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Sammanfattning  
Bakgrund 

Stress behöver inte vara någonting negativt, det finns även vissa positiva aspekter på stress. 

En lagom mängd av stress kan öka prestationsförmågan. Vid för hög grad av stress kan 

allvarliga sjukdomar utvecklas. Varje människa bör hitta sätt att hantera sin stress. Det finns 

många sätt att hantera stress, att äta rätt mat eller att träna hjälper kroppen att varva ner. Stress 

kan uppstå i vilken situation som helst, i allt från en bilkö till stunder då krav i ens arbete 

känns för höga. 

 

Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på hur några pedagoger i förskola och grundskola upplever samt 

hanterar sin egen stress i arbetslivet. Vi vill få en djupare förståelse för hur pedagoger ser på 

stress och stresshantering och på vilket sätt det påverkar deras arbetssituation. 

 

Metod 

Genom intervjuer gjordes en kvalitativ studie som syftade till att ta reda på pedagogers 

uppfattningar kring stress.  

 

Resultat 

Pedagogerna beskrev tydligt att de upplevde både fysisk och psykisk stress. De upplevde 

fysiska symptom som huvudvärk, magkatarr och hjärtklappningar. Psykiska upplevelser av 

stress handlar ofta om tidsbrist, pedagoger har ofta mycket att göra men för lite tid till sitt 

förfogande. Förskollärarna ansåg sig vara mest stressade i hallsituationer, grundskollärarna 

ansåg sig vara mest stressade inför utvecklingssamtal. En gemensam stressfaktor hos 

pedagogerna var det administrativa arbetet.  
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1 Inledning 

En pedagog är en person som på ett lekfullt sätt hjälper varje barn i sin verksamhet att 

utvecklas till trygga och starka individer. En pedagog är också en person som med glädje och 

engagemang lär ut på så många sätt att varje barn kan lära på det sätt som känns bäst. En 

pedagog har tid, kraft och ork att se varje barn och att varje dag hjälpa dem att nå just sina 

individuella mål. Hur ser det ut i skolans värld idag egentligen. 

 

Enligt Fridolin och Amin (2013) har pedagoger idag inte möjlighet att vara de goda 

pedagoger som de skulle kunna vara. På grund av allt mer administrativt arbete tvingas 

pedagoger idag att minska på mycket av den tid de hade kunnat, och förmodligen hade velat, 

lägga på att utforma en pedagogiskt utvecklande verksamhet. Nio av tio lärare anser att deras 

möjlighet att genomföra sitt arbete som de vill har försämrats avsevärt under de senaste åren 

(Arevik, 2013). Fler än tre fjärdedelar av pedagogerna i samma studie ansåg att de inte hade 

tid att hjälpa alla elever så mycket som de hade velat göra. 

 

I förskolan/skolan har vi upplevt att allt större barngrupper verkar påverka hur pedagoger mår 

psykiskt. För oss innebär stress de situationer då man känner att man inte har fullständig 

kontroll över en situation. För oss kan stress vara antingen positiv eller negativ. Positiv stress 

kan innebära att man arbetar mer effektivt i situationer där det behövs. Negativ stress kan 

innebära att man arbetar snabbare än man egentligen klarar av vilket kan leda till frustration 

och osäkerhet. Negativ stress i för stor utsträckning kan innebära att man blir utbränd. Stress 

handlar inte bara om handlingar i olika situationer eftersom man kan känna en inre stress som 

inte syns. Detta kan göra att det är svårare att lägga märke till om en person är stressad eller 

inte. 

 

2 Syfte 

Vårt syfte är att ta reda på hur några pedagoger i förskola och grundskola upplever samt 

hanterar sin egen stress i arbetslivet. Vi vill få en djupare förståelse för hur pedagoger ser på 

stress och stresshantering och på vilket sätt det påverkar deras arbetssituation. 

2.1 Frågeställningar 

Vad innebär positiv och negativ stress för dessa pedagoger? 

I vilka situationer känner sig pedagogerna mest stressade? 

Hur hanterar pedagogerna sin stress? 
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2.2 Begreppsförklaring 

Nedan följer en förklaring på de begrepp som används frekvent i denna studie. 

 

Stress: innebär enligt nationalencyklopedin
1
 de fysiska och psykiska påfrestningar som kan 

uppkomma ur ansträngande situationer. Med ansträngande situationer menas bland annat högt 

arbetstempo och en känsla av att tiden inte räcker till. 

 

Pedagoger: när begreppet pedagoger används innefattar det både förskollärare och 

grundskollärare. 

 

Förskollärare: de pedagoger som arbetar i förskolan. 

 

Grundskollärare: de pedagoger som arbetar i grundskolan. 

 

  

 

  

                                                 
1
 http://www.ne.se/sve/stress, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-03-17 
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3 Bakgrund 

I denna del behandlas följande avsnitt: Begreppet stress, Positiv och negativ stress, Upphov 

till stress, Situationer där stress kan uppstå, Utbrändhet, Kroppens reaktion på stress, 

Arbetsmiljö och Åtgärder för att motverka stress. 

3.1 Begreppet stress 

Spänning eller tryck är översättningen för det engelska ordet stress. Ordet används för att 

beskriva hur kroppens organ reagerar på psykiska och fysiska prövningar. Man kan säga att 

ordet stress beskriver hur kroppen beter sig då den utsätts för stora fysiska, emotionella och 

intellektuella anspänningar. Ursprungligen beskrevs stress som en reaktion som skedde i fyra 

steg. Alarm, motstånd, utmattning och återhämtning. Detta eftersom stress i grund och botten 

är en försvarsmekanism som ursprungligen var till för att hjälpa individen att prestera inför ett 

hot eller en fara. Idag ses stress snarare som en dynamisk process där omgivningens krav är 

det som avgör hur en individ reagerar. Stress behöver inte ens utlösas av en faktisk handling 

utan kan utlösas av själva känslan av fara eller hot. Anledningen till att stress idag kan vara 

skadligt är att det som idag framkallar stress oftast inte går att bekämpa med hjälp av våra 

muskler. Eftersom stress nu för tiden snarare handlar om någonting psykiskt än fysiskt 

resulterar det i att stressen blir mer långvarig och den kan därmed bli svårare att bli av med 

(Ellneby, 1999 ss. 31-32). 

 

Stress beskrivs av Ellneby (1999, s. 34) som en obalans mellan ansträngning och belöning. I 

grund och botten är stress en positiv mekanism som finns till för att hjälpa en individ att 

överleva. Om en individ skulle utsättas för någon form av livsfara just nu, till exempel att det 

börjar brinna, skulle personens stressmekanismer sättas igång vilket skulle hjälpa hen att 

tänka rationellt. 

 

3.2 Positiv och negativ stress 

Positiv stress är när de krav en person har på sig själv och de krav som omgivningen har på en 

känns hanterbara. Positiv stress upplevs ofta som en slags spänning eller som en 

adrenalinkick. Den kan öka känslan av att få extra kraft samtidigt som prestationsförmågan 

ökar. 

Many researchers contend we need certain amounts of stress to 
remain productive. (Adams, E. 1999, s. 8) 

 

Människan behöver en liten mängd stress för att kunna prestera bättre i arbetet eller privat. 

När en individ upplever en lagom mängd press ökar ens prestationsförmåga och individen får 

en kick, vilket kan tillföra en känsla av att känna sig nöjd med sitt arbete och sin prestation 

(Adams, E. 1999, s. 8). Att hålla ett möte på sin arbetsplats kan bidra till att stressnivåerna 

ökar. Dock är denna positiva stress ofta förknippad med en känsla av att ha kontroll över 

situationen även om den känns obekant eller främmande. Att få en adrenalinkick av att hålla 

ett möte på sin arbetsplats kan vara ett tecken på positiv stress. För personer som inte har 

denna typ av erfarenhet kan dock en situation som denna upplevas som negativ, enligt 

Bronsberg (2000, s. 48). 
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Stressmekanismerna mobiliserar hormoner som ger extra styrka vilket hjälper en individ 

genom en fara om det skulle behövas. Man kan säga att kroppen ändrar om sina förmågor 

beroende på vilken sorts fara en individ utsätts för. Våra kroppar är gjorda för att klara av 

denna stress i ett par minuter eller i max ett par timmar, menar Bronsberg och Vestlund (2004, 

s. 32). Den stress vi idag talar om handlar om den stress som människor stöter på dagligen i 

sin vardag. Idag ska individer hinna med oerhört mycket varje dag. Bland annat att sig till/från 

arbetet, att hämta/lämna på förskola och skola och att leva upp till de krav som ställs på en. 

Till exempel på arbetet, på fritiden och i hemmet. Det är vanligt att denna stress ständigt är 

påkopplad vilket är något människor faktiskt inte är gjorda för att klara av (Bronsberg och 

Vestberg 2004, s. 33). 

 

När skillnaden mellan den egna förmågan och omgivningens krav blir större finns risk för att 

förlora kontrollen över en situation. Detta kan leda till en fara för individen då den positiva 

stressen övergår till negativ stress. Att känna sig otillräcklig, att inte hinna med allt man tänkt 

sig och att inte hinna med det som ska göras samtidigt som alla krav och måsten ökar är 

faktorer som kan bidra till uppkomsten av negativ eller onödig stress. Onödig stress är sådana 

saker som stressar upp en fast det egentligen inte hade behövts, till exempel stressen över att 

kanske missa tåget. Denna stress går att göra någonting åt genom att göra en mer genomtänkt 

planering (Schéele 1995, s. 15). Om det blir för mycket negativ stress kan det innebära en 

fara. Att under en lång period utsätta kroppen för en hög halt av stresshormon i kroppen utan 

att varva ner emellanåt leder till att kroppen till slut kommer säga ifrån. 

 
The five types of stress manifestations are: Emotional, Fatigue, Cardiovascular, 
Gastronomical, and Behavioral. Sample experiences for each type of stress manifestations 

are as follows: “Feeling depressed”, “Sleeping 

more  than  usual”,  “Feelings  of  increased  blood  pressure” and  “Stomach  cramps”. 

