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Sammanfattning 
Studien undersöker om och på vilket sätt pedagoger upplever stress i förskolan och vad som i 

så fall leder till detta. Vi undersöker också pedagogers syn på om eventuell stress påverkar barn 

i verksamheten. Med hjälp av enkätundersökningar vill vi få kunskap om stress i förskolan.   

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om pedagoger känner av stress och vad det är som bidrar 

till denna stress. I relation till detta vill vi undersöka om pedagogerna anser att deras egen stress 

påverkar verksamheten och barngrupperna.  

 

Metod 
Vi har använt oss av enkät som datainsamlingsmetod. Enkäten innehåller både öppna och slutna 

frågor. I analysarbetet har vi använt oss av kvantitativ analysmetod och har valt komplettera 

denna studie med kvalitativ analys.  

 

Resultat 
Studien visar att 30 % (16) av respondenterna känner sig stressade i förskolan. 64 % (34) av 

respondenterna upplever ibland stress i förskolan och 6 % (3) känner sig aldrig stressade. Av 

de 53 respondenter som deltagit var det cirka 58 % (31) som upplever att deras stress påverkar 

verksamheten, 38 % (20) upplever att deras stress inte påverkar verksamheten och 4 % (2) 

upplever att stressen påverkar verksamheten ibland. 60 % (32) upplever att stressen påverkar 

barnen, 38 % (20) upplever inte att barnen påverkas och 2 % (1) svarade att hens stress påverkar 

barnen ibland. De arbetssituationer som påverkar respondenterna mer än andra är stora 

barngrupper, dåligkommunikation och arbetsuppgifter som inte har med yrket att göra. 
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INLEDNING 
Under våra VFU-perioder har vi uppmärksammat att stress är en stor del av förskolpedagogers 

vardag i förskolan. Vi har även sett att när pedagoger eventuellt upplever stress kan strukturen 

förändras i den dagliga verksamheten och barn kan påverkas negativt. Genom litteraturstudier 

och enkät vill vi få en större förståelse för vilka bakgrundsfaktorer som kan påverka hur 

pedagoger eventuellt upplever sig stressade. Vi vill även undersöka hur pedagogers eventuellt 

upplevda stress berör deras arbete med barn.  

 

Den pedagogiska verksamheten kan påverkas av stora barngrupper och ett ökat antal 

arbetsuppgifter. Även om livslängden i Sverige har ökat förekommer det ett stort antal 

sjukdagar och sjukskrivningar för förskollärare. Detta är ofta relaterat till stressrelaterade 

sjukdomar och psykisk ohälsa. Livshändelser kan få en individ att uppleva stress, det vill säga 

att grunden till den upplevda stressen inte alltid ligger i arbetet. Anledningen till denna statistik 

kan också bero på att människan känner sig stressad på grund av mycket klagomål och krav 

från andra faktorer, till exempel från kollegor, chefer och föräldrar (Lärarförbundet 2014; 

Schraml 2013, ss.4-5; Kallenberg, Larsson, Nilsson och Hyllengren 2016, s.52) 

 

I vår studie vill vi undersöka om pedagoger upplever stress, men även hur deras eventuellt 

upplevda stress påverkar verksamhet och barn på förskolan. I litteraturen har vi inte funnit lika 

mycket om barn som vi gjort om pedagoger. Med enkätundersökningen vill vi få ökad kunskap 

om detta.  

Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om pedagoger känner av stress och vad det i så fall är som 

bidrar till denna stress. I relation till detta vill vi undersöka om pedagoger anser att deras egen 

stress påverkar verksamhet och barngrupp. 

 

 Upplever pedagoger stress?  

 Hur upplever pedagoger i så fall stress? 

 Vad är det som gör att pedagoger känner sig stressade? 

 Hur tänker pedagoger i relation till hur deras egen stress påverkar barn och verksamhet? 

Begreppsdefinition 

 Stress – Med stress menar vi att en individ kan ha svårt att hantera krav från yttre 

faktorer. Det kan även vara att individen själv inte kan sluta tänka på vissa uppgifter 

eller händelser. Vilket kan leda till att hen får krav på sig själv och kan tappa kontroll 

över situationen.  

BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer det att beskrivas om hur stress kan förekomma i allmänhet, hur stress 

kan se ut hos verksamma pedagoger och hur stress i verksamhet och barngrupp kan se ut. 

Teorier som är relevanta för studien kommer även förklaras i detta avsnitt.   

Stress i allmänhet 

Stress är något människor behöver lära sig leva med och på något viss anpassa sig till, utan att 

den tar överhand. Det handlar om att individen behöver lära sig att ta det lugnt och inte stressa 

över en händelse som har inträffat eller kommer att inträffa (Olofsson 2015, ss. 12-13)  



 

2 

 

 

Vid upplevelse av stress reagerar kroppen liknande idag som på stenåldern. Individen kan få en 

fysisk reaktion i form av svettningar, att pulsen ökar och kroppen gör sig beredd för eventuell 

fara. Hjärnan fungerar på det sättet att den inte kan skilja på om faran är reell eller inte, det vill 

säga att vid denna reaktion blir muskler och hjärna mer alerta. Idag får kroppen ingen 

urladdning i stället blir den lätt överbelastad då faran som registrerats oftast inte är reell. Den 

fysiska reaktionen som kan upplevas är inte farlig men människan ska helst inte utsättas för 

denna påfrestning under en längre tid. Kroppen kan reagera med försämrat immunförsvar och 

det finns även större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar (Olofsson 2015, s.12; Agervold 2001, 

ss.60-63). 

 

Det finns både negativ och positiv stress. Den positiva stressen kan komma från belöningar 

eller att individen känner sig uppskattad. Negativ stress kan handla om att individen känner sig 

osäker på hur hen ska hantera en händelse som inträffat eller som kommer att inträffa. Det kan 

ta lång tid för stress att bli något som syns eller märks till det yttre. Individen kan klara av en 

viss del krav och press från yttre faktorer utan att hen påverkas negativt. En negativ process 

som kan leda till stress påbörjas när en situation ändras, individen upplever för höga krav från 

omgivning eller om uppgifterna blir för krävande (Yrkesinspektionen 2002, ss.56,58; Agervolt 

2001, ss.63-64). 

 

Olofsson (2015, ss.20-23) beskriver att förutom den fysiska formen är återhämtningen en viktig 

del för att individen inte ska bli stressad och behålla en god hälsa. Kroppen är inprogrammerad 

för att följa ljuset från dygnets alla timmar. När mörkret faller blir vi tröttare och behöver vila 

mer och vid ljusa timmar är vi vakna. För att bibehålla en god hälsa och inte fångas av stressen 

är det därför viktigt att inte ändra för mycket på den biologiska klockan när det gäller vilan. 

 

Holmström (2008, s.8) beskriver i sin avhandling att arbetsstressens mätinstrument kan delas 

in i tre grupper. Det första mätinstrumentet är ”job stressors” (jobbstress) som handlar om hur 

miljön påverkar de anställdas hälsa och välbefinnande. Det andra instrumentet är ”strain” 

(stress) och den handlar mer om hur de anställda hanterar jobbstressen fysiskt och psykiskt. Det 

tredje instrumentet är ”health outcomes” (hälsoutfall) som handlar om att hälsan påverkas 

negativt på grund av jobbstressen som finns i verksamheten (Holmström 2008, s.8). 

 

I Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström och Lindbergs (2012, s.166-167) studie redogör de 

att stress kan påverka en människa på olika sätt. Vissa blir lättare påverkade i form av till 

exempel trötthet, huvudvärk och spändhet i nacke, skuldror och rygg. De som får svårare 

påverkan lider av så kallad kronisk stress. Denna stress kan leda till att individen hamnar i 

depression, må allmänt dåligt eller får svårighet med minnesförmågan. 

