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ABSTRAKT 

 

Denna undersökning handlar om stress i förskolan. Syftet med undersökning är att ta 

reda på hur förskollärare i en förskola upplever stress i sitt arbete och vad förskollärarna 

gör för att minska sin stress. Dessa frågeställningar har varit centrala i min studie. Hur 

definierar förskolläraren sin egen stress i det vardagliga arbetet? Vad gör förskollärarna 

för att minska stressen i förskolan? Den metoden jag använde mig av var kvalitativa 

intervjuer som genomfördes med fyra förskollärare. Min forskning fokuserar på, stress 

och hur man kan minska detta.  

Resultatet visar på att förskollärare är väl medvetna om stress och hur den kan 

förebyggas, att förskollärarna upplever mer eller mindre stress i sin vardag.                         

De faktorer som framför allt bidrar till stress var höga ljudnivåer, personalbrist, extra 

arbetsuppgifter, stora barngrupper samt att inte hinna med att planera i barngrupperna.  

Stress hos förskollärarna själva definierades som en känsla av spändhet, frustration eller 

depression.  
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1 INTRODUKTION 
 

”På den andra sidan sjön ligger stranden. Den är inte långt borta och jag simmar 

allt vad jag orkar. Men hur jag än anstränger mig kommer jag inte ur fläcken, 

utan jag sjunker bara djupare och djupare. Snart drunknar jag, kvävd av 

vattenmassorna.” 

                   Ur Balans (2006), (Dagens Nyheter den 22 oktober 1996) 

 

Redan tidigt i min utbildning hade jag bestämt mig för att mitt kommande 

examensarbete skulle handla om stress, eftersom jag har sett att många förskollärare 

blir stressade i förskolans verksamhet. Även jag själv har känt av stressymptom och 

jag tycker därför att det är viktigt att sätta mig in i ämnet och se vad vi som 

förskollärare kan göra åt det. Det är viktigt att lyfta fram problemet stress på 

arbetsplatser och titta på vad som framkallar det och hur vi kan minska detta. 

Att stressen har ökat i vårt samhälle kan knappast ha undgått någon. När man blivit 

stressad är den inte lätt att bli av med, utan kan hänga med hela dagen och när man 

sedan ska sova och slappna av och mer eller mindre glömma dagens händelser så kan 

denna förstöras om dagen varit för stressande. Jag menar att detta kan bli en ond 

cirkel med att man aldrig kan stressa av ordentlig. Men vad är egentligen stress, hur 

och varför uppkommer den?  

Jag upplever att stress i förskolan har ökat de senaste åren, och detta är ett problem 

som fortsätter växa och man måste hitta sätt att motverka den på. Min definition av 

begreppet stress är något oroligt som känns inom en själv, som man inte riktigt vet 

hur man ska handskas med. Vi blir stressade av olika anledningar, inte minst av att 

försöka leva upp till de förväntningar som vi har på oss själva.                                                  

Genom att göra intervjuer vill jag försöka få fram vad som gör att förskollärare 

känner sig stressade. För att vi skall orka med samhällets krav och normer behöver vi 

bli medvetna om vad stress är, hur den uttrycker sig hos olika individer samt dess 

orsak.  
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2 BAKGRUND 

 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden i tre delar. Den första delen behandlar stressen, 

och syftar till att ge en förståelse för vad stress är, hur den yttrar sig och vilka 

konsekvenser medför. Den andra delen är inriktad på förskolan och stress, hur 

förskolan kan vara orsak till stress. Den sista delen behandlar förebyggandet av 

stress, hur det kan gå till och vad som är viktigt att tänka på. 

 

 

2.1 Definition av stress 

 

”Stress är inte ett begrepp som uppstod ur tomma intet. Bakom dess 

nuvarande betydelse ligger många viktiga iakttagelser och slutsatser. 

Dessa handlar förstås inte bara om begreppet i semantisk mening utan 

snarare om vad som döljer sig bakom det. I vidaste mening skulle man 

kunna säga att begreppet åskådliggör hur den ursprungliga experimentella 

fysiologin har kommit att kompletteras med en social, psykologisk och 

medicinskt klinisk dimension, en utveckling mot en mer integrerad 

vetenskap.” (Währborg 2009, s. 44) 

Ellneby (1999, s.31) skriver att stress är det engelska ordet för spänning eller tryck. 

Hon menar att stressen är en reaktion som sker mellan individer och omgivningen. 

Inom medicinen och psykologin har ordet använts för att beskriva de 

anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av psykiska och fysiska 

påfrestningar. Även Währborg påpekar ”Stress är nämligen inget statiskt tillstånd 

som lätt kan påvisas med objektiva mätmetoder. Inte heller låter det sig fångas in 

genom den enskildes subjektiva uppfattning” (Währborg, 2009, s. 43). 

Begreppet stress myntades redan 1946 av läkaren och forskaren Hans Selye.               

I Ellneby (1999, s.32) definierar Hans Selye stress som fysiologiska reaktioner i 

kroppen vid påfrestning. Selye beskriver det som en reaktion i fyra stadier: alarm, 

motstånd, utmattning och återhämtning. Stress är som en dynamisk process där 

människans förmåga ställs mot omgivningens krav. Han menar att individer reagera 

på olika sätt på en påfrestning och den behöver inte ens vara verklig. Stress kan 

utlösas enbart av en känsla av hot för att våra känslor påverkar kroppens fysiologiska 

larmsystem. Puls och blodtryck höjs, andningen blir snabbare och våra muskler dras 

ihop. 

Man kan också läsa om stress i Nationalencyklopedin (2012) : ”Stress (eng., 'tryck', 

'spänning', 'stress'), inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de 

anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska 

påfrestningar, ’stressorer’.”  

Ellneby menar att stressen kan ta sig många olika uttryck och det kan vara svårt att 

identifiera den (1999, s. 17).  Währborg hävdar att det inte finns någon vedertagen 

definition som kan beskriva vad stress är, men den används flitigt och ofta ihop med 

andra begrepp för att förtydliga till exempel utbrändhet, depression och utmattning 

(2009, s. 43). 
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Perski (1999, s. 34) skriver i ”Det stressade hjärtat” att ”Stress kan kännas som ett 

fysiologiskt skeende i kroppen”. Han menar att det kan vara en beteendeförändring 

eller påverkan av tankar och psyke, men kompliceras av att stressupplevelsen kan 

vara en attack, försvarsreaktion eller förlustreaktion. Kroppen, beteendet och 

tankarna varvas upp i försvarsreaktionen, men vid förlustreaktionen är all kraft borta.  

 

 

2.1.1        Positiv och negativ stress 

 

Perski (1999, s. 29) skriver att ”En känsla av kontroll ger oss en möjlighet att 

förbereda oss, välja rätt strategi och skaffa resurser för att bemästra kraven”.         

Han menar att den positiva stressen ger en känsla av kontroll som främjar vår 

flexibilitet och vår hälsa. Assadi & Skansén (2000) påpekar att lagom nivå av stress 

kan påverka oss positivt och göra att vi blir extra laddade inför till exempel ett prov. 

Negativ stress påverkar oss om stressorerna är intensiva, upprepas ofta eller varar 

under en längre tid. Författarna menar att om vi känner oss stressade under en längre 

tid påverkas vi negativt. Negativ stress är något att ta på största allvar. (Assadi & 

Skansén, 2000 s.12- 13)                                                                                                                                  

Porsman (2000) och Assadi& Skansén (2000) skriver båda att negativ stress är när 

man känner att man har för mycket att göra och inte tillräckligt med tid. Man känner 

sig otillräcklig och detta kan leda till ångest, depressioner och i värsta fall 

hjärtinfarkt. Vanliga symtom på negativ stress är att man lättare blir irriterad och har 

svårt att komma ihåg saker vilket kan göra att man gör misstag och på så sätt 

förvärrar sin situation och man är inne i en ond cirkel.    

Ellneby (1999, s. 34) påpekar att stress kan upplevas som en positiv utmaning, när 

man har balans mellan de krav som ställs och vår förmåga att kunna klara av dem. 

Om det råder balans behöver stress inte vara något obehagligt utan något 

stimulerande. Hon skriver att ”Stress påverkar oss både fysiskt och psykiskt vare sig 

vi upplever situationen som stimulerande eller obehaglig” (a. a). 

Währborg (2009, s. 48) skriver att Selye kallar den positiva stressen för eustress, 

förknippas med positiva händelser och den medverkar till en hälsosam 

anpassningsprocess, som t.ex. överraskningar.  

Enligt Ellneby (1999) finns sambandet mellan negativ och positiv stress. 

”Om vi skulle ta bort all stress ur våra liv, skulle vi också ta bort 

drivkraften, utmaningen, det som för oss framåt och får oss att utvecklas. 

