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Sammanfattning 

 

Idag lever vi i ett allt mer stressat samhälle och även i förskolorna blir stress allt 

vanligare. Det finns flera olika orsaker som påverkar att pedagogerna upplever stress i 

sitt arbete. Exempelvis att pedagogerna känner att de har höga krav på sig i sitt arbete 

från bland annat kollegor och chefer. Att stressen ökar i förskolorna påverkar både 

pedagoger och barn.    

 

I denna studie är syftet att utifrån förskolpedagogers erfarenheter och tankar få ökade 

kunskaper om hur pedagoger och barn påverkas av negativ stress i förskolan.  

 

För att genomföra undersökningen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har 

intervjuat åtta stycken pedagoger på två olika förskolor. Den teoretiska utgångspunkten 

i studien är krav-, kontroll- och stödteorin som grundar sig i hur de anställda påverkas 

av krav beroende på hur mycket kontroll och stöd de har i sitt arbete.  

 

I resultatet framgår det att pedagogerna känner av stress i sitt arbete och att de upplever 

att deras stress påverkar barngruppen. Barnen påverkas av pedagogernas stress, 

exempelvis om pedagogerna pratar högt kan barnen göra det också. Samtliga 

respondenter var överens om att stora barngrupper och för lite personal är två av de 

största orsakerna till att pedagogerna känner av stress i sitt arbete. Pedagogerna 

upplever inte att de arbetar medvetet med att förebygga stress. Eftersom att stress är ett 

vanligt problem i förskolan anser vi att pedagogerna bör arbeta mer med att förebygga 

stress i förskolan.     
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INLEDNING 
 

Stress blir ett allt större problem i förskolorna. Ellneby (1999, s. 24) beskriver att det 

bland annat beror på att barngrupperna är för stora och personalresurserna är för få. 

Enligt Nyholm (2016, s. 7) visar forskning att hela 80 procent av pedagogerna upplever 

att de inte hinner med barnen som de skulle vilja. Det kan bland annat resultera i att 

pedagogerna inte hinner med att se varje barns möjligheter och ta tiden för att möta 

varje enskilt barn, vilket kan bli en av de negativa konsekvenserna av stressad personal i 

förskolan. Läroplan för förskolan (lpfö 98 rev. 2016, s. 6) redogör för att barngruppen 

och det enskilda barnet ska möta vuxna som engagerar sig i samspel och som ser varje 

barns möjligheter. Pedagogerna får alltså inte tid till att uppfylla det som står beskrivet i 

förskollärarens uppdrag. 

 

Enligt Nyholm (2016, s. 7) finns det olika aspekter som påverkar att pedagogerna 

känner stress i förskolans miljö. Det finns både fysiska och sociala faktorer som 

påverkar stress, några av dessa kan vara dålig stämning på förskolan, för stora 

barngrupper, för små lokaler och att ljudvolymen aktiverar både barnens och 

pedagogernas stressreaktioner. För att ge barnen de bästa förutsättningarna för deras 

lärande och utveckling krävs en nedstressad förskola som i sin tur ger lugna och glada 

barn (Nyholm 2016, s. 9). Detta är något som vi som förskollärarstudenter har 

uppmärksammat under vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Vi har mött 

pedagoger som uttryckt att de av olika anledningar upplever stress i förskolan och att 

detta på olika sätt påverkar barnen. När pedagogerna själva är stressade kan det vara 

svårt för dem att orka se eventuella problem som barnen kan ha, och istället uppfatta det 

som att barnen har ett besvärligt beteende (Ellneby 99, s. 22). 

 

Med tanke på det vi upplevt under vår VFU och det vi läst av bland annat ovanstående 

författare tycker vi att stress i förskolan är ett viktigt ämne. Vi anser att pedagogerna bör 

bli medvetna om hur deras stress kan påverka barngruppen och hur de kan arbeta för att 

förebygga stress. Med pedagoger syftas i denna studie på förskollärare, barnskötare och 

annan personal som arbetar i barngruppen på förskolan. Detta är även ett relevant ämne 

för oss eftersom att vi troligtvis kommer att stöta på stress i vår kommande yrkesroll. 

All stress är däremot inte negativ stress. Skulle vi inte känna av någon stress alls skulle 

vi även bli utan utmaningen och drivkraften. En viss mängd stress kan ses som positiv 

stress och är det som driver oss framåt och utvecklar oss (Ellneby 99, s. 15). I detta 

arbete har vi dock valt att fokusera främst på den negativa stressen eftersom att det är 

den som ger de negativa konsekvenserna i förskolans verksamhet. 

SYFTE 
Vårt syfte är att utifrån förskolpedagogers erfarenheter och tankar få ökade kunskaper 

om hur pedagoger och barn påverkas av negativ stress i förskolan.  

Frågeställningar 

Känner pedagogerna av negativ stress i förskolan och är deras upplevelse i så fall att 

barnen blir påverkade av pedagogernas stress? 

Vad gör att pedagogerna känner sig stressade på förskolan? 

Hur arbetar pedagogerna för att förebygga att barnen blir påverkade av pedagogernas 

stress? 
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BAKGRUND 
 

I flera studier framkommer det att pedagoger i förskolan känner av stress i sitt arbete. 

Många pedagoger anser att en stressad arbetssituation påverkar det pedagogiska arbetet 

med barngruppen och kvalitén på omsorgen för barnen blir lägre. Stressade pedagoger 

kan även leda till stressade barn. Det finns olika sätt att motverka stress hos barn, 

exempelvis genom massage. Detta är några av de delar vi kommer att beskriva i vår 

bakgrund med hjälp av litteratur och forskning.    

Stress hos förskolepersonal 

 

Enligt Gotvassli (2002, ss. 215- 216) kommer begreppet stress från det latinska ordet 

“stringere” och betyder strama åt. Ordet stress har blivit ett modeord som oftast används 

i negativ betydelse och förknippas mest med onödig inblandning i arbetet, tidspress och 

slit. Symptom på detta kan vara ångest, huvudvärk, magsmärtor och sömnlöshet. Även 

om vi oftast förknippar ordet stress med något negativt så är ordet stress egentligen en 

neutral benämning eftersom stress är en förberedelse för att klara av nya situationer eller 

upplevelser. Gotvassli (2002, s. 220) beskriver en studie som visar att förskollärarna 

upplever att de ofta har stark tidspress, stor arbetsmängd och att det ständigt blir avbrott 

i deras arbete där det får allt för många uppgifter samtidigt. Studien som bygger på 

enkäter visar att personalen upplever att barngrupperna har blivit större och 

personaltätheten mindre. Personalen upplever även att de fått allt mer uppgifter vilket 

resulterar i större krav och ökat ansvar. Skolverket (2016, s. 9) beskriver att eftersom 

förskolan idag är en egen skolform inom utbildningssystemet har förskolepersonalens 

utbildningsnivå blivit högre. Genom revidering av förskolans läroplan har ansvar och 

kunskaper inom olika målområden skärpts mot förskolläraren. I förskolan ska barnen 

möta pedagoger som ser till att undervisningen håller hög kvalité och främjar barns 

utveckling och lärande. Pedagogerna ska genom dialog möta varje barns lärande. 

Gotvassli (2002, s. 220) uttrycker att resultatet av att ha för många arbetsuppgifter på en 

gång på sikt blir en stressfaktor. Det resulterar även i att det blir svårare att nå barnens 

måluppfyllelse.   

Enligt Sjödin m.f.
1
 (2012, ss. 166-167) kan kronisk stress leda till sömnsvårigheter, 

trötthet, utbrändhet, högt blodtryck och hjärtinfarkt. Att känna sig stressad är dock inget 

som är farligt för en frisk person. Studien visar att förskollärarna främst klagar på 

hörselproblem som tinnitus eller hörselnedsättningar. I studien har de använt sig av 101 

anställda på 17 förskolor, av dem visade det sig att 30 % av personalen upplevde starka 

utbrändhetssyndrom och att den mentala återhämtningen efter en dag i förskolan var 

lång. Gotvassli (2002, s. 222) hävdar att personer som är stressade kan upplevas svåra 

att samarbeta med och kan förstöra en arbetsmiljö som tidigare var bra. 

Gotvassli (2002, s. 222) beskriver att det finns tre stadier som leder till långvarig stress. 

Första stadiet är alarmstadiet som mobiliserar hela kroppen till sitt försvarssystem. 