(Chow, Tsai och Fung 1999, s. 366) 

 

Det finns fem olika typer på hur man kan reagera vid stress. Dessa kan te sig väldigt olika. 

Vissa kanske reagerar med att sova mer än nödvändigt, andra kanske reagerar genom att 

känna sig nedstämd.  

 

För mycket stress kan leda till magsår, astma och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför 

viktigt att reagera och lyssna på kroppens varningssignaler. Några varningssignaler kan vara 

dålig andedräkt, kraftiga svettningar, hastig och ytlig andning, sämre minne eller sämre 

koncentrationsförmåga, hjärtklappningar, yrsel, långvariga infektioner, svårt att sitt still utan 

att röra på sig, sömnsvårigheter och ångest. Dessa symptom bör tas på största allvar anser 

Bronsberg (2000, s. 48). 

3.3 Upphov till stress 

Krauklis och Schenström (2002, s. 59) menar att orsakerna till de stressreaktioner som uppstår 

beror på så kallade stressorer. Det finns fysiska stressorer, sociala stressorer och psykiska 

stressorer. Att reagera vid stress är naturligt och något som är medfött hos människan. 
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Däremot varierar det från person till person hur reaktionen blir i en och samma situation. 

Detta beror till stor del på tidigare erfarenheter och upplevelser under uppväxten. 

 

Fysiska stressorer är faktorer som beror på miljön omkring en. Det kan till exempel vara 

temperatur, ljus och ljud. Ljud är något som kan upplevas som obehagligt och jobbigt när 

ljudnivån kommer upp till en allt för hög nivå. Detta kan påverka arbetsmiljön negativt. De 

sociala stressorerna är faktorer som hör till de arbetsförhållanden som finns på arbetsplatsen, 

till exempel allt för höga krav på sig själv. Krauklis och Schenström (2002, s. 59) anser att 

saker och ting som beslutas och som inte går att påverka kan vara en social stressor. Även 

känslan av att inte ha kontroll över olika beslut kan vara en social stressor liksom en 

ekonomisk stressor. Den ekonomiska delen kan också vara en sociala stressor, den starka 

oroskänslan kan lätt ta över om den ekonomiska delen inte räcker till. Att ständigt tänka på 

andra och att empatiskt visa medkänsla för en annan individ kan vara ett exempel på hur en 

psykisk stressor kan te sig. 

3.4 Situationer där stress kan uppstå 
En bilkö, ny teknik på arbetsplatsen eller sorg av något slag kan få människor att känna stress. 

Även för hög ljudvolym och för lite sömn, dåliga kostvanor och träning kan orsaka stress. En 

situation som kan vara påfrestande är när en förskolechef eller rektor tvingas ta många beslut 

som en pedagog inte har någon möjlighet att påverka. Det kan också handla om att en 

pedagog har för mycket eller för lite inflytande i sin arbetssituation. I arbetsmiljön finns en 

rad olika faktorer och exempel på situationer som kan uppstå och som kan orsaka stress, till 

exempel att pedagogen har för lite eller för mycket att göra, att pedagogen får för lite 

information, att pedagogen har för mycket krav på sig eller att det sker snabba förändringar. 

Detta är situationer som kan vara bidragande faktorer till stress i arbetslivet (Assadi och 

Skansén 2000, s. 14). I takt med att krav från ledningen ökar sker förändringar i 

verksamheten. Enligt Bronsberg (2000, s. 131) möter pedagoger ständigt nedskärningar av 

personal och budget samtidigt som arbetsuppgifterna byggs på med mer administrativt arbete. 

Om pedagoger inte får stöd av sin ledning blir det betydligt mer påfrestande att utföra sitt 

arbete, vilket kan bidra till stress och till att personalen riskerar att bli sjuk. 

3.5 Kroppens reaktion på stress 

När en individ upplever eller tänker på något som känns jobbigt eller hotfullt kopplar hjärnan 

in ett stressförsvar via hormonerna. Vissa körtlar i kroppen aktiveras medan andra sätts på 

stand by. De viktigaste hormonerna som förknippas med stress är noradrenalin och adrenalin. 

När personer upplever stress talar hjärnan om för kroppen att utsöndra olika hormoner för att 

klara av den påfrestning som hjärnan tror att den snart kommer utsättas för. Till exempel 

kopplas bukspottkörteln in för att utsöndra hormonet glukagon. Glukagon gör att 

blodsockernivån ökar vilket gör att det går att spara sina reserver tills individen behöver dem 

som mest. Både hjärnan och hypofysen utsöndrar hormonerna endorfiner och enkefaliner 

vilka kan liknas vid morfin. Hormonet vasopressin gör att hjärt- och kärlsystemet anpassar sig 

till den stress som individen upplever eller snart kommer uppleva. När kroppen ökar vissa 

hormonnivåer måste andra hormonnivåer hejdas. Testosteron, östrogen och andra hormoner 

som har med fortplantningen att göra dämpas vid långvarig stress (Sapolsky 2003, ss. 51-53). 
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När en person är utsatt för stress ökar stresshormonerna i kroppen. Det är när dessa 

stresshormoner har ett förhöjt värde en längre tid som det kan gå emot kroppen och bli 

skadligt. När kroppen har dessa förhöjda hormonnivåer får kroppen svårare att hämta ny 

energi vilket kan leda till negativa effekter, alltså sjukdomar av olika slag (Ellneby 1999, s. 

32). 

Människan är stresstålig och byggd för att klara av stress. När kroppen utsätts för ett upplevt 

hot eller en fara så sätts en reaktion i kroppen igång vilken har till syfte att hjälpa en person att 

kunna prestera maximalt fysiskt. Denna reaktion är fullt naturlig och var på stenåldern ofta 

nödvändig för att människan skulle överleva. När denna reaktion sätts igång finns två val att 

välja mellan: att stanna kvar och kämpa eller att fly från platsen. Oavsett vilken reaktion som 

väljs krävs en fysisk insats av kroppen. Skillnaden mellan denna reaktion på stenåldern och nu 

är att människor i dagens samhälle ofta stannar kvar i denna reaktion en längre tid vilket vår 

kropp inte är gjord för att klara av. När en människa stannar kvar i denna reaktion en längre 

period bryts kroppen ner vilket leder till ett antal negativa effekter på hälsan. Till exempel 

hämmas immunförsvaret vilket gör att kroppen är lättare mottaglig för sjukdomar. Detta gäller 

både mer eller mindre allvarliga sjukdomar (Agervold 2001, s. 62). 

Bronsberg och Vestlund (2004, s. 14) definierar utbrändhet på tre sätt. Den första definitionen 

beskrivs som ett tillstånd där en individ känner ett ihållande, negativt sinnestillstånd kopplat 

till sitt arbete. Detta beskrivs ytterligare som ett tillstånd av utmattning, nedstämdhet och en 

känsla av att inte vara lika effektiv som i vanliga fall. Detta kan leda till minskad motivation 

och ett negativt synsätt på det arbete som ska utföras. Den andra definitionen innebär att en 

ständig stress i arbetslivet kan leda till ett försvagat psykologiskt tillstånd. I detta tillstånd har 

energireserverna tömts och motståndskraften mot sjukdomar har minskat. Känslan av 

missnöje och pessimism blir allt vanligare och personen blir allt mer frånvarande och 

ineffektiv i sitt arbete. Den tredje och sista definitionen beskriver ett tillstånd av fysisk, 

emotionell och mental utmattning. Detta tillstånd är ett resultat av ständigt svikna 

förhoppningar och brustna ideal. Utbrändhet är ett mycket allvarligt tillstånd där en person har 

kollapsat fysiskt, emotionellt och mentalt. Med detta kan menas de människor som fått 

hjärtinfarkt, magsår eller ångest. Även personer som varit kraftlösa under en längre period, 

ibland under flera år, räknas in under denna kategori. Att vara trött, däremot, är inte detsamma 

som att vara utbränd eftersom en person kan vila upp sig om hen är trött. 

 

De första studierna på personer som hade blivit utbrända på grund av sitt yrkesliv handlade 

om lärare, poliser, läkare eller sköterskor. Det handlade om personer som i sitt arbete hade 

kontakt med andra människor. Sedan 80-talet har även andra grupper beskrivits som utbrända, 

alltså har det blivit fler grupper på sistone menar Krauklis och Schenström (2002, s. 74). Idag 

är synen på utbrändhet lite annorlunda. Det som skiljer sig från förr är att idag anses alla 

människor kunna drabbas av utbrändhet. Det finns organisatoriska och individuella åtgärder 

mot utbrändhet skriver Jürisoo (2001, s. 129). I både organisationer och individuellt behövs 

struktur. För lite struktur kan innebära att det uppstår stress vilket på lång sikt kan leda till 

utbrändhet.   
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Jürisoo (2001, ss. 142-163) menar att för att en organisation ska bli hälsosam behövs förmåga 

att anpassa sig till olika förhållanden. En individ behöver ha förmåga att kunna förändra sig 

till nya situationer som kan uppstå i en organisation. En annan orsak till att individer blir 

utbrända kan vara att de tar på sig för mycket och för påfrestande arbetsuppgifter. I dagens 

kravfyllda samhälle kan det vara svårt att veta var gränser ska sättas. Arbetet tas med hem 

eller drar över på luncher så att raster kommer i kläm. Utbrändhet beror i slutändan ofta på för 

stor arbetsbelastning. Den andra åtgärden är individuell. Den handlar framför allt om att ta 

hand om sig själv för att inte riskera att bli utbränd. Det är nödvändigt att tänka på hur 

livsstilen ser ut och hur mycket sömn som behövs för att ha ork nästkommande dag på arbetet. 

Jürisoo menar även att det är viktigt att lära känna sin kropp för att kunna slappna av och för 

att kunna släppa det som är förknippat med arbetet under fritiden, samt att ha förmåga att hitta 

tid till att återhämta sig för att samla nya krafter. 