Ordet stress står för de reaktioner i kropp och själ som utlöses av en stark 

upplevelse eller påfrestning, oavsett om den är positiv eller negativ”.  

(Ellneby1999, s.15) 
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Bronsberg menar i boken Att vända stressen (2000 s. 48) att när skillnaden mellan 

krav och förmåga är lagom stor pratar man om positiv stress. Det är en utmaning 

men där man har kontroll och kan påverka själv. Porsman (2000 s.2) tar också upp i 

sin bok att lagom med stress kan är bra för oss och stärker självkänslan, men om 

kraven blir för stora kan den positiva stressen omvandlas till negativ stress. Mellan 

anspänningarna är det viktigt att vila och slappna av. Vi måste lära oss att känna när 

det blir för mycket påfrestningar. Negativ stress kan också yttra sig när vi inte har 

tillräckligt mycket eller tillräckligt utmanande saker att göra. 

I Ellneby (1999) står att ”Både positiv och negativ stress är en del av livet, men den 

måste kompenseras med stunder och upplevelser utan stress. För att vi ska må bra 

behövs en balans mellan anspänning och avspänning.” (Ellneby, 1999, s.35)  

Enligt Nationalencyklopedin (2012) när det råder balans mellan de krav som ställs 

och vår förmåga att hantera dessa, kan stressen upplevas som positiv men blir kraven 

för stora skapas negativ stress. Negativ stress kommer både när kraven överstiger ens 

förmåga och när kraven är för låga och man inte får använda och utveckla sin 

förmåga. Det står också i Nationalencyklopedin att en hög stressnivå under en lång 

tid kan medföra sjukdomar som högt blodtryck och hjärtinfarkt, det kan också bli 

förslitningar av hjärt- kärlsystem. Individens stresstolerans bestäms också av arv och 

miljö i samverkan. 

 

 

2.1.2        Stressreaktioner      

 

Bronsberg i Att vända stressen (2000 s.51 & 52) påvisar en del tecken på stress. Som 

att man svettas lättare, dålig andedräkt eftersom det är adrenalinet som luktar i 

kroppen vid stress. Något annat kan vara ytliga och hastiga andningar och 

svårigheter att koncentrera sig. När grundspänningen i kroppen blir hög kan det ge 

symtom som att personen sitter och trummar med händerna, vippar med fötterna och 

rör sig oroligt. Det kan också leda till magproblem, sömnrubbningar, nedsatt 

immunförsvar, spänning och huvudvärk. 

Människor reagerar olika på samma mängd stressfaktorer som vi utsätts för. 

Gotvassli (2002, s.222- 223) har beskrivit två olika typer av personlighetsfaktorer 

hos dessa. Typ A är mest utsatt för följderna av negativ stress och de gör många 

saker samtidigt vilket resulterar i att inget blir färdigt och det känns som bortkastad 

tid. Typ B är bättre på att skjuta undan bekymmer och accepterar att de inte hinner 

med allt de önskar att de vill göra.  

Assadi & Skansén (2000 s.25-26) talar om att när vi får ont någonstans i vår kropp 

reagerar vi ofta med stress, oro och ångest. Den fysiska åkomman kan skapa ett sår i 

själen. Att smärta föder mer smärta är därför ett relevant påstående när det gäller 

stress. Många människor hamnar i en ond cirkel av psykiska och fysiska symptom 

som till slut gör att allt blir färgat av stressen och det kan då bli svårt att veta vad 

som är orsaken och vad som är verkan.  
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2.1.3        Orsaker till stress 

 

Stress kan påverkas av olika saker som stor arbetsbörda och mycket övertidsarbete, 

stort ansvar men för liten befogenhet, för lite tid att slutföra ett jobb, oklara 

arbetsinstruktioner och vad målet med en arbetsuppgift är och varför man gör den. 

Andra saker så som dålig arbetsmiljö och bristfälligt stöd från chefer och 

arbetskamrater kan leda till att man upplever stress, vilket kan leda till fysiska besvär 

såsom hjärtproblem, värk i musklerna, magen och huvudet (Arbetsmiljöverket, 

2001).  

Ellneby (1999, s.31) poängterar också att stress är en reaktion på att vi utsatts för 

speciellt stora emotionella eller intellektuella krav och påfrestningar. Det är när vi 

utsätts för alltför många stressfaktorer samtidigt som det kan resultera i fysisk 

sjukdom eller psykisk utmattning. 

 

 

2. 1.3.1    Krav 

 

Almén (2007, s.64-66) poängterar att ”En person kan vara nöjd med sin livssituation 

när hon har en god balans mellan krav och resurser”. Han fortsätter när förändringar 

sker runt dig, leder detta till förändringar i din livssituation, därför att krav har ökats 

och resurser minskats. Almén påstår att en långvarig obalans mellan krav och 

resurser kan efter flera år leda till stressrelaterade symptom. För att lära oss hantera 

detta är det lärorikt att se stress i ett större perspektiv för att få en bättre förståelse om 

stress.  

Perski förklarar också (1999, s. 29) att ”Höga krav kopplade till maktlöshet leder 

oftast till en upplevelse av hot – och de efterföljande stressreaktionerna”. Om de blir 

långvariga och kroniska, kan de framkalla en rad stressjukdomar. 

Även Jonsson (2005, s. 9 & 15) skriver att ”Stress är en fysisk och psykisk reaktion 

som orsakas då en person direkt utsätts för krav eller press från omgivningen”. Han 

fortsätter att stressrektionerna ökar kraven. Vidare betonar han att själva stressen 

fungerar som en länk mellan stressorer och stressrelaterade sjukdomar. Vilket 

förklarar att stressorer kan orsaka eller vara nära relaterade till stressrelaterade 

fysiska sjukdomar och funktionsstörningar.  

I Om barn och stress tar Ellneby (1999, s.33) upp att risken för att drabbas av stress 

är större hos kvinnor än hos män, eftersom deras empatiska förmåga oftast är större 

och därför engagerar sig för andra människor som behöver hjälp och stöd. Hon anser 

att man söker en balans mellan sina behov och pressen som man blir utsatt för och 

om kraven blir för stora blir man stressad. Hon fortsätter att den kortvariga stressen 

har man lättare att tåla, men den långvariga stress påverkar hjärnans kemi, vilket kan 

få effekter på olika delar av kroppen som att öka risken för hjärtinfarkt, högt 

blodtryck och hjärnblödning ökar, vilket kan i sin tur leda till minnessvårigheter och 

demenssjukdomar. (a. a) 
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Bronsberg (2000, s.51) skriver i Att vända stressen att den skadliga stressen uppstår 

när man känner sig otillräcklig och inte kan påverka sin egen situation, det kan också 

finnas känslor av tvång och olust.  

 
 

Figur 1: Krav- kontrollmodellen (Bronsberg 2000 s.33) man ser i utkantens virvlar 

stressade personer som känner sig maktlösa och otillräckliga. De kanske lastar sig själva 

eller har en dålig arbetsmiljö som inte stöttar.  

 

I Stressen i mitt liv Levi (2002, s. 23) skriver att ca 60% av förvärvsarbetarna tycker 

de har för mycket att göra på grund av översysselsättning, bristande återhämtning, 

otrygghet i anställningen och att detta är upphovet till stress. Till det här kommer 

sedan de krav som läggs i form av belastning i hem och familj, speciellt för kvinnor. 

 

Figur 2: Krav- kontrollmodellen (Theorell (red) 2003 s.18) 

Källa: Karasek, R., Theorell, T. Healthy Work. New York: Basic Books, 1990. 
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Theorell skriver i sin bok (2003, s.16-17) att, för att man ska känna sig säker och ha 

kontroll krävs att man tar kommando över sin egen situation.   Han påpekar ”Stress 

och utövandet av kontroll hänger nära samman på det sättet att stressreaktionen 

mobiliseras, framför allt när vi riskerar att förlora kontroll över en situation och 

kämpar för att behålla den. När vi väl har förlorat kontrollen blir det inte längre 

intressant att kämpa. Då gäller det kanske i stället att spara energi och då blir 

kroppen inställd på att vara så passiv som möjligt”.(a. a) 

Socialstyrelsen (2009) skriver att individers stressnivå påverkas av kraven de har i 

arbetslivet och en stor del av befolkningen känner att deras arbete är psykiskt 

ansträngande och stressigt. 

 

 

2.2         Förskollärare och stress 

 

När man är förskollärare har man ett uppdrag att leda, lära, uppmuntra och stödja 

barn till att bli vuxna samhällsbyggare. Många förskollärare trivs med sitt jobb och 

tycker det är stimulerande men det ställer stora krav på förskolläraren. Dagens 

samhälle kräver stora mått av självständighet hos både enskilda individer och 

arbetslag. Det ställer även stora krav på samspel och samarbete och införande av nya 

och främmande arbetsmetoder (Bronsberg, 2000 s.5). 