Konsekvenserna på detta stadium är att hjärtat slår snabbare, sinnena skärps genom att 

vaksamheten ökar och blodtrycket stiger. Nästa stadie är försvarsstadiet där kroppen 

                                                 
1
 Artikeln är hämtad från database Summon. De sökord som användes var “stress preschool”. Vid sökningen 

kryssade vi i rutan för peer- Review publikationer. Artikeln hämtades 10-04-2017. 
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anpassar sig till stress. Om vi under en längre tid förblir i detta stadium kan vi utveckla 

psykosomatiska problem som sömnsvårigheter, nacksmärtor och 

matsmältningsproblem. Slutligen om ingen förbättring sker kommer vi till 

utmattningsstadiet som kan sluta med psykiska eller fysiska sammanbrott. Dessa 

sammanbrott kan vara nervösa sammanbrott eller slaganfall. Långvarig stress måste 

förebyggas och behandlas eftersom att det annars kan leda till allvarliga psykiska eller 

fysiska problem och lidanden.     

Höga arbetskrav 

 

Sjödin & Neely
2
 (2017, s. 184-186) har genomfört en studie där de undersöker stress 

hos förskolpedagoger i Sverige. Undersökningen gjordes med hjälp av observationer där 

totalt 24 stycken pedagoger deltog. Enligt Sjödin & Neely (2017, s. 181) visar svensk 

statistik att förskollärare har den fjärde högsta riskfaktorn av alla yrkesgrupper för 

psykisk ohälsa och olika stressreaktioner, som exempelvis depression, ångest och 

utbrändhet samt långtidssjukskrivning. 

Clipa & Boghean
3
 (2014, ss. 907-908) har gjort en studie där de skickat ut 150 enkäter 

till förskollärare i Rumänien. I denna studie vill de ta reda på hur förskollärarna 

upplever att olika faktorer påverkar stress i arbetet. Resultatet visar att de rumänska 

förskollärarna upplever hög stress och att nästan hälften funderar på att byta yrke på 

grund av för hög stress. Denna studie visar även att läraryrket är ett av de stressigaste 

yrkena i världen.  Det pedagogerna i studien tyckte var de mest stressande faktorerna på 

förskolan var bland annat gråtande barn. De tyckte även att klä på och av barn, lunchen, 

att ständigt vara utsatt för bakterier och att det saknar tydlig uppdelning av 

arbetsuppgifter var stressande faktorer. I studien fick deltagarna ge exempel på hur de 

kan hantera stress. De vanligaste svaren var att pedagogerna på fritiden ägnade sig åt 

fritidsaktiviteter, spendera tid utomhus och att be (Clipa & Boghean 2014, s. 913). 

Enligt Sjödin & Neely (2017, ss. 182-183) visar flera studier att svenska förskollärare 

utsätts för många olika stressfaktorer som sker samtidigt, detta bidrar till en försämrad 

arbetsmiljö. Det visar sig också att det finns flera olika orsaker till stress. Exempel på 

dessa orsaker är tidsbrist och arbetsuppgifter som inte är undervisningsrelaterade, som 

föräldrafrågor, relationer till kollegor med mera. Stresspåslag är för det mesta inte 

farligt, men det krävs att det finns tid och möjlighet till att vila och återhämta sig. I 

studien beskrivs att stress ofta uppkommer av att ha ett arbete med höga krav. 

Arbetskrav i relation till en individs egen kapacitet, möjligheten till hjälp när problem 

uppstår samt konsekvenserna av ett misslyckande är viktiga faktorer som avgör hur en 

individ svarar på långvarig stress. Arbetet påverkas inte bara utav de arbetsuppgifter 

som finns, utan även på de omständigheter som kan finnas runt omkring. Exempelvis, 

hur arbetets organisation ser ut, temperatur på arbetsplatsen eller hög ljudvolym. I 

studien beskrivs att förskollärare ofta har ont om tid till det arbete som är utöver det 

pedagogiska arbetet i barngruppen. Exempelvis möten, fortbildning och de 

administrativa arbetsuppgifterna görs därför ofta utanför arbetstid, vilket ökar 

arbetskraven. 

                                                 
2
 Artikeln är hämtad från databasen Summon. De sökord som användes var “stress preschool”. Vid sökningen 

kryssade vi i rutan för peer- Review publikationer. Artikeln hämtades 10-04-2017. 
3
 Artikeln är hämtad från databasen Summon. De sökord som användes var “stress preschool Teachers”. Vid 

sökningen kryssade vi i rutan för peer- Review publikationer. Artikeln hämtades 03-05-2017. 
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Sjödin & Neely (2017, ss. 182-183) redogör för att förskollärare upplever att hög 

arbetsbelastning ger en sämre kvalité på omsorgen till barnen. Det innebär att om 

arbetsbelastningen kan minskas, blir kvalitén på omsorgen och det pedagogiska arbetet 

för barnen högre. Detta kan uppnås med exempelvis mindre barngrupper. På detta sätt 

får pedagogerna mer tid till att möta varje enskilt barn istället för att endast behöva 

övervaka hela gruppen. Höga krav och litet utrymme för att kunna påverka och 

bestämma kan leda till psykisk stress. Har individen däremot möjligheten att påverka 

och känner av kontroll klarar individen av högre krav samt kan undvika ohälsa. I 

studien beskrivs att det har skett stora förändringar inom förskoleorganisationen i 

Sverige under de senaste åren. Från att förskolan har varit en plats som erbjudit god 

omsorg för barn, till att idag vara mer inriktad på att erbjuda en lärmiljö av hög kvalité 

med olika pedagogiska inriktningar. För att säkerställa att förskolorna följer de riktlinjer 

de ska arbeta efter samt för att se över kvalitén övervakar skolinspektionen alla 

förskolor i Sverige. 

 

Stress smittar 

 

Nyholm (2016, s. 16) beskriver att vi vet att stress smittar. När vuxna känner stress och 

oro speglar det sig i barnens hjärnor så att även de känner stress och oro. Den delen av 

hjärnan som kallas prefrontala barken fungerar inte så bra när vi blir stressade och det är 

den delen av hjärnan som hjälper oss att hålla fokus, lösa problem och ta beslut. Enligt 

Nyholm (2016, s. 38) är det därför viktigt att vi tänker att pedagogerna har en 

pedagogisk hållning där de kan bidra med ett gott exempel för att hålla stressnivån nere. 

Ett sätt för pedagogerna att hålla stressnivån nere är att exempelvis prata och inte ropa 

till barnen. Hög ljudvolym är stressande därför är det bättre att gå fram till barnen eller 

annan personal för att prata öga mot öga. Många barn blir stressade när de exempelvis 

inte känner sig sedda eller förstådda, därför är det viktigt att pedagogerna visar barnen 

respekt och empati.  

Ellneby (1999, s. 17) beskriver att stress hos barn kan visa sig på många olika sätt, 

vilket kan göra stressen svår att identifiera. Om ett barn plötsligt ändrar beteende bör det 

ses som en varningssignal. Tecken på att ett barn är stressad kan visa sig exempelvis 

genom att barnets humör förändras och de blir lättretlig, aggressiv eller rastlös. Ändrade 

matvanor, dålig sömn, mardrömmar, koncentrationssvårigheter, problem med magen 

och stor trötthet kan också vara tecken på att något inte står rätt till med barnet och kan 

tyda på stress. 

Enligt Ellneby (1999, ss. 18-19) är det svårt att säga om stress hos barn har ökat, då 

vuxna tidigare inte sett på barn ur ett perspektiv som innefattar stress. Barn idag växer 

upp annorlunda än barnen gjorde förr. Då var mammorna ofta hemma med sina barn, 

medan barnen idag blir ivägdragna till förskolan tidigt på morgonen där de tillbringar 

dagarna i stora barngrupper. Många föräldrar stressar omedvetet sina barn och de 

lämnas på förskolan långa dagar utan sina föräldrar och utan lugn tid tillsammans med 

en vuxen.  

Ellneby (1999, s. 17-20) uttrycker att barn i dagens samhälle redan från tidig ålder blir 

utsatta och påverkade av all modern teknik. Genom den moderna tekniken utsätts 

barnen för mer information och intryck än de klarar av att bearbeta, detta stressar 

barnens sinnen. Idag föds barn in i ett samhälle där vardagen tidigt är fylld av stress. 
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När barn från tidig ålder lever i denna stress, kan de då själva hitta rofyllda platser och 

aktiviteter där de kan koppla av? Eller har de inte lärt sig att känna igen dem? Därför är 

det viktigt att de vuxna visar barnen hur de kan koppla av, vilket kan vara svårt eftersom 

vuxna ofta inte ser barnens stress.  

Ett sätt att bemöta barns stress i förskolan- Massage 

 

Enligt Nyholm (2016, ss. 98-99) är ett bra sätt att få ner stressnivån i barngruppen att 

låta barnen ge varandra massage. När människor får beröring engagerar det 

nervsystemet som därmed dämpar stressreaktionerna. När barnen ger varandra massage 

kan det vara ett sätt för barn som känner sig exkluderade att få känna sig inkluderade. 

