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Sammanfattning 
Stressrelaterade långtidssjukskrivningar har ökat radikalt på senare år i Sverige. Vi vill med den 

här studien göra verksamma pedagoger medvetna om stress och hur det kan påverka deras 

arbete. Studiens syfte är att undersöka stress i förskolans verksamhet. Vi anser att stress är ett 

högaktuellt ämne eftersom det dagligen går att läsa om i media. 

 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där vi 

intervjuat 6 pedagoger på 3 förskolor i södra Sverige.  

 

Studiens resultat visar på att pedagoger mer eller mindre upplever stress i någon form i 

förskolan. En utmärkande faktor är stora barngrupper då pedagogerna upplever att de inte räcker 

till i sitt arbete med barnen. Pedagogerna upplever att de ställer för höga krav på sig själva i 

arbetet. En annan faktor är att det lätt blir hög ljudvolym vilket skapar stress hos både pedagoger 

och barn. Pedagogerna upplever att de har kunskap om barns stressreaktioner och hur stress 

visar sig hos barnen. Några av pedagogerna i vår studie påtalar att det finns metoder och redskap 

för att minska stress som några arbetar aktivt med i verksamheten. 
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INLEDNING 
På senare år har stressrelaterade långtidssjukskrivningar ökat radikalt i Sverige. Det drabbar 

framför allt kvinnor och kan resultera i sjuk- och aktivitetsersättning som tidigare benämndes 

förtidspension (Währborg 2009, s. 31). Nästan dagligen debatteras det på tv och sociala medier 

om hur stressad vår vardag är för många människor (Almvärn & Fäldt 2003, s. 4) vilket också 

kan gälla verksamma i förskolan. Med utgångspunkt från läroplanen och barnkonventionen är 

pedagogers medvetenhet kring stress av betydelse för hur verksamheten bedrivs i förskolan 

samt att pedagoger alltid bör se till barnets bästa. 

 

I Läroplan för förskolan står följande: 

 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den 

ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.  

 

                                                                                                                                 (Lpfö 98 rev. 2016, s. 6) 

 

Enligt Barnkonventionen: (2009 § 3) ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut 

som rör barn.” Det står även i Barnkonventionen: (2009 § 31) att ”barnet har rätt till lek, vila 

och fritid.” 

 

Det är av stor vikt hur pedagoger förhåller sig till sina arbetsuppgifter, vilket i sin tur påverkar 

omgivningen. Nyholm (2016, s. 7) understryker hur stress har ökat på förskolorna runt om i 

Sverige och hur pedagoger upplever att stress påverkar deras arbete negativt. Enligt Agervold 

(2001, s. 62) kan långvarig stress leda till att immunförsvaret sänks, samt kan leda till hjärt- och 

kärlsjukdomar. Vi anser att långvarig stress hos pedagoger påverkar barn i förskolan negativt 

på lång sikt eftersom det blir bortfall i personalgruppen som ersätts av vikarier. Clipa och 

Boghean (2014) har gjort en studie på rumänska förskollärare om hur stress påverkar 

förskollärarnas arbete i förskolan. Vi har inte kunnat finna någon konkret forskning om hur 

stress påverkar förskolan i Sverige och anser därför att den här studien är betydelsefull för 

förskolor och pedagoger runt om i Sverige. I vår studie har vi valt att fokusera på pedagogers 

upplevelser av stress och hur pedagogers stress bland annat kan påverka barn i 

förskoleverksamheten. Det hade varit intressant att ta med barns egna upplevelser men vi har 

valt att avgränsa studien till pedagogers upplevelser. Stress är därför ett högaktuellt ämne som 

vi anser bör uppmärksammas och är något som vi vill undersöka i vår studie. 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka stress i förskolans verksamhet. 

Frågeställning 

 Vilka stressfaktorer upplever pedagogerna i förskolans verksamhet? 

 Hur upplever pedagogerna sina egna och barns stressreaktioner i förskolans 

verksamhet? 

 Anser pedagogerna att de använder sig av några metoder för att förebygga stress och 

hur tillämpar de då dem i förskolans verksamhet?  
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BAKGRUND 
I det här avsnittet presenteras stress i tidigare forskning, både i studier och i litteratur. Vår studie 

baseras på Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll- och stöd- teori som handlar om 

arbetsrelaterad stress, hur stress kan uppstå och vad det innebär för omgivningen. 

Stress 

Nyholm (2016, ss. 8-9) belyser att vår hjärna inte utvecklats i samma takt som vårt samhälle. 

Våra fysiska reaktioner och behov är nästan detsamma som för människor som levde på 

stenåldern. I vårt nuvarande samhälle har våra hjärnor därför svårare att anpassa sig, vilket leder 

till att människor försätts i stresstillstånd och som barn har ännu svårare att hantera. Vidare 

beskriver Währborg (2009, s. 57) att vårt stresstillstånd börjar i hjärnan vilket är påverkat av 

yttre faktorer. Gränsen mellan arbete och vila är i dag ganska oidentifierbar, då det i dagens 

samhälle är svårare att skilja på arbete och vila i relation till användning av till exempel 

mobiltelefoner, tv, internet där vi ständigt ska vara tillgängliga för omvärlden. I vårt nuvarande 

samhälle blir det därför svårare för våra hjärnor att återhämta sig.  

 

Begreppet stressor är en benämning för något som framkallar stress. Stressor är något i 

omgivningen som skapar stress som i sin tur utlöser olika former av reaktioner i kroppen. Det 

upptäckte Selye (1936 se Levi 2002, s. 33) när han undersökte råttors reaktioner då han utsatte 

dem för bland annat kyla, värme och elektriska stötar. Han såg att råttorna reagerade med 

samma mönster på dessa miljöförändringar. Stressorer innebär yttre miljöfaktorer som 

framkallar stress. Det är svårt idag att skilja på begreppen stressor och stress då de båda innebär 

att yttre krafter påverkar oss (Levi 2002, s. 33).  

Fysiska och psykiska konsekvenser av stress 

Stress innebär ett sätt att hantera olika former av påfrestningar som vi möter i vårt dagliga liv. 

Det kan vara både positiva och negativa upplevelser. Positiva effekter av stress är betonat med 

lust och kraft som ger styrka, som tar oss framåt. När situationer uppstår som inte är hanterbart, 

begripligt eller meningsfullt påverkas människor negativt av stress då reaktionen blir kamp eller 

flykt, som är en del av vår överlevnadsinstinkt. Vid ett stadium av likgiltighet är stress inte 

särskilt påtagligt vilket innebär ett tillstånd av vila och djup avslappning. Utan stress i våra liv 

skulle vi befinna oss i livlöshet. Stress är alltså en reaktion som påverkar kroppen antingen 

positivt eller negativt i vardagen (Almvärn & Fäldt 2003, s. 6). 

 

Människor har ett stresshormon som kallas kortisol som utsöndras i kroppen under dagen med 

olika nivåer och är oftast på topp på morgonen och eftermiddagen. Under tidig morgon och sen 

kväll är kortisolnivån låg, då vi oftast vi befinner oss i ett viloläge (Nyholm 2016, s. 10). Om 

det krävs mer av oss psykiskt och fysiskt får vi en högre halt av kortisol i kroppen. När 

stresspåslaget av kortisol blir för stort kan följderna bli skadliga för människors hälsa (Nyholm 

2016, s. 10).  

Pedagogers stress 

Assadi och Skansén (2000, s. 38) beskriver hur viktigt arbetet är för människor, det är där vi 

möter kollegor och får våra sociala behov tillgodosedda. Arbetet kan även ge oss en fast punkt 

i tillvaron och erbjuder nya utmaningar och ger oss möjlighet till personlig utveckling. Stress 

ses oftast som något som existerar individuellt, men stress kan också vara relaterat till otydligt 

ledarskap, otydliga mål samt för höga förväntningar. Det kan handla om omorganisation, färre 

anställda som ska utföra samma arbetsuppgifter som tidigare, mindre resurser samt olösta 

konflikter.  
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Clipa och Boghean1 (2014) har gjort en rumänsk studie om förskollärares stress i förskolan. De 

beskriver i sin bakgrund konsekvenser som kan uppstå till följd av stress i läraryrket. Det kan 

bland annat vara frustration, ångest, depression samt att förskollärare känner sig spända inför 

olika situationer. Clipa och Boghean belyser vidare att stress kan uppstå på grund av barns 

beteenden, stora barngrupper, dålig kommunikation med vårdnadshavare och kollegor. 

Förskollärare kan uppleva dessa symptom till följd av för mycket arbete, att de känner sig 

tidspressade, saknar motivation samt att de upplever det svårt med barn som inte lyssnar och 

kräver tillsägning. Stressfaktorerna kan vara individens egna känslor, men även den omgivande 

miljön.  

 

Sjödin och Neely2 (2017) har gjort en svensk studie som belyser kommunikationsmönster 

mellan lärare och barn. De påtalar i sin diskussion att stress ofta är resultatet av arbetets för 

höga krav på en och att dessa krav i förhållande till individens förutsättningar blir övermäktiga. 