Ellneby skriver att de yrkesgrupper som arbetar med andra människor är mer utsatt 

för långvarig stress än andra, detta kan vara vårdpersonal, lärare och pedagoger. De 

här grupperna har ett stort emotionellt engagemang och detta sliter hårt på individen 

(Ellneby 1999 s.33).  

Kindenberg & Wallin (2000, s. 70) tar i sin bok upp att på många arbeten ställs stora 

krav på arbetstagarens mentala funktioner, som uppmärksamhet och problemlösning. 

Arbetet i förskola sådant arbete som har krav på social förmåga och bemötande och 

där kan man inte ge uttryck för spontana känsloreaktioner på arbetstid. Detta skapar 

en belastning att man inte kan göra som man spontant skulle vilja göra.   

 

 

2. 2.1    Storlek på barngrupperna  

 

Inom förskolan finns det många stresskapande faktorer, som Gotvassli (2002) 

beskriver. Då arbetsmiljön har förändrats de senaste åren har detta lett till större 

barngrupper och mindre personal. De stora barngrupperna gör att personalens 

möjligheter till att påverka och styra verksamheten minskar och att de tar på sig en 

för stor arbetsbörda. Detta har resulterat i stress, utbrändhet och psykisk ohälsa hos 

pedagogerna på förskolan. Han menar att i och med denna arbetsbelastning hindras 

att målen inom förskolan kan uppnås. Vad som krävs av förskolepedagoger, förutom 

det direkta arbetet tillsammans med barnen, är även tid för planering, dokumentation, 

uppföljning, utvärdering, samverkan med kollegor, föräldrar och andra verksamheter 
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samt kompetensutveckling. Om detta inte hinns med så kan arbetssituationen 

upplevas som stressig (Gotvassli, 2002 s. 220). 

Kvalitén i förskolan har blivit sämre på grund av att barngrupperna har blivit större 

och att personaltätheten har minskat (Kihlbom, Lidholt & Niss 2009 s. 34). 

Författarna förklarar att stora barngrupper och låg personaltäthet kan få skadliga 

följder för hälsan på både barn och pedagoger samt på den pedagogiska 

verksamheten som till exempel förhöjd stressnivå både hos barn och hos personal.   

 

Skolverket (2008) gjorde en utvärdering av statsbidrag som fördelat under tidigare 

år, syftet var att ”… öka personaltätheten samt ge förutsättningar för att minska 

barngruppernas storlek och öka kvaliteten i förskolan” (Skolverket 2008, s. 8).  

Några av deras slutsatser som jag tycker är användbar i min studie. 

 

 Mindre grupper. Alla förskollärarna som intervjuats berättar att de 

regelbundet delar in barnen i mindre grupper, både inom och mellan 

grupperna. De menar att detta är nödvändig för att verksamheten ska fungera 

på ett tillfredställande sätt, genom att göra detta skapas en lugnare miljö. De 

menar också att mer personal underlättar man ska dela in barnen i mindre 

grupper. 

 

 Lokalerna. För att ha en möjlighet att dela in barnen i mindre grupper måste 

lokalerna vara anpassade till gruppen och verksamheten.  

 

 Att frigöra tid för arbete utanför barngruppen. I många kommuner menar 

man att pengarna inneburit att när man får mer personal så får man också 

möjlighet att lägga mer tid utanför barngruppen som t.ex. planering, 

dokumentation och utvärdering. Dessa saker är också något som har ökat 

betänkligt de senaste åren och alltså något som man måste ta med i 

planeringen. 

    

 Vikarier. För barnen är det viktigt med trygghet och då har men på vissa 

förskolor använt statsbidraget till att anställa fasta vikarier som täcker upp vid 

ordinarie personals frånvaro. Detta blir då minskad stress för personalen då 

de känner vikarien och för barnen minskar också stressen om de känner 

person. Man kan också frigöra personal till arbete utanför barngruppen på 

detta sätt.  

(Skolverket 2008, s. 71-77). 

 

 

2. 2.2     Ljudnivån i förskolan  

 

I Nationalencyklopedin (2012) står att buller är ett störande, ofta oregelbundet eller 

plötsligt ljud. I många miljöer är det ett besvärande problem som kan ge hörselskador 

och sömnproblem. Påverkan beror på bl.a. ljudets styrka, frekvens, varaktighet och 

fördelning över dygnet. 
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I Buller inom förskolan – ohälsa och preventiva insatser (2006 s.1) står det att 

”Behoven av FoU-insatser för att klargöra och åtgärda den växande bullerrelaterade 

ohälsan inom förskolan är stor. Effekten av buller inom förskolan skall ses dels i 

perspektiv av risker för påverkan på hörsel (hörselnedsättning, tinnitus och 

ljudkänslighet) men också utifrån dess bidrag till stressrelaterad ohälsa (stress, 

slitenhet, utbrändhet och trötthet) som föreligger. Det är för dessa miljöer därför 

mycket viktigt att ta hänsyn till bullrets samspelseffekter med andra 

arbetsmiljöfaktorer. Den dåliga ljudmiljön kan på goda grunder i många fall 

misstänkas förstärka effekterna av i andra avseenden dåliga arbetsförhållanden.”  

Problemen och frågeställningarna finns dokumenterade i ett flertal rapporter  

( Arbetsmiljöverket 2006b, Landström m.fl. 2001, 2003a-f, 2005). 

 

 

2.3         Att minska stress 

 

I Nationalencyklopedin (2000) står det att i metoder för coping (stresshantering) 

ingår livsstilsfaktorer som motion, kost och tillräckligt med sömn, som stärker 

motståndskraften mot påfrestningar, liksom muskelavslappning och meditation.  

Porsman (2000, s. 2 & 9) poängterar att man måste lära sig att säga nej när vi får för 

många arbetsuppgifter så att kraven blir mindre. Hon förklarar också att regelbunden 

motion är ett av det absolut bästa sätten att minska stressen. Motionen innebär att vi 

tar en paus från påfrestande vardagliga uppgifter som i sin tur minskar upplevelsen 

av stress.   

Jones tar också upp i sin bok att behålla kontrollen och använda hälsosamma 

stressnivåer till sin egen fördel, handlar om att hitta rätt balans mellan livets 

påfrestningar och vårt sätt att handtera dem (Jones 1997 s.160 ).  

I Lär dig hantera stress talar Porsman (2000 s. 9-27) om att man kan hitta sätt att 

hantera påfrestningarna när lärt sig känna igen sina stressymptom, då kan vi hitta vårt 

sätt att bli av med överflödig energi och på så sätt förebygga stress och blir av med 

negativ stress. Motion ses som ett av de bättre sätten att må bra på och man blir mer 

tillfreds genom detta. Sömnen har också stor betydelse för hur vi reagerar på 

stressiga situationer, men även meditation och avslappning ger en stressminskande 

effekt. För att kunna hantera stressen bra, är att man lär sig hur man hanterar sin egen 

stress, men det är ändå bättre om man kan få hjälp och stöd av någon annan person, 

för bara att prata med en annan person kan vara bra mot stressen. 

Gotvassli (2002) nämna några enkla råd för personlig planering. Man kan genom att 

planera dagen och utnyttja tiden på ett bra sätt minska sin stressnivå. Man kan göra 

detta genom att börja med de uppgifter man tycker är svårast först och allt måste inte 

bli perfekt utan det kan räcka med att göra dem bra, det. Man ska även bara göra en 

sak i taget, göra färdigt den innan man börjar på nästa. Det kan vara bra att förbereda 

arbetet t.ex. dagen innan så vad man ska göra nästa dag (Gotvassli 2002, s.225). 
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Winroth och Rydqvist (2008, s. 155) menar att ”det som har hänt går inte att förändra 

– endast mitt sätt att tänka om det som har hänt är möjligt att påverka”. Författarna 

skriver i boken följande citat, som lär komma från Fransiscus av Assissi (1182-1226) 

och utgör grunden i stresshantering:  

”Lär mig att få mod att ändra det jag kan, ro att acceptera det jag inte kan förändra 

och visdom nog att förstå skillnaden” 

 

 

Figur 3: Det man behöver för att orka och må bra (Bronsberg 2000 s.101) 

 

Enligt Bronsberg finns det fyra olika faktorer som måste vara i balans för att vi ska 

undvika stress, se bild ovan. 