Jelvéus (1998, s. 61) beskriver att massage på exempelvis vila kan öka barnens 

koncentrationstid och de får även lättare att somna och sova djupare. Barnets 

aktivitetsnivå sjunker när de får ro i kroppen och därför har exempelvis barn som 

tidigare inte kunnat sitta still på samlingar fått lättare för att sitta still efter en tids 

regelbunden beröring. Massagestunderna påverkar även kommunikationen eftersom när 

barnen känner sig sedda och hörda behöver det inte skrika för att få uppmärksamhet. 

Genom detta blir det lugnare på avdelningen och ljudnivån sänks. Viktigt att tänka på är 

att aldrig tvinga ett barn till beröring och pedagogerna måste respektera barnets vilja. 

Barnet kommer att visa när hen är redo för att få massage eller beröring. Nyholm (2016, 

s. 100) hävdar att bara några minuters massage kan sänka stressnivån i kroppen 

eftersom att beröring är snabb och påtaglig. 
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TEORETISK GRUND 
 

Enligt Stressforskningsinstitutet (u.å. B, s. 3) är krav-, kontroll- och stödteorin 

framtagen av Robert Karasek och har vidare utvecklats av Töres Thorell och Jeffery 

Johnson. Thorell (2003, s. 5) redogör för att Karasek utvecklade modellen på 1980- 

talet. Modellen används ofta för att kartlägga psykosociala arbetsförhållanden. Krav-, 

kontroll- och stödmodellen består av tre dimensioner vilket är psykiska krav, 

beslutsutrymme och socialt stöd. I psykiska krav ingår både kvantitativa och kvalitativa 

krav, beslutsutrymme även kallat kontroll innebär att de anställda kan vara delaktiga i 

de beslut som fattas och socialt stöd kan vara från exempelvis chefer och 

arbetskamrater. Dessa tre dimensioner kan ses som omgivningsfaktorer och kan med 

hjälp av arbetsorganisatoriska åtgärder förbättras. För att få en fungerande arbetsmiljö 

måste arbetskraven vara rimliga. Därför måste mängden arbetsuppgifter stämma 

överens med den mängd arbetstagare som ska utföra arbetet (Thorell 2003, ss. 34-35). 

Krav 

 

Stressforskningsinstitutet (u.å. A, s. 2) beskriver att modellen grundar sig i hur de 

anställda i arbetslivet påverkas av psykiska krav i relation till mängden beslutsutrymme 

de har i sitt arbete. Stressforskningsinstitutet (u.å. B, s. 3-5) uttrycker att dessa psykiska 

krav har att göra med hur mycket stöd arbetsgivaren har att erbjuda de anställda. Höga 

krav i arbetet i relation till lågt beslutsutrymme kan leda till att de anställdas hälsa 

påverkas.  

Kontroll 

 

Stressforskningsinstitutet (u.å. B, ss. 4-5) uttrycker att det i denna teori beskrivs två 

olika typer av kontroll. Kontroll över arbetet och kontroll i arbetet. Kontroll över arbetet 

handlar om övergripande beslut och kontroll i arbetet handlar om de små besluten i 

arbetet. Exempelvis hur arbetet ska utföras, vilka arbetsuppgifter som ska utföras och 

när det ska utföras. Thorell (2003, s. 33) uttrycker att beslutsutrymmet för de anställda 

kan påverkas beroende på hur maktfördelningen på arbetsplatsen ser ut. Makten bör 

vara rimligt fördelad mellan anställda, mellanchefer och ledning. Detta eftersom om 

cheferna har allt ansvar blir de lätt utarbetade medan de anställda kan bli irriterade 

eftersom de måste fråga cheferna om allt. Det kan även bli en frustration hos de 

anställda eftersom de måste vänta på svar och när svaren väl ges kan det istället bli en 

tidsbrist för de anställda.     

Stöd 

 

Thorell (2003, s. 36) beskriver att socialt stöd ofta förknippas med goda relationer på 

arbetsplatsen mellan de anställda och mellan de anställda och cheferna. Det är viktigt att 

de anställda arbetar mot ett gemensamt mål. Har det ett gemensamt mål kan det lättare 

stötta varandra i arbetet. Det är även betydelsefullt för gruppens sammanhållning att de 

anställda kan lösa konflikter. Exempelvis ger de anställda varandra bra stöd har de 

också lättare för att förstå varandra och komma överens.    

 



 

7 

Teori i relation till studien 

 

Vi har kopplat krav-, kontroll- och stödteorin till vår studie eftersom det är en teori som 

utgår från stress i arbetet. I teorin beskrivs det hur de anställda kan påverkas av olika 

krav i sitt arbete i relation till kontroll och stöd på arbetsplatsen. I vår studie 

framkommer det att många pedagoger känner av höga krav i sitt arbete vilket kan leda 

till att de känner sig stressade. Pedagogerna kan också bli stressade när de känner att de 

inte har kontroll i sitt arbete. Exempelvis om de får fler arbetsuppgifter än vad de har tid 

till och känner att de inte kan påverka situationen. Teorin tar också upp vikten av stöd i 

arbetet, vilket innebär goda relationer på arbetsplatsen och att de anställda arbetar mot 

ett gemensamt mål. I vår studie beskriver pedagogerna att det är viktigt att kunna lita på 

att kollegorna utför sina arbetsuppgifter och att de hjälps åt för att sträva mot samma 

mål.  
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METOD     
 

I metodavsnittet kommer det att beskrivas hur vi har gått tillväga för att genomföra vår 

studie. Vi kommer bland annat lyfta vilken metod som har använts och vilket urval som 

gjorts. Även analys och hur vi förhållit oss till de etiska principerna kommer att lyftas 

under denna rubrik.  

Kvalitativa intervjuer 

 

Trost (2010, s. 25) beskriver att det som bland annat utmärker kvalitativa intervjuer är 

att frågorna intervjuaren ställer är enkla och raka frågor. Därav får intervjuaren oftast 

innehållsrika svar med ett rikt material, vilket kan leda till att vi kan finna många 

intressanta exempelvis åsikter, skeende och mönster. Enligt Trost (2012, s. 23) använder 

forskaren sig av en kvalitativ studie när forskaren vill ta reda på hur människor 

resonerar eller reagerar. Eller om forskaren vill särskilja eller urskilja varierande 

handlingsmönster. I vår studie har vi valt att göra kvalitativ intervju med öppna frågor 

där undersökningsgruppen själva får resonera utefter sina tankar och erfarenheter.  

Enligt Bryman (2011, ss. 346-347) följer en kvalitativ forskning huvudsakligen sex 

steg. En forskare som ska utföra en kvalitativ studie börjar med att skapa 

frågeställningar som hen vill ha svar på. Steg två är att välja ut platser och personer som 

forskaren finner relevanta att ha med i studien. I steg tre samlar forskaren in all data till 

sin studie, steg fyra är att sedan tolka datan. Det femte steget består av två delar. I den 

första delen ser forskaren över sina frågeställningar för att eventuellt specificera dem. I 

den andra delen samlar forskaren eventuellt in mer data. Om forskaren samlar in 

ytterligare data går hen sedan tillbaka till steg fyra för att tolka datan på nytt. I steg sex 

som är det avslutande steget sammanställer forskaren all data samt ser till att andra 

läsare finner texten trovärdig. Dessa sex steg har vi följt i utförandet av vår studie.   

Etiska förhållningssätt 

 

När studier utförs är det viktigt att forskaren tar hänsyn till de etiska förhållningssätten. 

Enligt Bryman (2011, ss. 131-132) är några av de etiska principerna som rör svensk 

forskning informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med informationskravet menas att forskaren ska informera 

respondenterna om undersökningens aktuella syfte. De som blir intervjuade ska veta att 

deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill om så önskas. 

Personerna har även rätt att få reda på vilka moment som ingår i undersökningen som i 

vårt fall är att vi gör en intervju. Detta har vi bland annat tagit hänsyn till genom att dela 

ut informationsbrev (se bilaga 1) till vår undersökningsgrupp. I detta informationsbrev 

informeras urvalsgruppen bland annat om vilka vi är, att uppgifterna som framkommer 

enbart används i denna studie, att inga obehöriga kan ta del av undersökningen, att 

undersökningen är konfidentiell och att vi använder fiktiva namn för att identiteterna 

ska skyddas. I vår studie har vi valt att inte ge respondenterna några påhittade namn och 

kallar dem därför respondent ett till åtta. Samtyckeskravet innebär att urvalsgruppen 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Om deltagarna i urvalsgruppen är 

minderåriga krävs vårdnadshavarnas godkännande till medverkan. I vårt fall har vi 

intervjuat pedagoger som själva kan bestämma över sitt deltagande.  
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Med konfidentialitetskravet menas att de uppgifter som finns om deltagarna hålls 

hemligt och bevaras på ett sätt så att obehöriga inte kan komma åt uppgifterna. I vårt 

fall har enbart vi och vår handledare på högskolan fått ta del av vårt insamlade material. 