Akut och kronisk stress 

Det finns en skillnad mellan akut och kronisk stress. Akut stress innebär en stress som kommer 

av en kort tids press eller belastning. Hjärtat slår snabbare och blodtrycket ökar, det vill säga 

att den som drabbas av akut stress får ett adrenalin påslag som gör att individen kanske inte 

tänker sig för innan den gör en handling utan reagerar i situationen. Den som påverkas av akut 

stress kan i stresstillfället känna sig tom i huvudet, irriterad eller spänd. De fysiska som kan 

upplevas kan vara att du får hjärtklappning, huvudvärk, spänningar eller svettningar (Olofsson 

2015, ss.14-15). 

 

Det finns risk att en individ som har för höga påfrestningar under för lång tid får kronisk stress. 

När en individ kommit så långt som till kronisk stress, behöver de som är i individens närhet 
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vara uppmärksamma. Koncentrationsförmågan kan minska och ofta märker inte individen hur 

situationen ser ut i denna fas. Hjärnan slutar fungera och individen kan tappa aptiten, sluta gå 

upp på dagarna och få andra hälsofarliga symptom. Magont, onormal trötthet, muskelsmärta 

och täta förkylningar är några symtom som bör beaktas (Olofsson 2015, s.14 & ss.18-19). 

Förebyggande av stress 

Clipa och Boghean (2015, ss.909) förklarar i avhandlingen att det finns tre kategorier som kan 

användas i förebyggande syfte inom stresshantering. Den första kategorin är primär 

förebyggande stresshantering. Den handlar om att minska ner på de yttre faktorer som kan bidra 

till stress. Den andra kallas sekundär förebyggande stresshantering och handlar i sin tur om att 

göra förändringar hos sig själv. Den tredje och sista kategorin är tertiär förebyggande 

stresshantering, som handlar om att individen diskuterar sina stressymptom med en tredje part. 

 

Vi kan förebygga stress genom att söka efter jämvikt mellan miljö och individ. När individen 

känner sig stressad kan hen på ett jämviktssökande sätt öka resurser eller dra ner på de krav 

som finns. Denna förändring kan ske på ett mer personligt plan men också på ett organisatoriskt 

plan. Personligt plan handlar om att individen själv ska bli medveten om sin stress. Precis som 

vi har beskrivit tidigare kommer stressymptomen succesivt visa sig i form av till exempel 

minskad aptit, trötthet, spänningar i muskler, nacke och rygg. När individen blivit medveten 

om sin stress gäller det för hen att själv förstå varifrån stressen har sin utgångspunkt. Det kan 

handla om att individen får prova sig fram för att hitta orsaken och se om stressen beror på en 

hemsituation eller arbetssituation. Behöver det ändras på organisatorisk nivå är det ledningen 

som behöver ge stöd, till exempel med rotation i arbetslaget. Genom kurser eller utbildningar 

kan individen själv utveckla sin kompetens och på så sätt uppleva ökad kontroll (Agervold 

2001, ss.93-97). 

 

Det finns fyra krav för att kunna förebygga stress. Det första kravet handlar om att arbetslaget 

ska vara överens om hur de ska gå tillväga för att hantera händelser som har inträffat eller kan 

inträffa. Det är viktigt för att det inte ska ske några missförstånd eller att någon ska bli olikt 

behandlad, jämfört med någon annan. Det andra kravet handlar om att alla inom arbetslaget ska 

kunna lita på varandras kompetenser och respektera varandra. Det tredje kravet handlar om att 

även om pedagogerna är egna individer ska de kunna lita på sina egna och varandras 

kompetenser. De ska veta att de ingår i en grupp och att de tillsammans ska hjälpa varandra. 

Det fjärde och sista kravet handlar om att individer ska få leva sitt liv och känna sig kompetenta 

i det, samtidigt som de ska känna att de är till nytta för andra (Yrkesinspektionen 2002, s.58). 

 

Den fysiska form som individen är i kan också spela stor roll i hur hen kan stå emot de 

vardagliga krav som uppkommer. Det kan vara svårt att psykiskt träna upp sin motståndskraft. 

Även om individen tänker att hen är förberedd, kan till exempel dödsfall eller andra personliga 

händelser lämna spår som i sin tur gör att individen blir mindre motståndskraftig. Det gäller 

därför att genom en tredje part kunna få hjälp om detta skulle inträffa (Agervold 2001, ss.96-

97). 

 

Kartläggning kan vara ett hjälpmedel vid en förändring i miljö. Denna kartläggning ska göras i 

syfte med att ta reda på hur det ligger till och vad det är som kan förändras. Med hjälp av 

kartläggning kan det synliggöras vad som är negativt och positivt. Utifrån den sammanställning 

som görs efter kartläggningen kan pedagoger göra förändringar för att stärka de redan goda 

sidorna, men även förbättra det som behövs (Agervold 2001, ss.99-101). 
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Stress hos pedagoger 

Clipa och Boghean samt Eriksson Bergström (2015, s.908; 2013, ss.1,12) beskriver i deras 

avhandling och studie hur pedagogers eventuellt upplevda stress i arbetet kan påverkas av flera 

faktorer. Stora barngrupper, högljudnivå, trånga lokaler och bristande säkerhet för barn och 

vuxna är ett faktum. När det räknas ut hur stor yta barn har att röra sig på räknas hela förskolan 

in. Det vill säga att både kök, förråd och personalrum räknas med, även om detta är ytor som 

barn inte har tillgång till. Andra faktorer kan vara att samspel och kommunikation mellan 

pedagoger samt mellan pedagoger och föräldrar inte fungerar. Även administrativa uppgifter 

kan leda till överbelastning.  

 

Holmström (2008, s.1) nämner i sin avhandling att personalbrist också är en faktor som kan 

bidra till ökad stress. Pedagoger behöver lösa situationer på förskolan som i vanliga fall skulle 

fungera om det var fullt bemannat. Vid för hög belastning på pedagoger finns det risk för att 

hälsan försämras och de kan lättare bli sjuka. Stress påverkar individer olika och ofta är det 

följderna av långvarig stress som är anledningen till att de anställda sjukskriver sig 

(Yrkesinspektionen 2002, ss.89-92).  

 

Eriksson Bergström (2013, ss. 54-93) beskriver i sin studie, sitt tillvägagångsätt där hon gjorde 

en fallstudie på fem olika förskolor. Forskaren kontaktade områdeschefer för att få kontakt med 

några olika förskolor. Vid godkännande av cheferna togs det kontakt med förskolorna. Valet av 

förskolor gjordes för att få en variation på hur det såg ut på förskolorna. Det lämnades ut 

samtyckes lappar till alla föräldrar för att få godkännande att observera och filma barnen på 

förskolorna. Information om att det bara var för studiens syfte lämnades också ut. 

Inspelningarna som gjordes på barnen gjordes under både hösten och våren. Inspelningarna 

spelades även in både ute och inne i relation till både miljö och material. Hon såg till att personal 

och barn var trygga med att bli filmade samt att hon inte filmade när föräldrar lämnade och 

hämtade. I resultatet står det bland annat att pedagogerna på förskolorna ständigt arbetar för att 

få miljön att bli så bra som möjligt för barnen. Några pedagoger svarar till exempel i intervjuer 

att de har regler angående var och hur barnen får röra sig i de olika rummen på förskolan. De 

berättar också att även om det finns regler för hur barnen får göra måste det finnas utrymme för 

dem att utveckla sina lekar (till exempel: stolar får användas till att göra egna rum i rummen, 

användas som bussar med mera).  