Bronsberg (2000 s.101) menar att ”dessa fyra områden med behov är som en helhet 

för att de påverkar varandra, dem är som fyra vackert stämda strängar på ett 

instrument. När varje del är i balans stämd går det att spela något vackert, men om en 

är ostämd hörs det, och påverkar helheten när vi spelar i livet.” 
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2.4         Litteratursammanfattning  

 

Stress är som en dynamisk process där man ställs mot kraven och påfrestningar i 

omgivningen och detta medför att man reagerar olika på detta. Hon menar också att 

det är skillnad på positiv och negativ stress. Stressen kan yttra sig på många olika sätt 

och varierar från person till person. För att kunna hantera och förhindra stressen 

måste vi lära oss att känna igen symtomen och vilka situationer där vi blir stressade 

(Ellneby 1999 s.32- 35). 

 

De grundtankar som bär upp arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön är 

viktigare än vad man tror, hur lokaler och inredning ser ut har betydelse för 

människors välbefinnande och den fysiska miljön kan både underlätta och försvåra 

kontakt och samarbete. Grundtankarna i arbetsmiljölagen förhindra olycksfall i 

arbetet, förebygga ohälsa och att försöka uppnå en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljölagens tankar kan beskrivas med ett citat från Arbetsmiljökommissionens 

arbete som belyser arbetsmiljölagens syfte:  

 

”En av de viktigaste förutsättningarna för ett bättre arbetsliv är ett rikt 

arbetsinnehåll och den enskildes möjlighet att själv påverka sin arbetssituation. 

Den som i sitt arbete ständigt lär sig nya saker, får ta ansvar, får möjlighet till 

samarbete med andra, har överblick över den verksamhet han deltar i, förstår 

den och har möjlighet att påverka arbetet - han/hon kan trivas och växa som 

människa”  
 

(SOU 1990: 49 Betänkande av Arbetsmiljökommissionen, arbete och hälsa, sid: 54)  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

 

Syftet med undersökning är att ta reda på hur förskollärare i en förskola upplever 

stress i sitt arbete och vad förskollärarna gör för att minska sin stress.  

 

Dessa frågeställningar har varit centrala i min studie:  

 Hur definierar förskolläraren sin egen stress i det vardagliga arbetet?  

 Vad gör förskollärarna för att minska stressen i förskolan?  
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4 METOD 

 

I detta avsnitt presenteras de undersökningsmetoder som varit aktuella i denna studie. 

Hur studien genomfördes och hur urvalet av respondenter gått tillväga. Läsaren får 

även ta del av genomförandet samt vilka etiska aspekter som finns på en studie av 

denna karaktär. Bearbetning och analys av data presenteras också. 

 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Det finns två olika typer av undersökningsmetoder, kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer i min undersökande del av 

examensarbetet. Fördelen med detta är att man får en bättre kontakt med de 

intervjuade och har större möjligheter att förstå deras tankar.  

Undersökningen handlar om förskollärares egna upplevelser och erfarenheter av 

stress. Trost (2005, s. 9 & 14) hävdar att den kvalitativa metoden undersöker 

relationer mellan människor, och inte relationer mellan variabler som den 

kvantitativa metoden gör. Vidare påpekar han att om man vill förstå eller att hitta 

mönster så skall man göra en kvalitativ studie.  

Jag valde kvalitativa intervjuer framför kvantitativa enkätundersökningar på grund 

av att intervjuer ger en större möjlighet till att ställa följdfrågor och vidareutveckla 

respondentens tankar. Bryman (2002, s. 260) tar också upp att den kvalitativa 

metoden är bra för man går på djupet och kan få fram information som man kanske 

inte kände till från början.  

För att kunna bestämma vilken metod av kvantitativ och kvalitativ som du behöver i 

en studie är det viktigt att titta efter vilken information som du behöver samla in. 

Bryman skriver att den största skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativ 

forskningen är att den kvalitativa är baserad på ord istället för siffror. Han menar den 

kvalitativa forskningen till individer och inte företeelser som finns i samhället 

(Bryman 2002 s.249). 

I samhällsvetenskapliga metoder (2002s.250) tar Bryman också upp att man har det 

mindre uppstrukturerat i den kvalitativa intervjun än i den kvantitativa intervjun.       

I den kvantitativa metoden försöker man mäta och hitta olika mönster och därför 

behöver denna metod vara betydligt mer strukturerad. Medan man i den kvalitativa 

intervjun inriktar sig på attityder, och där kan forskarens personliga intressen 

avspeglas till skillnad från i den kvantitativa. Bryman påpekar att om man ställer 

följdfrågor i den kvalitativa intervjun med så fångar man det som respondenterna 

anser vara viktigt. 
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4.2 Urvalsgrupp  

 

Valet av förskola gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Då jag tidigare under min 

utbildning kommit i kontakt med den valda förskolan var jag ingen främling för 

förskollärarna. När mitt examensarbete närmade sig tog jag kontakt med rektorn för 

att få en muntlig tillåtelse att genomföra min undersökning hos dem.  Jag frågade 

förskollärarna om det skulle kunna gå bra att få intervjua dem, och de ställde gärna 

upp. 

Tillsammans med min handledare på universitetet bestämde jag att det kunde vara 

lämpligt att intervjua fyra personer för att få en bild av den valda förskolan.  

 

Verksamheten riktar sig till barn i åldrarna 1-6 år. På förskolan arbetar både 

förskolelärare och barnskötare. Mina intervjupersoner är alla kvinnor i åldrarna 40 år 

till 65 år. Eftersom alla intervjupersonerna är förskollärare har jag valt att benämna 

dem från A-D. För att förtydliga vilken utbildning de har benämns de som 

förskollärare. 

Förskolan består av 7 avdelningar med ca 132 barn. Barnen delas in i 

åldershomogena barngrupper med egna avdelningar. Vissa lokaler samutnyttjas 

såsom ateljén, biblioteket, matsalen och utemiljön. Pedagogerna är utbildade 

förskollärare och barnskötare. Gården är väl inhägnad och har en utmanande 

lekmiljö. Det finns också en särskild liten lekplats för de allra yngsta barnen. Barnen 

är utomhus mycket och en stor del av den pedagogiska verksamheten sker utomhus. 

Det finns en avdelning för de äldsta barnen som börjar skolan efter sommaren, 

barnen där är alltså fem till sex år. Avdelningen ligger i ett stort hus för sig mitt på 

utegården och är alltså lite skilt från de andra avdelningarna. Det är stora, fina lokaler 

och plats för massor av lek. Ett byggrum, dockrum, mysrum och det största rummet 

som använder för samling på mattan eller uppträde på scenen, men även måla, pärla, 

spela spel och leka med lera. Utegården är stor och där finns gungor, rutschkana och 

allt som behövs på en lekplats. Barnens ”bästa” är cyklarna som går väldigt fort ner 

för backarna. Förskolan har en utegård som är formad på ett sätt som gör att 

personalen inte har full uppsikt över alla barn, hela tiden. 

 

Nedan följe en beskrivning av vilka mina respondenter är: 

 

Respondent A - Hon är utbildad förskollärare och har arbetat inom barnomsorg i mer 

än 30 år. Hon har alltid arbetat på förskola. Anställd på förskolan 

sedan sex år tillbaka. Arbetar på en avdelning med 15 barn som är 

födda 2010 och är fyllda 2 år eller snart 2 år, där det finns 2,75 

heltidstjänster. 

 

 

Respondent B- Hon är förskollärare utbildad 1973, jobbat som förskollärare/ 

föreståndare i ca 6 år. Hon har jobbat i förskoleklass mest men också 

i förskola sen 2009 här. Anställd på förskolan från 2010. Hon har 

jobbat som lärare i hela sitt liv. Arbetar på en avdelning med 16 barn 

varav 4 stycken är 15 timmars barn och de är födda 2008, där det 

finns 2,65 heltidstjänster. 
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Respondent C - Hon gick ut förskollärarlinjen december 87. Anställd på förskolan 

från 2005. Arbetar på en avdelning med 24 barn varav 1 stycken är 

15 timmars barn och de är födda 2007, där det finns 3 heltidstjänster. 

 

 

Respondent D- Hon var barnskötare 1987-1990. Arbetat inom Restaurangbranschen 

1990-2010. Är utbildad förskollärare sen 2010. Anställd på förskolan 

från 2010. Arbetar på en avdelning med 16 barn varav 4 stycken är 

15 timmars barn och de är födda 2008, där det finns 2,65 

heltidstjänster. 
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4.3 Genomförande 

 

Genom kontakt med rektorn fick jag en muntlig tillåtelse att genomföra min studie 

på förskolan. Några dagar innan genomförandet av intervjun skickade jag mina 

frågor till intervjupersonerna, eftersom jag ansåg att vissa av frågorna var väldigt 

omfattande. Att få frågorna utskickade i förväg var även ett önskemål från vissa av 

intervjupersonerna. Varje intervju har skett enskilt i ett rum med bara respondenten 

och jag. Intervjuerna tog mellan 35-40 minuter att genomföra. För att det skulle bli 

lättare att arbeta med materialet senare var mp3-spelaren med och allt spelades in.   