Intervjuerna har spelats in efter godkännande av de medverkande. Efter intervjun skrev 

vi ordagrant ner vårt inspelade material. Det är enbart vi som har tillgång till det 

nedskrivna materialet och det hanteras med försiktighet för att ingen obehörig ska 

kunna ta del av det. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in enbart får 

användas för forsknings ändamålet. Även detta informerar vi om i informationsbrevet.    

Urval     

 

Intervjuerna har genomförts på två olika förskolor som ligger i samma kommun. 

Förskolorna vi valde är för oss tidigare kända, på detta sätt hade vi redan kontakter på 

de båda förskolorna. Deltagarna valdes ut genom att den pedagog vi kontaktat frågade 

runt på sin förskola om vilka pedagoger som kunde tänka sig att delta i studien. Totalt 

åtta stycken pedagoger av nio tillfrågade har deltagit i undersökningen. Det bortfall vi 

hade berodde på att en pedagog var sjuk vid tillfället för intervjun. Bland pedagogerna 

finns både förskollärare och barnskötare eftersom vi ansåg att utbildning inte var 

relevant för vår studie. Pedagogerna som deltagit har arbetat inom 

förskoleverksamheten i 0,5 - 20 år.  

Genomförande     

 

När vi kommit fram till vilken metod som skulle användas och gjort urvalet för studien, 

skrev vi ett informationsbrev som beskrev syftet med undersökningen och de etiska 

principerna. Efter att informationsbrevet blev färdigställt skrev vi intervjufrågorna (se 

bilaga 2) till undersökningen. Dessa intervjufrågor grundar sig i syftet och våra 

frågeställningar. Efter att informationsbrevet och intervjufrågorna var godkända från vår 

handledare på högskolan, var nästa steg att kontakta utvalda förskolor. I det ena fallet 

tog en av oss kontakt via telefon och i det andra fallet tog en av oss kontakt genom att 

åka till förskolan. Vid kontakt med förskolorna informerade vi om undersökningen och 

frågade om de skulle vilja delta. Efter förskolornas godkännande till deltagande i 

undersökningen bestämdes tid för intervjuer. På den ena förskolan fick respondenterna 

läsa informationsbrevet vid intervjutillfället och på den andra förskolan delades 

informationsbrevet ut vid det första besöket.   

Innan intervjuns start berättade vi syftet för den medverkade och frågade om det var 

okej att spela in intervjun. Ljudinspelningar användes som hjälpmedel eftersom det blir 

lättare att få med allt som sägs och samtidigt vara delaktig under intervjun. Vi båda 

valde att delta under alla intervjuer. Enligt Trost (2010, ss. 66-67) kan det vara en fördel 

att vara två under intervjuerna, är det två som intervjuar kan de finna ett stöd i varandra. 

Är dessa två samspelta med varandra kan det vara en fördel eftersom det oftast blir en 

bättre intervju än om en person intervjuar själv. Detta är för att informationsmängden 

och förståelsen oftast blir större. Vi turades om att ställa intervjufrågorna och att spela 

in intervjuerna. Under intervjun var båda delaktiga i samtalet genom att ställa eventuella 

följdfrågor. Trost (2010, s. 74) beskriver att en fördel med att spela in intervjuer är att 

de som intervjuar kan koncentrera sig på sina frågor. Det är även en fördel eftersom den 

som intervjuar kan lyssna ordentligt på respondentens svar istället för att försöka hinna 

skriva allt som sägs.    
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Intervjuerna ägde rum i förskolornas olika personalrum förutom ett samtal som ägde 

rum i avdelningens aleljé. Under intervjuerna var det enbart vi två studenter och 

respondenten som vistades i rummet.   

Vi turades om att spela in intervjuerna på våra mobiler, båda har kod på mobilerna för 

att ingen obehörig ska kunna ta del av intervjuerna. Efter godkänd studie kommer 

inspelningarna att raderas för att bevara medverkandes anonymitet.  

Tillförlitlighet 

 

Bryman (2011, s. 354) beskriver att tillförlitlighet består av fyra delar. Dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet innebär att andra läsare finner studien godtagbar, genom att forskaren 

exempelvis följt de regler som finns. Ett exempel på dessa regler kan vara att följa de 

etiska principerna. Bryman (2013, ss. 403-405) beskriver att överförbarhet innebär att 

forskaren undersöker det som tänkt undersökas noggrant och håller fast vid sitt syfte 

och inte undersöker något annat. Överförbarhet handlar även om att resultatet ska vara 

hållbart och för att resultatet ska vara hållbart ska studien kunna göras om vid ett senare 

tillfälle och uppnå samma resultat. Vi anser dock att det riktar sig mer mot en 

kvantitativ studie. Detta eftersom det kan vara svårt att uppnå samma resultat från 

respondenterna vid ett senare tillfälle i en kvalitativ studie. Pålitlighet innebär att 

tillvägagångssättet för hur studien är genomförd ska vara så pass tydligt beskrivet att 

läsaren ska kunna förstå alla steg som gjorts. Styrka och konfirmera innebär att 

forskaren inte har låtit sin teoretiska inriktning eller personliga värderingar påverka 

utförandet eller resultatet av studien.  

För att få en tillförlitlig studie har vi följt de fyra olika delar som Bryman tar upp. Vi har 

försökt beskriva vårt tillvägagångssätt i studien så tydligt som möjligt för att läsaren ska 

kunna förstå alla steg. Syftet för studien har stått i fokus och vi anser att vi har lyckats 

undersöka syftet och våra frågeställningar utan att lägga fokus på något annat. För att 

andra ska finna vår studie tillförlitlig har vi bland annat beskrivit hur vi förhållit oss till 

de etiska principerna. Det visar att vi följt de regler som behöver följas vid 

genomförandet av en studie. Vi har även varit noga med att inte låta våra egna åsikter 

och värderingar påverka utförandet av studien eller studiens resultat.  

Analys         

 

Efter att intervjuerna genomförts lyssnade vi igenom varje intervju och skrev över dem 

ordagrant i ett textdokument. När alla intervjuer var transkriberade skrevs de ut för att 

kunna analyseras. Vi började med att stryka under det som vi ansåg var relevant för vår 

undersökning som gick att koppla till vårt syfte. Syftet är att få ökade kunskaper om hur 

pedagoger och barn påverkas av negativ stress i förskolan. Det vi strukit under 

kompletterades även med en kort notering bredvid som beskrev vad det handlade om, 

för att lättare kunna kategorisera det vi tyckte var viktigt i intervjuerna. Vi fick fram 19 

olika kategorier. De kategorier vi ansåg hörde ihop kunde vi sedan sammanföra och fick 

då fram sex olika rubriker. Dessa rubriker kommer vi att använda oss av i resultatdelen 

för att presentera vårt resultat.  

Vårt tillvägagångssätt kallas enligt Fejes och Thornberg (2015, ss. 48-49) för öppen 

kodning. Författarna beskriver att forskarna kodar vilket innebär att de markerar de ord 

eller meningar som de anser har betydelse för studien. Samtidigt som texten kodas ges 
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en kort benämning på ett eller några ord som summerar det som markerats. Dessa 

benämningar behöver inte få fina namn eftersom det enbart är arbetsnamn. Fejes och 

Thornberg (2015, s. 51) beskriver att koderna som skapats sedan används för att 

jämföras med varandra och för att få fram likheter och skillnader. Detta för att sedan 

kunna para ihop de koder som hör ihop. När koderna har grupperats ihop får forskaren 

så småningom fram nya kategorier. Ibland skapas även underrubriker som är en hjälp 

för ökad förståelse för kategorin.   
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RESULTAT     
 

Samtliga pedagoger i vår undersökning känner någon form av negativ stress i sitt arbete. 

De flesta känner av stress ofta medan några känner av det mer sällan och i mer specifika 

situationer. I vårt resultat kommer vi presentera olika faktorer till att pedagogerna 

känner av stress och hur de anser att deras stress påverkar barngruppen. Vi kommer 

även att presentera hur några av pedagogerna arbetar för att förebygga stress i sitt 

arbete.    

Arbetsbelastning     

 

Pedagogerna i undersökningen tar upp flera olika faktorer till att de känner sig stressade 

i sitt arbete. Några av de största faktorerna till att pedagogerna känner av stress i 

förskolan är stora barngrupper, personalbrist och att de inte räcker till för barnens 

behov. 