Stress i verksamhet och barngrupp 

Arbetsmiljö handlar om både individ och miljö. Organisationen, dess sociala organisering och 

uppdelning av arbetsuppgifter beskrivs som miljö. Individen har sina personliga resurser (till 

exempel: hur individen ser och tänker utifrån hens behov) och ställs det för höga krav mellan 

resurser och miljö kan det bidra till stress, otillfredsställelse och sjukdomar. Om problemet 

fångas upp i tid kan stress förebyggas, men beroende på hur lång tid obalansen mellan miljö 

och resurs varar kan stressen bli värre (Agervold 2001, ss.32-42). 

 

Barn påverkas av många olika faktorer i samhället. Yttre mänskliga faktorer som kan påverka 

barn är till exempel föräldrarna, morföräldrar, andra barn och lärare. Barn tillbringar största 

delen av sin tid på förskolan och i hemmet. Det är därför viktigt att ha en god kontakt mellan 

förskolepersonal och vårdnadshavare. Om denna kontakt inte fungerar kan detta leda till att 

barn känner av stress som eventuellt uppkommer i en sådan situation. Andra händelser som 

skilsmässor, flytt på grund av arbete och vilken socialgrupp familjerna tillhör kan påverka barn 

och hur de kan uppleva stress. Det är viktigt att pedagoger ser alla barn som egna individer, då 

det inte är något barn som reagerar likadant (Wikare, Berge och Watsi 2002, ss.200-202). 
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I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.2016, ss.6,16) står det att ”Förskolan ska främja lärande, 

vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och 

lärande”. Förskolechefen har ansvar för att ”arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god 

miljö för utveckling, lek och lärande…”. 

 

Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström och Lindberg (2012, ss.166-167) beskriver i sin studie 

att hög ljudnivå är en annan stressfaktor som kan ha en stor inverkan på hur förskoleverksamhet 

fungerar. Det försvinner mycket fokus på lärande när pedagoger och barn behöver fokusera på 

olika uppgifter men störs av höga ljudnivåer. Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström och 

Lindberg (2012, ss.167-170) förklarar att de skickade ut ett brev till förskolechefer på olika 

förskolor för att de skulle se hur många förskolor som var villiga att delta i deras undersökning. 

De redogör även att förskolornas personal fick krav på sig för att kunna delta i undersökningen, 

personalen skulle vara långtidsanställda och arbeta minst 30 timmar per vecka och personalen 

skulle arbeta i en barngrupp. 101 anställda visade sig nå de krav som fanns och de var villiga 

att delta i undersökningen, 87st var kvinnor och hade medelårsåldern 41,5, de resterande som 

deltog var 14st män som hade medelårsåldern 38,7. Personalen som deltog i undersökningen 

fick anteckna varje dag i en vecka, måndag till fredag i en dagbok där de fick beskriva hur deras 

dag såg ut, vad som hände, vilken tid de gick upp och vilken tid de gick och la sig. På förskolan 

dokumenterades det dagligen hur många barn som befann sig på förskolan och vilken ålder de 

hade. Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström och Lindberg (2012, ss.167-170) fick därefter 

analysera den insamlade datan för att ta reda på vilka tillfällen där ljudnivån var för högt och 

sedan när det var lagom ljudnivå. Resultatet visade att kvinnor vaknade tidigare än vad de 

behövde, samt att de vaknade tidigare än män. Resultatet visade även att ljudnivån var hög på 

varje avdelning, speciellt vid lekaktiviteter. Det visade sig att ljudnivån ökade när tiden var 

emellan måltiderna 9:00–10:00 och sedan igen 14:00-15:00, den tid där ljudnivån minskade var 

när barnen hade vilostund vilket var mellan 12:00-13:00.   

 

Stress hos pedagoger kan lätt sprida sig i arbetslaget. Individen kan bli lättirriterad, reagera på 

små saker vilket kan leda till att kollegor tar illa upp och själva blir stressade. Den pedagogiska 

verksamheten kan påverkas, till exempel när reflektions- och planeringstid tas bort. Till följd 

av att pedagoger inte får planeringstid som behövs för att kunna utveckla verksamheten, tappar 

många arbetsglädjen. Barn kan bli lidande av att pedagoger inte har viljan att lära ut och 

inspirera. När fokus tappas blir riskerna fler och verksamheten påverkas negativt. Arbetsglädjen 

måste finnas hos pedagoger för att en verksamhet ska få ett positivt innehåll. När stressen tar 

över minskar arbetsglädjen och verksamhet samt barn blir lidande (Olofsson 2015, ss.22-23). 

Teorier 

Vi har valt att använda oss av teorierna krav- och kontroll-modellen och spegelneuron. Krav- 

och kontroll-modellen valde vi då den är relevant till vår studie. Den beskriver tydligt hur stress 

kan fungera, hur individen kan arbeta för att förebygga stress samt hur de runt omkring kan 

arbeta för att minska stressen. Spegelneuron är en teori som ingår i den biologiska psykologin 

och beskriver hur människan reagerar i olika situationer på olika sätt. Vi kan koppla teorin till 

vår studie då en individs handling och beteende kan reflekteras till andra individer.  

Krav- och kontroll-modellen 

Karaseks och Theorells teori, krav- och kontroll-modellen, används för att förklara stress och 

på så sätt kunna förebygga den (Holmström 2008, ss.6-7,12). 

 

Krav- och kontroll-modellen handlar om att genom observationer, intervjuer eller rapporter kan 

arbetsgivaren märka om de anställda är yrkesstressade. Det vanligaste är att de anställda skickar 
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in en rapport om hur de mår och vad som måste åtgärdas. Det finns två hypoteser inom krav- 

och kontroll-modellen, dessa är ”strain hypothesis and the learning hypothesis” (stress 

hypotesen och lärande hypotesen). Med hjälp av modellen strävas det efter minskad stress och 

ökat lärande på arbetsplatsen. Den första hypotesen i modellen är stress, denna betyder att 

psykisk- och fysisk sjukdom tillsammans är en blandning av höga krav och låg kontroll. Den 

andra hypotesen är lärande. Till skillnad från stress handlar lärande om att individen tar emot 

höga krav med kontroll som leder till ökad inlärning, motivation och kompetensutveckling 

(Holmström 2008, ss.6-7,12). 

 

Krav står för de belastningar som individen får på arbetsplatsen. Stressen kan öka om det till 

exempel är ”högtidstryck, hög arbetstakt eller mentalt krävande arbete”. Krav är även ett 

positivt begrepp, där det kan innebära att individen får krav på sig som på ett sätt ökar 

prestationen i utförandet av uppgifter (Yrkesinspektionen 2002, ss.66-67; Olofsson 2015, s.22; 

Holmström 2008, s. 12). 

 

Kontroll står för att individen har kontroll över situationen. Hen kan välja själv var, när och hur 

hen vill göra uppgiften som hen har fått krav på sig att utföra. Det är viktigt att det finns tydlig 

information om vad som krävs av individen. Kontroll står för hur arbetslaget eller pedagogen 

som individ klarar av att kontrollera en aktivitet eller arbetsuppgift (Yrkesinspektionen 2002, 

ss.66-67; Olofsson 2015, ss.22; Holmström 2008, s. 12). 

Spegelneuron 

Det finns två delar av hjärnbarken som bidrar till olika handlingar och känsel, den motoriska 

hjärnbarken och den sensoriska hjärnbarken. Den motoriska hjärnbarken planerar och 

genomför motorik, denna del bidrar inte till hur individen känner. Den sensoriska hjärnbarken 

bidrar till att individen kan känna de olika känslorna (Bauer 2007, ss.36-42). Bauer (2007, 

ss.18-20) förklarar att det finns olika neuroner, handlingsneuron och rörelseneuron. 