Bryman (2002, s.126) säger att den vanligaste intervjusituationen är att intervjuaren 

sitter framför den intervjuade och skriver ner eller spelar in svaren på band eller 

möjligtvis både och. Han påpekar att när man utformar en intervju så är den 

vanligaste metoden den strukturerade och det är för att det underlättar frågandet men 

även när man kategoriserar svaren. I den typen av intervju har man i förväg ett 

formulär med frågor som ställs till respondenten och dessa frågor används sedan till 

de andra respondenterna så att man kan jämföra de olika svaren. Även Kvale (1997) 

poängterar att om man vill koncentrera sig mer på ämnet så är det bra om man spelar 

in intervjun då kan man lägga mer energin på själva intervjun. 

Trost (2005) skriver att när man intervjuar måste man ta hänsyn till vissa saker.          

I intervjun ska man försöka ta reda på ”hur” och inte ”varför” och försöka få förstå 

den intervjuades känslor, sätt att tänka och handla. Oavsett vad man känner för den 

intervjuade så måste man känna empati och sätta sig in i dennes föreställningsvärld  

(Trost 2005, s. 33 & 36). 

 

 

 

 

Intervju A 

 

Vi bestämde tid för den första intervjun en fredag efter jobbet. Hon tyckte det 

passade bäst, en anledning till det var att vi då skulle få det lugnt eftersom det inte 

skulle vara några barn kvar. När det var dags för intervjun befann vi oss i 

personalrummet eftersom det skulle bli lugnast där.  

 

 

 

Intervju B 

 

En tisdag efter jobbet bestämde vi oss att vara i personalrummet. Jag tog med mig 

samma frågor som använts vid förra intervjun. Det skulle bli intressant att se 

skillnader och likheter i deras svar.  
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Intervju C 

 

Intervjun gjordes en fredagsmorgon när alla barn på deras avdelning var ute med de 

andra pedagogerna och vi hade möjlighet att sätta oss på avdelningen och göra 

intervjun. Jag tog med mig frågorna till denna.  

 

 

 

Intervju D 

 

Den här intervjun genomfördes en onsdag efter jobbet.  Vi befann oss på avdelningen 

för att personalrummet var upptaget och för att det var lugnt där också.  

 

 

 

 

  

4.4         Tillförlitlighet 
 

Reliabilitet (tillförlitlighet) förklarar Bryman (2002, s. 43) med att det är ett mått på 

tillförlitlighet och trovärdigheten i en studie. Det innebär att om man genomför 

undersökningen en gång till om man får samma resultat eller om det påverkas av 

slumpmässiga omständigheter. När man förklarar validitet brukar man förklara det 

med om bedömningen av slutsatserna som fått in i undersökningen hänger ihop eller 

inte.   

 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten på undersökningen beror på olika faktorer.        

Jag spelade in mina intervjuer och dessa inspelningar använde jag mig av när jag tog 

ut citat från intervjuerna. Jag ställde även samma intervjufrågor vid samtliga 

intervjutillfällena och de genomfördes på samma sätt. Förskollärarna i min 

undersökning har deltagit helt frivilligt. Min studie bedömer jag som helt trovärdig 

eftersom de förskollärarna har lång erfarenhet av förskolans verksamhet. 

 

Trost (2005 s. 111) påpekar att när man pratar om reliabiliteten så menar man att en 

mätning är stabil och inte slumpmässig och att den ger samma resultat om man gör 

en förnyad mätning. Detta förutsätter att förhållandet är statiskt men med ett 

symbolisk interaktionistiskt synsätt kan man förvänta sig skilda resultat. Vid 

kvalitativa intervjuer är intresserad av förändring inte konstans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

4.5 Databearbetning 

 

Samtidigt som jag lyssnade på de inspelade intervjuerna valde jag ut och skrev ner 

det som var relevant för min studie. Jag lyssnade på mina inspelade intervjuer flera 

gånger för att få med allt som jag ville ha med och dessutom var det ibland svårt att 

uppfatta allt som sades i intervjuerna. Efter detta sammanfattade jag och bearbetade 

mitt material som jag fått ihop genom att kategorisera svaren och skriva ihop dessa 

under olika rubriker som jag tyckte passade in i min undersökning och med mina 

frågeställningar.    

 

 

4.6 Forskningsetiska principer  
 

Bryman (2002) menar att man bör tänka på de etiska aspekter som finns i detta 

sammanhang när man skriver en samhällsvetenskaplig studie. Det handlar om frågor 

som:  

”Hur man ska behandla de individer som studeras, om det finns aktiviteter som man 

bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med de personer som studeras.”  

Bryman påpekar att den svenska forskningen har några etiska principer som gäller 

när man forskar och några av dessa är:  

 

Informationskravet. Vilket innebär att forskningssyftet ska redogöras för deltagarna 

och även rätt till att veta vilka delar som kommer att ingå i undersökningarna, innan 

dessa börjar. De har en laglig rättighet i att kunna stoppa undersökningen, när de så 

väl önskar. Deltagarna i min studie fick vid muntlig information om studiens syfte, 

hur materialet skulle komma att bearbetas och användas, och att alla känsliga 

uppgifter så som namn eller platser skulle anonymiseras i resultatet.  

Samtyckeskravet. Detta innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan i undersökningarna, har frivilligt ställt upp på att medverka och har 

muntligen informerats om att deltagande i studien är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande. Samtliga deltagare har frivilligt ställt upp på att 

medverka och har informerats om att deltagandet är frivilligt och de kan avbryta sitt 

deltagande när som helst.  

Konfidentialitetskravet. I detta ställs krav på att de uppgifter man får fram, bevaras 

på en säker plats, skyddat från obehöriga. Inför intervjuerna fick deltagarna 

information om materialets kommande hantering. De inspelade intervjuerna har 

förvarats så ingen har möjlighet att komma i kontakt med dem. I transkriptionerna 

har inga uppgifter eller detaljer som avslöjar personer eller platser använts.  

Nyttjandekravet. Detta innebär, att det insamlade materialet bara får användas till 

den pågående forskning som bedrivs. Från mina intervjuer har inga uppgifter lämnats 

vidare och materialet har enbart använts i arbetet med studien.   

(Bryman 2002, s.440-441)  
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5 RESULTAT 

 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit i intervjuerna. 

Intervjupersonerna kallas individuellt för A, B, C, D.  

 

 

5.1 Förskollärarnas upplevda krav 

 

5.1.1 Allt skrivarbete 

 

Respondenterna menar att allt kringarbetet som ”måste” hinnas med och som blivit 

betydligt mycket mer de senaste åren tar tid från barnen. Det är för mycket 

administrativt arbete som t.ex. planering och dokumentation som tar tid och gör en 

stressad. 

 

Förskollärare A säger att ” Ibland känner jag mig stressad … det som gör mig 

stressad är allt skrivarbete som hela tiden blir mer och mer och detta tar då tid från 

mig i barngruppen… och det tycker jag stressar och då blir man för få vuxna inne på 

avdelningen för barnet försvinner ju inte utan det är de vuxna som försvinner.” och 

hon fortsätter ”vi åläggs hela tiden mer och mer dokumentation vi ska hjälpa till och 

hålla planeringsmöte och vi ska hjälpa till och skriva kvalitetsredovisning och så de 

här bitarna har ökat väldigt mycket mot vad vi hade tidigare.” 

 

 

 

5.1.2 Stress i olika grad 

 

Mina intervjupersoner upplever stress i olika grad. Tre av förskollärarna som jag har 

intervjuat känner sig i vissa situationer stressade under sitt arbete, medan 

förskollärare D inte upplever sitt arbete som direkt stressigt men att det ibland kan bli 

det.  

 

Förskollärare D säger ”Jag är inte stressad… inte här … jag känner mig inte special 

stressad… jag känner att hinner med alla barnen.”  

 

Hon fortsätter så här ”Jag jobbar 85 %...  det gör en del det kan jag också tänka mig 

… man bli inte stressigt lika de som jobbar 100 % … det kanske bror på det Om man 

jobbar 100 % vill man koll på allting”  
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Förskollärare A talar om ”Jag är stresstålig och gillar när det är ordning och reda ... 

om man jobbar efter något sorts rutmönster där alla har sina roller så arbetar man 

bort röran som kan bli och då får man mindre stress men om jag ska hålla i alla 

trådarna så kan jag känna att det blir för mycket.”  