Stora barngrupper 

 

Flera pedagoger verkar vara överens om att den största bidragande faktorn till att de 

känner sig stressade i förskolan är att barngrupperna är för stora och det är för få 

pedagoger. En pedagog berättade att det förr på en småbarnsavdelning gick 10 till 12 

barn där, medan det idag går runt 15 barn på avdelningen. Hon upplever att 

pedagogantalet är det samma, men att barnen förr gick kortare och färre dagar på grund 

av att föräldrarna jobbade mer deltid. Idag går barnen fler och längre dagar vilket hon 

tror beror på att dagens samhälle ser annorlunda ut idag. Förr kunde pedagogerna arbeta 

mer tillsammans men eftersom att barnen idag går längre dagar måste även personalen 

spridas ut mer under dagen, detta påverkar pedagogernas scheman. En annan pedagog 

upplever att stressen har ökat de senaste åren, men inte på grund utav att 

arbetsuppgifterna har ökat. Hon uppfattade istället att det beror på att de är färre 

pedagoger till antalet barn och att arbetsuppgifterna därmed delas upp på färre 

pedagoger.   

Personalbrist 

 

Flera av pedagogerna anser att det är svårt att få vikarier och ibland får det ingen vikarie 

alls. Även detta är ett stressmoment för vissa eftersom väntan på att inte veta om de får 

en vikarie eller inte känns stressande. En respondent beskriver att de dagar de har 

vikarie får de ibland sänka kraven på det pedagogiska i verksamheten. Hon menar att 

hon inte kan begära av en vikarie att hen ska veta precis vad hen ska göra. Hon känner 

sig nöjd om vikarien leker med barnen, så sköter hon som ordinarie alla måsten i den 

vardagliga verksamheten.  

Flera pedagoger berättar även att det är stressande när de inte känner att de räcker till 

för alla barnens behov. Pedagogerna vill hjälpa till så mycket det går men det är svårt att 

hinna hjälpa alla på samma gång. 

Det kan bero på att vi är för lite personal för att kunna hinna med alla barnens 

behov. -respondent 4. 
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Ibland saknas det även extra resurser till barn som behöver en egen resurs. Detta kan 

vara stressande eftersom att en pedagog får lägga mer fokus på ett barn och det tar då tid 

från övrig barngrupp. En pedagog berättade att det kan vara stressigt när pedagogerna 

har delat upp sina arbetsuppgifter och litar på att det ska bli gjort men märker att den 

andra pedagogen inte får det gjort. Pedagogen gav som exempel att en pedagog inte får 

gjort sina utvecklingssamtal med sina ansvarsbarn, läggs detta som en extra 

arbetsbelastning och blir ett stressmoment för resterande pedagoger.     

Tid 

 

Flera pedagoger verkar vara överens om att tiden har stor påverkan i förskolan. Att det 

är ett högt tempo i förskolan där det ibland kan vara svårt att hinna med exempelvis 

planering av verksamheten. Ibland kanske det är färre pedagoger än vanligt på 

avdelningen och det krävs mer planering. Det som är viktigast är att ta barnens behov i 

första hand exempelvis blöjbyten, medan verksamhetens övriga krav exempelvis 

planerade aktiviteter får komma i andra hand. Ett av de stora stressmomenten i 

förskolan enligt flera respondenter verkar vara i hallen när barnen ska in eller ut. Blöjor 

ska bli bytta, händer ska tvättas, någon är ledsen, kläder är våta, någon kollega ska ha 

rast eller gå hem och de kanske är sena till lunchen.  

Speciellt på småbarn för då ska du hjälpa alla ut och så ska du hjälpa alla in. Då kan 

man känna att det blir ett stressmoment mot klockan. Om man inte kommer in i tid 

eller glömmer av vad klockan är. - respondent 7  

Oftast får det administrativa arbetet exempelvis sätta in papper i barnens pärmar skjutas 

upp för att det inte finns tillräckligt mycket tid. Tiden prioriteras istället på den 

pedagogiska verksamheten och barnens behov.  En respondent berättade även att 

eftersom tiden på förskolan inte alltid räcker till kan exempelvis scheman behövas 

skrivas utanför arbetstid.  

Krav     

 

Vi har vid analysen av vår undersökning upptäckt att många av våra respondenter 

upplever olika sorters krav i sitt arbete i förskolan. Det kan exempelvis vara krav från 

förskolechefen, krav från kollegor och från verksamhetens dagliga rutiner samt krav de 

ställer på sig själva.  

Krav uppifrån 

 

Många av våra respondenter har berättat att de upplever olika krav i arbetet på förskolan 

som kan bidra till stress. De lyfte bland annat att de upplever ökad stress när det får nya 

arbetsuppgifter som de måste hinna med. Detta kan exempelvis vara om förskolechefen 

kommer med en bok som pedagogerna ska läsa inför ett kvalitetsmöte, eller om det är 

saker som ska dokumenteras och måste vara färdigt ett visst datum. En av 

respondenterna beskrev att hon tycker det är alldeles för mycket möten om olika saker i 

verksamheten och att dessa tar för mycket tid. Hon ansåg att många saker går att istället 

ta upp via mejl, och att endast ha möten när det är viktiga beslut som ska fattas där alla 

behöver vara närvarande. Många av deltagarna i vår undersökning har även lyft att en 

stor anledning till att de känner sig stressade är när de själva inte kan påverka olika 

situationer. Ett exempel kan vara om chefen ger pedagogerna extrauppgifter som de inte 

kan påverka, då kan de känna sig mer stressade. 
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En av respondenterna lyfte att det också kan vara skillnad på hur stressade pedagoger 

känner sig beroende på om de är barnskötare eller förskollärare. Hon menar att 

förskollärarna har mycket mer att göra, exempelvis mer administrativa uppgifter. Att de 

har större ansvar och därför mer krav på sig kan därför göra att de känner av mer stress i 

sitt arbete. 

Yttre krav i det praktiska arbetet 

Många av pedagogerna känner krav från sina kollegor och krav från verksamhetens 

fasta rutiner. Verksamhetens rutiner kan exempelvis vara att barnen ska äta på en viss 

tid. På en förskola är det ofta mycket som händer på samma gång och många barn som 

behöver hjälp eller på andra sätt kallar på pedagogernas uppmärksamhet. Händer det 

någonting som gör att pedagogerna på samma gång måste fatta viktiga beslut, upplever 

några respondenter att situationen kan blir väldigt stressande. 

De flesta av respondenterna berättar att de fasta rutinerna i verksamheten kan bli ett 

stressmoment. Det är måltider, städning, alla barnen ska hinna ut innan kollegan ska gå 

hem, allt ska ske på en viss tid. Det är olika aktiviteter som har planerats för dagen som 

ska hinnas med och som ständigt måste anpassas efter alla de fasta rutiner som finns i 

verksamheten. De kanske måste avbryta barnen när de är mitt uppe i något för att de 

exempelvis är sena till lunchen. En pedagog lyfter att det är viktigt att ibland stanna upp 

för att fråga sig själv ”måste vi verkligen skynda oss nu?”. 

En av deltagarna i undersökningen lyfte att kollegorna på förskolan och den atmosfär 

som finns där är väldigt viktigt. Det är viktigt att känna sig trygg i sitt arbetslag och att 

kollegorna är öppna för nya förslag. Lika väl som ett bra arbetslag kan göra ditt arbete 

lättare kan ett mindre bra arbetslag bidra till stress. Respondenten berättar att om en 

pedagog kommer till en ny arbetsplats kan pedagogen mötas av pedagoger som inte är 

villiga att ändra på sitt arbetssätt. De arbetar på ett sätt där de inte är öppna för nya 

förslag eller idéer och vill istället arbeta som det alltid har gjort. Detta kan leda till en 

stressfaktor eftersom det kan vara svårt att uppfylla deras krav och den nya pedagogen 

blir rädd för att göra på fel sätt. I längden kan det leda till att den nya pedagogen inte 

vill arbeta kvar på arbetsplatsen.  

Inre krav 

 

Några av våra respondenter tog upp de krav de hade på sig själva i sitt arbete på 

förskolan. Pedagogerna berättade att de ibland har för höga ambitioner på den 

pedagogiska verksamheten, att det istället blir en stress att försöka uppnå dessa. 

Pedagogerna beskrev att de vill göra mer än vad de av olika anledningar kan eller har 

tid till, vilket leder till stress över att inte uppnå det de vill. 

Man vill göra mer än vad man kan göra på grund av att det är för mycket barn 

kanske, och då kan man bli lite stressad för att man kanske inte uppnår det man vill. 

- Respondent 8 

Många av de respondenter som är utbildade förskollärare berättade att de hade ännu 

högre krav på sig själva och vad de skulle prestera när de var nyutexaminerade. De 

kände då prestationsångest eftersom de ville prestera sitt absolut bästa på jobbet, vilket 

ledde till att de kände stor stress. En respondent beskrev att hon exempelvis ville att allt 

skriftligt hon skulle lämna ifrån sig skulle vara så bra, vilket ledde till att det tog lång 

tid. Allteftersom de jobbat längre i förskolan har de lärt sig att sänka kraven lite. De har 

kommit till insikt i att det inte alltid blir som de tänkt sig och att det får vara helt okej, 
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det blir ofta bra ändå. De känner dock fortfarande stress över att uppnå det som är 

planerat, eftersom de vill hålla en bra kvalité på verksamheten. 