 
3.6 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön på en arbetsplats ska vara anpassad så att vem som helst ska kunna vistas där 

oberoende av vilka psykiska och fysiska förutsättningar som finns. Att applicera detta till 

skolans miljö innebär att skolan ska kunna erbjuda en skyddad miljö som är bra för alla som 

vistas där, menar Hellberg (2005, s. 320). Den som har huvudansvaret för arbetsmiljön är 

alltid arbetsgivaren. Det är alltså arbetsgivaren som ska se till att de som vistas i 

verksamheten befinner sig i en bra miljö. Inom skolan är det kommunpolitikerna som ska 

verka för en god arbetsmiljö. Dock gäller detta inte för friskolor, då det är huvudmannen, till 

exempel styrelsen, som har ansvaret för detta. Vidare menar Hellberg att varje rektor eller 

förskolechef har en central roll i förhållande till arbetsmiljön eftersom arbetsgivaren ofta 

slussar över en viss del av ansvaret till denna. Även i Lgr11 och i Lpfö98 (rev 2010) 

tydliggörs rektorns och förskolechefens ansvar för arbetsmiljön i skolan (Kinderberg 2005, s. 

58). Stress innebär ofta en känsla av att ha för mycket att göra på för lite tid, att tiden inte 

räcker till. Detta beskrivs med citatet nedan.  

 
Work-related Stressors include feelings of having too little time to prepare, having too 
much work, pace of school day being too fast, class size too big, personal priorities being 
shortchanged, and having too much administrative paperwork. (Chow, Fung och Tsai 
1999, s. 368)   

Chow, Fung och Tsai menar i citatet ovan att stress förknippat till pedagogers arbetsliv ofta 

handlar om en känsla av tidsbrist. Som pedagog är det ofta svårt att hinna förbereda sitt arbete 

och att det administrativa tar mycket tid. Stress handlar i det här fallet även om att man som 

pedagog ofta inte känner sig tillräcklig i förhållande till de arbetsuppgifter som ska utföras. 

Stress är ett stort samhällsproblem i världen, inte bara innanför skolans väggar.  

Pedagoger uppfattar ofta sin arbetssituation som pressad då de inte anser att tiden räcker till 

och då barn- och elevgrupperna bara blir större och större. Att barn- och elevgrupperna blir 

större är något som Chow, Fung och Tsai (1999, s. 368) belyser som problematiskt. Även 

barns beteende påverkar pedagogers stressnivå eftersom barn, och då främst elever, ofta har 

höga krav och förväntningar på sig från sin omvärld vilket ofta gör att även de blir stressade. 
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Många pedagoger och barn är överens om vilka de största faktorerna för den ökade ohälsan i 

skolan är. Dessa faktorer är bland annat besparingar, otrygga anställningar, förändrade 

arbetsvillkor, större barn- och elevgrupper, ökad arbetsbörda och en ständig tidsbrist. Just 

tidsbrist och en känsla av att inte räcka till är ofta orsak till att många pedagoger lämnar yrket 

enligt Kinderberg (2005, s. 58). 

3.7 Åtgärder för att motverka stress 

Mitt i all negativ stress är det viktigt att tillåta sig själv att stanna upp. Stress gör många 

gånger människan osjälvisk, vilket kan leda till att andras hälsa går före den egna. Kontakten 

med omvärlden börjar stängas av och fokus riktas istället mot de behov, krav och 

förväntningar som andra har på en. Människan bör alltid sträva efter att ha sig själv i fokus 

och att vara sin egen bästa vän. Genom detta kan vägar som leder bort från stressen hittas 

(Bronsberg 2000, s. 19)- 

 

Bronsberg (2000, s. 77) skriver att det finns olika strategier för att förebygga negativ stress. 

På den individuella nivån handlar det om individen själv, hur hen sätter sina egna gränser. 

Nästa nivå är arbetslags- och gruppnivån. På denna nivå är det viktigt att arbetsuppgifterna 

fördelas och att pedagogen känner stöd från sina arbetskollegor för att undvika stress. 

Arbetsmiljönivån, handlar om relationerna med ledningen, att pedagogerna får det stöd som 

behövs av förskolechefen eller rektorn. Nästa nivå är den samhälleiga nivån, och denna nivå 

styrs till stor del av de tre andra nivåerna, exempelvis lagar, beskattning och ekonomiska 

resurser. För att undvika stress är dessa fyra nivåer viktiga att sträva efter. Motion kan vara ett 

sätt att hjälpa kroppen att komma ner i varv anser Bronsberg (2000, s. 117). Även sunda 

matvanor kan bidra till att kroppens stressnivåer minskar. Vid fysisk aktivitet töms kroppen 

på stresshormoner genom att den får svettas. När kroppen utsätts för regelbunden motion 

andas den ut mer hormoner, till exempel genom att kissa, vilket gör att kroppen försätts i ett 

normalläge.  Det krävs inte mycket för att kroppen skall bli av med de stresshormoner som 

finns i kroppen, det räcker att ta en promenad på 20 minuter. Dock bör detta ske minst tre 

gånger i veckan. Om promenader inte känns som ett bra alternativ finns det många andra 

möjligheter till motion. Att jogga, simma eller dansa fungerar minst lika bra. Viktigast är att 

hitta någon aktivitet som känns rolig och givande. 

 

Bronsberg (2000, s. 118) menar att magproblem är ett tydligt tecken på stress. När kroppen 

utsätts för mycket stress får den svårt att hantera allt som sker. Följden blir då att kroppen 

ställer in sig på överlevnad. Resurserna i kroppen omfördelas och matsmältningen blir det 

som hamnar i skymundan. Kroppen visar detta genom magsmärtor. För att lindra dessa besvär 

är det extra viktigt att vara medveten om vad och hur man äter. Det finns fem riktlinjer att 

följa för att få en god balans i sin kostcirkel. Hoppa aldrig över något mål, ät alltid i lugn och 

ro, fokusera på att ha positiva tankar under måltiden och ät inte socker eftersom kroppen då 

blir trött. Att alltid ha tillgång till en vattenflaska för att kunna dricka mycket är alltid bra. 

Den negativa stressen påverkar sömnrutinerna. Det kan vara svårt att somna på grund av allt 

som snurrar för fullt i hjärnan, och det är inte ovanligt att vakna med ett ryck mitt i natten. Att 

vakna mitt i natten är ofta negativt eftersom det gör att det blir svårare att somna om igen. 

Assadi och Skansén (2000, s. 86) anser att vila är något som görs i soffan och att sova är 
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något som görs i sängen. Detta eftersom sängen ska vara en plats för att enbart sova på, inte 

vila. För mycket tankar under nätterna kan leda till sömnlöshet. Genom att på kvällarna skriva 

ner alla tankar och funderingar på en lapp kan tillföra en känsla av lugn. Assadi och Skansén 

menar att alla borde sträva efter att sova regelbundet, att sova de timmar som behövs varje 

natt. Vid svårigheter att sova i ett ljust rum bör rummet göras mörkare och tystare, eftersom 

det är lättare att somna i ett mörkt rum. Motionera gärna några timmar innan det är dags att 

sova, eftersom det tröttar ut kroppen och gör det lättare att somna. Undvik kaffe, alkohol, te 

och rökning sent på kvällen då det kan försämra sömnen.  

 

I förskolans läroplan (Lpfö98 rev 2010, s. 16) och i grundskolans läroplan (Lgr11, s. 4) 

framhävs att förskolechef och rektor har ett ansvar att systematiskt och med jämna mellanrum 

planera, utvärdera och utveckla arbetet till det bättre. Genom att göra denna planering, 

utvärdering och utveckling kan arbetslaget tillsammans med sin förskolechef eller rektor 

komma fram till bra arbetsätt som gynnar barnen och även pedagogerna för att minska på 

stress i arbetslaget. 

3.8 Sammanfattning 

Stress behöver inte enbart innebära huvudvärk eller hjärtklappningar, utan det finns även vissa 

positiva effekter på stress. En lagom mängd stress kan öka prestationsförmågan vilket kan 

göra att chansen att lyckas med arbetet ökar. Vid för hög grad av stress, däremot, kan 

allvarliga sjukdomar utvecklas. Varje människa bör hitta sätt att hantera sin stress innan det 

går för långt och blir ohälsosamt, eftersom det på lång sikt kan leda till utbrändhet. Det finns 

många sätt att hantera stress, att äta rätt mat eller att träna hjälper kroppen att varva ner. Det 

gör även att stressen dämpas. Stress kan uppstå i vilken situation som helst, i allt från en bilkö 

till stunder då krav i ens arbete känns för höga. 
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4 Teoretisk ram 

Som stöd för att analysera den insamlade datan, har vi valt att utgå ifrån Bronfenbrenners 

utvecklingspsykologiska teori som handlar om samspelet mellan människan och omgivningen 

(Andersson 1986, s. 17). Det mänskliga psyket och individers personlighet påverkas och 

utvecklas av olika aspekter i miljön. 

4.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system 

Andersson (1986, s. 18) menar att Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system beskriver 

hur en individ påverkas av saker i sin omgivning. Systemet beskriver även individers 

upplevelse av sin situation. Genom att studera hur en person uppfattar en situation är det 

viktigt att även studera de objektiva förhållandena. Bronfenbrenners utveckningsekologiska 

system syftar till att förklara hur många ömsesidiga relationer påverkar barns och vuxnas 

utveckling och välbefinnande.  

 

Enligt Bronfenbrenner är miljön det som mest påverkar och bidrar till människans psykiska 

tillstånd. Bronfenbrenners teori beskriver hur barn och vuxna påverkas av socialisationen, av 

de normer, regler och värderingar som styr i olika gruppkonstellationer. Som individ är det 

viktigt att ta till sig de normer och regler som styr för att inte ses som annorlunda eller 

avvikande. Varje individ måste kunna tolka de normer, regler och värderingar som styr i olika 

grupper. I en grupp beter sig en person på ett visst sätt och i en annan grupp kan det se helt 

annorlunda ut (Ljung och Sjörén 2008, s. 11).   