 

 

 

5.1.3  Rutinsituationer och planeringsmöte  

 

Alla förskollärarna uttrycker att dålig organisation och ledning från rektor och 

kommun kan skapa negativ stress i deras arbete. 

 

Enligt förskollärare A” Är det dålig organisation från vår ledning som det här året 

då det tar jättelång tid innan vi får våra placeringsbeslut så får vi ingen ordning på 

hur vi ska ha det med våra tjänster i huset det oroar mycket och skapar stress ” 

 

Respondenten B talar om ” Rutinsituationer kan bli jobbigt när det är många barn… 

möten när någon av personalen måste gå ifrån… den vecka man har planeringsmöte 

ska man inte ha något annat,” 

 

Förskollärarna tycker att rutinsituationer, möten och mycket kvällsarbete så blir det 

orosmoment och detta kan skapa irritation. 

 

Respondenten D påpekar” Om man inte kommer överens i arbetslaget kan det bli 

stressigt t.ex. dokumentation om inte alla är med på att jobba på ett visst sätt så 

skapar detta en extra stressituation… jag vill sköta mitt arbete på dagtid inte ta av 

min tid på kvällarna, som möten.”  

 

 

 

5.1.4 Tiden räcker inte   

 

Det har blivit mer uppgifter som måste hinnas med som planering och 

dokumentation men vi har inte mer tid är vi har haft tidigare. Alla förskollärarna 

tycker att detta har blivit ett problem som växer och som man måste lösa.  

Respondent A uttrycker sig att det händer vissa dagar att hon känner sig stressad och 

som hon förklarar med att tiden räcker inte till. ”Vi har inte hur mycket tid som helst 

vi jobbar inte mer än 40 % eller mindre - Jag jobbar 100 % men ibland känner jag 

att den tiden nästan inte räcker till och jag vill inte ta av min fritid för att göra 

arbete… så med alla uppgifterna som de vill att vi ska göra så räcker inte tiden till.” 
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5.2 Yttre orsaker  

 

5.2.1 Barngruppernas storlek 

 

Alla förskollärarna uttrycker att barngrupperna har blivit större och detta gör att det 

blir mer stress och samtidigt svårare för förskollärarna att se det enskilda barnet och 

dess behov.  

 

Respondenten A säger ”Vi hinner inte tillgodose alla våra barn...  Jag skulle vilja ha 

färre barn i grupperna… Färre barn, inte alltid fler vuxna tror jag på… Mer 

heltidstjänster.” 

 

Förskollärare B samtycker med förskollärare A om att det inte är bra om man är för 

många i arbetslaget. Det är bättre med färre pedagoger men samtidigt tillräckligt 

många för att kunna tillgodose barnens behov. 

 

Enlig respondenten B ”Att ”se” varje barn måste vara en självklarhet och då kan 

inte barngruppen vara för stor… det är stora barngrupper och lite personal… man 

kan inte göra allt som man vill…” 

 

Förskollärare C önskar att barngrupperna minskades ner” då skulle jag tycka att det 

skulle bli roligare... man skulle kunna göra lite andra saker med barnen, åka iväg… 

man skulle få mer tid till varje barn… ” 

 

 

 

5.2.2 Vikarier (byte av personal)  

 

Alla respondenterna tycker det ställer till problem när någon är sjuk eller borta och 

man är tvungen att ta in vikarier, detta är stressande både för förskollärarna som är 

tvungna att ta ett större ansvar och för barnen som oftast får en person som de inte 

känner. 

 

Förskollärare A anser att vid byte av personal så blir det ” Ökade krav på resterande 

personal… När det blir mycket byte av personal, så tycker jag kravet ökar på dem 

som finns kvar på avdelningar och man får bära ett stort, tungt lass, allra helst om 

man byter personal väldigt ofta … med en massa vikarier så blir det väldigt 

tungarbetat för de som är kvar.” 
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Förskollärare B samtycker med det att barnen lätt blir stressade av ny personal och 

det gör dem stressade, de går upp i varv och blir osäkra.  

 

En annan av förskollärarna uttryckte det såhär:  

 

Förskollärare C säger ”Det går åt mycket tid att introducera ny personal. Barnen 

testar också gränserna … Vid sjukdom, av personal, då man måste boka vikarie 

själv” 

 

 

 

5.2.3 Tambursituation/ Kapprum  
 

 

I kapprummet blir situationen oftast stressig när alla barn skall ta på sig sina kläder, 

alla vill ut och ha hjälp på en gång. Detta har alla respondenterna uttryckt men det är 

värst med de små barnen som behöver mer hjälp för att ta på och av sig kläderna. 

  

 

Respondenten A berättar att ”I tambur- situationen upplever jag många gånger att 

det blir kaos för barnen är för små för att klara att göra saker själva därför är det 

viktigt att finnas på plats som vuxen för de måste ha vägledning hela vägen och har 

man inte det och är för få så blir det kaos de springer runt tar sina kläder slänger hit 

och dit det blir rörigt och det är ofta i tamburen och kapprummet.”  

 

 

 

5.2.4 Matsituation/Dålig mat  

 

Under intervju med förskollärare A framkom att de får mat som inte tilltalar barnen.   

 Respondenten A påpekar ” Vi har många gånger mat som inte tilltalar barnen som 

gör att barnen inte äter och då blir det stressigt… ” 

 

Hon fortsätter ”… Ibland får vi mat som småbarn inte kan äta … för ett tag sen fick 

vi tacos, det var ingen av dem som ville äta det och då blir det bara att de sitter och 

geggar med maten … vi får paj, pizza och en del är inte alls lämpade för de här små 

barnen att äta, de kan inte äta det. Vi fick någon fisk som var så hårt stekt att de inte 

kunde äta den, då blir barnen oroliga för de märker att vi blir oroliga…” 

Förskollärare B uttrycker att det ofta är mycket höga ljudnivåer i matsalen och att när 

man ska ta sin mat och är tvungen att vänta på sin tur har det en tendens att bli 

stökigt. 
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5.2.5 Ljudnivån   

 

Ljudnivån är också en av orsakerna till stress som respondenterna i förskolan tog 

upp. 

 

Förskollärare B säger ”Höga ljudnivåer i matsalen är jobbigt och det beror på 

stress, för i barns mognad ingår inte en tät relation med många andra barn… de får 

vänta på sin tur speciellt vid frukost, men en del är rätt självständiga .”  

 

Förskollärare C uttrycker också så här ”… och sen det här med ljuden … ljudet är 

väldigt … jag tycker att det är jätte jobbigt … ljudnivån är hög därför jag vill ha 

precis… jag vill bara inte ha något ljud när jag kommer hem.”  

 

Förskollärare D tycker att ljudnivån på avdelningen oftast är acceptabel men att det i 

matsalen har en tendens att bli väldigt hög ljudnivå.  

 

 

 

5.2.6 Krävande föräldrar    

 

En faktor som kan vara stressframkallande är om det ställs för höga krav på 

individen. I en förskola kan många gånger barnens föräldrar vara väldigt krävande. 

 

Förskollärare B uttrycker ” … man blir stressad av föräldrarnas krav… ” t.ex. 

föräldrarnas förväntningar kontra verkligheten, den är tuff, vi kan inte ta den hänsyn 

vi kanske skulle behöva.” 

 

Förskollärare C ”Krävande föräldrar som vill lägga sig i verksamheten och som gör 

att man inte får arbetsro.” 
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5.3 Vad förskollärarna gör för att minska stressen i sitt 

arbete 

 

 

5.3.1 Sänka sina ambitioner  

 

Under intervjuerna framkom det att om man har väldigt höga ambitioner och ställer 

för höga krav på sig själv så kan det bli stressigt och genom att sänka sin 

ambitionsnivå så minskar man samtidigt risken för stress.  

 

Förskollärare C uttrycker” … Det är mycket man vill göra men man måste sänka 

ambitionerna lite för man hinner inte med allt, för det ska sparas överallt.” 

 

 

 

5.3.2 Delar upp arbetsuppgifter 

 

Att kunna dela upp arbetsuppgifterna, och diskuterar med varandra om detta, tycker 

respondenterna är viktigt för att kunna minska stressen.  

 

Förskollärare A säger ”… man ska se till att man har ett väl fungerande arbetslag, 

där man har diskuterat sin värdegrund och sina arbetsmetoder och jag tycker också 

om att man delar upp sig på arbetsuppgifter… Du gör det, jag gör det och den tredje 

gör detta. När detta är slutfört så, finns det ju tid över för att kunna reflektera, 

återhämta… När alla springer runt och är på samma ställe och gör samma saker så 

blir man inte effektiv och sparar inte tid och sparar du tid så finns tid för 

återhämtning och då får du mindre stress.” 