 

Personlig livssituation 

 

Under intervjun berättade några pedagoger att stress även har med ens egna välmående 

att göra eller ens inställning. Att ens egen stressnivå påverkas mycket om personen inte 

mår helt bra, exempelvis att du kanske är småbarnsförälder och inte sovit på natten eller 

att du går igenom en skilsmässa. Därför tycker några pedagoger att det är viktigt att ha 

en öppen kommunikation med resterande personalgrupp, där den stressade pedagogen 

kan säga att nu känner jag mig stressad och tycker det är jobbigt. Då kan pedagogerna 

hjälpas åt och kanske byta arbetsuppgifter en stund och den stressade pedagogen kan gå 

iväg och göra någon mindre stressad arbetsuppgift. 

Ibland så behöver man gå in och byta av för att det är lätt att känna stress ibland i det 

här jobbet, och då är det fin att kunna hjälpa varandra. - Respondent 2. 

Någon pedagog lyfter att alla pedagoger är olika men att det är viktigt att kunna lita på 

varandra, exempelvis att alla följer de rutiner som bestämts. Stress kan därför variera 

beroende på vilken kollega de arbetar tillsammans med, kan pedagogen lita på att 

kollegan gör sina arbetsuppgifter kan det minska stressen. En pedagog berättade att om 

det är en ny konstellation av personal kanske stress inte framkommer på samma sätt 

eftersom att då är alla så positiva till sitt arbete. Pedagogen tror att i längden när alla har 

kommit in i sina roller kan de börja uppleva mer stress. Då är det viktigt att 

pedagogerna vet vart de har varandra och vet att den andra gör sina arbetsuppgifter för 

att minska stressen.    

Stresspåverkan 

Stressade kollegor 

 

Några av våra respondenter har pratat om hur stress kan smitta av sig inom arbetslaget. 

Om en pedagog själv känner sig stressad är det lätt att någon annan av kollegorna också 

blir stressad. En av våra deltagare i undersökningen berättade om en situation på en 

tidigare arbetsplats som gjorde att hon upplevde stress. Hon berättade att hon hade en 

kollega som var väldigt stressad och att de befann sig på olika nivåer i hur mycket de 

ville få gjort. Kollegan hade lagt sig på en hög nivå som var svår att nå upp till medan 

pedagogen själv lagt sig på en lägre nivå som hon tyckte var mer realistisk. Att de lagt 

sig på olika nivåer i sitt arbete gjorde att de stressade varandra, den ena ville göra mer 

och den andra ansåg att det räckte att göra mindre. Hon lyfter också att lite stress kan 

vara bra för att inte hamna på latsidan. Däremot får det inte bli för mycket stress 

eftersom att det kan bli påfrestande för pedagogen.   

En annan respondent pratar om att det kan påverka arbetslaget hur pedagogerna känner 

sig när de kommer till arbetet på morgonen. Hon tror att det är bra att starta dagen lugnt 

och försöka skapa en positiv anda. Pedagogen tror att stressen minskar när arbetslaget 

arbetar tillsammans, känner samhörighet och att de hjälps åt.   
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Konsekvenser för barngruppen 

 

Samtliga deltagare i vår undersökning upplever att stress bland pedagogerna sprider sig 

till barngruppen. Barnen är bra på att läsa av pedagogerna och känner när pedagogerna 

är stressade. När pedagogerna är stressade påverkar detta barngruppen på olika sätt. 

Exempelvis om pedagogernas stress leder till att de springer omkring för att hinna med 

många olika saker samtidigt, kan det leda till att även barnen blir uppjagade. Om 

pedagogerna börjar höja rösten gör barnen också det, barnen uppfattar de olika röst 

nyanserna hos pedagogerna och kan märka av stress genom detta.  

När jag blir stressad kan jag inte sitta still, då blir barnen sådana också. Eller så 

pratar jag högt, då skriker alla. - Respondent 3 

Barnen påverkas av pedagogernas humör, är pedagogerna på dåligt humör kan även 

barnen bli det. En pedagog berättade att hon efter egna erfarenheter har märkt att när 

hon blir väldigt stressad kan hennes humör och bemötande mot barnen påverkas, vilket 

märks väldigt tydligt på barngruppen. När pedagogerna blir stressade kan vissa barn dra 

sig undan medan andra barn blir väldigt benägna att göra precis som pedagogen säger. 

Hon tror att barnens reaktioner också varierar mycket beroende på olika barngrupper. 

Miljöns utformning 

 

Många av våra respondenter anser att miljön i förskolan kan påverka stress hos barnen, 

och tycker därför att det är viktigt att tänka på hur miljön är utformad. Exempelvis 

behöver inte de starkaste lysrörslamporna i taket vara tända på morgonen, utan istället 

kan belysningen vara dämpad. Andra exempel som kom upp var att spela dov musik i 

bakgrunden och att plocka bort exempelvis leksaker för att inte skapa för mycket 

intryck som kan störa barnen. En av våra respondenter lyfte att hon upplever att det 

händer mer i barns liv idag och att de utsätts för fler intryck än för några år sedan. 

Genom sitt arbete har hon också fått känslan av att barn är mer stressade idag, men att 

de samtidigt blivit bättre på att hantera större mängder information. Hon tycker att 

pedagogerna behöver arbeta mer med att skapa ett lugn hos barnen och att de ska kunna 

landa i en aktivitet en längre stund. Hon tycker att barnen hade lättare för att 

koncentrera sig på en aktivitet under längre tid för några år sedan än vad de har idag. 

Detta tror hon beror på att samhället har förändrats och att barnen idag lever under mer 

stressiga förhållanden.  

Hantering av stress 

 

När det uppkommer stressade situationer i förskolan verkar flera pedagoger vara 

överens om att det är barnens omsorgsbehov som behöver prioriteras först. Ibland får 

planerade samlingar eller aktiviteter prioriteras bort. Samtidigt som en pedagog 

resonerade att saker ibland får ta lite längre tid än planerat, det kanske inte alltid gör 

något att ibland vara sena exempelvis till lunchen. 

Det handlar om att välja och prioritera hela tiden, vad är viktigast och då blir det ju 

barnens trygghet och de rena omsorgsbehoven som måste komma först. - 

Respondent 4  

En pedagog berättade att det gäller att hitta små knep för att minska stress. Ett sätt att få 

ner stressnivån enligt några pedagoger är att dela upp barngruppen, exempelvis när 

barnen ska gå in eller ut i hallen behöver inte alla barn befinna sig i hallen samtidigt. En 

pedagog berättade att de brukar dela upp barngruppen även vid inskolningar. Ett eller 
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två barn på avdelningen får stanna kvar inne med det nyinskolade barnet medan de 

andra barnen på avdelningen får gå ut. Detta för att skapa en lugn miljö utan stress för 

det nyinskolade barnet. Pedagogen berättade även att det blir ett lugn för den resterande 

barngruppen eftersom att det annars kan bli konkurrens om pedagogerna. Detta genom 

att den befintliga barngruppen känner att det nyinskolade barnet tar deras “fröken”. 

Genom att dela barngruppen blir det även ett lugn för den pedagog som har hand om 

inskolningen eftersom fokus kan läggas på det nyinskolade barnet. Enligt en pedagog är 

ett sätt att få ner stressnivån i barngruppen att själv försöka vara lugn och glad eftersom 

det oftast smittar av sig på barnen.    

En respondent berättade att han tycker det är viktigt att pedagogerna i arbetslaget pratar 

med varandra när en stressad situation uppstår. De kan prata om hur de stressade 

situationerna uppkommer och varför situationen blev stressande. Samt hur de kan ändra 

i sina rutiner för att förebygga stressen. Ibland om en kollega känner sig stressad i en 

situation, hjälps arbetslaget åt genom att exempelvis byta plats med den stressade 

kollegan för att hen kan få göra en mindre stressande arbetsuppgift. Exempel på en 

sådan situation kan vara när barnen är hungriga och de är på väg in från gården, 

telefonen ringer och något barn är ledsen. Det är viktigt att prata med varandra i ett 

arbetslag för att få det att gå ihop och att ha en bra grundstruktur att luta sig tillbaka på.  
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DISKUSSION  
 

I vårt resultat framkom det att samtliga pedagoger känner någon form av stress i sitt 

arbete. De upplever också att barngruppen blir påverkad av pedagogernas stress på olika 

sätt. Vi kommer att diskutera vårt resultat i relation till litteratur och den teori vi använt 

oss av i vår studie.  

Arbetsbelastning  

 

I vår studie lyfter de flesta av respondenterna problemet med för lite personal och för 

stora barngrupper. När det är för lite personal på avdelningen kan planeringen påverkas. 