 

Andersson (1986, s. 98) menar att Bronfenbrenner riktar in sig på individens utveckling och 

hans teori uppmärksammar de olika processer som sker i en persons närmiljö och hur dessa 

processer påverkar och bidrar till den personliga utvecklingen. Bronfenbrenner använder sig 

av fyra system för att beskriva sin teori. Det mest naturliga systemet att utgå från är 

mikrosystemet. Det som sker i detta system är att effekterna från övergripande förhållanden 

som påverkar en individs levnadsvillkor trillar ner på mikronivån. Dessa förhållanden 

påverkar de aktiva processer vilka i sin tur tros kunna leda till konsekvenser för 

utvecklingsprocessen. 

 

4.2 Bronfenbrenners fyra system 

Bronfenbrenner använder sig av fyra system för att förklara hur en individ påverkas av sin 

omgivning ur olika aspekter. De fyra systemen kan ses som en cirkel där individen befinner 

sig i kärnan och där systemen omringar denna (figur 1).  Detta systemperspektiv innefattar 

inte enbart den direkta kontakten som en individ har med sin närmiljö omkring sig, utan det 

innefattar även ett sociologiskt perspektiv. Det sociologiska perspektivet finns i det system 

som kallas för makroperspektivet. Längst in i systemet finns individen och kontakten med 

närmiljön, till exempel familjen. Med tiden kommer ytterligare nätverk utvecklas vilka 

innefattar relationer och arbetslag. Dessa relationer kommer påverka individen i dennes 



 

 

11 

 

utveckling. Det är detta system som kallas för mikrosystemet. Det är viktigt att förstå hur de 

olika relationerna hänger ihop och hur de påverkar en individ, samt hur beroende 

utvecklingen är av relationer runt omkring (Andersson 1986, s. 20). 

 

Mikrosystemet handlar om samspelet mellan en själv och de individer man möter ”öga mot 

öga” i sin vardag. Det innefattar tre viktiga delar, som Bronfenbrenner valt att kalla för 

element. De tre elementen handlar om de aktiviteter, roller och relationer som en individ är 

aktiv i. 

 

In terms of research method, the child's evolving construction of reality cannot 
be observed directly; it can only be inferred from patterns of activity as these are 
expressed in both verbal and non verbal behavior, particularly  in the activities, roles, 
and relations in which the person engages. These three factors also constitute what 

          are designated  as the elements of the microsystem (Bronfenbrenner 1979, s.11). 

 

Bronfenbrenner (1979, s. 11) beskriver ovan hur strukturerna runtom en individ inte går att 

observera utan hur det endast går att studera hur verbala och ickeverbala mönster hos en 

individ ter sig. Dessa mönster blir synliga i olika situationer som en individ är aktiv i. Om det 

ska kopplas till en pedagog kan det handla om hur pedagogen beter sig då hen utför sina 

arbetsuppgifter. 

 

Mikrosystemet handlar mycket om de aktiviteter som en individ engagerar sig i. Dock 

behöver det inte enbart handla om hur en individ beter sig i förhållande till andra, utan det kan 

även handla om saker och ting som är materiella som individen kommer i kontakt med, till 

exempel administrativa arbetsuppgifter. I mikrosystemet studeras som sagt hur en individ 

beter sig i de tre elementen. Det kan alltså handla om hur en individ förhåller sig till skolans 

eller förskolans personal, dvs. pedagogens arbetskollegor, barn/elever, skolmiljö och 

hemmiljö.  Även familj, fritidsgrupp, intresseförening, arbetsplats, kamratgrupp och 

grannskap hör till mikrosystemet (Andersson 1986, s. 23). 

 

Andersson (1986, s. 24) betonar att mikrosystemet handlar om relationer, till exempel 

relationen mellan förskollärare och förskolechef, eller relationen mellan grundskollärare och 

rektor. Det som i mikrosystemet handlar om relationer mellan två eller flera individer kallas 

för dyaden. Dyaden är den minsta enheten i detta system och den beskriver hur en relation 

mellan två eller flera individer kan se ut. I mikrosystemet studeras hur en individs beteende 

påverkar en annan individ. 

 

Mesosystemet handlar om de samspel som sker mellan de individer som räknas in i 

mikrosystemet. Barn, kollegor, föräldrar och överordnade befinner sig här. Relationer 

påverkas av varandra och kan få nya innebörder i samspel med varandra. Till exempel 

påverkas pedagogens arbetsmiljö även av hemmiljön, enligt Andersson (1986, s. 23).  

 

I mesosystemet beskrivs hur olika relationer mellan närmiljöer kring en individ påverkas av 

varandra, relationen mellan arbete och hem kan vara något som studeras här. I 

systemperspektivet på mikro-, meso- och exonivå finns en kultur för de överordnande 
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ideologiska, ekonomiska, historiska och politiska värderingarna i samhället (Andersson 1986, 

s. 20). 

 

Andersson (1986, s. 26) menar att när en pedagog lämnar sitt hem för att ta sig till sitt jobb, 

går det inte att ta bort de upplevelser och erfarenheter som hen har med sig hemifrån. 

Upplevelserna och erfarenheterna, som kan vara både positiva och negativa, bär denna 

pedagog med sig överallt. När pedagogen sedan kommer hem efter sitt arbetspass, finns 

dagens upplevelser kvar. De försvinner inte utan har fyllts på i den ryggsäck av känslor och 

intryck som varje människa bär med sig. Detta kan i sin tur få konsekvenser för situationen i 

hemmet, beroende på vilka upplevelser som individen bär med sig. Handlar det om jobbiga 

händelser är det viktigt att individen får prata om det med någon i sin familj. Om möjlighet till 

stöd och uppmuntran inte finns är risken stor att konsekvenser uppstår. 

 

Exosystemet handlar inte om det samspel som sker i direktkontakt med en individ, utan det 

handlar snarare om hur olika samspel och konstellationer utanför en individs närmiljö trots 

allt påverkar. Exosystemet kan handla om beslut som tas utan att individen har möjlighet att 

påverka dessa (Andersson 1986, s. 23). Då en förändring av något slag sker krävs att 

individen klarar av att anpassa sig och att förändra sitt förhållningssätt. En förändring som kan 

ske inom skolans värld är att personalomsättningen i en verksamhet förändas. Något som är 

vanligt är att vikarier tas in. Om det ofta cirkulerar nya vikarier i en verksamhet kan barnen få 

det svårare att knyta kontakt till dem eftersom de inte hinner lära känna dem på djupet.  

 

Andersson (1986, s. 28) belyser vikten av att sträva efter en stadig personalomsättning 

eftersom det stärker förutsättningar till att utveckla de aktiviteter, roller och relationer som 

sker mellan barn och vuxen i förskola eller skola. Eftersom exosystemet handlar om de 

samspel som sker utanför en individs närmiljö hamnar den kommunala nivån här. Förskolor 

och skolor idag är kopplade till sin respektive kommun. Därför handlar mycket i skola och 

förskola om de beslut som en kommun tar. De beslut som tas av en kommun träder i kraft 

oavsett om förskollärare och lärare vill eller ej.   

 

Makrosystemet handlar om hur individer påverkas av konstellationer som styr i samhället. 

Till exempel normer, värden och politiska beslut. I makrosystemet skapas de regler och 

normer som övriga system förväntas följa. I skolans värld finns till exempel styrdokumenten 

som har en avgörande betydelse för hur skolor och förskolor lägger upp sitt arbete (Andersson 

1986, s. 23). Makrosystemet är det yttersta av Bronfenbrenners fyra system. Detta system är 

därför likvärdigt med den statliga nivån i samhället. Här befinner sig Skolverket och politiker, 

eftersom de fattar beslut på statlig nivå som är avgörande för hur pedagoger runt om i landet 

ska utforma sin undervisning.  
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Nedan syns en figur som illustrerar hur Bronfenbrenners system kan se ut. Studiens författare 

har utformat figuren och äger därför upphovsrätten till den.  

 

 
Figur 1: Bronfenbrenners modell anpassad till denna studie 
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5 Metod 

I detta avsnitt behandlas följande avsnitt: Kvalitativ ansats, Urval med underkategorin 

Pilotstudie. Genomförande med underkategorierna Val av metod - Intervju, Arbetsfördelning 

och Tillvägagångssätt samt Tillförlitlighet och giltighet, Etik och Analys. 

5.1 Kvalitativ ansats 

Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning vilket enligt Fejes och Thornberg (2011, s. 

17) innebär att forskaren redovisar sitt material genom ord, till exempel genom insamlingar av 

intervjuer. Meningen med denna ansats är att forskaren ska förstå och tolka vad som studeras i 

undersökningen. Vi ansåg att detta passade vårt valda ämne på ett bra sätt eftersom vi valde 

att genomföra en studie av pedagogers erfarenheter av stress. Genom intervjuerna ville vi ta 

reda på vad stress innebär för grundskollärare och förskollärare. Vi ville ta reda på när de 

känner sig som mest stressade samt om det skiljer sig mellan grundskollärare och 

förskollärare. Med hjälp av denna ansats ville vi få en bred och fördjupad kunskap inom vårt 

valda ämne. 

 

5.2 Urval 

Vi har intervjuat nio verksamma pedagoger i förskola och grundskola i en större ort i Västra 

Götaland. Fyra deltagare var grundskollärare och fem deltagare var förskollärare. Tre av 

grundskollärarna arbetade i årskurs ett och en grundskollärare arbetade i årskurs fem. Vid 

analys av intervjuerna var varje deltagare anonym.  

 

5.3 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes på tre pedagoger, en förskollärare och två grundskollärare. Syftet 

med pilotstudien var främst att se om de intervjufrågor som utformats (bilaga 2) var rätt 

formulerade och om någon fråga behövde omformuleras eller strykas. Resultatet av 

pilotstudien blev att några frågor blev omformulerade, och någon fråga togs även bort då den 

inte ansågs vara relevant. Materialet från pilotstudien ingår inte i denna studie eftersom vi inte 

ansåg att det var relevant. Det främsta syftet med pilotstudien var att testa intervjufrågorna.  