Rörelseneuroner är de signaler som skickas ut till musklerna som därefter gör handlingen. 

Handlingsneuronerna tänker och planerar hur de vill gå tillväga medan rörelseneuronerna 

väntar på att få en signal om att nu kan vi utföra handlingen konkret. 

 

Bauer (2007, ss.21-22, 24) förklarar att det finns neuron i hjärnan som aktiveras när en individ 

gör en handling, spegelneuron. Dessa handlingar behöver inte alltid ske hos individen för att 

neuronerna ska reagera, utan det kan räcka med att någon annan utför handlingen. Dessa 

neuroner som aktiveras av att någonting sker kallas spegelneuron. Neuronerna reagerar oavsett 

om det är individen själv som gör en handling eller om det är annan som gör den. Även om 

spegelneuronerna reagerar är det individens eget val om hen vill utföra samma handling som 

gjordes, men ibland kan individen göra en liknande handling utan att tänka på att det blir samma 

rörelse. 

 

Det är spegelneuron som ger individen information kring de olika känslor som finns. Människan 

kan känna empati, glädje, ilska och många andra känslor. Neuronerna reagerar på en handling 

som individen själv gör eller som individen ser någon annan göra. Spegelneuron kan alltså bidra 

till att individen gör en handling, kan röra på sin kropp och kan känna olika känslor oavsett om 

det är känslor som hen känner själv eller om känslorna speglats av från en annan person (Bauer 

2007, ss.36-42). 

METOD 
I detta avsnitt kommer det att beskrivas varför vi valt att använda oss av en enkätundersökning, 

vilka metoder vi utfört och hur vi analyserat den insamlade datan. 
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Kvantitativ och kvalitativ metod 

Vi valde att göra både en kvantitativ och kvalitativ metod. Genom att erbjuda både slutna och 

öppna frågor, ville vi erbjuda deltagarna möjlighet till att svara mer utförligt. Varför vi valde 

att använda oss av både slutna och öppna frågor var att förhoppningsvis kunna få en mer 

verklighetstrogen syn på om stress förekommer i förskolan.  

Kvantitativ metod 

Trost (2012, ss.18-25) beskriver att kvantitativ metod innebär siffror och ord som till exempel 

längre och fler. Den kvantitativa studien handlar om att undersökaren kan jämföra deltagarnas 

svar med varandra för att kunna se enligt procent hur många som har svarat liknande. 

Undersökaren gör statistiska beräkningar i den kvantitativa metoden till skillnad från hur hen 

gör i den kvalitativa metoden. 

 

Det finns två steg som undersökaren kan gå efter under en kvantitativ analys. Första steget 

handlar om att undersökaren kategoriserar och namnger det insamlade data. Därefter ska 

undersökaren kvantifiera analysen genom att sätta en siffra för varje kategori för att det ska bli 

en kvantitativ metod (Bryman 2011, s.242). 

Kvalitativ metod 

Trost (2012, ss.18-25) beskriver att kvalitativ analys handlar om att undersökaren inte kan 

jämföra deltagarnas svar lika enkelt som i den kvantitativa metoden. I den kvalitativa studien 

kategoriserar undersökaren respondenternas svar. Genom att använda den kvalitativa analysen 

kan undersökaren få en större förståelse över hur deltagarna tänker, tycker och resonerar kring 

det valda ämnet. 

 

Bryman (2011, ss.345-347) förklarar att det finns sex steg som är viktiga att följa. Det första 

steget är generella frågeställningar som undersökaren ska följa under hela arbetet. Steg två och 

tre handlar om att först planera in vilka verksamheter som ska användas under undersökningen. 

Sedan ska undersökaren samla in data på ett sätt som passar undersökningen. Steg fyra handlar 

om att undersökaren ska börja analysera den data som samlats in och sedan gå vidare till att 

koppla ihop analysen till första steget, nämligen frågeställningarna vilket blir steg fem. Sista 

steget handlar om att samla ihop all forskning som har gjorts tidigare. 

Enkätundersökningar 

Hjalmarsson (2014, ss.157-159) förklarar att vid enkätstudier bör undersökaren tänka på vad 

som ska undersökas, vad syftet är och vilket ämne som ska undersökas. Det är även viktigt att 

veta vem det är som ska delta i undersökningen, till exempel förskollärare, barnskötare eller 

anställda med annan tjänstgöringsform. När undersökaren beslutat detta går hen vidare med 

utformningen av enkäten, vilka typer av frågor som ska ställas, hur många och i vilken ordning 

de ska komma. I formuläret kan både slutna och öppna frågor användas, men det är viktigt att 

de hör ihop med syftet i undersökningen. Genom att använda sig av öppna frågor kan deltagarna 

uttrycka sig med sina egna ord och på ett tydligare sätt beskriva vad de tycker och tänker. Det 

negativa med öppna frågor kan vara att undersökaren får det svårare att hitta gemensamma 

mönster i svaren som samlats in. Slutna frågor erbjuder olika alternativ; till exempel kryssrutor 

som deltagarna får kryssa i vad som stämmer bäst överens med deras åsikt. Slutna frågor är 

lämpligt för att göra det lättare för undersökaren att kategorisera och jämföra svaren. En negativ 

konsekvens av slutna frågor kan vara att det är fler svar som stämmer överens med åsikten för 

de deltagare som svarar. Det kan också vara att inget av alternativen passar, vilket gör det svårt 

för vissa deltagare att uttrycka vad de egentligen tycker. Trost (2012, ss.29,37) beskriver att det 
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är viktigt att undersökaren vet vilken grupp och hur många som ska delta i undersökningen. 

Undersökaren behöver även vara medveten om att bortfall kan ske. 

 

Det finns olika sätt att ta kontakt med deltagarna när undersökaren ska lämna ut enkäter. 

Enkäterna kan till exempel skickas ut via post där ett svarsbrev följer med som sedan skickas 

tillbaka till undersökaren. När undersökaren inte har någon personlig kontakt är kan det lättare 

bli bortfall, speciellt om deltagaren får betala frakt själv för att skicka tillbaka svaren. Ett annat 

alternativ är att skicka ut digitala enkäter via mejl till alla tänkta deltagare. Det svåra kan vara 

att få tag i allas mejladresser. Det tredje alternativet är att besöka deltagarna i verksamheten och 

ge dem enkäten på plats. Vid besök kan det underlätta för deltagaren då de kan ställa frågor till 

undersökaren direkt vid oklarheter (Hjalmarsson 2014, ss.162-163). 

 

Enkäten ska vara utformad på ett korrekt sätt. Den ska inte vara för kompakt och den ska se lätt 

ut men ändå vara professionellt gjord. Det är viktigt att undersökaren skickar med ett 

missivbrev. Syftet med missivbrevet är att få de tänkta deltagarna intresserade av att vilja delta 

i undersökningen, att deltagarna får en förklaring på varför det är viktigt att de deltar och vad 

det skulle betyda för undersökningen. Kontaktinformation till de som utför studien ska också 

finnas med i missivbrevet, för att erbjuda deltagarna en hjälp vid oklarheter. Det är även viktigt 

att undersökaren tänker på att frågorna inte ska utsätta eller kränka deltagarna (Löfdahl 2014, 

s.37; Hjalmarsson 2014, ss.163-165). Trost (2012, ss.110-114) förklarar att det kan vara positivt 

att ha missivbrevet som framsida på enkäten. Detta görs för att missivbrevet inte ska försvinna 

och att alla som vill delta ska få tillgång till informationen. Missivbrevets upplägg ska även 

vara genomtänkt, undersökaren kan börja med information om ämnet och därefter beskriva vad 

informationen kommer att användas till. Eventuellt kan det stå i missivbrevet hur många som 

ingår i enkäten. Det är viktigt att anonymiteten beskrivs tydligt i missivbrevet, en fördel för att 

deltagarna ska vara anonyma är att lägga med ett svarskuvert där den besvarade enkäten läggs 

i. 