När lärare behöver be om hjälp infinner sig en känsla av misslyckande som då kan resultera i 

långsiktig stress. Vidare påtalar Sjödin och Neely hur lärare som känner mycket stress lägger 

mer tid på planering istället för att delta i aktiviteter i barngruppen vilket kan påverka barn 

negativt. Det resulterar i mer välplanerade aktiviteter där undervisning sker men mindre tid med 

barn i verksamheten. Det menar Sjödin och Neely kan bero på att dessa lärare har mer ansvar 

över verksamheten. De lärare som känner mindre stress planerar då mindre och tillbringar 

därför mer tid med barnen.  

Stress hos förskolebarn 

Brodin och Renblad3 (2014) har gjort en svensk studie om hur verksamhetens kvalité påverkar 

barns välmående och menar i sin studies bakgrund och resultat att många förskolebarn börjar 

förskolan i tidig ålder och de första åren har stor betydelse för barn känslomässiga mognad. 

Därför har förskolan en viktig roll eftersom dess inflytande påverkar barn långt upp i skolåldern. 

Det är viktigt att barn får en bra start i livet tillsammans med förskollärare som har bra 

självförtroende i sin yrkesroll. Brodin och Renblad menar vidare att risken finns att 

förskollärare känner sig otillräckliga i sitt arbete med barn som inte mår psykiskt bra.  

 

Nyholm (2016, s. 11) tar upp situationer som kan upplevas stressande för barn i förskolan som 

bland annat kan vara för stora barngrupper, då barn inte får tillgång till utrymme där de kan ha 

möjlighet att dra sig undan. Vardagen blir för styrd, där barn inte får möjlighet att bestämma 

själva. Andra stressorer kan vara att barn inte har en trygg anknytning och att det ständigt 

tillkommer nya ansikten i form av vikarier och nya kamrater. Det kan även finnas stressande 

faktorer i miljön, till exempel höga ljudnivåer, starkt ljus samt leksaker som låter mycket. Det 

är viktigt även här att pedagogerna är medvetna och förebygger genom att se över miljön. 

 

Nyholm (2016, ss. 19-20) lyfter att stress kan yttra sig på olika sätt hos barn bland annat kan de 

vandra omkring planlöst, har svårt att koncentrera sig och sitta stilla i en aktivitet samt de kan 

reagera med att slåss, sparkas och bitas. Andra stressfaktorer hos barn kan vara att de har svårt 

att slappna av och komma till ro, de har svårt att hantera sociala konstellationer som innebär att 

de reagerar med att skratta vid rädsla. Vid motstånd kan barn även reagera med frustration som 

är svår att bryta.  Pedagoger behöver vara närvarande och skapa tillitsfulla relationer som i sin 

tur bidrar till att barn känner sig trygga i förskolan. 

 

                                                 
1 Databas: Primo. Sökord: “stress in preeschool teachers.” 5 år. 7 träffar. Peer- reviewed. 2017-11-10. 
2 Databas: Primo. Sökord: “stress preschool.” last year. 5730 träffar. Peer- reviewed. 2017-11-13. 
3 Databas: Primo. Sökord: “preschool affect on stress.” 5 år. 10524 träffar. Peer-reviewed. 2017-11-10. 
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Nyholm (2016, s. 37) beskriver hur barn reglerar sin stress. Som vi tidigare nämnt är vår 

reptilhjärna inte anpassad för dagens yttre påfrestande stressorer. Det innebär att hos barn som 

befinner sig i en miljö med för höga påfrestningar tar reptilhjärnan överhanden och allt handlar 

om att överleva. Vidare beskriver Nyholm att pedagoger kan förebygga stress hos barn genom 

att vara lyhörda och närvarande för att skapa trygghet för barn. 

 

Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman4 (2016) har gjort en svensk studie om 

hur stora barngrupper påverkar verksamheten. De belyser i sin studies resultat att storleken på 

barngruppen har stor betydelse för verksamheten utifrån pedagogers perspektiv. I mindre 

barngrupper får pedagogerna lättare att se det enskilda barnet, barn får mer möjlighet till 

inflytande, samt pedagogerna får mera utrymme att dokumentera och planera verksamheten. 

Pedagogerna får även mer utrymme att kommunicera, observera, utmana samt ge barn fler 

möjligheter i verksamheten. 

Förebyggande arbete 

Stress kan förebyggas med hjälp av olika metoder. Det är viktigt att ha ett sunt leverne med 

fysisk motion samt goda matvanor. Miljön är det som ger goda förutsättningar för barns 

välmående (Agervold 2001, s. 96). En miljö som är välorganiserad, som bjuder in till en balans 

mellan aktivitet och återhämtning samt är lustfylld och stimulerar till utforskande skapar goda 

förutsättningar för att minska barns stress (Ellneby 2011, s. 7). En välorganiserad miljö skapar 

positiv stämning bland pedagoger och barn där det finns rum som är genomtänkta och medvetet 

avskalade för att ge barn möjligheter till kreativitet och eget utforskande samt ge barn eget 

inflytande. Rummet bör också vara föränderligt utefter barns intressen där deras fantasi får styra 

och barn får möjlighet att plocka in rekvisita som är anpassad till den aktuella leken belyser 

vidare om innemiljöns betydelse, där det bör finns utrymme för barns kreativitet som nämns 

ovan. Det är viktigt med rumsavdelare som skapar rum i rummet, vilket kan bidra till en naturlig 

gruppindelning hos barn (Ellneby 2011, ss. 116-117). Vikten av utemiljöns utformande där det 

ges möjlighet till olika sorters aktiviteter där barn får möjlighet att klättra, bygga kojor samt 

springa. Utemiljön bör bjuda in till utforskande, utveckla barns motorik och stimulera sinnena 

samt utrymme för att vara ifred (Ellneby 2011, s. 134). 

Betydelsen av kommunikation 

Nislin et al5 (2015) har gjort en finsk studie om stress relaterat till pedagogiskt arbete. De 

belyser i sin bakgrund att förskolans organisation som helhet bidrar till välmående hos 

pedagoger. Det är viktigt med positiv interaktion mellan kollegor där de ges möjlighet att stötta 

varandra och ge varandra feedback samt arbeta som ett team. 

 

Det är viktigt att bli medveten om stresshantering för att minska sin stress på arbetet. Det kan 

vara bra att ta en sak i taget och fokusera fullt på uppgiften. Det är även viktigt att planera sin 

arbetstid och tillåta sig själv att ta pauser. En annan viktig aspekt är att inte ta på sig för mycket 

ansvar eller andras arbetsuppgifter. Det är även bra att konflikter i arbetslaget inte ligger och 

gror utan att de reds ut och därför är en bra kommunikation av stor vikt för ett välfungerande 

arbetslag (Assadi & Skansén 2000, ss. 42-43). 

 

När barn har hamnat i en situation som upplevs stressande är det viktigt med pedagogers 

förhållningssätt som innebär att prata lugnt och stilla samt tala tydligt med få ord. Genom 

pedagogers kroppsspråk och hur de talar påverkar barn i deras känsloreglering, det är viktigt att 

                                                 
4 Databas: Primo. Sökord: “stress förskollärare”. 5 år. 2 träffar. Peer- reviewed. 2017-11-10. 
5 Databas: Primo. Sökord: “stress among preschool teachers.” 2 år. 3401 träffar. Peer- reviewed. 2017-11-10. 
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inneboende känslor får utlopp och att pedagoger är lyhörda och hjälper barn i denna process. 

Barn behöver få stöd i att själva namnge sina känslor och på så sätt slippa känna negativ stress 

(Nyholm 2016, ss. 39-40). 

Återhämtningsmetoder 

Här beskriver vi tre återhämtningsmetoder. De två första delarna behandlar metoder som 

individen klarar av på egen hand; mindfulness och yoga. Den avslutande delen beskriver en 

metod som utförs av någon annan; massage. 

Mindfulness 

Nyholm (2016, ss. 14-15) redogör för mindfulness som ett sätt att vara närvarande i nuet och 

förhålla sig till för att lättare klara av livets utmaningar. Mindfulness handlar om att bli 

medveten i varje ögonblick och fokusera på det som händer här och nu, släppa taget om det 

som varit och det vi inte heller kan påverka. Det kan hjälpa oss att bli mer medveten om våra 

känslor, tankar och vårt sätt att uttrycka oss. Mindfulness är ett sätt att stilla kroppen. Nyholm 

(2016, ss. 58-59) redogör vidare om olika attityder till livet inom mindfulness. Det handlar om 

att acceptera sig själv och verkligheten som den är. Det är viktigt att sluta döma och värdera 

omgivningen samt ha tålamod och ha förståelse för att allt har sin tid. Det är viktigt att kunna 

släppa kontrollen och det som inte går att påverka samt ge av sig själv till andra.   

Yoga 

Ellneby (2011, ss. 9-10)  menar att yoga är bra för barns eget utforskande av kroppen. Yoga 

bjuder in till en naturlig del av vår föreställningsförmåga, gestaltning samt att barn får möjlighet 

att utmana sin kropp och sitt rörelsemönster. Yoga kan i sin tur bidra med att barn hittar en 

balans mellan aktiv rörelse, andning, stretching och avkoppling. En stressfri miljö kan uppnås 

genom att lära barn bli medvetna om de tillstånd de får genom yogan och på så sätt uppnå en 

balanserad tillvaro i sin vardag.  