Vid personalbrist får ibland planerade aktiviteter väljas bort och barnens behov får 

komma i första hand. Det framkommer även i andra studier. Exempelvis Ellneby (1999, 

s. 24) beskriver att för lite personal och för stora barngrupper är två av de största 

orsakerna till att pedagoger känner sig stressade i sitt arbete. Gotvassli (2002, s. 220) 

presenterar en studie där forskaren via enkäter fått fram att pedagoger upplever att 

barngrupperna har blivit större och personalgruppen mindre. Sjödin & Neely (2017, s. 

182) beskriver att för hög arbetsbelastning kan leda till att omsorgen för barnen blir av 

sämre kvalité. Mindre barngrupper kan vara ett sätt för att öka kvaliteten på omsorg och 

det pedagogiska arbetet för barnen. När pedagogerna har ett mindre barnantal får de mer 

tid till varje enskilt barn än om de behöver övervaka en hel barngrupp. I vår studie visar 

resultatet att flera av respondenterna känner sig stressade när de känner att de inte 

räcker till för alla barnens behov. Ibland när personalgruppen är för få och något barn 

exempelvis behöver extra resurs tar även det tid från övrig barngrupp. Enligt Nyholm 

(2016, s. 7) visar forskning att pedagogerna inte hinner med barnen som det skulle vilja. 

Enligt studien är det 80 procent av pedagogerna som delar denna upplevelse med 

varandra. Detta kan resultera i att pedagogerna inte hinner med att möta det enskilda 

barnet och se barnets möjligheter. 

 

En respondent i vår studie berättade att ibland kan scheman få skrivas utanför arbetstid 

eftersom att tiden inte alltid räcker till. Några av våra respondenter beskriver att även 

förskolans fasta rutiner kan vara ett stressmoment. Alla dagens aktiviteter måste 

anpassas efter rutinerna, vilket kan leda till att pedagogerna inte hinner med allt de hade 

planerat. Även Sjödin & Neely (2017, ss. 182-183) beskriver att pedagogerna kan ha 

svårt att hinna med de arbeten som är utöver det pedagogiska arbetet, exempelvis 

fortbildning och möten. Därför kan detta få göras utanför arbetstid och det blir då en 

ökad arbetsbelastning. Några av pedagogerna tog upp att hallen kunde bli ett 

stressmoment när barnen ska in och ut.  Flera saker kan hända samtidigt exempelvis att 

något barn är ledsen, kläder är våta och de ska skynda sig till lunchen. Clipa och 

Boghean (2014, s. 908) nämner även i sin studie att pedagogerna ansåg att gråtande 

barn och att klä på och av barnen var stressande moment. De ansåg även att det var 

stressande när arbetslaget saknade tydlig uppdelning av arbetsuppgifter.  
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Krav  

 

Enligt Skolverket (2016, s. 9) har kraven på förskollärare ökat genom att kunskaper 

inom olika områden och förskollärarnas ansvar har skärpts. Utbildningsnivån för 

förskollärare har blivit tyngre efter att förskolan blivit en egen skolform inom 

utbildningssystemet. Pedagogerna i förskolan ska arbeta för att hålla en hög kvalité på 

undervisningen eftersom att den ska främja barns lärande och utveckling. I studien som 

Gotvassli (2002, s. 220) beskriver upplever personalen att arbetsuppgifterna har ökat 

och att de känner av högre krav samt ett större ansvar i sitt arbete. I vår studie anser en 

av våra respondenter att arbetskravet är det samma som tidigare, men på grund av färre 

pedagoger i förskolan är det också färre personer som kan dela på alla arbetsuppgifter. 

Hon anser därför att det snarare är avsaknad av personal som leder till att kraven på 

pedagogerna ökar. Sjödin & Neely (2017, s. 182) beskriver att om pedagogerna har 

höga arbetskrav och inte själva kan påverka och fatta beslut kring arbetet kan det leda 

till psykisk stress. Känner pedagogerna däremot att de har kontroll och möjlighet att 

påverka klarar de av krav i högre grad. Teorin krav, kontroll och stöd som vi använt oss 

av i vår studie grundar sig enligt Stressforskningsinstitutet (u.å. A, s. 2) på relationen 

mellan psykiska krav och mängden inflytande de anställda har i beslutsfattande och om 

de kan påverka sin arbetssituation. Stressforskningsinstitutet (u.å. B, s. 3) beskriver att 

de psykiska kraven påverkas av mängden stöd de får i sitt arbete. Med höga krav och 

låg kontroll kan pedagogernas hälsa påverkas. 

Enligt Stressforskningsinstitutet (u.å. B, ss. 4-5) finns det i krav, kontroll och stöd teorin 

två typer av kontroll. Det ena är kontroll över arbetet och den andra är kontroll i arbetet. 

Kontroll i arbetet kan exempelvis vara vilka arbetsuppgifter som ska utföras och när 

dem ska utföras. Kommer förskolechefen med nya arbetsuppgifter som ska vara färdiga 

till ett visst datum förlorar pedagogerna lite utav sin kontroll. Några av våra 

respondenter berättar att de upplever ökad stress när det kommer nya arbetsuppgifter 

från exempelvis chefen och de känner att de inte kan påverka situationen.  Thorell 

(2003, ss. 34-35) redogör för att arbetskraven måste vara rimliga i förhållande till hur 

många personer som ska utföra arbetsuppgifterna för att få en hållbar arbetsmiljö. 

Sjödin & Neely (2017, s. 182) beskriver att arbetet inte bara påverkas av mängden 

arbetsuppgifter utan också av omkringliggande omständigheter. Exempelvis temperatur 

på arbetsplatsen, ljudvolym eller hur organisationen på arbetet ser ut. 

Sjödin & Neely (2017, s. 182) beskriver att det även finns flera andra orsaker till stress. 

Exempelvis arbetsuppgifter som inte är relaterade till undervisningen i barngruppen, så 

som administrativa arbetsuppgifter, föräldrafrågor och relationer med kollegor. Detta är 

något som även våra respondenter har pratat om. De anser att en god relation till 

kollegorna och en god atmosfär på arbetsplatsen är väldigt viktigt. En av pedagogerna 

lyfter också att det är viktigt att känna en trygghet i arbetslaget, för att våga komma med 

nya tankar och idéer. Ett arbetslag som fungerar mindre bra kan bli en orsak till stress i 

arbetet. Goda relationer till kollegorna kan enligt Thorell (2003, s. 36) beskrivas som 

socialt stöd i krav, kontroll och stöd teorin och är alltså viktigt för en fungerande 

arbetssituation. 

Enligt Sjödin & Neely (2017, s 182) är stress en reaktion på ett arbete med höga krav. 

Arbetskraven, mängden stöd individen kan få i sitt arbete och vilka konsekvenserna blir 

av ett misslyckande är avgörande faktorer i hur en individ reagerar på långvarig stress. 

En av våra respondenter ansåg att det kan finnas skillnader på stress mellan pedagoger 
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beroende på vad de har för utbildning. Hon tror att förskollärare kan känna av mer stress 

än barnskötare. Eftersom att förskollärarna ofta har mer arbetsuppgifter och högre krav 

på sig, och därför kanske känner av mer stress i sitt arbete. Flera av våra respondenter 

som är utbildade förskollärare berättade att de hade högre krav på sig själva när de var 

nyutexaminerade. De kände ofta av prestationsångest för att de hade så höga ambitioner 

på vad de skulle prestera, vilket ledde till att de ofta kände av stor stress i arbetet. De 

lyfte också att de med tiden har lärt sig att sänka kraven på sig själva. Det blir inte alltid 

som de tänkt sig men det blir ofta bra ändå.  

 

Förebyggande av stress 

 

I vår studie ansåg några av pedagogerna att det är viktigt att ha en öppen 

kommunikation i arbetslaget för att kunna underlätta för varandra i stressade situationer. 

Arbetslaget kan underlätta för varandra genom att exempelvis byta arbetsuppgifter med 

den stressade pedagogen. Detta kopplar vi till krav-, kontroll- och stödteorin, där de 

beskriver att socialt stöd innebär att ha goda relationer på arbetsplatsen (Thorell 2003, s. 

36). Dessa goda relationer ska finnas mellan alla anställda och till cheferna, det är också 

viktigt att de strävar mot samma mål. Att de anställda strävar åt samma mål är en fördel 

eftersom att de då har lättare för att stötta varandra. Enligt Gotvassli (2002, s. 222) kan 

stressade personer upplevas som svåra att samarbeta med. I vår studie tog en respondent 

upp att det är viktigt att kunna lita på varandra och veta att den andra pedagogen gör 

sina arbetsuppgifter. Vet pedagogerna att allas arbetsuppgifter blir gjorda kan det 

minska stressen i arbetslaget.     

 

Nyholm (2016, s. 16) uttrycker att stress smittar och att barn påverkas av vuxnas stress. 