Genomförande 

Vi har valt att använda oss av enkät då vårt ämne kan vara personligt och jobbigt att diskutera 

kring. Genom att göra en enkät kan de som vill delta vara helt anonyma och på så sätt kan vi 

ändå få ta del av personens tankar och funderingar kring stress. Enkäten består av 10 frågor 

blandat mellan slutna och öppna frågor (se bilaga 2). För att göra enkäten helt anonym har vi 

valt att inte ta med kön eller ålder utan enbart fokuserat på frågor utifrån vilken yrkesroll de 

har, om pedagogerna känner sig stressade och hur de upplever att den eventuellt upplevda 

stressen påverkar verksamhet och barngruppen.    

 

I vår undersökning har vi valt att lämna ut enkäter till sju olika förskolor i södra Sverige. Vi 

började med att ringa eller mejla de tänkta förskolornas chefer. Vi beskrev vilka vi var, vad vårt 

arbete skulle handla om och varför vi skulle uppskatta om vi fick komma till deras förskola. Vi 

förklarade även att vi skulle göra en enkätundersökning och vad den handlade om. 

 

Av de förskolor vi valde att kontakta, tackade tre förskolechefer ja till att medverka om 

personalen på förskolorna godkände det (förskolecheferna har hand om två förskolor var), en 

förskolechef tackade nej till medverkande. Vi hade från början planerat att närvara på alla 

förskolor, men efter förskolornas önskemål valde vi att använda oss av fler insamlingsstrategier. 

Vi använde oss i stället av tre olika insamlingsstrategier när vi delade ut enkäterna. 

 

Den första insamlingsstrategin vi använde oss av var att vi mejlade vårt missivbrev och 

enkätfrågorna till en förskolechef som därefter mejlade dem vidare till personalen på hens 
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förskolor. Vi bestämde tillsammans med förskolechefen att vi skulle komma och hämta 

enkäterna på förskolan några dagar senare. 

 

Den andra insamlingsstrategin vi använde oss av var att komma ut till förskolorna personligen 

för att lämna enkäterna till alla på avdelningarna. Pedagogerna fick i sin tur välja om de ville 

medverka. Den som ville delta i undersökningen fick lägga sin besvarade enkät i svarskuvertet 

vi lämnade med enkäten, som därefter lades i ett stort kuvert, detta för att bibehålla 

anonymiteten. På de förskolor vi kom ut till valde vi att närvara under några timmar för att 

erbjuda personlig kontakt vid eventuella frågor. Vi var tydliga med att förklara att 

enkätundersökningen skulle vara helt anonym och att de besvarade enkäterna skulle läggas i ett 

kuvert som sedan klistrades igen. 

 

Vi hade även en tredje insamlingsstrategi, där vi valde att lämna ut enkäterna till förskolorna 

under två dagar för att sedan hämta de på morgonen den tredje dagen. Vi var tydliga med att 

den besvarade enkäten skull läggas ner i svarskuvertet som i sin tur skulle läggas i ett större 

kuvert som vi lade i personalrummet. 

Deltagarna 

Av de 98 enkäter vi delade ut, fick vi tillbaka cirka 54 % (53 enkäter) och cirka 46 % (45 

enkäter) blev inte påskrivna. De bortfall vi fick kan bero på att pedagogerna inte var närvarande 

de dagar vi hade enkäterna på förskolan, eller att de inte ville delta i undersökningen. 

Respondenterna som deltagit 

I följande diagram beskriver vi respondenternas yrkesroll (figur 1). 

 
Figur 1. Figur 1 visar vilken yrkesroll respondenterna som medverkat i enkätundersökningen 

har. Cirka 59 % (31) är förskollärare, cirka 28 % (15) är barnskötare och cirka 13 % (7) är hade 

annan yrkesroll. 

 

Vi har valt att kategorisera åren respondenterna arbetat inom förskolan. Diagrammet (figur 2) 

visar att det är cirka 23 % (12) som arbetat i 0-5 år, cirka 15 % (8) som arbetat i 8 år. Cirka 17 

% (9) som arbetat i 11-15 år, cirka 9 % (5) har arbetat i 16-20 år. Cirka 11 % (6) som arbetat i 
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Förskollärare Barnskötare Annat
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21-25 år, cirka 6 % (3) som arbetat i 26-30 år. Cirka 4 % (2) som arbetat i 31-35 år. Cirka 13 

% (7) som arbetat i 36-40 år och cirka 2 % (1) som arbetat i över 40 år (figur 2). 

 

 
Figur 2. Figur 2 visar att majoriteten av respondenterna har arbetat i 0-5år. 0-20 år är det 34 

stycken sammanlagt som arbetat. Det är 19 stycken som har arbetat 21- över 40 år. 

Etiska övervägande 

Fyra etiska aspekter som undersökaren ska följa är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Löfdahl, 2014, ss.36-38). 

 

Informationskravet betyder att undersökaren måste meddela deltagarna som ska medverka, vad 

undersökningen går ut på, vad syftet är och varför det skulle uppskattas att de deltog. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna får lämna sitt godkännande om de vill delta i 

undersökningen. Nyttjandekravet handlar om att data som samlats in enbart kommer användas 

i utbildningssyfte och när arbetet är klart kommer all data att tas bort. Den kommer inte att 

användas vidare utanför undersökningen. Konfidentialitetskravet handlar om att de som deltar 

i undersökningen kommer vara helt anonyma. Ingen information om deltagarna kommer att 

lämnas ut, eventuell personlig information ska transkriberas. Det ska inte gå att känna igen de 

som deltagit i undersökningen (Löfdahl, 2014, ss. 36-38). 

 

I vår studie har vi använt oss av de etiska aspekterna genom att vara tydliga med deltagarna hur 

vår enkätprocess kommer att gå tillväga. Vi var noga med att deltagarna fick ta del av vårt 

missivbrev (se bilaga 1), där de fick information om vad vår studie handlade om och varför vi 

skulle uppskatta att de deltog. Vi var även tydliga med att enkäten var helt frivillig och helt 

anonym samt att den enbart skulle användas i utbildningssyfte.  

Analys 

När vi samlat in data från förskolorna började vi med att läsa igenom respondenternas svar. Vi 

valde att gå igenom enkäterna var för sig för att få en överblick över vad respondenterna svarat. 

Därefter började vi analysera enkäterna fråga för fråga. Vi valde att skapa ett dokument för att 

anteckna svaren från respondenterna, med syfte att få en tydlig syn på om respondenterna 
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upplever stress och hur den upplevda stressen i så fall påverkar verksamhet och barn. När vi 

analyserat varje enkät valde vi att kategorisera svaren enligt våra valda metoder, kvalitativ och 

kvantitativ metod. Vi började med att koppla ihop respondenternas kvantitativa svar i en tabell 

där vi fortfarande tog fråga för fråga och gjorde en ny tabell för varje fråga. 

 

När vi analyserade frågorna med den kvalitativa metoden valde vi att skriva ner svaren i 

dokumentet för att sedan kunna kategorisera och koda dessa. I den kvalitativa analysen försökte 

vi få en tydligare syn på vad pedagogerna tycker och tänker. När vi analyserat alla enkäter läste 

vi igenom vårt dokument för att sedan kategorisera svaren. Vi vill genom vår analys jämföra 

och se hur många pedagoger som eventuellt upplever stress och vad orsaken till deras eventuellt 

upplevda stress är. Samt få en inblick i vad respondenterna har för tankar om hur verksamhet 

och barn påverkas av stress. 