Massage 

Ellneby (2011, ss. 45-48) benämner även massage som ett verktyg för att uppnå en balanserad 

tillvaro. Genom den taktila beröringen som sker i en massage, utsöndrar kroppen ett positivt 

hormon som heter oxytocin, detta hormon sänker vårt kortisolpåslag. Vid situationer som vi 

upplever som behagliga och avslappnande utsöndrar hjärnan oxytocin som har positiva effekter 

på kroppen som till exempel förbättrar vårt immunförsvar och sänker puls samt blodtryck. 

Beröring ger även bra förutsättningar för inlärning och bearbetning av sinnesintryck. 

Teoretisk bakgrund 

Krav-kontroll- och stöd- teorins utgångspunkt bygger på krav som ställs på anställda, i vilken 

mån de kan påverka sin situation samt vilken form av stöd chefer och kollegor erbjuder. I ett 

arbete med för höga krav utan stöd blir det en risk för individens välmående 

(Stressforskningsinstitutet u.å.). 

 

Krav-kontroll- och stöd-teorin har olika grenar som beskriver nya synsätt inom området 

arbetsrelaterad stress. Det är inte längre bara fokus på individen, utan även arbetslaget, 

omgivningen samt hur stress kan uppstå i miljön som omger oss. Denna teori är indelad under 

tre rubriker som alla tar upp viktiga aspekter om stress (Karasek och Theorell 1990, s. 86). 
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Krav 

Det är av betydelse med en viss mängd av krav på människor i arbetet som skapar lust till nya 

utmaningar. En viss form av krav skapar en upplevelse av att vara behövd då intresset och 

motivationen ökar att utföra ett effektivt och bra arbete. Det här skapar en känsla av 

tillfredställelse hos individen. Däremot kan följderna av för höga krav bli katastrofala och 

resultera i långsiktig stress vilket påverkar verksamheten negativt (Karasek & Theroell 1990, 

s. 89). 

Kontroll  

Människor pressar sig själva och ställer höga krav, viket kan resultera i trötthet och avsaknad 

av motivation. Stundtals måste vi ta ett steg tillbaka och gå in i viloläge för att kunna ta in och 

ha kontroll över ytterligare information och nya arbetsuppgifter. Utan kommunikation mellan 

kollegor riskerar hela arbetsplatsen att fallera och ingen har kontroll över något. Stresskänslor 

skapar irritation, en känsla av desorientering samt en avsaknad av produktivitet hos människor 

vilket i det här fallet påverkar verksamheten och de barn som befinner sig i verksamheten 

negativt (Karasek & Theorell 1990, s. 88). 

Stöd 

Karasek och Theorell (1990, ss. 69-71) belyser hur viktigt det är med stöd från arbetskamraterna 

i form av socialt stöd och hur det i sin tur kan påverka vår psykiska hälsa. Detta stöd kan komma 

från kollegor samt chefer eller andra inom organisationen. Det är olika hur människor påverkas 

enligt Karasek och Theorell av sociala interaktioner på arbetet, det kan skapa välmående men 

även resultera i olika hälsoaspekter. Sociala kontakter visar på långsiktiga positiva effekter på 

hälsan. Inhämtandet av kunskap skapar ett beteende som blir produktivt. Det är viktigt enligt 

Karasek och Theorell med gemensamma mål samt att alla vill ha ett gott klimat på arbetsplatsen. 

Känslan av stöd och acceptans hos kollegor där styrkor och erfarenheter tas tillvara på bidrar 

till ett positivt samarbete. I det här mötet enligt Karasek och Theorell ges det utrymme för att 

utbyta tankar och erfarenheter som idag benämns som ett kollegialt lärande. Däremot kan 

komplexa uppgifter från kollegor eller andra inom organisationen skapa en känsla av stress som 

i sin tur påverkar alla i organisationen negativt.  

Krav- kontroll- och stöd-teorin i förhållande till vår studie 

De delar av krav- kontroll- och stöd-teorin tillsammans med studiens bakgrundskapitel är vår 

utgångspunkt när vi utför denna studie. En orsak till vald teori är att ta reda på hur teorin flätas 

samman med verkligheten, i det här fallet krav- kontroll- och stöd-teorin i förhållande till 

studiens syfte som är att undersöka stress i förskolans verksamhet. 

METOD 
I det här avsnittet redogörs för kvalitativ metod, hur vi har gått tillväga i vår insamling av data. 

Vi kommer beskriva hur vi genomförde urval, samt analyserade vårt datamaterial. 

Kvalitativ metod och analys 

Kvalitativ metod innebär att ta reda på hur någonting förhåller sig i relation till andra faktorer. 

Undersökaren har en central roll som med sina egna förkunskaper analyserar sitt material och 

tolkar det. Det är viktigt i en kvalitativ metod att utgå från ett specifikt område i det här fallet 

stress innan val av ämne görs, vilket är pedagogernas upplevelser av stress (Fejes & Thornberg 

2015, ss. 20-21). I vårt fall har vi valt att utgå från vårt ämne stress för att sedan rikta in oss på 

en kvalitativ metod, i det här fallet intervjuer.  
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En intervju innebär enligt Bryman (2008, s. 413) bland annat att fokus är på den intervjuades 

svar, att intervjun tar nya riktningar eftersom det centrala är den intervjuades upplevelser om 

vad som är viktigt. Det är vanligt att intervjuaren ställer frågorna i en annan ordning än vad som 

var tänkt samt ställer följdfrågor efter den intervjuades svar. Det är av intresse att få utförliga 

svar. 

Abduktion 

Vid en abduktiv forskningsansats har undersökaren en öppenhet för det empiriska materialet 

men fortfarande en teori. Undersökaren har ett öppet sinne samt utgår från tidigare erfarenheter 

och kunskaper (Fejes & Thornberg 2015, ss. 25-28). Vi har valt att utgå från en abduktiv ansats 

i vår studie där vi har varit öppna för nya infallsvinklar men även haft krav- kontroll och stöd-

teorin som inspiration. 

Forskningsetik 

Löfdahl 2014, ss. 36-38) beskriver fyra krav inom forskningsetik som en forskare måste förhålla 

sig till, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vi har informerat 

deltagarna i vår studie om syftet, deltagarna fick även information om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Denna information gavs muntligen men även genom ett 

informationsbrev (bilaga 1). Vi har hållit deltagarnas namn och förskolornas placering hemligt 

under studiens gång samt gett dem fiktiva namn i studien. Vi har bara använt materialet till 

studien och därefter kommer materialet att förstöras. 

Genomförande 

Vi har valt en kvalitativ metod i vår studie där vi intervjuar sammanlagt 6 pedagoger för att få 

reda på hur de ser på stress inom sitt arbete. Hur dessa pedagoger tror att stress påverkar 

verksamheten och barnen samt hur de förebygger stress. Vi valde att utgå från verksamma inom 

förskolan utan att lägga fokus på pedagogers yrkesidentitet. Detta för att få ett bredare 

perspektiv på pedagogers upplevelser av stress i förskolan. 

 

Vi började med att skriva intervjufrågor (bilaga 2) med utgångspunkt från studiens syfte. 

Därefter formulerade vi ett informationsbrev som förklarade deltagarnas villkor och deras 

rättigheter kring deltagandet i studien. En av förskolorna kontaktade vi via mejl och de andra 

två kontaktade vi via telefon för att boka tid för intervjuerna. Till två av förskolorna lämnades 

informationsbrevet på plats för godkännande innan intervjun startade. Den tredje förskolan fick 

det mejlat i förväg och kunde på så sätt ha det utskrivet med namnteckning för godkännande 

när vi kom.  

Intervjuerna 

Vid utförandet av intervjuerna bestämde vi oss för att ha med oss penna, block, en diktafon av 

märket Olympus Digital Voice Recorder VN- 7700. Det här var för att underlätta kommande 

transkribering, som innebär att skriva ner det inspelade materialet ordagrant (Fejes & Thornberg 

2015, s. 152).  

 

Vi började med att informera deltagarna om studiens syfte. De fick skriva på ett 

informationsbrev om samtycke till deltagande. Därefter informerade vi om deras anonymitet, 

där fiktiva namn kommer användas i studien. Slutligen informerade vi om att materialet enbart 

kommer att användas till studien och därefter förstöras. 

 

Vi bestämde oss för att göra intervjuerna gemensamt och fördelade arbetet genom att intervjua 

lika många pedagoger var. Vi intervjuade en pedagog åt gången i förskolornas personalrum för 
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att kunna sitta ostört och inte bli avbrutna samt att pedagogerna inte skulle bli påverkade av 

varandras svar. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket Fejes och Thornberg 

(2015, s. 152) beskriver som en intervju som kan pågå under en längre stund samt att sitta på 

en trygg plats där samtalet kan flyta på ostört. En av oss hade fokus på samtalet med pedagogen 

genom att ställa intervjufrågorna, medan den andra hade ansvar för diktafonen samt antecknade 

stödord. Under intervjuns gång var vi båda dock delaktiga genom att ställa följdfrågor och stötta 

den som intervjuade. Vi båda hade tillgång till diktafonen som förvarades oåtkomligt för andra 

innan dess att ljudfilerna skulle raderas vilket ökar tillförlitligheten. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vi anser att vår studie har hög trovärdighet eftersom vi intervjuade, tolkade och därefter 

analyserade materialet tillsammans. I vårt metodval, i det här fallet intervju ökade 

trovärdigheten då vi var två forskare närvarande och kunde ställa följdfrågor. Tillförlitligheten 

kunde ökat om vi hade haft ett bredare urval i större delar av Sverige. Våra intervjufrågor är 

tillförlitliga då vi ställde relevanta frågor för att få svar på våra frågeställningar.  