5.4 Genomförande 

5.4.1 Val av metod - Intervju 

Lantz (2007, s. 11) anser att intervju kan ses som ett slags samtal mellan två personer som har 

tilldelats varsin roll. En har till uppgift att ställa frågor och en har till uppgift att svara. Fokus i 

en intervju ska ligga i de svar som respondenten ger. Det viktigaste i en intervju är det 

verbala, alltså det som sägs i ord, men i en intervju bör fokus även ligga på det ickeverbala, 

till exempel kroppspråk och ansiktsuttryck. Den största skillnaden mellan en intervju och ett 

samtal är att i en intervju har den ena personen till uppgift att styra dialogen och den andra 

personen har till uppgift att svara. Intervjuarens mål är att ta reda på respondentens 
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uppfattning och upplevelser om ett visst fenomen. Vi valde att genomföra intervjuer eftersom 

vi på så vis kunde få fram svar på orsaker till pedagogernas eventuella stress. Vi kände inte att 

enkät eller observation hade gett lika djupa svar som en intervju kunde göra.  

 

Innan intervjuerna delgavs samtliga pedagoger ett missivbrev (bilaga 1), där information om 

studiens syfte och tänkta innehåll presenterades. Detta gjordes för att ge de deltagande 

pedagogerna en så god inblick som möjligt i vad studien var tänkt att handla om och varför vi 

valt att studera just detta ämne. 

 

Trost (2010, ss. 95-97) skriver att det är lätt hänt som intervjuare att samtalet går för fort för 

att undvika tystnad. Tystnaden i en intervju kan vara bra för att ge betänketid hos både 

respondenten och hos en själv. Om intervjuaren ställer nya frågor för snabbt finns en risk att 

respondenten känner sig ointressant. Det kan leda till att hen inte svarar lika utförligt på 

frågorna som hen hade kunnat göra. Intervjuaren ska visa sitt intresse gentemot respondenten, 

både genom verbal och genom ickeverbal kommunikation. Genom att göra på så vis blir 

samtalet mer naturligt och respondenten känner sig säkrare på sina svar.  

 

Det är betydelsefullt att inleda en intervju med att fråga personen till exempel hur länge hen 

har jobbat inom sitt yrkesområde. Det kan underlätta för intervjuaren att ha denna 

bakgrundsinformation när resultatet sammanställs. Framförallt för att få en förståelse över 

svaret respondenten givit och situationen som hen befinner sig i nuläget. Den första frågan i 

en intervju kan med fördel vara en fråga av faktakaraktär. En fråga av denna typ kännetecknas 

av att den är enkel att svara på, till exempel “När gick du din utbildning?”. Om man ställer en 

sådan fråga så skapas ett klimat som känns bekvämt för båda parter (Lantz 2007, s. 58). 

 

I denna studie spelades samtliga intervjuer in på band. För att på ett enkelt sätt kunna urskilja 

gemensamma och olika svar hos respondenterna omvandlades inspelningarna av intervjuerna 

till text, vi transkriberade inspelningarna. Genom att skriva ut transkriberingarna blev det 

lättare att gå igenom materialet för att kunna bearbeta det. Kihlström menar att det även går 

bra att lyssna på det inspelade materialet för att urskilja mönster, dock valde vi att främst 

använda oss av våra transkriberingar eftersom vi ansåg att det verkade vara det enklaste sättet 

att bearbeta materialet på. Transkribering är det vanligaste sättet att bearbeta intervjusvar för 

analys. Dovemark (2007, s. 148) anser att det finns vissa nackdelar med att arbeta utifrån 

transkriberingar. I en transkribering skrivs allting från en intervju ner ordagrant. Även 

harklingar, fniss och suckar tas med för att underlätta vid analys. När en transkribering sedan 

skrivs in i själva studien omformuleras det som sagts så att det blir grammatiskt korrekt, och 

de eventuella harklingar, fniss eller suckar som fanns med i transkriberingen tas inte med i 

studien. Därför betonar Dovemark vikten av att komma ihåg hur mycket av det som skedde i 

intervjun som inte syns under analysens gång, till exempel kroppsspråk och mimik. 

5.4.2 Arbetsfördelning 

Ansvaret har under arbetets gång delats upp i gruppen så att alla har haft något specifikt att 

ansvara för. Frågorna inför pilotstudien utformades gemensamt. Dessa testades på tre 

pedagoger och tillsammans korrigerades intervjufrågorna för att de skulle bli så bra som 
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möjligt. Pilotstudien genomfördes enskilt. De riktiga intervjuerna genomfördes med två 

intervjuare vid alla intervjuer utom en, där intervjuaren var ensam med pedagogen. Var och 

en hade ansvar för att ta kontakt med tre pedagoger var att intervjua och att sedan omvandla 

materialet till transkriberingar efteråt. Alla hade även ansvar för att följa med på tre intervjuer. 

I bakgrunden, resultatet och diskussionen delades avsnitten upp mellan oss då det skrevs ner. 

Dock diskuterade vi analysmaterialet tillsammans innan det överfördes till text.  

5.4.3 Tillvägagångssätt 

Det första som gjordes var att intervjufrågorna började formuleras. När dessa var kalra 

genomfördes en pilotstudie vilken hade till syfte att se hur intervjufrågorna fungerade, om de 

gick att behålla eller om de behövde tas bort eller omformuleras. Därefter skrevs ett 

missivbrev med information om studiens innehåll och genomförande. När det var klart 

började vi ringa runt till rektorer runt omkring i den kommun där vi tänkt genomföra våra 

intervjuer. Vissa rektorer och förskolechefer svarade att deras pedagoger inte hade tid att 

delta, andra svarade att de kunde skicka vidare information till sina pedagoger. De rektorer 

som trodde att pedagogerna kunde vara intresserade av att delta fick ett mail med vårt 

missivbrev. Efter ett tag upptäcktes det att många rektorer i kommunen inte var speciellt lätta 

att få tag på via telefon, då de ofta var på möten och liknande. Därför mailade vi flera rektorer 

utan att ha försökt nå dem via telefon först. 

 

Tid och plats bestämdes med de pedagoger som ville delta i vår studie. Alla intervjuer (bilaga 

3) utom en genomfördes med två intervjuare till en pedagog, detta gjordes för att öka 

reliabiliteten. Vid intervjuerna satt vi vid ett bord, där den som intervjuade satt mittemot 

pedagogen som blev intervjuad. Den andra personen satt lite i bakgrunden med ett block i 

knät. Denna personens uppgift var att studera kroppsspråk och sådant som inte kunde fångas 

på inspelning. Innan varje intervju tillfrågades varje pedagog om de gick med på att intervjun 

spelades in. Samtliga pedagoger gick med på detta. Eftersom vi var två som var med på 

intervjuerna behövde inte den som intervjuade tänka på att anteckna svaren. Detta var en 

fördel eftersom all koncentration kunde riktas till det som sades. Efter varje intervju 

omvandlades allt intervjumaterial till transkriberingar, vilket innebär att det som är inspelat på 

band överförs till text. 

När alla intervjuer var transkriberade och utskrivna började en sammanställning av materialet 

göras. Vi valde att utgå från våra tre frågeställningar för att få fram svaren. Varje 

frågeställning färgmarkerades med en överstrykningspenna som var antingen lila, blå eller 

grön. Det i intervjuerna som vi ansåg gav svar på respektive frågeställning färgmarkerades 

med samma överstrykningspenna som den aktuella frågeställningen. Dessa färgmarkerade 

dokument användes vid sammanställningen. Dock gjordes även tre dokument där svaren från 

respektive frågeställning samlades. 

5.4.4 Pilotstudien 

Det första som gjordes inför denna studie var att utforma frågor till de kommande 

intervjuerna. Vi träffades och samlade alla frågor vi kom på angående stress. Dessa frågor 

kom sedan att bli vår pilotstudie som genomfördes på vår verksamhetsförlagada utbildning. 
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Pilotstudieintervjuerna genomfördes tillsammans med våra handledare och hade till syfte att 

se om intervjufrågorna var relevanta. De frågor som handledarna ansåg var svåra eller 

otydliga omformulerades eller togs bort.  Fördelen med detta var att tid sparades in eftersom 

intervjufrågorna redan var klara då examensarbetet startade på heltid. Vi kunde påbörja våra 

intervjuer redan första veckan, tack vare att vi var ute i god tid med vår pilotstudie. 

 

5.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Validitet innebär att forskaren undersöker det som verkligen ska undersökas. Detta innebär till 

exempel att forskaren vid en intervju håller sig till sina förutbestämda frågor och att hen inte 

ramlar in på sidospår. Sidospåren kan göra att forskaren inte får svar på det som hen 

egentligen vill ta reda på. Vid en intervju innebär validitet att frågorna har utformats på så vis 

att den som svarar förstår vad forskaren vill ha svar på (Thurén 2007, s. 26).  

En väl genomförd intervju ska uppfylla vissa krav. Resultatet ska vara relevant och andra ska 

kritiskt kunna granska slutsatserna. Begreppet reliabilitet används när metoden ses över och 

validitet används för att beskriva att ett resultat är tillämpligt. Resultatet av intervjuerna måste 

vara användbart för att andra ska kunna ta del av det. Det är därför viktigt att samla in så 

mycket information som möjligt under intervjuerna (Lantz 2007, s. 10). Enligt Kihlström 

(2007, s. 164) är det bästa sättet att testa om en studie har reliabilitet att låta någon annan 

genomföra samma studie fast med andra personer. Om den andra personen får fram samma 

resultat som i den ursprungliga studien anses studien reliabel. Kihlström skriver 

fortsättningsvis att validiteten i en studie anses vara god om det resultat som framkommit 

under studien kan diskuteras och förstås av vem som helst som läser den. Att använda en 

person med vetenskaplig kompetens som stöd kan öka reliabiliteten. Vi har i denna studie haft 

stor hjälp av vår handledare som har fungerat som ett bollplank. Hon har varit ett stort stöd för 

oss under studiens gång.  

