskollärarna har det och försöker hjälpa till och stötta i största möjliga mån. 

Genom att skicka ut blanketter till förskollärarna för att bedöma stressnivån på 

förskolan så verkar det som att åtgärder görs. En strategi som används av 

förskollärarna för att kunna hantera stress verkar vara att ta det lugnt och försöka 

behålla fokus och lugnet. Respondenterna menade att om de bara tänkte efter och tog 

det lugnt så brukade de kunna hantera en del stressada situationer ganska bra. Även 

Chan (1998) skriver om olika strategier om hur man hanterar stress, han menar att 

man som lärare borde få råd och hjälp att kunna hantera stress och att viktiga redskap 

kan vara kommunikation, tidsplanering och att kunna koppla av ordentligt. 

Studien visade att ljudmiljön i förskolan inte är så bra sett ur ett stressperspektiv. 

Förskollärarna berättade i intervjuerna att man försökt göra ljudmiljön bättre genom 

att sätta upp plattor i taket men mycket mer än så verkade man inte ha gjort ännu. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts så kunde jag knappt finna någon tidigare forskning om vad 

förskollärare gör för att minska stressen. Jag skulle tycka det var intressant om någon 

större studie gjordes inom detta område då jag tror att det är av stor vikt att man 

uppmärksammar vad man faktiskt kan göra. Detta eftersom stress är en negativ 

aspekt inom förskolan. 

 

6.5 Avslutande ord 

Denna studie har syftat till att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur lärare i 

förskolan påverkas av stress samt vad det är som gör att förskollärare blir stressade. 

Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar även om jag är medveten om 

att stress är ett ganska svårt ämne att få ett fast grepp om. Som tidigare nämnts så kan 

påverkningar av stress och orsaker till stress variera från person till person. Det råder 

i alla fall stor samstämmighet inom studien att stress finns i förskolan, men det kan ta 

sig uttryck olika hos olika personer. Det kan också finnas mycket eller lite stress 

inom förskolan beroende på verksamhetens förutsättningar. Slutsatsen i denna studie 

är att det finns vissa speciella påverkningar av stress och vissa orsaker till stress i 

förskolan men det är våra olika erfarenheter och förväntningar som i slutändan 

bestämmer hur vi påverkas av stress och vad vi anser orsaka stress. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Bakgrund förskola 

 Hur många barn går på avdelningen? 

 Hur gamla är barnen? 

 

Bakgrund respondent 

 Ålder? 

 Kön? 

 Utbildningsbakgrund? 

 Antal år i yrket? 

 

Respondentens upplevelser av stress i verksamheten och påverkan 

 Har du någon gång känt dig stressad under ditt arbete i förskolan? 

Om ja: Hur ofta? 

Om nej: Varför inte tror du? 

 Känner du av stress hos andra i personalgruppen? 

Om ja: Hur ofta? Brukar ni prata om det med varandra i arbetslaget? 

Om nej: Varför inte tror du? 

 Vilka känslor kan du känna när du blir stressad? 

 Hur reagerar du under en stressad situation? 

 

Respondentens upplevelser på vad det är som skapar stress i förskolan  

 Finns det några speciella situationer/miljöer/faktorer som är särskilt 

stressande? 

 Varför tror du just dessa situationer skapar stress? 

 

Respondentens upplevelser på vad som görs för att förebygga stress 

 Vad gör du själv för att undvika stress? 

 Gör ni något i verksamheten för att minska/undvika stress? 

Om ja: Vad?  

Om nej: Varför inte? Har ni i personalen någon gång pratat om vad som skulle kunna 

göras för att minska stress? 

 Känner du att miljön på förskolan är anpassad för att minska stress? 

 Vad upplever du att chefer och högre uppsatta personer gör för att minska 

stressen hos personal i förskolan? 

 Känner du att du hinner återhämta dig efter en stressig dag?  

Om nej: Varför inte?  

 Är det något mer du vill tillägga? 