Urval 

De tre förskolorna var belägna i södra delen av Sverige. Vi intervjuade två pedagoger på varje 

förskola där vi redan hade kontakter. Studien hade kunnat göras på vilka förskolor som helst 

runt om i Sverige men vi gjorde ett bekvämlighetsval. Ett bekvämlighetsval innebär att välja 

förskolor för att de ligger geografiskt nära eller för att de är lättast att få tag i (Trost 2012, s. 

31). De fiktiva namnen i studien är följande: Sylvia, Marianne, Lena, Doris, Isabelle och 

Ramona. Våra intervjuer pågick i genomsnitt 10 minuter per person.  

Analys 

En kvalitativ analys enligt Fejes & Thornberg (2015, ss. 34-35) innebär att skapa mening, hitta 

mönster samt bryta ner sitt datamaterial i mindre delar. Undersökaren försöker förstå och sätta 

sig in materialet för att få en djupare förståelse för att komma fram till en slutsats. 

 

Vi har valt att använda oss av öppen kodning som enligt Fejes och Thornberg (2015, ss. 48-49) 

innebär att hitta meningsfulla delar i datamaterialet. Undersökaren ställer öppna frågor till sitt 

insamlade datamaterial, för att få fram olika kategorier och hitta gemensamma begrepp som 

utgör en del av resultatet och blev våra rubriker.  

 

För att kunna uppnå överensstämmelse valde vi att transkribera två av våra intervjuer 

tillsammans. Därefter delade vi upp de resterande fyra intervjuerna, fördelat på två vardera för 

att spara tid. Vid transkriberingen har vi använt oss av hörlurar för att bibehålla anonymiteten 

för omgivningen. Därefter började vi med analysarbetet som vi utförde gemensamt. Vi valde 

att analysera på ett abduktivt sätt genom att vara öppen för nya infallsvinklar, men ändå använda 

vår teori krav- kontroll- och stöd-teorin i analysen. I analysen blev framförallt begreppet ”krav” 

synligt i intervjusvaren och fick en egen del i resultatet (Fejes & Thornberg 2015, ss. 25-28).  

 

Efter transkriberingen skrev vi ut allt material och sorterade ut intervjusvaren efter 

gemensamma nämnare som i sin tur blev våra rubriker. Gemensamma nämnare i det här fallet 

som majoriteten av pedagogerna nämnde var krav från individen själv, krav på individen, stora 

barngrupper, personalbrist, ljudnivå, barns negativa stress, pedagogers negativa stress, delade 

barngrupper och återhämtning. Vi ställde öppna frågor som var hämtade från våra 

frågeställningar till vårt material, samt diskuterade svaren gemensamt. De begrepp och koder 

vi hittade fick sedan bli rubriker i resultatet. I bearbetningen av materialet har vi haft vårt syfte 
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och våra frågeställningar som utgångspunkt. Namnen som förekommer i studien är 

pseudonymer. 

RESULTAT 
I det här kapitlet redogör vi för våra resultat. Rubrikerna har vi skapat utifrån vilka begrepp och 

koder vi hittat i datamaterialet. Vi svarar på vårt syfte som är att undersöka stress i förskolans 

verksamhet. 

Stressfaktorer 

Pedagogerna belyser krav från individen själv, krav på individen, stora barngrupper, 

personalbrist samt ljudnivå som stressfaktorer. 

Krav från individen själv 

Ett genomgående drag i intervjuerna är att pedagogerna upplever att de har för mycket omkring 

sig, de upplever att de ska hinna med mycket. De upplever att det är svårt att räcka till för alla 

barnen eftersom det är mycket praktiska uppgifter vid sidan om som ska göras.  Pedagogerna 

upplever även att krav på en själv är för höga. De har många tankar om vad de vill åstadkomma 

i barngruppen men de praktiska uppgifterna tar överhand.  
 

”Lena” upplever att krav på en själv kan bli för höga, men hon har en medvetenhet kring det 

och hur hon kan stärka sin självkänsla i sin yrkesroll:  

 
- Att vara medveten, ha redskap, sänka kraven, man måste vara flexibel. Man kan inte sätta upp ett krav 

häruppe och så saknas det personal, då måste du lägga ribban här nere och vara stolt att man lyckats 

med det. Det handlar jättemycket om att man jobbar med sin egen självkänsla och då känner man att 

man duger. Jag gör ett bra jobb här, jag gjorde kanske inte det jag hade tänk för dagen, men jag har 

ändå varit här och sett till att barnen har haft det bra i alla fall. 

 

Isabelle ” upplever även att hon har strategier för att hantera de höga krav som hon har på sig 

själv: 

 
- Det är väl att man tar ner sina egna krav och man får ju liksom lägga bort lite, så man kan planera saker 

som man ska göra. Men märker man att det är en sån här dag det inte går, då får man bara vara såhär. 

Vi är på golvet så barnen blir lugna. Vi kan inte hålla på och planera upp att vi ska göra tusen aktiviteter 

utan bara ta det som det är. Man får ta hjälp av varandra mer som personal, man måste be om hjälp och 

prata med varandra, hjälpas åt över avdelningarna. 

 

Pedagogerna har strategier för att hantera stress. Det handlar om att vara flexibel och att barnen 

alltid kommer i första hand oavsett hur mycket praktiska uppgifter som pedagogerna åtar sig. 

Det är betydelsefullt att pedagogerna kan finnas till hands för varandra i situationer som upplevs 

vara stressande och det är det här ”Isabelle” belyser ovan. 

Krav på individen 

Pedagogerna upplever även att krav som ställs på dem ibland kan bli för övermäktiga. Det är 

mycket arbetsuppgifter som ska utföras, men det ges inte tillräckligt med utrymme för att kunna 

utföra dem.  

 

”Sylvia” berättar: 

 
- Ibland kan jag känna att vi inte riktigt får stöd från ledningen, att dom inte lyssnar. Det har jag känt 

men det är olika givetvis, men att cheferna kan ju inte trolla, men att bara nu ska ni. Att dom också ska 

prioritera, jag vet inte riktigt vad jag har för verktyg. Dom lägger på oss mer och mer uppgifter som 
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inte hör till vårt uppdrag, men man gör det ändå, man skulle kunna strukturera om sitt arbete, men är 

det verkligen mitt uppdrag eller inte. Jag upplever att vi har fått mer uppdrag och mer ansvar. Mindre 

planeringstid, man har mycket svårare att få ut den planeringstiden nuförtiden. 

 

Sylvia upplever att stödet från ledningen brister, hon upplever att tiden hon har för att kunna 

planera och driva verksamheten framåt har minskat. Hon behöver därför ofta strukturera om 

och vara flexibel och uttrycker även en önskan om mer stöd från sin chef. 

Stora barngrupper 

Ett gemensamt drag som vi funnit hos pedagogerna i vår studie är att de får arbeta med stora 

barngrupper. Pedagogerna upplever att barngrupperna är för stora och intensiva och att barnen 

i sin tur blir lidande.  

 

”Ramona” berättar: 

 
- Det är väl den här känslan att inte räcka till så mycket som man vill och det kan bli en stress, så tänker 

jag. 

 

Pedagogerna upplever att det är svårt att lyssna och se alla barn i en stor barngrupp. Enligt 

pedagogerna gäller det att vara flexibel och snabbt kunna tänka om i praktiska situationer i 

verksamheten. 

 
- Att inte ha tiden att lyssna på alla barn, det har man ju inte alltid tid med så som man önskar. Nu lyssnar 

jag på dig, men då sitter någon på toa, för då får man ju avbryta, dom kan ju inte sitta och vänta där. 

Alltså det är ju vissa grejer man får prioritera om i sitt huvud hela tiden. Vad är viktigast? Det blir ju 

mycket väntan för barnen, för sen har vi ju mycket praktiskt med som vi ska göra. Det är ju saker som 

händer hela tiden och det är ju saker vi inte riktigt kan påverka heller. 

Personalbrist 

Pedagogerna upplever att det blir mycket väntan för barnen vid olika moment i verksamheten 

när det finns mindre personal att tillgå. Det är för många barn och personalen räcker inte till. 

Det kommer inga vikarier vilket kan upplevas som ett negativt stressmoment.  

 

”Isabelle” 

 
- Igår hade vi 11 barn hela dagen, till frukost, lunch och mellanmål. Då kan jag känna sådär över alla 

fyra passen. Alla ska komma ut, man vill inte att någon ska stå och bli varm i hallen. Man kan inte 

vänta tills alla barn har klätt på sig, sådana situationer kan ju bli stressande, då handlar det om att det 

är mycket barn och lite personal. 

 

Dessa stressmoment vid personalbrist upplever även ”Doris”, som känner att de har hittat bra 

metoder för att pedagogerna och barnen ska klara övergångarna under dagen på ett fungerande 

sätt.  