RESULTAT 
I resultatkapitlet kommer vi presentera vad enkäterna visade utifrån vår analys. Vårt syfte var 

att undersöka om pedagoger känner av stress och vad det i så fall är som bidrar till denna stress. 

I relation till detta ville vi också undersöka om pedagoger anser att deras egen stress påverkar 

verksamhet och barngrupp. Vi kommer att använda dessa rubriker: Pedagogers upplevelser av 

stress, stress i verksamheten, stress i barngrupp, arbetsuppgifter som påverkar pedagogen i stor 

utsträckning och respondenternas tankar om stress. Vi kommer presentera det vi kommit fram 

till med diagram och komplettera dessa med kvalitativ data. 

Pedagogers upplevelser av stress 

Resultatet av analysarbetet visade att cirka 30 % (16) av de 53 enkäter vi fick in svarade att de 

kände sig stressade (figur 3). Majoriteten, cirka 64 % (34) svarade att de ibland upplever stress 

och 6 % (3) svarade att de inte upplevde sig stressade. 

 

I den kvalitativa analysen noterade vi att stress är vanligt inom förskolan. Några av 

respondenterna beskriver tidsbrist och personalbrist som mest bidragande faktorer till stress. En 

respondent uttrycker: ”Att vi är för få pedagoger i för stora barngrupper. När man inte får in 

vikarier när personal är sjuka eller lediga” och ”måste skynda på allt”. Andra faktorer som de 

flesta respondenter känner sig stressade av är stora barngrupper, administrativa uppgifter, 

pedagogisk planeringstid och uppgifter som inte har med deras yrkesroll att göra. En respondent 

uttrycker: ”Barnen får inte samma uppmärksamhet som de ska få, man har inte samma tålamod” 

och ”Att man ska göra så mycket mer än att bara vara i barngrupp, tiden ska läggas på annat än 

barnen”. En respondent som inte upplevde stress förklarade att för att inte bli stressade har de 

en öppen kommunikation och de stöttar varandra. 
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Figur 3. Figur 3 visar att det är cirka 30 % (16) som känner sig stressade. Det är cirka 64 % (34) 

som ibland upplever stress i arbetet och cirka 6 % (3) som inte känner sig stressade. 

 

Stress i verksamheten 

Mer än hälften av respondenterna (de som svarat ja och de som svarat ja och nej), cirka 62 % 

(33) av 53, svarade att deras upplevda stress påverkar verksamheten. I den kvalitativa analysen 

förklarade flera av respondenterna att deras tålamod minskar och att de inte har tid med det 

pedagogiska arbetet, vilket bidrar till att verksamheten påverkas. En respondent uttrycker: ”Lätt 

irriterad, trött, tappar glädjen till jobbet emellan åt”. Enkäterna visar att några av respondenterna 

känner sig psykiskt och fysiskt dåliga och detta leder till att de sjukanmäler sig från arbetet. De 

beskriver även att deras kommunikation mellan varandra minskar. En respondent uttrycker: 

”När vi är stressade fungerar vi sämre. Fattar beslut som ej är genomtänkta, missar viktig info. 

Missförstår samtal med kollegor. Tar på sig och känner sig misslyckad”. Respondenterna som 

svarat nej på om deras eventuellt upplevda stress påverkar verksamheten, har valt att inte 

beskriva hur de undviker att det påverkar verksamheten. Se figur 4. 
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Figur 4. Figur 4 visar att det är cirka 58 % (31) som upplever att deras stress påverkar 

verksamheten, cirka 38 % (20) som upplever att den inte påverkar verksamheten. Cirka 4 % (2) 

har svarat ja och nej på att deras stress påverkar verksamheten. 

Stress i barngrupp  

Respondenterna som deltog visar i enkäterna att de flesta, cirka 62 % (33) av 53 känner att deras 

eventuellt upplevda stress påverkar barnen (figur 5). Enkäten visar även att det är många, cirka 

38 % (20) som anser att deras stress inte påverkar barnen (figur 5). Den kvalitativa analysen 

visar att de som svarat att stress påverkar barnen har förklarat att barnen blir lidande, de blir 

osedda och majoriteten av respondenterna känner att de inte har tid att vara i barngruppen.  En 

respondent uttrycker: ”Barnen tittar på mig även om de inte kan prata, deras blickar följer mig 

ser frågande ut, fröken stanna stopp! Här är vi”. Några respondenter förklarar även att när de 

känner stress påverkas barnen genom att de inte får samma uppmärksamhet, vissa av 

respondenterna lyssnar inte på barnen och säger mycket nej eller att de får vänta. Stress hos de 

flesta respondenterna reflekteras på barngruppen genom att barnen går upp i varv och att deras 

röster inte blir hörda; ”Barn gör som vi gör inte som vi säger”. 
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Figur 5. Figur 5 visar att det är cirka 60 % (32) som tycker att deras upplevda stress påverkar 

barnen. Cirka 38 % (20) som känner att deras stress inte påverkar barnen och cirka 2 % (1) som 

har svarat ja och nej på att hens stress påverkar barnen. 

Arbetsuppgifter som påverkar pedagogen i stor utsträckning 

Respondenterna kunde välja om det var en eller flera uppgifter som påverkade de mer och de 

flesta valde att kryssa i flera alternativ. Uppgifterna som påverkat de flesta respondenter mer är 

stora barngrupper därefter kommer dålig kommunikation, arbetsuppgifter som inte har med 

yrket att göra, administrativa uppgifter och sedan för många ansvarsområden. Se figur 6. 

 

 
Figur 6. Figur 6 visar hur respondenterna har svarat på om någon arbetsuppgift påverkar dem 

mer. 31 stycken har valt stora barngrupper, 31 stycken har valt dålig kommunikation, 18 
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stycken har valt för många ansvarsområden, 28 stycken har valt arbetsuppgifter som inte har 

med yrket att göra och 26 stycken har valt administrativa uppgifter. 

Respondenternas tankar om stress 

Enkäten erbjöd respondenterna att dela med sig av sina egna tankar om stress. Några 

respondenter beskrev fler faktorer som bidrar till att de känner sig stressade, till exempel att 

respondenterna känner en skyldighet att komma till arbetet även om de är sjuka eller behöver 

vara hemma av annan orsak. De nämner att besparingarna som görs ökar stressen samt att de 

känner av krav från vårdnadshavarna och sina kollegor. Andra respondenter beskriver även att 

de känner sig stressade av att det tillkommer arbetsuppgifter men de tas inte bort några av de 

gamla. Andra faktorer som kan bidra till stress är ”Att vi får vara: vaktmästare, köksansvarig, 

ringa in efter vikarier och göra pappersarbete”. 

 

Några respondenter har även gett följande förslag på vad som kan ändras för att deras stress ska 

minska. Det kan vara till exempel att det borde vara 3 heltider på en småbarnsavdelning, mer 

personal bör anställas, mindre barngrupper och färre administrativa uppgifter samt att de önskar 

få mer tid till att planera och reflektera. 

Sammanfattning 

Utifrån våra frågeställningar har vi valt att ta upp de viktigaste resultaten. 

 Upplever pedagoger stress? 

- Resultatet visar att majoriteten, cirka 64 % (34) av 53, respondenterna känner att de 

ibland upplever stress. Nästan en tredjedel, cirka 30 % (16) svarade att de känner 

sig stressade. 

 Hur upplever pedagoger i så fall stress? 