Kihlström (2007, s. 232) skriver att reliabilitet innebär att en studies resultat är tillförlitligt, 

vilket betyder att resultatet ska vara trovärdigt. Att vara flera som skriver ett arbete kan göra 

att reliabiliteten ökar. Till exempel kan reliabiliteten öka om två personer är med på en och 

samma intervju, då en kan intervjua och en kan observera den intervjuades kroppsspråk. För 

att öka reliabiliteten ytterligare är inspelning av intervju ett bra verktyg att använda sig av. 

Detta underlättar då resultatet av intervjuerna ska analyseras, eftersom intervjuaren bara 

behöver fokusera sig på det som sägs. 

 

5.6 Etik 

Det finns fyra etiska huvudkrav i Hermerén (2011, ss. 67-69) som en forskare bör följa. 

Forskaren har ansvar att ta reda på vilka regler och normer som vetenskapsrådet belyser som 

viktiga. De fyra huvudkraven handlar om sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet, vilka beskrivs ytterligare nedan. 
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Det första kravet är sekretesskravet, vilket handlar om grundprincipen om att alla uppgifter 

kan komma in under offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen 

handlar om att uppgifter är skyddade inom en viss tidsram. Många av de uppgifter som är 

sekretessbestämda innehåller ett skaderekvisit, och den avgör vilken styrka som ska råda på 

sekretessen. När uppgifter innehåller denna sekretessbestämmelse måste den myndighet som 

har hand om materialet göra en bedömning om uppgifterna kan lämnas ut eller inte. I vissa 

fall kan de uppgifter som omfattas av sekretesslagen hemlighållas. Vi anser att vi har hållit 

oss till sekretesskravet eftersom allt material har behandlats på ett sådant sätt att ingen 

förutom vi har kunnat ta del av det (Hermerén 2011, ss. 67-69).  

 

Det andra kravet är tystnadspliktskravet (Hermerén 2011, ss. 67-69), som hänger samman 

med sekretessen. Om en uppgift är sekretessbelagd råder tystnadsplikt. Däremot gäller inte 

tystnadsplikt om en uppgift inte går under sekretesslagen. Inom olika typer av yrken gäller 

tystnadsplikt, yrken inom vård och skola har tystnadsplikt. Att ha tystnadsplikt på en 

arbetsplats innebär inte att det som sägs inom verksamheten är markerat med sekretess eller 

att det faller under offentlighets- och sekretesslagen. Om en misshandel upptäcks ska den 

anmälas trots tystnadsplikten, eftersom det är anmälningsplikt på sådana företeelser. 

Vi har inte diskuterat vår studie med någon obehörig och anser därför att vi har hållit oss till 

tystnadspliktskravet.  

 

Det tredje kravet är anonymiseringskravet. Det syftar till att varje deltagare ska vara anonym. 

Anonymisering innebär att namnet på varje deltagare ändras och att studien skrivs på ett 

sådant sätt att ingen kan lista ut var studien skett eller vilka som deltagit. Inom detta krav 

belyses även vikten av att förvara information om studien och deltagarnas svar på ett sådant 

ställe att ingen obehörig kan ta del av det. Vi har bytt ut pedagogernas riktiga namn till andra 

namn, detta för att de ska bibehålla sin anonymitet. Inte heller förskolornas eller 

grundskolornas namn nämns i studien (Hermerén 2011, ss. 67-69).  

 

Det fjärde och sista kravet kallas för konfidentialitetskravet, vilket innebär att forskaren tar till 

åtgärder som skyddar deltagares integritet och rätten till skydd för insyn i deltagares privatliv. 

Konfidentialitetskravet berör även vikten av att den information som finns om deltagare eller 

den information som insamlats till en studie inte får föras vidare, säljas eller användas i andra 

syften än det vetenskapliga syfte det var tänkt att användas till från början (Hermerén 2011, 

ss. 67-69). Vi har sett till så att inga riktiga namn på varken pedagoger, grundskolor eller 

förskolor kunnat ses av någon annan än av oss som genomfört studien.  

 

Analysen utfördes på ett sådant vis att ingen skulle kunna komma fram till vem som deltagit i 

undersökningen eller vart de olika intervjuerna genomförts. I denna studie används andra 

namn på pedagogerna än deras riktiga namn. I studien finns inte heller namn på någon skola 

med, endast årskurser där grundskollärarna arbetar finns med. Detta för att bibehålla 

anonymiteten. 

 



 

 

19 

 

5.7 Analys 

Den utgångspunkt som vi utgick ifrån vid analys av intervjumaterialet var de tre 

frågeställningarna. Vi analyserade intervjumaterialet genom att plocka ut citat från 

transkriberingarna, vilka vi kunde koppla till de tre frågeställningarna. Med hjälp av detta fick 

vi en bra och tydlig överblick av vad som hade sagts och vad som passade in på våra 

frågeställningar hos pedagogerna. Med hjälp av detta kunde vi lättare se de citat som ansågs 

vara mest intressanta och vad som skilde sig mellan förskollärarna och grundskollärarna, samt 

om det framkom några likheter och olikheter emellan dem. 

 

När man genomför en dataanalys i en kvalitativ studie, är det viktigt att hitta ett mönster av 

resultatet som finns, menar Fejes och Thornberg (2009, s. 32). Det är en process att undersöka 

och sammanställa allt material som samlas in från intervjuer. Fejes och Thornberg (2009, s. 

33) förklarar Kvales fem huvudmetoder för en kvalitativ analys. Den första metoden är 

koncentrering, man koncentrerar sig på att utveckla en eller flera innehållsrika formuleringar 

som framkommit utifrån intervjuerna. Den andra metoden är kategorisering som går ut på att 

materialet delas in i kategorier, till exempel skillnader och likheter. Vi anser att vi använt oss 

av kategorisering eftersom vi sållade ut svar utifrån våra frågeställningar. Den tredje metoden 

är berättelse, här handlar det om att forskaren skapar en enhetlig historia av händelserna som 

framkommer utifrån materialet. Tolkning är den fjärde metoden för kvalitativ analys, 

forskaren fördjupar sig i texterna och gör en egen tolkning av materialet, även detta har vi 

gjort då vi har diskuterat analysmaterialet. Ad hoc är den femte huvudmetoden som handlar 

om att forskaren använder olika tekniker för att analysera. Exempel på dessa är att göra 

sammanställningar, vilket vi har gjort under arbetets gång.  
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6 Resultat 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur några pedagoger upplever samt hanterar sin 

egen stress i sitt arbetsliv. Vi ville få en djupare förståelse för hur pedagoger ser på sin stress 

och stresshantering och på vilket sätt det påverkar deras arbetssituation. Studien har utgått 

från tre frågeställningar: 

 

 Vad innebär stress för pedagoger? 

 I vilka situationer känner sig pedagoger mest stressade? 

 Hur hanterar pedagoger i förskolor och skolor stress i verksamheten? 

 

Resultatet är indelat i följande kategorier med tillhörande underkategorier: Pedagogers 

beskrivning av vad stress är för dem, med underkategorierna Fysiska uttryck för stress och 

Psykiska uttryck för stress. Situationer där pedagoger anser sig vara mest stressade med 

underkategorierna De mest stressande situationerna för grundskollärare och De mest 

stressande situationerna för förskollärare. Samt Pedagogers beskrivning av hur de hanterar 

sin stress med underkategorierna Hantering av den egna stressen, Hantering av stress i 

arbetslag och Rektorns och förskolechefens stöd i stressade situationer. 

6.1 Pedagogernas beskrivning av vad stress är för dem 
Vi har valt att inte dela upp förskollärare och grundskollärare i detta stycke med anledning av 

att både förskollärare och grundskollärare lyfte fram liknande tankar kring vad stress innebär 

för dem. Citat från några av de intervjuer som genomförts kommer lyftas i texten för att 

förtydliga resultatet. 

 

Det som genomsyrade svaren hos förskollärarna och grundskollärarna angående vad stress 

innebar för dem var att de upplevde olika fysiska symptom vid stress. Både förskollärarna och 

grundskollärarna upplevde att tiden inte räckte till, de hann inte med allt som skulle göras 

eller som de ville göra. Detta ledde till att de upplevde kaos och ibland även panik i sitt 

arbete. Tiden upplevdes ofta inte räcka till. Att se och förstärka alla barn och elever under 

dagen var något som verkade upplevas svårt för pedagogerna att hinna med. De flesta 

pedagogerna nämnde under intervjuernas gång att de ville få barnen eller eleverna att varje 

dag förstå att pedagogen sett och försökt stötta dem. Detta var ytterligare en bidragande orsak 

till den upplevda stressen. Det nämndes att barngrupperna var för stora och att resurserna inte 

fanns för de barn som var i behov av extra hjälp för att lyckas i skolan. 

6.1.1 Fysiska uttryck för stress 

Det som var gemensamt hos de flesta pedagogerna var att de upplevde en rad olika symptom 

som framkom vid för hög grad av stress under en längre period. De symptom som både 

grundskollärare och förskollärare upplevde var huvudvärk, magkatarr, hjärtklappning och 

andnöd. Huvudvärk var det vanligaste symptomet bland pedagogerna, en av pedagogerna 

nämnde att stress är något som påverkar en fysiskt. Många av pedagogerna nämnde flera 
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fysiska symptom för sin stress. Nedan lyfts två citat där ett av flera fysiska symptom på stress 

belyses.   

 
Huvudvärk, magkatarr och att göra samma sak hela tiden utan att bli färdig. 
Men annars är väl stress främst huvudvärk. (Johanna, grundskollärare åk 1) 
 
Att man inte mår bra. Hjärtklappning. Uppjagad, kan inte koppla av, hinner inte 
sova, tar med sig jobbet hem. (Mikaela, förskollärare) 

 

Samtliga pedagoger upplevde stress som någonting negativt. Vissa pedagoger beskrev stress 

med fysiska symptom medan någon beskrev det som mer psykiskt. De flesta pedagogerna 

beskrev positiv stress som någonting bra eftersom de då ansåg sig vara extra effektiva. Dock 

ansåg samtliga pedagoger att stress i princip alltid är något negativt och att det är något som 

gör att de mår dåligt fysiskt eller psykiskt. 