 
- Vi är här för barnens skull, vi är inte här för att vi ska göra massa andra grejer, barnen går alltid först 

och ibland när det fattas folk och vi inte får vikarier då får man sänka ribban. Då är det barnen som går 

först. Sen det här med övergångar, det har vi löst på olika sätt, så det funkar bra. 

Ljudnivå 

En faktor som pedagogerna upplever ökar negativ stress i förskolan är för höga ljudnivåer. Det 

resulterar i trötthet och att inte alla arbetsuppgifter hinns med.  
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”Marianne” 

 
- Om det är mycket ljud en hel dag då blir man stressad, och man blir trött och så, man ska hinna med 

så mycket. Då blir det stressigt.  

 

”Ramona” berättar om hur hon upplever att en för hög ljudnivå även kan påverka barngruppen 

och verksamheten: 
 

- Om man tänker ljudmässigt deras öron, i framtiden, framförallt hörseln. Sen tänker jag de här barnen 

som inte vill vara i centrum som inte hörs, de som är tysta, dom försvinner, automatiskt tror jag hur 

mycket vi än försöker lyfta fram dom så tar ju dom andra barnen för mycket från oss, då får vi 

pedagoger försöka tänka tvärtom. Men bara för att vi då ljudmässigt vill dämpa för att alla ska klara av 

ljudnivån. Så jag tänker dom som är tysta, hur påverkas dom, för dom kan ju ha en inre stress. Det är 

svårt för oss att se och det är ju jättehemskt.  

 

”Ramona” berättar även hur hon arbetar medvetet för att sänka ljudnivån: 
 

- Man lär barnen att gå fram till varandra, man står inte i två olika rum och skriker till varandra och då 

är det ju viktigt att vi vuxna inte heller gör det. Vi vuxna ska också prata med så låg ljudnivå som 

möjligt. 

Stressreaktioner 

Här redogörs för pedagogers upplevelser på sina egna och barns stressreaktioner i förskolans 

verksamhet. 

Barns negativa stress 

Pedagogerna i studien upplever att de märker när barn är stressade. De känner igen olika 

stressymptom hos barnen. Pedagogerna upplever att barnen har svårt att sitta stilla i en aktivitet, 

att barnen planlöst springer omkring samt det blir hög ljudvolym. Enligt pedagogerna skapas 

det mycket konflikter när barnen är stressade vilket resulterar i fysiska angrepp på varandra.  

 

”Lena” berättar om negativ stress hos barn som hon har sett under sitt yrkesverksamma liv, hon 

upplever däremot inte att det är så mycket stress hos barnen just nu, men hon känner igen 

stressymptomen: 

 
- Springer från den ena saken till den andra. Barnen har svårt att hitta ett lugn, då får man hjälpa dom 

med det. Just nu har vi inte det, men en del barn har svårt att läsa det sociala. Från det ena till det andra 

så de kan inte riktigt fokusera och då blir det konflikter och bråk. En del barn, vi har inte det så nu, 

men jag kan titta tillbaka, så då är det en del barn som suger på sina kläder, biter på sitt hår, suger på 

håret och har svårt att slappna av när det är massage. Det kryper i kroppen på dom. Oro, ledsna, ilska 

alla det här bitarna. 

 

”Doris” upplever också att hon kan se stressymptom hos barn. Det handlar framförallt om att 

se tecken på barnen. Hon berättar att det kan synas på deras kroppsspråk, hur deras ögon blir 

uppspärrade och de upplevs stirriga. Andra negativa symptom som hon upplever hos barnen 

kan vara magont och huvudvärk.  

 

”Doris” berättar om dessa stressreaktioner så här: 

 
- Det kan vara när dom springer omkring och skriker. En del kanske får ont i magen eller huvudet. Man 

kan faktiskt se stressreaktioner på de små barnen, när dom håller på o skolas in och blir lämnade, de 

här rädda ögonen. När det kommer in nån och dom inte vet vem det är. Då ser man dom här ”rädda 

ögonen”, det är också tecken på stress. Så javisst, vi ser tecken ibland. När det är stress, när de kanske 

slår lite oftare, det är också en stressreaktion hos barnen. 
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Pedagogers negativa stress 

Pedagogerna är medvetna om sin egen negativa stress och hur det påverkar barnen. De beskriver 

hur barnen upplevs stressade när pedagogerna inte är fullt fokuserade på barnen utan måste ta 

hand om praktiska uppgifter. De lyfter även att bland annat när de själva måste vara i rörelse, 

blir barnen oroliga och har svårt att stanna i en aktivitet. De nämner även att vid egen stress 

ändrar de sitt röstläge och tonfall vilket i sin tur påverkar barnen. 

 

”Doris” berättar om hur hon tror att hennes negativa stress påverkar barnen: 

 
- Dom känner av det direkt, det gör dom ju. Om jag skulle känna stress är det mycket möjligt att jag 

pratar fortare. Ljudvolymen, min röst kanske låter på ett annat sätt. Man kanske går upp en liten ton, 

då tror jag liksom att det påverkar barnen jättemycket. 

 

”Sylvia” har även upplevt att stress ökar när hon inte är närvarande med barnen. Hon berättar 

om hur hennes negativa stress påverkar barnen: 

 
- Det påverkar dom, är man närvarande med barnen och finns med där man till exempel delar upp sig i 

rummen, då märker vi att det är en väldig skillnad. Men är det så att jag måste gå undan, svara i 

telefonen eller att ta emot barn i hallen, och dokumentera samtidigt, och jag måste röra på mig, då blir 

dom också oroliga och dom vill upp och springa. 

 

Pedagogerna upplever att barnens självständighet blir lidande i stressiga situationer. De vill 

vara effektiva när de har fler arbetsuppgifter som väntar och då hjälper de barnen mer än vad 

som behövs.  

 

”Isabelle” berättar om hur hon upplever en sådan tambursituation med påklädning av barnen: 

 
- Men då blir man såhär, istället för att vänta ut dom så hjälper man dom mer. Jag hjälper dom med 

byxorna och tar på dom. Det tror jag är den största fällan att man servar dom, man bara gör det på 

löpande band, Nu ska vi ut, på med jackan och byxorna. 

Förebyggande metoder 

Här redogörs för metoder som pedagogerna anser sig använda för att förebygga stress i 

förskolans verksamhet och hur de tillämpar dessa metoder.  

Delade barngrupper 

Pedagogerna arbetar förebyggande genom att dela in barnen i mindre grupper under 

aktiviteterna samt även större delen av dagen. De upplever att barnen då blir mindre stressade 

och att pedagogerna kan ge barnen mera tid i mötet med dem. Pedagogerna upplever även att 

barnen ges möjlighet till inflytande då de kan välja under dagen vilket rum de vill vistas i, det 

gör att barnen inte behöver samsas på samma yta vilket kan bli stressande. För att även öka 

självständigheten kan barnen ges möjlighet till eget ansvar och vistas i rum utan pedagoger 

under en kortare stund.  

 

”Marianne” berättar att små barngrupper gynnar barns självständighet och lärande på ett positivt 

sätt: 

 
- Alltså, små barngruppen är ju en bra grej i alla fall för då hinner man se dom och utmana barnen. 

 

”Isabelle” är inne på samma spår som ”Marianne” då även de delar upp barnen för att minska 

stress i verksamheten. Hon upplever att barnen är positiva till att få vara självständiga och 

utmanas i ansvarstagande: 
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- Vi känner att om vi delar upp dom i olika rum så blir situationen mycket lugnare för oss och barnen. 

Så det kan väl vara ett sätt att minska på stressen. Igår hade vi ganska många barn, att dom stora fick 

sitta kvar inne och läsa bok. Vi har en liten kub, dom fick sitta där och så hade vi dom små i hallen. 

Det kan göra att det blir lugnare. Dom kände sig stora, dom fixade det och det gick jättebra. 

Återhämtning 

Pedagogerna arbetar med återhämtning i olika former. De upplever att de och barnen behöver 

varva ner under dagen vilket kan ske på olika sätt. Ett sätt att minska på negativ stress är att 

dämpa belysningen, spela lugn musik och göra barnen medvetna om varför de behöver 

återhämta sig.  

 

”Ramona” beskriver hur hon arbetar med återhämning med barnen och hur hon berättar för 

barnen om varför de behöver vila och komma ner i varv. Hon beskriver också hur barnen 

behöver ett lugnt intryck när det kommer till förskolan på morgonen, vilket resulterar i en bra 

start på dagen enligt henne: 

 
- Det är viktigt med avslappning, till exempel att dämpa belysningen på morgonen. Lugn musik, att man 

får ett lugnt intryck. Jag brukar förklara för barnen att kroppen behöver många delar. Den behöver leka, 

mat och vila, komma ner i varv så dom förstår varför.  

 

Pedagogerna arbetar med ytterligare återhämtningsmetoder. De tar upp hur de först och främst 

måste identifiera vad det är i miljön som stressar och för att kunna göra förändringar i förskolan. 

Barnen måste få möjlighet till olika varierande återhämtningsmetoder enligt dessa pedagoger. 