- Majoriteten av respondenterna upplever stress genom att deras hälsa försämras och 

att de bland annat glömmer eller missar viktig information. 

 Vad är det som gör att pedagogerna känner sig stressade? 

- De flesta respondenterna beskriver att faktorer som bland annat bidrar mest till deras 

stress är tidsbrist och personalbrist. 

 Hur tänker pedagogerna i relation till hur deras egen stress påverkar barnen och 

verksamheten? 

- Några respondenter som känner att deras stress påverkar barnen förklarar att barnen 

blir lidande genom att de inte blir hörda, inte blir sedda eller att den pedagogiska 

verksamheten inte blir som det var tänkt. 

DISKUSSION 
Stress har i vår studie visat sig vara vanligt förekommande på förskolor. Vårt syfte som var om 

pedagoger känner av stress och vad det i så fall är som bidrar till denna stress har blivit besvarat 

och redovisats i resultatet, till exempel: den kan upplevas olika beroende på hur individen är 

som person. Några respondenter uttryckte sig ”jag känner ingen stress”, ”känner jag stress syns 

det inte utåt” och ”Lätt irriterad, trött, tappar glädjen till jobbet emellan åt”. 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuterar vi vilka metoder som fungerade bäst av de vi använde och om 

vi kunde gjort något annorlunda. 
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Kvantitativ och kvalitativ metod 

Genom att använda oss av både en kvantitativ och kvalitativ metod har vi fått möjligheten att 

se hur respondenterna tycker och tänker. De kvantitativa frågorna som var slutna frågor har 

varit lättare att analysera men med de kvalitativa öppna frågorna har vi fått mer konkret data 

som underlag. Både de öppna och slutna frågorna har fungerat positivt, respondenterna svarade 

utförligt på i stort sätt alla frågor, och vi fick inte någon oavslutad enkät inlämnad.    

Enkät 

Med hjälp av enkätfrågor har vi fått svar på om och hur pedagoger upplever stress i förskolan, 

i relation till våra frågeställningar. Istället för att ta upp personalens tid från barngruppen valde 

vi att använda enkäter för att ge dem valmöjlighet att svara när de kunde. Även när vi närvarade 

på förskolan fick deltagarna svara när de hade tid. Om vi istället hade valt intervjufrågor hade 

vi fått bestämma en tid som skulle passa alla medverkande, vilket vi tror hade kunnat ge oss 

mindre resultat att analysera. 

Någon skillnad på insamlingsstrategierna? 

Insamlingsstrategierna vi använde för att dela ut och samla in enkäterna passade till vår studie. 

Som vi beskrivit under metod hade vi först tanken att närvara på alla förskolor. Det blev istället 

en mindre förändring från den strategi vi först tänkte, detta efter att vi diskuterat med 

förskolecheferna. Genom att använda tre insamlingsstrategier fick vi möjlighet att kunna 

jämföra dessa och se hur många enkäter vi fick in med varje strategi. Vi kunde därför räkna och 

jämföra vilken insamlingsstrategi som fungerade bäst. 

 

Våra insamlingsstrategier var: 

1. Mejla till förskolechef som sedan mejlade vidare enkäterna till personalen. 

2. Komma till förskolorna för att närvara under dagen, för att sedan ta med dem besvarade 

enkäterna samma dag. 

3. Lämna enkäterna under två dygn. 

 

Med den första insamlingsstrategin vi fick tillbaka minst enkäter, cirka 23 % (12). Detta tror vi 

kan bero på att pedagogerna var tvungna att skriva ut enkäten själva för att sedan ta med den 

till förskolechefen och lämna sin besvarade enkät i ett kuvert som förskolechefen förberett. 

 

Den andra och tredje insamlingsstrategin fungerade likvärdigt, då vi fick in mer än hälften av 

de enkäter vi lämnade ut. Med den andra insamlingsstrategin fick vi in 51 % (23 av 45) och 

med den tredje insamlingsstrategin fick vi in 67 % (18 av 27). Vi tror att detta kan bero på att 

vi hade en personlig kontakt med pedagogerna innan enkäten gavs ut. Till skillnad från den 

första insamlingsstrategin där förskolechefen hade kontakten med deltagarna tills vi hämtade 

de besvarade enkäterna. 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt har vi valt att diskutera resultatrubrikerna under två rubriker. Pedagogers 

upplevelser av stress (här valde vi att ta med om de upplever sig stressad på arbetet) och 

arbetsuppgifter som pedagogen i stor utsträckning diskuterar vi under rubriken ”stress och vad 

som påverkar individen mer”. Stress i verksamheten (om den upplevda stressen påverkar 

verksamheten) och stress i barngrupp diskuterar vi under rubriken ”stressens påverkan på 

barngrupp och verksamhet”. 



 

17 

 

Stress och vad som påverkar individen mer 

Utifrån analysarbetet kan vi läsa av i resultatet att de flesta respondenterna upplever sig 

stressade någon gång. Detta kan bero på att kommunikationen inte fungerar i arbetslagen eller 

att de administrativa uppgifterna blir för många. De respondenter som svarade att de inte 

upplevde stress gav svar i form av, att de försöker undvika stress genom att kommunicera och 

stötta varandra.  

 

Som vi tidigare nämnt i bakgrunden, förklarar Clipa och Boghean (2015, s.908) och Eriksson 

Bergström (2013, ss.1,12) i sin avhandling och studie att pedagoger kan påverkas negativt av 

stora barngrupper, högljudnivå, dålig kommunikation och mycket administrativa uppgifter som 

gör att de kan uppleva stress. I figur 3 kan det läsas vad respondenterna svarade i våra enkäter. 

Svaren visade att majoriteten kände sig stressade någon gång. Vi kan se en likhet i vad litteratur 

säger och vad respondenterna som svarat på enkäterna i vår studie. Några svar vi fick var precis 

det som litteraturen visar, stora barngrupper och administrativa uppgifter påverkar pedagogerna 

negativt. Svaren visar även att några av respondenterna känner sig stressade över den tidspress 

som de upplever och personalbristen som visas finnas på alla förskolor som svarade på 

enkäterna. 

 

Vi refererade även till Olofsson (2015, ss.22-23) i bakgrundskapitlet där vi skrivit stress hos 

pedagoger kan lätt sprida sig i arbetslaget. Individen kan bli lätt irriterad, reagera på små saker 

vilket kan leda till att kollegor tar illa upp och själva blir stressade. En del av respondenterna i 

vår studie beskrev, när de blir stressade minskar kommunikationen, missförstånd uppstår och 

den stress som uppstår kan göra att viktig information missas och dåliga beslut tas. 

 

Respondenterna fick även svara på en flervalsfråga angående vilka arbetsuppgifter som kan 

påverka individen mer. Det var många av respondenterna som kryssade i flera svar. Den faktor 

som flest respondenter ansåg ha störst påverkan på hur stress kan uppkomma var att det är stora 

barngrupper i verksamheten. Tre alternativ fick ungefär lika många svar; dålig kommunikation, 

många administrativa uppgifter och uppgifter som inte har med yrket att göra. Vi kan se likheter 

mellan respondenternas svar och till exempel utifrån Clipa och Boghean (2015, s.908) och 

Eriksson Bergström (2013, ss.1,12). 

Stressens påverkan på barngrupp och verksamhet 

Vi beskrev i bakgrunden att barn blir lidande av att pedagoger tappar arbetsglädjen, orkar inte 

lära ut och inspirera och då påverkas också den pedagogiska verksamheten. Planeringstid tas 

bort och även reflektionstiden som pedagoger har för att kunna utveckla verksamheten 

(Olofsson 2015, ss.909). Barn påverkas även av vilka kontakter som görs i förskolan, 

anknytningar mellan barn-pedagog, förälder-pedagog och alla andra kontakter. Kontakter som 

bildas när barn går på förskolan är viktiga för att barn ska få goda förutsättningar för att kunna 

bilda egna kontakter i framtiden (Wikare, Berge och Watsi 2002, ss.200-202). 