När de vuxna känner sig stressade blir även barnen stressade. Detta är något som 

samtliga av våra respondenter håller med om och en av respondenterna gav exemplet att 

om pedagogen springer runt gör barnen också det. Därför är det viktigt att vara 

medveten om att det egna beteendet påverkar omgivningen, främst barnen. Några 

pedagoger tog även upp att barnen påverkas av pedagogens humör. Exempelvis om 

pedagogen är på dåligt humör kan det leda till att barnen blir det också. Precis som att 

barnen blir påverkade av stressade pedagoger, kan även kollegorna stressa varandra. 

Dock lyfter en av våra respondenter att det kan vara bra att känna lite stress eftersom det 

annars finns risk att hamna på latsidan. Även Ellenby (1999, s. 15) lyfter att all stress 

inte är negativ stress, eftersom att lite stress utvecklar oss och driver oss framåt.    

 

I vår studie framkom det att stress även påverkas av pedagogernas egna välmående och 

inställning. Stressnivån påverkas om pedagogerna inte mår helt bra. (Clipa & Boghean 

2014, s. 913) beskriver i sin studie att ett sätt för pedagogerna att hantera stress på kan 

exempelvis vara att spendera tid utomhus eller utföra fritidsaktiviteter. Ett sätt att få ner 

stressnivån på förskolan enligt några av respondenterna i vår studie är att dela upp 

barngruppen. Alla barnen behöver inte exempelvis befinna sig i hallen samtidigt. Enligt 

Nyholm (2016, s. 38) är det viktigt att tänka på att prata med barnen istället för att ropa 

på barnen för att hålla stressnivån nere. Detta eftersom att hög ljudvolym är stressande. 

Med detta anser vi att delad barngrupp får ner ljudvolymen något och att stressnivån 

sjunker.   
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En av våra respondenter anser att barn idag känns mer stressade, att de tidigt utsätts för 

många intryck och har svårare för att koncentrera sig. Hon tror att detta beror på att 

samhället idag är stressigare överlag och att barnen påverkas av detta. Även Ellneby 

(1999, s. 17-20) beskriver att barnen i dagens samhälle tidigt utsätts för mycket intryck 

och ofta mer än de kan bearbeta, vilket stressar barnens sinnen. Hon beskriver precis 

som vår respondent att barn idag föds in i ett stressat samhälle. Att utforma miljön och 

arbeta för att skapa lugn för barnen är att förebygga stress både för barn och vuxna i 

verksamheten.  

Metoddiskussion  

 

Vi valde att använda oss av intervju som metod för att ta reda på pedagogernas 

upplevelse av stress i förskolan. Genom att göra intervjuer kunde vi ha öppna dialoger 

med pedagogerna och ställa följdfrågor för att få mer innehållsrika svar. Hade vi istället 

använt exempelvis enkät som metod, hade vi inte kunnat ställa några följdfrågor och 

inte heller kunnat förtydliga våra frågor vid eventuella missförstånd. Därför anser vi att 

intervju som metod var ett bra val eftersom vi ansåg att vi fick innehållsrika svar från 

respondenterna.  

 

Hade vi haft mer tid till vår studie hade vi kunnat göra en pilotstudie för att kunna prova 

våra intervjufrågor. Detta för att ta reda på om intervjufrågorna är tydliga nog för 

respondenterna att svara på eller om någon fråga exempelvis behöver formuleras om. Vi 

hade även kunnat ta reda på om frågorna hjälper oss att besvara vårt syfte eller om 

någon fråga känns överflödig och kan plockas bort. Bryman (2011, s. 422) beskriver att 

en pilotstudie är ett bra sätt att prova på sitt val av metod och få erfarenheter innan det 

är dags att genomföra studien på riktigt. Att vi enbart använt oss av en metod kan vara 

en nackdel jämfört med om vi använt oss av fler metoder. Hade vi exempelvis använt 

oss av observation som kompletterande metod till intervju hade vi själva kunnat se om 

pedagogerna gav ett stressat intryck. Vi hade även kunnat se om vi upplevde att deras 

stress påverkade barngruppens beteende. Däremot hade vi inte kunnat veta om 

pedagogerna upplevde sig stressade i dessa situationer, detta får vi istället reda på 

genom intervjuer. Genom att använda en kompletterande metod blir materialet mer 

tillförlitligt eftersom vi samlar information genom två olika metoder. Att få både våra 

iakttagelser och pedagogernas upplevelser hade kunnat ge ett bredare resultat, vilket ger 

större trovärdighet.  

Didaktiska konsekvenser  

 

I resultatet framkom det att samtliga pedagoger kände av någon form av stress. När vi 

ställde frågan om pedagogerna kände av negativ stress i sitt yrke var det några 

respondenter som inte upplevde sig själva som stressade. När vi sedan gick vidare med 

våra frågor framkom det ändå att samtliga pedagoger kände sig stressade i någon 

situation i sitt arbete. De flesta av pedagogerna ansåg inte att de arbetade medvetet med 

att förebygga stress i förskolan men de flesta hade sina knep för att hålla stressnivån 

nere. Detta eftersom att pedagogerna ansåg att deras stress påverkar barngruppen. Vi 

anser att pedagoger bör bli mer medvetna om stress och dess påverkan på både personal 

och barngrupp. Studier tyder på att vi lever i ett allt mer stressat samhälle idag och 

därför tror vi att det är viktigt att pedagogerna blir bättre på att förebygga stress i 

förskolan. Eftersom för mycket stress gör det svårare för barnen att exempelvis ta in nya 
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kunskaper och utvecklas. Lpfö 98, rev. 2016 (s. 5) redogör för att arbetet i förskolan ska 

präglas av omsorg för varje barns trygghet, välbefinnande, lärande och utveckling. 

 

I vår studie har vi kommit fram till att en av de största bidragande orsakerna till stress är 

att barngrupperna är för stora till antalet pedagoger. Vi anser därför att stress i förskolan 

kan minskas genom att göra barngrupperna mindre. En lösning som flera av 

respondenterna i vår studie har är att dela på barngruppen men problemet kvarstår 

eftersom att pedagogantalet är det samma till antalet barn. Varför vi anser att det är 

viktigt att minska barngrupperna till antalet pedagoger är för att pedagogerna ska hinna 

möta varje barns behov och på så vis öka kvalitén på verksamheten. Exempelvis om en 

pedagog är själv med flera barn är det svårt att sätta sig med ett barn och ha en 

lärandesituation eftersom det är flera andra barn som kallar på pedagogens 

uppmärksamhet samtidigt.    

Förslag till fortsatt forskning 

 

I vår studie har vi inte gjort någon skillnad på barnskötare och utbildade förskollärare, 

eftersom att vi valt att inte lägga något fokus på pedagogernas utbildning. Efter att en av 

respondenterna lyfte att pedagoger kanske känner av olika mycket stress beroende på 

om de är barnskötare eller förskollärare, tänkte vi att det kan vara ett spännande område 

för fortsatt forskning. En tanke kan vara att förskollärare har större kunskaper och ofta 

högre krav och mer ansvar i förskolan. Kan det vara så att förskollärare därför känner av 

mer stress i sitt arbete? Vilken roll spelar graden av utbildning för upplevelsen av 

stress? 
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BILAGA 1 

 

Informationsbrev 

 

Datum   28/3-17 
 

Till pedagoger på förskolan ___________________ 

Vi heter Rebecca & Victoria och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för 

bibliotek, information, pedagogik och IT.  

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område ska 

undersökas. Vi har valt att fokusera på hur stress påverkar pedagoger och barn i förskolan. Vi 

kommer att intervjua pedagoger på olika förskolor. 

Det är viktigt att ni som pedagoger vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska 

principerna, vilka innebär att: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva namn 

på barn/elever, pedagoger och förskola används så att allas identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.   

För att kunna genomföra undersökningen behöver vi ert deltagande och hoppas därför att ni vill 

medverka. Detta genom att låta oss komma till er förskola för att genomföra intervjuer. Vid 

intresse eller om ni har några frågor eller funderingar kring undersökningen vänligen maila oss 

på någon av nedanstående mailadresser. 

Rebecca på mail: xxx 

Victoria på mail: xxx 

Med vänliga hälsningar  

Rebecca Ericsson & Victoria  Nilsson 
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BILAGA 2 
 

 

Intervjufrågor 

 

 Hur länge har du arbetat i förskola? 
 

 Känner du av negativ stress i ditt arbete på förskolan? 
 

 I vilka situationer på förskolan känner du dig stressad? 
 

 Vilka tror du är de största orsakerna till att du känner av negativ stress i ditt arbete? 
 

 Finns det saker du väljer bort på grund av att det inte finns tid och vad väljs bort i så 

fall? 
 

 Upplever du att er stress bland personalen påverkar barngruppen och i så fall hur? 
 

 Arbetar ni medvetet med att er stress inte ska påverka barngruppen och i så fall hur? 
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