Barnen ska utifrån det här kunna varva ner och få avslappning, ”Lena” belyser några av det 

återhämtningsmetoder hon arbetar med för att barnen ska stressa ner: 

 
- Först och främst identifiera vad som stressar för att kunna göra dom förändringar som behövs och ge 

barnen redskap för bra återhämtningsmetoder. Det finns yoga, det finns massage, det finns stilla rum, 

rörelseträning. Alla ska kunna hitta det den mår bra av, för alla mår inte bra av samma saker. Att lära 

dom vad man mår bra av, de kan inte veta att de inte mår bra av att till exempel sitta i tystnad. 

 

”Doris” berättar om vad miljön kan ha för inverkan på barnen. Hon berättar att ett lugnt intryck 

kan vara att inte ha för mycket på väggarna, att det ska vara ordning och reda att barnen ställer 

tillbaka sakerna när de har använt dem. Miljön ska vara begränsad, att hellre byta ut materialet 

än att ha allt framme. ”Lena” är inne på samma miljöaspekter som ”Doris”. ”Lena” berättar att 

det är viktigt med lugna vrår där barnen ges möjlighet till avskildhet. Hon berättar även att 

hörselskydd kan skapa tystnad då vissa barn är ljudkänsliga. ”Lena” belyser vidare om 

återhämtningsmetoder som hon anser är betydelsefulla för barnens återhämtning: 

 
- Man kan lära dom olika metoder, barnyoga, barnqigong, meditation. Jag gör meditation med små barn 

då är det sagor då de blundar och lyssnar, men det är en meditation, så man gör den på barnens sätt. 

Beröring var jättepoppis för 10 år sedan, men nu är det inte så poppis längre. Det är ju viktigare än 

någonsin med massagen, ge och få. 

 

”Doris” berättar om hur bokläsning också kan vara en möjlighet för barn att återhämta sig. 

Likaså att vara ute i skogen, lyssna på musik, sjunga, rita eller pyssla, dessa kan vara rogivande 

enligt ”Doris”. Enligt ”Lena” har även bra matvanor en betydande roll för barns välmående. 

Det är viktigt att äta bra och undvika mat med dåliga fetter som stressar kroppen. ”Lena” 

beskriver även hur kortisolet ökar när kroppen känner stress och pulsen ökar. 
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Sammanfattning av resultat 

I följande del presenteras ett sammanfattande svar på studiens frågeställningar som handlar om 

stressfaktorer, stressreaktioner samt förebyggande metoder.  

Stressfaktorer 

Pedagogerna upplever att de har för höga förväntningar på sig själva och att kraven på dem 

ibland blir övermäktiga. De hinner inte med allt som de skulle vilja göra i verksamheten med 

barnen. Vissa upplever även att pedagoger har fått ett ökat ansvar, men ingen extra tid till att 

utföra uppgifter som ligger utanför deras ansvarsområde.  

 

Pedagogerna berättar om olika stressfaktorer som kan uppstå i verksamheten samt påverka 

barnen och arbetet med dem. De flesta nämner stora barngrupper som en stressfaktor där inte 

alla barn får möjlighet att utmanas och utvecklas. Det här innebär bland att barnen inte ges 

möjlighet till självständighet, att få sin röst hörd samt att barnen får vänta mycket på sin tur. 

Pedagogerna berättar att de ofta får vara flexibla och frångå sina ursprungstankar i sitt arbete 

vilket blir ytterligare ett moment i verksamheten som, pedagogerna får ta hänsyn till. 

 

Personalbrist är ytterligare en stressfaktor i verksamheten enligt några av pedagogerna där brist 

på personal bidrar till att barnen får vänta mycket. Några av de andra pedagogerna anser att de 

hanterar personalbristen på ett bra sätt, då de har hittat olika metoder för att verksamheten ska 

flyta på. 

 

En annan stressfaktor som pedagogerna belyser är ljudnivån i verksamheten. En för hög 

ljudnivå resulterar i trötthet. Men pedagogerna har även strategier för att minska ljudnivån, 

bland annat genom att sänka rösten och gärna stå nära den som de kommunicerar med.  

Stressreaktioner 

Stressreaktioner hos barn är alla pedagoger eniga om att känna till. De beskriver bland annat 

om hur barnens stress yttrar sig samt hur barnen blir påverkade av pedagogernas egen negativa 

stress. Stressymptomen hos barnen yttrade sig bland annat genom att det blev konflikter i 

barngruppen, en hög ljudnivå samt att barnen inte kan vara fokuserade. Pedagogerna upplever 

att deras egen negativa stress påverkar barnen i en negativ riktning, när det är tvungna att utföra 

praktiska uppgifter. Det upplever även att deras stress minskade när de är mer närvarande i 

barngruppen. 

Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet för att minska negativ stress är alla medvetna om på olika nivåer. En 

del pedagoger arbetar förebyggande genom att dela barngruppen medan andra arbetar mer med 

återhämtningsmetoder. Dessa metoder är meditation, massage, yoga samt bokläsning. Miljön 

har också en viktig roll för barns återhämtning och för att minska intrycken. Det är också viktigt 

att ha sparsamt med material framme berättar några pedagoger i vår studie. 

DISKUSSION 
Här diskuterar vi vårt resultat med vår bakgrund samt teori. Vi avslutar denna del med en 

metoddiskussion. 
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Stressfaktorer 

Här diskuterar vi pedagogers upplevelser av krav från individen själv, krav på individen, stora 

barngrupper, personalbrist samt ljudnivå som stressfaktorer i förhållande till bakgrund samt 

teori. 

Krav från individen själv 

Vi har i vårt resultat sett att pedagoger ställer höga krav på sig själva på grund av allt som 

kommer emellan i deras arbete. Karasek och Theorell (1990, s. 88) menar att vid för höga 

förväntningar på sig själv skapas en negativ inverkan på verksamheten då det skapar olust och 

trötthet hos personalen. Sjödin och Neely (2017) beskriver också om hur kraven på individen 

själv skapar negativ stress. I vårt fall upplever pedagogerna att de ställer för höga krav på sig 

själva och att verksamheten i sin tur blir påverkad. De hinner inte göra allt de vill i barngruppen 

men har olika metoder för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt efter de 

förutsättningar som de skapar. Vi kan se i vårt resultat att pedagogerna ställer höga krav på sig 

själva men att de ändå är flexibla och känner motivation att komma framåt vilket gynnar 

barngruppen positivt då pedagogerna strävar efter att barnen alltid ska komma i första hand.  

 

Almvärn och Fäldt (2003, s. 6) påtalar att det finns olika former av att hantera stress som vi 

möter. Enligt Almvärn och Fäldt kan positiv stress bidra till en styrka som skapar förändring i 

en positiv riktning. Pedagogerna i vår studie berättar även vikten av att ha en fungerande 

kommunikation mellan kollegor. Det innebär att våga ta hjälp i den mån det går av varandra 

över avdelningarna utan att ställa för höga krav på sig själv. Pedagogerna i vår studie belyser 

vidare vikten av att lyfta upp sig själv och inse att de gör ett bra arbete trots att dagen inte blev 

som den förväntades samt samarbeta mot ett gemensamt mål. Det är av betydelse med acceptans 

kollegor emellan där de tar tillvara på varandras kompetens samt accepterar varandras olikheter. 

Vi kunde se i vår studie att pedagogerna strävar efter att hjälpas åt över avdelningar och vågar 

be om hjälp samt diskutera situationer som uppstår på förskolan och inte ställa för höga krav på 

sig själva. Karasek och Theorell (1990, s. 88) belyser att brist på kommunikation resulterar i att 

arbetsplatsen fallerar. Karasek och Theorell belyser även att vid för mycket påfrestningar 

stänger kroppen av och det bildas en avsaknad av produktivitet. Alltså är kommunikation en 

betydande faktor för att kunna få ett arbetslag att fungera optimalt samt minska pedagogers krav 

på sig själva. 

 

Clipa och Boghean (2014) understryker att olika situationer kan upplevas som både frustrerande 

och ångestfyllda hos pedagoger inom läraryrket då det är för stora barngrupper, tidspress, dålig 

kommunikation. Vi har sett i vårt resultat att dessa dagar sänker pedagogerna kraven på sig 

själva och väljer att prioritera omvårdnad om barnen i första hand, då de väljer att finnas till 

hands och vara närvarande med barnen. Vi har även sett i resultatet att omvårdnaden om barnen 

kan resultera i att pedagogerna minskar både sin egen och barnens negativa stress då de väljer 

bort de praktiska arbetsuppgifterna.  

Krav på individen 

Ibland upplever flertalet pedagoger att de inte har fullt stöd från cheferna och att de får mer 

ansvar än vad tiden räcker till. Enligt Karasek och Theorell (1990, ss. 88-89) skapar för höga 

krav en långsiktig stress. Men en viss form av krav skapar ändå en drivkraft hos individen för 

att kunna ta sig an nya utmaningar och utvecklas i sitt arbete. Några pedagoger i vår studie 

belyser att vissa krav de beordras göra ibland är orimliga. Vi har funnit i vår studie att 

pedagogerna har bra strategier för att hantera ansvarsområden som de åläggs, bland annat att 

vara flexibel, omprioritera och strukturera om sitt arbete. 
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Karasek och Theorell (1990, ss. 69-71) beskriver att stödet på en organisationsnivå har 

betydelse för en fungerande och positiv verksamhet. Nislin et al (2015) beskriver även att stöd 

genom feedback och interaktion med varandra inom arbetslaget är betydelsefullt. Ett fåtal 

pedagoger upplever att de saknar ett stöd från ledningen då de åläggs mer uppgifter som inte 

ligger under deras ansvarsområde. Dessutom upplever dessa pedagoger att det ges mindre tid 

till dessa uppdrag. Några pedagoger har även en önskan om mer stöd för att kunna driva 

verksamheten framåt.  