 

6.1.2 Psykiska uttryck för stress 
Tidsbrist var något som generellt diskuterades under intervjuerna. Pedagogerna upplevde att 

tiden inte räckte till för undervisning eller för att hinna se och hjälpa alla barn. Tre av fyra 

grundskollärare menade att de upplevde tidsbrist och att de inte hann med allt som skulle 

göras. Det var mycket som skulle genomföras på kort tid. Många pedagoger framhävde att de 

personligen hade för hög ambitionsnivå, de ville göra mycket mer och tiden räckte inte alltid. 

Det fick till följd att det inte alltid blev som de tänkt sig från början och att vissa planeringar 

blev svåra att få ihop.  
 

Det är att man får svårt att få ihop veckan. Att man känner att man 
kliver in till barnen och att man är oförberedd. (Caroline, grundskollärare åk 5)  

 

Dock lyftes ett par kommentarer om positiv stress hos pedagogerna. En pedagog lyfte att det 

är positivt med ett bestämt slutdatum, detta eftersom pedagogen då upplevde att hon fick 

saker gjorda. Det verkade hon uppleva som positiv stress. 

 

Samtidigt som en positiv stress ibland kan kännas bra då man till exempel 
har en deadline, då man får någonting gjort. (Katarina, grundskollärare åk 1) 

 

Tiden var ett stort samtalsämne hos de pedagoger som intervjuades, tiden räckte inte alltid till 

allt som var tänkt att göras. Många av pedagogerna upplevde att de inte hann med den 

planering som de gjort och det arbete de tänkt genomföra. Arbetet blev därmed inte alltid som 

de tänkt sig från början och det ledde till att det upplevdes som en slags stress. 

 

När jag vet att jag oavsett vad jag gör inte kan leva upp till det jag vill eller till 
det som andra förväntar sig. Det är värst. (Klara, grundskollärare åk 1) 

 

Det här som att man hinner inte men man vill så mycket och hinner inte och man vill ut 

vid en tidpunkt /…/ Alla är olika. Det kan man känna sig extra stressad över. Att man 

har en tid att passa. (Ella, förskollärare) 

 

Det verkade som om pedagogerna tyckte det var svårt att hålla sig inom sin avsatta arbetstid. 

En pedagog i grundskolan nämnde att hon ibland var tvungen att arbeta på övertid, enbart på 
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grund av att arbetet var tvunget att vara klart inom en viss tid. Stress för pedagogerna verkade 

upplevas som en känsla av otillräcklighet, vilket ibland innebar mycket att göra på kort tid 

samtidigt som pedagogen hade ansvar för många barn och elever. När barngrupperna var så 

stora som de var och när många barn behövde hjälp samtidigt kände sig pedagogerna 

otillräckliga och de kände att de inte hade möjlighet att hjälpa alla barn. Stressens påverkan på 

pedagogerna kan förmodligen även ha handlat om hur mycket svårigheter barnen eller 

eleverna i förskolan eller skolan hade.  

6.2 Situationer där pedagoger anser sig vara mest stressade 
Pedagogerna hade olika upplevelser av i vilka situationer de kände sig mest stressade. I detta 

avsnitt jämförs grundskollärarnas svar för sig och förskollärarnas svar för sig eftersom deras 

svar skiljde sig relativt mycket åt. Pedagogerna hade gemensamt att det ansåg att all 

dokumentation var en stor faktor till stress i sin verksamhet. 

 
Det är när jag känner att jag inte har kunnat ge eleverna den hjälp som de 
behöver /.../Annars tycker jag att alla omdömen är stressande, de ska läggas 
in och man vet inte om datorn funkar när man ska sätta sig. 
(Johanna, grundskollärare åk 1) 

 

Många pedagoger upplevde en större stress på grund av all dokumentation än på grund av de 

stora barngrupperna. Dokumentationen i skola och förskola har under de senaste åren vuxit 

och det är något som de flesta pedagoger verkar tycka är en tung och tidskrävande del i 

arbetet. 

6.2.1 De mest stressande situationerna för grundskollärare 

Grundskollärarna var överens om att de upplevde mycket stress inför utvecklingssamtalen och 

på grund av all dokumentation som skulle förbereds inför samtalen. Det var mycket 

pappersarbete som skulle hanteras och de flesta var enade om att det var det stressigaste 

momentet i verksamheten. 

 
Sedan är bara den allmänna jobbstressen som jag återkommer till, det 
är all dokumentation. Att allting på något sätt ska dokumenteras. 

(Johanna, grundskollärare åk 1) 
 

Tre av grundskollärarna som intervjuades påpekade att deras stress inte berodde på för stor 

barnaskara utan på för mycket av det administrativa. Istället för att kunna lägga ner tid på 

undervisningen var deras uppgift att dokumentera eleverna och skriva åtgärdsprogram. 

Eftersom det ligger en hel del förberedande arbete inför utvecklingssamtalen blir pedagogerna 

stressade och detta drabbar undervisningen och eleverna negativt. Som de flesta pedagogerna 

menade så kunde de inte ge eleverna den hjälp de behövde under undervisningen. 

 
Det är när jag känner att jag inte har kunnat ge de eleverna den hjälp 
som de behöver. (Johanna, grundskollärare åk 1) 

 

Det ska skrivas åtgärdsprogram för de elever som inte uppnår målen. Sedan ska uppföljning 

ske var sjätte vecka. Detta kräver mycket av både pedagogen och av föräldrarna eftersom de 

ska vara med på uppföljningarna. När åtgärdsprogram om en elev skrivs ska pedagogen 
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observera eleven och se hur hen har utvecklats. Detta gör att pedagogen lägger mer fokus på 

just den eleven. Det blir mindre tid till de andra eleverna som behöver hjälp i undervisningen. 

6.2.2 De mest stressande situationerna för förskollärare 

Förskollärarna ansåg att det var stressande i hallen, när barnen var på väg ut eller in från 

utevistelsen. Speciellt när alla barn på avdelningen var närvarande en dag. När ordinarie 

förskollärare inte var närvarande utan när det istället fanns vikarier på förskolan blev barnen 

ofta oroliga vilket fick till följd att de inte följde de rutiner som fanns på avdelningen. 

 
Hallsituationerna är stressande för att alla barn ska ut samtidigt. 
Ett barn kan springa åt andra hållet och en annan åt dörren, så måste 
man springa och hämta det barnet som har sprungit ifrån.  

(Mia, förskollärare) 
 

Orsakerna till att det var som mest stressande i hallen kunde vara för att hallen var för liten, 

att det var för många barn och att det var för lite personal på avdelningen. Det fanns många 

bakomliggande orsaker till stress enligt förskollärarna. Alla fem förskollärare var eniga om att 

den begränsade tiden de hade när de kom in i hallen efter rasten var det som gjorde att de ofta 

blev stressade. När pedagogerna blev stressade menade de att barnen kände av det och att de 

blev oroliga precis som när det fanns vikarier på avdelningarna. 

 

Tre av förskollärarna påpekade att barngrupperna var för stora och att de inte hann med 

barnen på samma sätt som de hade önskat. Detta gällde både deras ansvarsbarn och de andra 

barnen på avdelningen. Som förskollärare är man tvungen att iaktta sina ansvarsbarn inför 

utvecklingssamtal för att de ska ha ett underlag att gå på under samtalen. Förskollärarna har 

ansvar över alla barnen under dagen men har endast ett par ansvarsbarn som de ska 

dokumentera. En av pedagogerna berättade att hon var den enda som jobbade 100 % på sin 

avdelning medan de andra jobbade 70 och 80 %. Detta gjorde att hon tyvärr inte hade 

tillräckligt med tid för sina sju ansvarsbarn. 

 
                      Man har sju ansvarsbarn och man ska hinna med dem och hinna iaktta 

dem. Då hinner man inte, när man har så många barn. Det är 
jättejobbigt. Och så de där barnen som hamnar i kläm och de som är 
utåtagerande. (Mia, förskollärare) 

 

Pedagogerna var enade om att det under de senaste åren blivit mer krav som ska följas i 

förskolan. Det innebär mindre tid med barnen då det är för många barn i gruppen samtidigt 

som det ska skrivas dokumentation om varje barn. När det är för många barn i grupperna blir 

det svårt för pedagogerna att koncentrera sig på var och en av dem. Det har blivit mer 

barnpassning, enligt tre av pedagogerna. 

 

Man ska hinna med alla barnen och så är det någon som vill läsa och så är det den som  
behöver gå på toa och den som gör det. Och så har man mindre personal och det känns 
ju... Då blir det lite mer stressat om man ska hinna med och så läser man jättefort för det 
barnet då blir det ingen bra läsning.  (Greta, förskollärare) 

 

I studien framkom tydligt att tiden är ett ämne som diskuteras en del bland pedagogerna. Barn 

har rättighet att vistas i en pedagogisk miljö i förskolan, vilket bland annat innebär utmaningar 
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och lek. Tiden som pedagogerna har för att ge barnen dessa möjligheter är svårt. Något som 

framkom i vår studie var att det ofta är stora barngrupper och att det händer mycket på en och 

samma gång. Att kunna hinna med allt är inte alltid möjligt. Det går inte alltid att i samma 

stund hinna ge barnen en pedagogisk utmaning till att utvecklas och lära. 

   

 

 

6.2.3 De mest stressade situationerna för grundskollärare och förskollärare  

Gemensamt för både grundskollärarna och förskollärarna var att de kände sig stressade av all 

dokumentation som skulle genomföras. Enligt förskollärarna hade barngrupperna i förskolan 

blivit för stora. Alla pedagoger arbetade inte heltid och därför var vikarier ofta insatta i de 

olika förskolorna. Två förskollärare menade att barnen blev otrygga när det dök upp nya 

vikarier som de inte kände igen. Då all ordinarie personal inte fanns närvarande och antalet 

barn var för stort var det lätt hänt att de ordinarie pedagogerna blev stressade vilket barnen 

kände av. Detta ledde till att barnen blev oroliga. När pedagogerna var stressade, i 

hallsituationerna till exempel, så blev det ofta rörigt genom att barnen sprang åt olika håll. 