 

Förskollärare B påpekar ”Samarbete är a och o mellan pedagogerna och är otroligt 

viktigt… hänsyn till varandra… dela upp arbetet så det flyter smidigt, t.ex. om någon 

behöver lite tid för att förbereda samlingen så hjälper de andra till att samla ihop 

barnen.”  

 

Förskollärare D säger ” Öppna diskussioner om ”hur man vill arbeta är viktigt.” 

 

Förskollärare C talar om ” Hitta tillfällen man kan sätta sig ner och prata igenom 

saker…” 
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5.3.3 Fast vikariepool på förskolan 

 

Respondenterna tycker att om man har en fast vikarie på förskolan blir det mindre 

stressigt för både förskollärarna och barnen. De är väl insatta i rutinerna och de 

känner barnen. 

 

Förskollärare A uttrycker ”Om man hade en fast vikarie på förskolan så är det bara 

en person som går runt och jobbar… Nu kan man ha otur att många är sjuka och har 

man en fast vikarie så blir man inte i den situationen att du blir lämnad kvar som 

ensam som vet rutinerna på avdelningen.” 

 

Vidare säger hon”… om det är samma person som kommer så kan den ju 

avdelningen och rutinerna, det blir inte nya som kommer hela tiden utan det blir 

samma som redan känner barnen… vi har några som kommer och dessa känns inte 

som vikarier. Om man hade en sån tjänst så hade man arbetat bort mycket av den 

stressen som blir vid byte av personal.” 

 

 

 

5.3.4 Inte fylla almanackan 

 

Under intervjuer framkom det att man, för att undvika stress så ska man inte planera 

för mycket utan ha tid för återhämtning. 

 

Förskollärare C uttrycker att ” För det första, vad jag gör är att… inte fylla min 

almanacka med tusen saker, utan när jag kommer hem från jobbet kan jag göra en 

sak hemma… alltså inte planerar in tusen grejer.”   

 

 

 

5.3.5 Slussa barnen, finnas där som vuxen 

 

För att minska stress och kaoset i ”tambursituationen” talar respondenten A om att 

”slussa barnen” och på så sätt lätta på trycket vid in och utgång. 

 

”Ja… jag kallar det för att slussa barnen … när jag prata om att slussa barnen så 

menar jag att det finns en vuxen inne i matrummet, jag vill ha en vuxen i tvättrummet 

och jag vill ha en vuxen i kapprummet… så den vuxna som tar av barnet kläderna i 

kapprumme skickar in barnet till den vuxna som finns i tvättrummet, som tvättar 
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barnen och sedan skickar dem vidare till nästa i matsalen, som sätter barnen så att 

det inte blir en massa spring… alltså samarbete…” 

 

 

 

5.3.6 Färre arbetsuppgifter 

 

Man pratade om att det blivit mer att göra och att det har blivit mer uppgifter som 

dokumentation och att detta gör att man inte får lika mycket tid med barnen. Ett 

förslag är att man minskar på antalet arbetsuppgifter som ska göras och på så sätt 

frigöra tid och minska stressen. 

 

Förskollärare A säger ” … för att kunna göra så att det blir mindre stress måste vi få 

mindre arbetsuppgifter så att tiden ska räcka till för det uppdraget som vi har.” 

 

 

 

5.3.7 Egen stresshantering 

 

Ett annat sätt att hantera, och minska, den egna stressen är enligt förskollärarna att 

vara ute i naturen och röra på sig. 

 

Förskollärare C berättar att för att kunna slappna av brukar jag gå ut i naturen ” … 

jag vill kunna komma iväg och koppla av... att vara ute mycket i naturen, för att inte 

bli stressad och för att stressa av.” 

 

Förskollärare A uttrycker också att ”… jag ser till att träna och umgås med vänner… 

tänker så lite som möjligt på mitt arbete på ledig tid. 
 

Förskollärare D påpekar ” … jag ställer inte onåbara krav på mig själv som 

pedagog...  jag prioriterar det som verkligen är viktigt ur barnens perspektiv för 

framtida utveckling, vad är viktigast?  
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6 ANALYS  

 

Resultatet visar på att förskollärarna är väl medvetna om stress och hur den kan 

förebyggas och att förskollärarna upplever mer eller mindre stress i sin vardag.                          

I mina intervjuer ansåg samtliga förskollärare att det fanns en del situationer under 

dagen som kan vara stressande. En stor nackdel som bryter rutinen under dagen var 

när det saknas personal och en vikarie måste sättas in. Även när man är tvungen att 

leta vikarier upplevs som stressigt men det ingår även det i förskollärarnas 

arbetsuppgifter. De extra uppgifterna som läggs på förskollärarna upplevs som de 

bara blir allt fler.  Förskollärarna tycker att det lätt blir stressigt på grund av att de 

inte vet hur vikarien är eller om hon eller han känner till barnets vanor och ovanor. 

Enligt förskollärare A borde man ha en fast vikarie på förskolan som vet rutinerna på 

avdelningen och som redan känner barnen.  

Tre av förskollärarna upplever ibland är de stressad men förskollärare D upplever 

inte sig själv som direkt stressad, men det kan finnas stressande situationer.             

Jag tolkar det som att hur man ser på stress är individuellt och även hur man hanterar 

stressiga situationer. Detta är beroende av vilka erfarenheter vi har och hur vi ser på 

situationerna.  

Det som alla förskollärarna tog upp var att överlag har barngrupperna blivit för stora 

och att detta gör att det blir mer stressigt i arbetet. Enligt Kihlbom, Lidholt & Niss 

(2009) har kvalitén i förskolan har blivit sämre på grund av att barngrupperna har 

blivit större och att personaltätheten har minskat. Författarna förklarar att stora 

barngrupper och låg personaltäthet kan få skadliga följder för hälsan på både barn 

och pedagoger samt på den pedagogiska verksamheten som till exempel förhöjd 

stressnivå både hos barn och hos personal.   

Detta innebär också att det andra stora problemet ökar och detta är ljudnivån i 

förskolan, som enligt alla är alldeles för hög, och att detta leder till extra mycket 

stress. Som det står i Buller inom förskolan – ohälsa och preventiva insatser (2006 

s.1) att ”Behoven av FoU-insatser för att klargöra och åtgärda den växande 

bullerrelaterade ohälsan inom förskolan är stor. Effekten av buller inom förskolan 

skall ses dels i perspektiv av risker för påverkan på hörsel (hörselnedsättning, 

tinnitus och ljudkänslighet) men också utifrån dess bidrag till stressrelaterad ohälsa 

(stress, slitenhet, utbrändhet och trötthet) som föreligger.  

Angående de svårigheter som finns för att kunna realisera visionerna, gav de 

intervjuade förskollärarna följande svar. En förskollärare ansåg att förskollärarens 

arbetsuppgifter ökat. Respondenterna menar att allt kringarbetet – möten och 

dokumentation som ”måste” hinnas med tar tid från barnen(5,1,1). Det är för mycket 

administrativt arbete som tar tid och gör en stressad. Samtliga intervjuade anser att 

det är mer stressigt idag, i jämförelse med hur det var förr. Det ställs i dag fler krav 

och arbetsuppgifterna är flera. Arbetsmiljöverket (2001) skriver i sin rapport att det 

som är avgörande om stressen är skadlig för individen är i vilken grad den visar sig 

och hur frekvent den är.  
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Samtliga intervjuade förskollärare hade egna visioner om hur stress kan förebyggas. 

De förslag som förskollärarna lade fram som åtgärder på vad de kan göra åt sin 

arbetssituation för att minska stress var att; inte överplanera, hålla sig lugn i alla 

lägen, våga säga nej, sänka sin ambitionsnivå, inte alltid vara tillgänglig, vara 

observant för när och om kollegor känner stress, inte arbeta på helgen, dela på 

arbetsuppgifterna. 
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7 DISKUSSION 

 

I detta avsnitt kommer jag att ha en diskussion om mitt resultat och den tidigare 

forskningen samt egna reflektioner. 

 

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Metoden som jag har använt i min undersökning var kvalitativa intervjuer som 

genomfördes med fyra förskollärare, dessa genomfördes på 4 dagar under en tre 

veckors period. Min forskning fokuserades på, stress och hur man kan minska denna. 

Genom mina intervjuer fick jag höra hur förskollärarna i en förskola upplever stress i 

sitt arbete. Mina intervjuer hölls enskilt och då fick jag en möjlighet att ställa 

följfrågor och även ha en liten diskussion om innehållet.  

Det skulle ha varit möjligt att genoföra en undersökning med kvantitativa metoder 

men enligt mig hade detta inte gett det djup i undersökningen som jag var ute efter. 