 

Assadi och Skansén (2000, ss. 42-43) belyser vikten av att inte åta sig för stora arbetsuppgifter 

och våga åta sig färre arbetsuppgifter om det känns för övermäktigt. Sjödin och Neely (2017) 

redogör för hur långsiktig stress kan uppstå när pedagoger känner sig otillräckliga och 

misslyckade när de behöver be om hjälp. Vi har funnit i vår studie att pedagoger kan uttrycka 

en önskan om mer stöd samt stötta varandra mer för att minska sin negativa stress. Det är viktigt 

i ett arbetslag att våga be om hjälp och samarbeta för att inte arbetsuppgifterna ska bli 

övermäktiga för att bibehålla motivationen till arbetet och en positiv stämning i arbetslaget 

anser pedagogerna i vår studie. Assadi och Skansén (2000, s. 38) menar att via arbetet får 

pedagoger möjlighet till utveckling, en fast punkt och kollegor som bidrar till kollektiv trivsel 

som alla människor behöver.  

Stora barngrupper 

De flesta pedagoger upplever att barngrupperna är för stora och bidrar till att pedagogerna 

upplever att det är svårt att räcka till, lyssna samt finnas till för barnen. Nyholm (2016, s. 11) 

belyser konsekvenser av för stora barngrupper. Barn ges inte utrymme att återhämta sig i en för 

stor barngrupp då det inte finns möjlighet att kunna gå undan.  

 

Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2016) beskriver också att stora 

barngrupper minskar möjligheterna till barns inflytande samt att det blir svårare för 

pedagogerna att dokumentera och utföra sina arbetsuppgifter. I för stora barngrupper försvåras 

barnens möjligheter till inflytande, men även möjligheterna till en god kommunikation kollegor 

emellan.  

 

Nyholm (2016, ss. 8-9) påtalar att våra hjärnor inte är anpassade för dagens samhälle och dess 

yttre stressorer samt att barn är extra känsliga för stresspåverkan. Vi finner att pedagogerna i 

vår studie belyser att barns stress ökar i en större barngrupp då intrycken runt omkring blir fler. 

De belyser också att barnens behov hamnar i skymundan och det blir svårare att se varje barn. 

Pedagogerna berättar även att de ofta känner att de inte räcker till, inte hinner se varje barn samt 

interagera med dem. De påtalar även att i en stor barngrupp blir det mycket väntan för barnen 

under dagen.  

Personalbrist 

Levi (2002, s. 33) beskriver hur yttre stressorer är en miljöpåverkan som kan framkalla stress.  

I vår studie blir en stressfaktor brist på vikarier. Pedagogerna i vår studie berättar att brist på 

personal innebär mycket väntan för barnen. Brist på personal och en stor barngrupp med mycket 

barn fördelat över hela dagen blir en svårighet för pedagogerna att hantera. Ett fåtal pedagoger 

i vår studie uttrycker att det är viktigt att bli medveten om yttre stressorer för att kunna hantera 

sin stress på ett hanterbart sätt. De tror att pedagoger som är medvetna om vad som stressar kan 

använda sin stressmedvetenhet för att kunna arbeta aktivt för att minska stress vilket resulterar 

i ett fungerande arbete. Pedagogerna i vår studie uttrycker sin medvetenhet kring stress och hur 

de inte låter yttre faktorer, såsom personalbrist påverka dem samt hur de får vardagen att 

fungera ändå. Ett fåtal pedagoger i vår studie anser att det är viktigt med ett medvetet 
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förhållningssätt och hur de kan hjälpa barnen att minska sin negativa stress, vilket pedagogerna 

automatiskt gör när de själva blir medvetna och sänker sin egen stress. Det tar Nyholm (2016, 

ss. 39-40) upp och påtalar vikten av att vara lyhörd gentemot barn samt ha ett bra 

förhållningssätt. 

Ljudnivå 

Pedagogerna i vår studie upplever att en stressfaktor är för höga ljudnivåer i verksamheten. De 

upplever att ljudnivåerna bidrar till att pedagogerna och barnen blir trötta samt att de praktiska 

arbetsuppgifterna inte blir primärt fokus hos pedagogerna. Majoriteten pedagoger i vår studie 

har dock bra strategier för att förebygga höga ljudnivåer. Det föregår med gott exempel och är 

närvarande med barnen för att förebygga faktorer som orsakar stress, som kan uppstå i miljöer 

med höga ljudnivåer. Dessa strategier kan också vara att pedagogerna själva kommunicerar på 

en lägre ljudnivå och undviker att gapa till varandra från det ena rummet till det andra. Det här 

är något som Nyholm (2016, s. 11) belyser, vikten av att pedagoger är närvarande och medvetna 

om stress samt hur en miljö bör utformas. Miljön bör anpassas och medvetandegöras för att 

minska barns stress och för att få goda förutsättningar för en behaglig ljudnivå. Vi har funnit i 

vår studie precis som Nyholm att det är av betydelse att minska ljudnivåerna i förskolan för 

barn och vuxna ska kunna ha en gemytlig arbetsmiljö. 

Stressreaktioner 

Här diskuteras pedagogers upplevelser på sina egna och barns stressreaktioner i förskolans 

verksamhet i förhållande till vår bakgrund samt teori. 

Barns negativa stress 

Pedagogerna i vår studie upplever att de känner igen stressreaktioner i barns beteenden. De 

upplever att barn som är stressade och otrygga har svårt att sitta stilla i aktiviteter, springer 

omkring, det blir mycket konflikter i barngruppen samt att det kan yttra sig i magont och 

huvudvärk hos barnen. Det kan även yttra sig genom att barnen suger och biter på sitt hår samt 

kläder. Nyholm (2016, s. 37) understryker dessa stressymptom hos barn som pedagogerna i vår 

studie belyser. Nyholm beskriver vidare att barn som är stressade, har svårt att koncentrera sig, 

de har även svårt att fokusera i en aktivitet samt att de kan bli utåtagerande genom att sparka, 

bitas och slåss. Pedagogerna berättar att bli medveten om vad som stressar kan motverka barns 

stress genom att pedagogerna tidigt känner igen dessa beteenden och kan förebygga dem genom 

att se över sitt eget förhållningssätt och förskolans miljö. Miljöns betydelse är även något som 

Nyholm (2016, s. 11) påtalar. En miljö med för höga ljud, starkt ljus och leksaker med för höga 

ljud skapar en oro och stress hos barn. Det här är något som pedagogerna är medvetna om i vår 

studie. 

Pedagogers negativa stress 

Majoriteten av pedagogerna i vår studie berättar hur deras negativa stress påverkar barnen i en 

negativ riktning. De beskriver till exempel hur barnen visar på stressreaktioner när pedagogerna 

inte är närvarande utan fokuserar på praktiska uppgifter men även när pedagogerna ändrar sitt 

röstläge och tonfall när pedagoger är stressade. Det framgick i vår studie att pedagogerna 

upplevde att deras stress minskar barns möjlighet till att utvecklas självständigt. Brodin och 

Renblad (2014) belyser vikten av att förskolan lägger en bra grund för barns första år i livet 

eftersom många barn börjar förskolan i ett tidigt skede av livet. Det här innebär att pedagoger 

bör vara bra förebilder för barn eftersom pedagogers inflytande påverkar barns framtid.  
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Förebyggande metoder 

Här diskuteras de metoder som pedagogerna anser sig använda sig av för att förebygga stress i 

förskolans verksamhet och hur de tillämpar dessa metoder i förhållande till vår bakgrund och 

teori. 

Delade barngrupper 

Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2016) påpekar att det är av fördel att 

dela in stora barngrupper i mindre grupper, då det ges möjlighet till kommunikation, 

observation samt att utmana barn på ett positivt sätt och det skapas bättre förutsättningar för 

barns inflytande. Ellneby (2011, ss. 116-117) lyfter vikten av miljön och dess utformning och 

hur barn kan ha inflytande över den. Genom delade barngrupper får barn möjligheter till eget 

utforskande och utlopp för sitt kreativa tänkande. Pedagogerna i vår studie ser en fördel med 

delade barngrupper, då pedagogerna anser att barnen ges mer utrymme att bli självständiga och 

få möjlighet till eget ansvar. Vi har funnit att pedagogerna i vår studie har hittat strategier som 

barnen har fördel av bland annat att kunna dela in barnen i mindre grupper. Pedagogerna anser 

att mindre barngrupper bidrar till att varje barn får möjlighet till eget utrymme. Ellneby (2011, 

s. 134) beskriver hur inomhusmiljöns uppbyggnad med rum i rummet, där det sker en naturlig 

indelning bland barnen är av stor betydelse, vilket även pedagogerna i vår studie har belyst.  