 

I vår studie visar några av respondenterna genom sina svar på enkäterna att barn blir påverkade 

av att de inte får den uppmärksamhet de bör få. Barn går upp i varv när pedagoger själva inte 

har en inre ro, det vill säga att pedagogers stress reflekteras på barn. Verksamheten påverkas 

enligt några av respondenterna då det inte finns tillräckligt med tid för det pedagogiska arbetet 

och tålamod minskar hos pedagogerna. Några respondenter nämner även att den psykiska och 

fysiska hälsan försämras och det gör att pedagoger sjukskriver sig, som i sin tur leder till 

personalbrist. 

 



 

18 

 

Det var även några som svarade att deras upplevda stress inte påverkar barn och de svarade 

även att verksamheten inte påverkas. De som svarade att stressen inte påverkar någon annan 

svarade antingen att de inte var stressade och inte upplever att någon annans stress påverkar 

andra än individen själv. 

 

I litteraturen beskrivs det att en individs stress påverkar andra och med det tänker vi att stressen 

även kan reflekteras över till barn på förskolan. 

Teorierna 

Som vi beskrivit tidigare förklarar några av respondenterna att de får mer och mer krav på sig, 

ökade arbetsuppgifter men de arbetsuppgifter som redan finns tas inte bort. Krav och kontroll 

metoden har två hypoteser. Stress hypotesen handlar om höga krav med låg kontroll och lärande 

hypotesen handlar om att individen tar emot höga krav med kontroll som leder till lärande 

(Holmström 2008, ss.6-7,12). Några respondenter beskrev att när de får för höga krav kan de 

bli stressade och sjukanmäler sig, vilket bidrar till personalbrist och stressen blir påtaglig i 

verksamheten. 

 

Spegelneuron är neuron i hjärnan som aktiveras av en handling. Dessa handlingar kan individen 

själv välja att göra men det kan även vara en handling eller en känsla som någon i individens 

omgivning utför eller visar (Bauer 2007, ss.21-22, 24). Vi kan även till denna teori koppla vårt 

resultat. En respondent uttryckte sig: ”Barn gör som vi gör, inte vad vi säger”. Resultatet visar 

att den stress flera av respondenterna upplever påverkar alla delar i verksamheten, både kollegor 

och barn. Majoriteten av respondenterna beskriver att när de själva känner sig stressade, upplevs 

det att barngruppen går upp i varv och att deras röster inte blir hörda. 

Didaktiska konsekvenser 

Under studiens gång har vi fått nya perspektiv på hur stress eventuellt kan se ut på förskolorna, 

till exempel; hur barn påverkas av stressade pedagoger, vad vi kan göra för att minska vår stress 

och hur viktigt det är med öppen kommunikation i arbetslaget för att verksamheten ska fungera. 

 

Vårt syfte och frågeställningar har visat sig passa med vår studie. Stress är en faktor som vi har 

noterat påverkar många individer. Stress påverkar inte enbart individen utan det kan påverka 

alla barn och hela verksamheten. Vi kan utifrån resultatet i vår studie notera att det finns en 

likhet mellan respondenternas svar och de vi läst i litteraturen. Litteraturstudien vi använt oss 

av i texten, riktade in sig mer på hur pedagoger och verksamhet påverkas av stress och inte hur 

barn påverkas. Med hjälp av enkäter har vi fått en tydligare syn på hur pedagogers eventuellt 

upplevda stress kan påverka barn och verksamhet. Vi kan med respondenternas svar koppla hur 

barn och verksamhet påverkas av stress till litteraturen. Vår slutsats är att stress är vanligt 

förekommande i pedagogers och barns vardag på förskolor. 

 

Det vi vill ta med från vår studie är hur viktigt det är att arbeta förebyggande mot stress. Vi ser 

att det är viktigt att tänka positivt om olika arbetsuppgifter även om de kanske inte känns 

relevanta för stunden. Att arbeta med en öppen kommunikation i arbetslaget kan underlätta för 

individen och ge en mer öppen miljö. Detta kan också ge barn en lugnare miljö att vistas i. 

Lugna och strukturerade pedagoger = lugna och trygga barn. Att vara ärliga mot varandra i 

arbetslaget är en faktor som vi kommer ta med oss i arbetslivet. Känner man sig stressad är det 

bättre att tala om det för sina kollegor och förklara hur situationen ser ut hos sig själv. På detta 

sätt är det lättare att mellan kollegor dela upp arbetet så det passar alla, det vill säga att alla har 

olika behov som alla behöver se till.  
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Framtida studier 

I framtiden skulle det vara intressant att komplettera denna studie med intervjufrågor och 

observationer. Där vi skulle vilja fördjupa oss mer i hur det kan se ut i verkligheten och hur 

man kan arbeta förebyggande mot stress. Det skulle även vara intressant att jämföra 

intervjufrågor och observationer med svaren vi fått in i enkätundersökningen.   
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BILAGA 1 

 
Missivbrev 
Hej!  

Vi är två studenter från Förskollärarutbildningen på Borås högskola, Campus Varberg. Vi går 

sista terminen och ska nu skriva vårt examensarbete. Ämnet vi valt är Stress hos pedagoger 

och hur den påverkar pedagogen och den övriga verksamheten.  

 

Syftet med enkäten är att få veta om du som pedagog upplever eventuell stress i ditt arbete 

och hur den i så fall påverkar verksamheten och barnen. 

 

Enkäten kommer att vara helt anonym; det kommer inte frågas efter några namn. Den 

insamlade datan kommer enbart analyseras för studien. När arbetet är färdigt kommer de 

insamlade enkäterna förstöras.  

 

Besvarade enkäter läggs i medföljande kuvert och klistras sedan igen. Detta för att 

anonymiteten ska bibehållas.  

Vi skulle uppskatta om du skulle vilja delta i vår undersökning!  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Med vänlig hälsning  

Karolina Ståhl och Jonna Sepec 

 

Karolina Ståhl   Jonna Sepec 

Telefonnummer  Telefonnummer 

Mejl    Mejl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

BILAGA 2 
Enkät 

Hur pedagoger upplever stress på förskolan 
 
1. Vilken yrkesroll har du? 

2. Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

3. Upplever du dig stressad på arbetet? 

 
4. Om JA eller IBLAND, är det något särskilt du känner dig stressad över? Utveckla gärna 

 

C 

Ja 

Ibland 

Nej 

 

Förskollärare 

Barnskötare 

Annan 



 

 

 

5. Om NEJ, hur undviker du att bli stressad? 

 
6. Vad skulle kunna ändras för att arbetssituationen ska bli mindre stressig? 

 
7. Känner du att din upplevda stress påverkar verksamheten? 

Hur? Förklara gärna 

Ja 

Nej 



 

 

 

8. Känner du att din upplevda stress påverkar barnen?  

 
9. Påverkar någon arbetsuppgift dig mer?  

 

Annan orsak 

Stora barngrupper 

Dålig kommunikation  

För många ansvarsområden 

Arbetsuppgifter som inte har med yrket att göra egentligen (exempel vika mattor, diska etc.) 

Administrativa uppgifter 

Hur? Förklara gärna 

Ja 

Nej 



 

 

 

10. Något du vill lägga till som vi inte tagit med? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tack för att du medverkat! / Karolina Ståhl & Jonna Sepec  
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