Jag spelade in mina intervjuer för att jag tyckte att det var det smidigaste sättet att få 

med allt som sades utan missa något. Fördelen med denna metod är att man kan 

lyssna på intervjun flera gånger och vara säker på att man inte missar något 

väsentligt i intervjun. Utöver inspelningar använde jag mig av papper och penna för 

att ha möjlighet att göra lättare anteckningar av det som jag tyckte var viktigt.  

Efter intervjuerna gick jag grundligt igenom vad som hade sagts i mina intervjuer för 

att kunna dra mina slutsatser och ordentligt analsera intervjuerna. 

 

 

 

7.2 Slutdiskussion 

 

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur förskollärare i en förskola 

upplever stress i sitt arbete och vad förskollärarna gör för att minska sin stress.    

Mina frågeställningar var hur förskolläraren definierar sin egen stress i det 

vardagliga arbetet, samt vad gör förskollärarna för att minska stressen i förskolan.  

 

De faktorer som framförallt bidrar till stress var höga ljudnivåer, personalbrist, extra 

arbetsuppgifter, stora barngrupper samt att inte hinna med att planera i 

barngrupperna.  Stress hos förskollärarna själva definierades som en känsla av 

spändhet, frustration eller depression. 

 

Förskollärare B och D tyckte inte att barngrupperna som de har just nu är för stora 

och detta beror på att de för tillfället inte har fulla barngrupper. Däremot tyckte dock 

förskollärare A och C att barngrupperna redan nu är för stora och att detta kan leda 

till stress. Enligt förskollärare C är det politikerna som fattar beslut om gruppstorlek 
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på barngruppen och de lyssnar inte på personalen, det handlar om pengar. Det finns 

inte mycket man kan göra än att acceptera. 

Detta med storleken på barngrupperna är en väldigt viktig faktor till stress och det 

kan leda till stressituationer på flera olika sätt t.ex. så är det stor risk att ljudnivån på 

avdelningen kommer att bli betydligt högre. Det blir ofta väldigt trångt eftersom 

lokalerna som oftast är byggda för ett lägre barnantal. Detta gäller både tillgång till 

toaletter och utrymme i tamburer och övriga lokaler.  Samtliga förskollärarna som 

jag har intervjuat uttryckte att man blir stressad av för hög ljudnivå och just ljudnivån 

påpekas som den största stressfaktorn. En sak som framkom var ljudnivån i matsalen 

och där är orsaken troligtvis att för många vistas där samtidigt och detta kan 

avhjälpas genom att försöka fördela ut mattiderna så mycket som möjligt. Man måste 

också tänka på att fler barn innebär högre ljudnivå och högre ljudnivå innebär en mer 

stressande miljö för både förskollärarna och barnen. Dessutom får man ett dilemma 

med den stora barngruppen och det är att få tid varje enskilt barn i gruppen. Jag 

håller med Kihlbom, Lidholt & Niss (2009) att barngrupperna bara blir större och 

personaltätheten minskar. Varför är det så? Är det bara ekonomin som styr?  

Jag tycker att ett ”tak” för hur stor barngruppen får vara vore bättre och att man 

istället borde tänka på arbetsmiljön och öppna fler förskolor om det finns behov.  Jag 

tycker att när de som jobbar ihop trivs blir det avstressande i sig och det blir en mer 

harmonisk miljö. Genom min erfarenhet av olika VFU-platser har jag sett att när ett 

arbetslag inte fungerar ordentligt ihop skapar det stress.  

Det finns både positiv och negativ stress. Positiv stress som driver oss framåt och gör 

att vi vill bli bättre, men negativ stress är när vi får för många stressorer under en 

längre tid som det kan påverka oss negativt. Jag håller med Ellneby (1999, s.35) att 

”Både positiv och negativ stress är en del av livet, men den måste kompenseras med 

stunder och upplevelser utan stress. För att vi ska må bra behövs en balans mellan 

anspänning och avspänning.”  

Min tolkning är att rollen som förskolläraren har idag ser annorlunda ut än vad den 

gjorde för några år sedan, vilket har inneburit att förskollärarna har mer att göra och 

fler arbetsuppgifter i dagens verksamhet än vad det varit tidigare vilket gör att 

stressen ökar. 

Det finns flera olika faktorer att ta hänsyn till för att minska stressen i förskolan. Det 

viktigaste är att ha fasta rutiner och ett väl fungerande arbetslag så att man minimerar 

stressmomenten. Jag tycker som förskollärare A att man ska se till att man har ett väl 

fungerande arbetslag och samarbete mellan pedagogerna.  

För att förstå kroppens signaler är det bra att veta hur den reagerar när vi utsätts för 

stress. I Hälsa & Hälsopromotion står ”att skapa förutsättningar för att bibehålla eller 

förbättra hälsan är det grundläggande i ett hälsopromotivt arbete. Detta kan göras 

genom att man arbetar med faktorer som finns i den omgivande miljön eller genom 

att stimulera individen till goda levnadsvanor” (Winroth & Rydqvist 2008 s. 232). 

Alla dessa förslag låter som väl genomtänkta och är genomförbara. Att 

respondenterna kom med så många bra förslag på åtgärder tycker jag är oerhört 

positivt då det visar på en medvetenhet om vad som kan göras på egen hand för att 

minska stressen i arbetet . Detta anser jag som mycket bra.  
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7.3 Fortsatt forskning  

 

Stress är idag något som har en stor inverkan på förskolans verksamhet. Som förslag 

till vidare forskning skulle jag vilja lägga fokus på vad man kan göra på lokal nivå 

för att förebygga stress. 

 

 

 

7.4 Avslutande tankar 

 

Genom litteratur och intervjuer som jag har gjort anser jag att jag fått svar på mina 

frågor. Jag fick fram mycket bra litteratur som belyste detta område. Det var lätt att 

hitta litteratur som handlar om stress i alla dess former, jag hittade en del gamla men 

mest nyare böcker. Det märks att detta är ett aktuellt ämne som många har fått upp 

ögonen för. I mina intervjuer har jag fått fram fyra förskollärares egna åsikter och 

personliga erfarenheter som har gett mig en inblick i hur det kan se ut i förskolan. 

Stress är ett väldigt brett och komplext undersökningsområde, därför har detta 

område begränsats i studien.  

Min uppfattning är att det bästa sättet att minska stress är att vara medveten om sig 

själv och att helt enkelt lyssna till sin kropp. Att förstå sin situation och handla 

utifrån den är väldigt viktigt. Att få en ökad medvetenhet innebär även en större 

förståelse och en snabbare handlingsplan när väl stressen uppkommit. Jag känner att 

jag blivit mer medvetna kring ämnet stress och stresshantering och hur jag kan 

påverkar mig själv. Jag känner att jag har fått både fördjupade liksom nya kunskaper 

om stress och stresshantering.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide  

Pedagogintervju  

 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund, utbildning och din yrkeserfarenhet? 

 Hur länge har du jobbat här på förskolan?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Hur många barn är inskrivna på avdelning? Hur många 15 timmars barn har ni?   

Vilken ålder har barnen? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Upplever du att du är stressad på jobbet?   

 Vad gör dig stressad?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Hur tycker du stressen är idag jämfört med tidigare? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Hur tycker du att din barngrupp är?  

 Hur förhåller du dig till att det är så?  

 Vad skulle du vilja göra åt situationen?  

 Vad tycker du smärtgränsen går för en för stor barngrupp och varför?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Kan du ge exempel på omständigheter som kan skapa negativ stress på din 

arbetsplats?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Är det vid någon rutinsituation som du märker att stress kan uppkomma? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Vad kan du som pedagog göra för att inte bli stressad? Vad kan andra göra? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Har du som pedagog egna visioner om hur stress kan förebyggas?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Vilka metoder använder du dig av? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Vilka hinder uppfattar du finns för att realisera visionerna? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Kan du berätta med ett eller flera nyckelord vad i de olika situationerna som du 

anser är mest stressande. 

 Tambursituation/Kapprum 

 

 Matsituation  

 Hämtning/Lämning 

 Byte av personal 

 Utelek  

 Annat 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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13. Har ni några pedagogiska strategier för att motverka stress i dessa situationer? 

 Tambursituation/Kapprum 

 Matsituation 

 Hämtning/Lämning 

 Byte av personal 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14. Hur är ljudnivån på förskolan? Hög, Mellan, Låg. Vad tror du det beror på? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15. Upplever du som pedagog att din arbetsmiljö är lugn och harmonisk eller 

stressande?  

 Finns det saker som det går att ändra på? Kommentera gärna och ge exempel 

på vad som du avser. 

 

 