Återhämtning 

Majoriteten av pedagogerna i vår studie arbetar på ett förebyggande sätt med olika former av 

avslappning och återhämtning med barnen. Nyholm (2016, ss. 14-15) belyser mindfulness som 

en återhämtningsmetod som innebär att vara i nuet. Pedagogerna i vår studie belyser inte detta 

fenomen, men berättar istället om andra metoder som de använder sig av, bland annat att dämpa 

belysningen, spela lugn musik samt berätta för barnen varför det är viktigt med återhämtning 

och vila. Alla pedagoger är eniga om att barn i förskolan behöver återhämtning.  

 

Ett fåtal av pedagogerna i vår studie är medvetna om yoga som metod för att varva ner. Ellneby 

(2011, ss. 9-10) lyfter yoga som en metod för barn där de kan utforska sin kropp genom olika 

rörelsemönster där barn får träna aktiv rörelse, stretchning, andning och avkoppling. Ett fåtal 

pedagoger i vår studie använder sig av yoga för att skapa ett lugn i barngruppen och minska 

barns och sin egen stress. De vill även ge barnen betydelsefulla verktyg inför framtiden för att 

de ska kunna hantera sin stress i vuxen ålder bättre.  

 

En annan viktig aspekt som pedagogerna i vår studie benämner är vikten av bra mat och motion 

som en del av vårt välmående. Bra matvanor utan dåliga fetter bidrar till ett bättre välmående. 

Motion och rörelse bidrar till minskad stress och återhämtning. Agervold (2001, s. 96) beskriver 

hur bra matvanor och motion minskar stress. Ett fåtal pedagoger beskriver att bra matvanor är 

en god förutsättning för att barn ska kunna orka en hel dag på förskolan. De tycker att förskolan 

har en viktig roll i barns matvanor genom att servera en bra varierad kost. Pedagogerna anser 

även att det är bra med motion och att vistas ute i naturen. Barn får helt andra möjligheter till 

att röra sig fritt. I utemiljön får de utrymme till sin egen inlevelseförmåga där de får större 

möjlighet till delaktighet då utemiljön bidrar till friare lek. Pedagogerna belyser även andra 

metoder som kan bidra till ett inre lugn hos barnen vilket kan vara, att läsa böcker, vara ute i 

skogen, sjunga och lyssna på lugn musik 

 

Ellneby (2011, ss. 45-48) redogör för massage som en metod för avslappning. Massage är en 

kroppslig beröring som innebär att en människa blir avslappnad och kroppen utsöndrar då ett 

positivt hormon kallat oxytocin som sänker kortisolpåslaget. Nyholm (2016, s. 10) belyser hur 

kortisol ökar i kroppen vid för höga påfrestningar. Massage är något som ett fåtal pedagoger i 
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vår studie nämner som en avslappningsmetod som de dagligen erbjöd barnen. Dessa pedagoger 

berättar att det är mer viktigt än någonsin att ge och få massage.  

Metoddiskussion 

I vår studie har vi använt oss av intervju som metod som vi gjorde på förskolor där vi redan 

hade kontakter. Vi gjorde ett bekvämlighetsval som enligt Trost (2012, s. 31) innebär att välja 

förskolor geografiskt nära där redan befintliga kontakter knutits på förskolorna.  

 

Vid våra intervjuer kom vi väl förberedda, dels med intervjufrågor, diktafon samt penna och 

papper. Vi gjorde intervjuerna gemensamt vilket vi anser är fördelaktigt då vi båda observanta 

på vad pedagogerna utryckte och kunde därför låta samtalet ta nya riktningar då vi båda kunde 

ställa följdfrågor. En sådan intervju är enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 152) 

semistrukturerad vilket innebär att samtalet har flyt och kan ta nya riktningar. Vi hade fått ett 

bredare perspektiv om vi hade haft fler respondenter i vår studie. 

 

Våra intervjufrågor var något upprepande men var ändå tillräckliga, då vi gjorde en 

semistrukturerad intervju. En fördel hade varit om vi hade gjort en pilotstudie för att undersöka 

om frågorna var tillräckliga för att få svar på vårt syfte. En sådan pilotstudie är enligt Bryman 

(2011, s. 422) av vikt för att bli bekant med sitt val av metod samt skapa sig en uppfattning om 

hur en studie utförs. 

 

Efter våra intervjuer valde vi att transkribera vårt datamaterial för att lättare kunna analysera 

och koda materialet. Enligt Fejes och Thornberg (2015, s. 152) innebär transkribering att det 

inspelade materialet skrivs ut ordagrant i en löpande text. Vi valde att transkribera två intervjuer 

tillsammans och de andra fyra delade vi upp mellan oss. Om vi hade haft mer tid hade vi suttit 

gemensamt med alla, men anser inte att det påverkar studiens trovärdighet. 

Didaktiska konsekvenser 

Vi har i vår studie kommit fram till att pedagoger inom förskolan känner negativ stress. Denna 

negativa stress uppstår ofta när barngrupperna är för stora. Pedagogerna upplever att de inte 

räcker till samt att de har krav på sig att kvalitén är bra utifrån deras uppdrag. Vi har även 

kommit fram till att barngrupperna bör minskas för att pedagogerna ska kunna utföra sitt arbete 

optimalt då det då blir en bättre kvalité i förskolan. En annan negativ stressfaktor som vi har 

sett i vårt resultat är personalbrist samt att de läggs större ansvar på pedagoger i förskolan. 

Pedagogerna i vår studie upplever att de ställdes för höga krav både på sig själva samt 

omgivningens krav, det här bidrar till att de känner negativ stress. I några fall kunde 

pedagogerna ta hjälp av varandra på avdelningarna vilket vi tror pedagoger behöver tillämpa 

mer på förskolor runt om i landet för att minska stress. 

 

Ett arbetslag kan gynnas av att fördela arbetsuppgifter mellan varandra utan att lägga fokus på 

yrkesidentitet. Pedagogerna i ett arbetslag bör se varandra som likvärdiga i arbetet och allas 

olika kompetenser och unika personligheter oavsett yrkesroll. Det här bidrar till ett gemytligare 

arbetsklimat för att eftersträva goda förutsättningar för minskad stress i verksamheten. I ett 

arbetslag där pedagoger ber om hjälp av varandra bör se det som en chans till utveckling och 

inte som ett nederlag, det kan även bidra till att våga finna styrka hos varandra eftersom vi 

spenderar mestadels av vår tid på arbetet. 

 

Pedagoger behöver mer kunskaper kring förebyggande metoder såsom till exempel massage, 

yoga och mindfulness för att arbeta mer aktivt med avslappning och återhämtning i 

barngruppen. Dessa återhämtningsmetoder är särskilt viktigt eftersom barn idag lever i ett 
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stressat samhälle. Barn behöver tidigt få kunskaper om återhämtningsmetoder redan i förskolan 

för att kunna hantera och bli medvetna om hur de ska hantera sin negativa stress i framtiden. 

 

Ett annat viktigt kunskapsområde när det gäller återhämtning är att se över sin miljö så att den 

passar barns olika behov. Det handlar om inomhusmiljön och dess utformning för att bli så 

optimalt för barnen som möjligt. Det kan innebära avgränsningar där barn kan få möjlighet att 

gå undan i en stilla vrå, samt att miljön inbjuder till barns kreativitet där det finns en medveten 

tanke hos pedagoger kring vad som finns på väggarna. Det är av vikt att även ha en god utemiljö 

som bjuder in till rörelsefrihet, avskildhet samt fantasiskapande lekar hos barn. Alla dessa 

faktorer är betydelsefulla för att minska stress på förskolan. 

Förslag på vidare forskning 

Vi tycker det hade varit intressant att göra den här studien på ett större geografiskt område och 

att utföra en studie där barn står i fokus. Vid ett längre tidsperspektiv kunde vi även kompletterat 

den här studien med observationer för att ta reda på hur stress blir synligt i verksamheten och 

inte bara pedagogers upplevelser av stress. 
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BILAGA 1 
 

 

 

 

Informationsbrev 

Datum: 

  

  

Till pedagoger på förskolan ______________   

  

Vi heter Rosanna Holmberg och Mathilda Zejak 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 skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera på stress i förskolan. Vi kommer att intervjua verksamma 

pedagoger.  

  

Det är viktigt att ni 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 behövs ert samtycke. Vi ber er därför fylla i 

blanketten som följer med denna information och därefter lämna till oss.  

  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på nedanstående 

mejladresser: 

Rosanna Holmberg Xxxxxxx@student.hb.se  

Mathilda Zejak Xxxxxxx@student.hb.se 

 

Med vänliga hälsningar  

Rosanna & Mathilda 

  

 

Namnunderskrift: _________________________________ 

 

Namnförtydligande: _______________________________ 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

• Hur länge har du varit yrkesverksam inom förskolan? 

 

• Vilken utbildning har du? 

 

• Vad tror du stress beror på? 

 

• Upplever du någon stress i förskolan? Isåfall hur? 

 

• Hur tror du att du kan minska din egen stress på arbetet? 

 

• Hur tror du att din stress påverkar barnen? 

 

• Hur tycker du man ska förebygga stress i förskolan? 

 

• Tror du att det finns några metoder för att motverka stress? 

 

• Tillämpar ni några av dessa metoder i er verksamhet?  

            Om ja vilka? Om nej varför inte? 

 

• Vilka stressreaktioner visar barnen i er verksamhet? 

 

• På vilket vis tror du stressen påverkar verksamheten?  
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