Pedagogerna menade att Skolverket har börjat ställa mer krav på pedagogerna idag än vad 

som gjorts tidigare. Det ska skrivas omdömen, åtgärder och det ska dokumenteras kring varje 

elev. I grundskolan ansåg pedagogerna att det inte fanns tid till detta, eftersom de även skulle 

förbereda lektioner utöver själva dokumentationen. De flesta av pedagogerna menade att allt 

inte hanns med under arbetstid, vilket innebar att de ofta behövde ta med sig arbete hem för 

att göra färdigt. Förskollärarna ansåg att de inte hade tid till sina egna ansvarsbarn på grund av 

de stora barngrupperna. 

 

6.3 Pedagogers beskrivning av hur de hanterar sin stress 
Pedagogernas svar på hur de hanterade sin egen stress skiljde sig lite från varandra, därför 

finns det med under en egen kategori. Även uppfattningen om hur rektor eller förskolechef 

kunde erbjuda stöd till sina pedagoger finns med som en egen kategori. Eftersom det är rektor 

eller förskolechef som har det främsta ansvaret för sin respektive verksamhet var just deras 

roll i förhållande till stresshanteringen en viktig aspekt att se på i denna studie. Någon 

jämförelse mellan grundskollärare och förskollärare finns inte med i detta avsnitt eftersom 

svaren mellan dem inte skiljde sig så mycket åt. 

6.3.1 Hantering av den egna stressen 

Gemensamt för flera av de intervjuade pedagogerna var att de försökte skapa kontroll i sin 

stress genom att strukturera och bena ut, vilket ofta gjordes genom att skriva listor. Detta 

ansågs vara ett bra verktyg för att hantera stressen. Genom att skriva listor tyckte vissa att det 

var lättare att se vad som var första prioritet och vad som var av mindre vikt. 

 

                          Jo men att bena ut vad som är viktigast här. Jag kan inte lära alla barn 

                               Allting om situationen i klassrummet inte är så bra. Så då måste jag 

                               tänka ut vad som  är viktigt att få ut av den här dagen. 

                               (Klara, grundskollärare åk 1) 
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Både grundskollärarna och förskollärarna ansåg att det var viktigt att inte visa sin stress för 

barnen eftersom det då kunde smitta av sig på dem. Genom att ta djupa andetag, att försöka 

sålla bort sådant som kunde vänta till en annan dag och att visa ett lugn på utsidan ansåg flera 

pedagoger att de hanterade sin stress på ett bra sätt. 

 

Två av de intervjuade pedagogerna beskrev motion och kostvanor som en viktig aspekt till sin 

stresshantering. En pedagog förklarade att pedagogerna på den skola där hon jobbade hade 

möjlighet att gå på regelbunden friskvård. Detta var något som verkade uppskattas väldigt 

mycket. På just hennes arbetsplats hade friskvård, träning och hälsa blivit väldigt aktuellt och 

det var något som diskuterades mycket där. Hon förklarade att många av skolans pedagoger 

börjat träna tillsammans, och att det var positivt eftersom de peppade varandra och kunde 

hjälpa varandra kämpa lite extra när det kändes tungt. 

6.3.2 Hantering av stress i arbetslag 

En skillnad som framkom ur intervjumaterialet var att förskollärare verkade diskutera åtgärder 

för att minska stressen mer än vad grundskollärare gjorde. Dock är detta förmodligen något 

som sker naturligt eftersom man i förskolan arbetar tillsammans med sitt arbetslag på ett annat 

sätt än vad man gör i grundskolan. Hälften av förskollärarna beskrev att de kände sig 

bekväma med att ta upp saker med sina kollegor om det var något som inte kändes bra. Att de 

genom detta möttes och försökte hjälpas åt att förbättra sin verksamhet så att alla kunde känna 

att de arbetade på ett sätt som var okej för samtliga parter. Någon pedagog beskrev att de 

diskuterade och löste saker kortsiktigt, till exempel genom att dela upp x antal barn med x 

antal pedagoger i förskolans olika rum. En annan pedagog menade att diskussionerna ofta 

resulterade i åtgärder för att förbättra verksamheten på lång sikt. En grundskollärare beskrev 

istället bristen av tid att hinna samtala med sina kollegor. 

 
Det är tufft att inte hinna prata med varandra kring eleverna, vi vuxna som 
jobbar med samma barn på fritids och i skolan. Det tycker jag är jobbigt. 
(Klara, grundskollärare åk 1)  
 
Vi försöker planera, och vi har planeringstid en gång i veckan. Då försöker vi  

alltid planera hur veckan ska se ut, alltså kommande vecka och hur föregående  

vecka har varit. (Lina, förskollärare) 

 

Denna pedagog ansåg att en stark stressfaktor i skolan var att inte hinna utbyta meningar och 

åsikter med de andra pedagogerna. Hon menade att tid för samtal kring barn och elever borde 

varit ett stående inslag under varje arbetsdag. Dels för att pedagogerna då skulle bli mer 

samspelta med varandra, och dels för att eleverna skulle få den hjälp och det stöd som de 

behövde. Den andra pedagogen från förskolan lyfte fram att de tillsammans i arbetslaget 

försökte planera och diskutera med varandra om vad, hur och varför. Att komma fram till 

bättre lösningar i arbetet.  

6.3.3 Rektorns/förskolechefens stöd i stressade situationer 

Någon större skillnad mellan grundskollärares och förskollärares uppfattning om rektorns 

eller förskolechefens stöd framkom inte ur intervjumaterialet. Hälften av de intervjuade 
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pedagogerna ansåg att de fick bra eller väldigt bra stöd utav sin rektor eller förskolechef. Tre 

pedagoger ansåg att de inte fick något stöd alls, och en pedagog ansåg att stödet från rektor 

eller förskolechef var sådär. En av pedagogerna hade ingen uppfattning om hur stödet från 

rektorn eller förskolechefen var. De flesta ansåg att rektorn eller förskolechefen visade 

förståelse då de tog upp problem av olika slag med dem. En pedagog beskrev sin förskolechef 

som förstående och hjälpsam då hen verkade göra sitt bästa för att hjälpa pedagoger och 

barngrupp. Till exempel genom att försöka ta in nya barn som kunde tänkas passa in med de 

barn som redan var inskrivna på förskolan. En annan pedagog visade sympati för sin rektor 

och menade att rektorn oftast är mer stressad än pedagogerna. Detta eftersom det är rektorn 

som har det högsta ansvaret och som får ta mycket “skit”, till exempel från 

vårdnadshavare.  Den gemensamma faktorn för de rektorer och förskolechefer som ansågs 

vara hjälpsamma var att de visade förståelse för sina pedagogers arbetssituation. De rektorer 

och förskolechefer som ansågs ge bra stöd verkade även ha en vilja att försöka hjälpa sina 

pedagoger så gott de kunde. 

 
Hon brukar säga till oss att vi får ta det som är viktigast just nu, 
just idag. /.../ Hon förstår att vi inte alltid kan göra allt vi planerat. 
(Lina, förskollärare) 
 
Jajamän. Ganska mycket. Hon är ganska förstående för situationen 
och sådana saker. Så vi har ganska bra stöd från henne. (Ella, förskollärare) 

 

Detta hänger lite samman med hur vissa pedagoger hanterade sin egen stress genom att bena 

ut saker och att lyfta ut det viktigaste av allt som ska göras. De rektorer och förskolechefer 

som visade empati och förståelse för pedagogerna var de som lyftes fram som bra stöd. 

 

Gemensamt för de tre pedagoger som inte ansåg sig få tillräckligt stöd var att deras rektor 

eller förskolechef verkade vilja föra över det pedagogerna tog upp med dem till någon annan 

plattform, till exempel till psykolog eller till Previa. Dessa pedagoger menade att de drog sig 

för att gå till rektor eller förskolechef för att inte vara till besvär. 

 

Jag tycker mest att man får höra, om man säger något, att man är 
besvärlig och gnällig. Så då säger man inte så mycket istället, för 
man vill ju inte vara en gnällspik. (Mikaela, förskollärare) 

 

En anledning till att vissa pedagoger drog sig för att gå till rektor eller förskolechef var att de 

verkade vara väldigt medvetna om att grundskolans eller förskolans resurser ofta inte var 

speciellt bra. Vissa av pedagogerna ansåg att man genom att strunta i att gå in till rektor eller 

förskolechef och istället hålla inne sina tankar och känslor gjorde att man inte blev en 

belastning för någon annan än för sig själv. En pedagog menade att det inte gjorde så mycket 

nytta att försöka tala med rektor eller förskolechef för att få hjälp, eftersom rektorn eller 

förskolechefen ofta bara rekommenderade pedagogen att uppsöka hjälp på annat håll. Två av 

dessa pedagoger uttryckte en maktlöshet gentemot rektor eller förskolechef eftersom hen inte 

verkade visa så mycket sympati för sina pedagoger. Den tredje pedagogen förmodade att 

rektorn eller förskolechefen ville hjälpa och att hen försökte så gott hen kunde, men att det 

ändå inte var tillräckligt. 
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Jag upplever inte att vi har något stöd, för hon är inte lärare så hon har aldrig skrivit 

några omdömen. Hon har inte gått på några betygskonferenser eller gjort BFL samtidigt 

med läsprojekt och pågående matteprojekt. Så att nej jag kan inte säga att vi får något 

stöd. Hon vet inte vad vi gör, hon är fritidspedagog och en jätteduktig sådan från början, 

men hon vet inte ju vad det innebär att arbeta som lärare.   

(Johanna, grundskollärare åk 1) 
 

En av grundskollärarna ansåg att de inte fick den hjälp som de behövde av rektorn. Hon 

påpekade att rektorn i grunden var utbildad fritidspedagog, och en bra sådan, men att hon inte 

passade in i rollen som rektor. Pedagogen ansåg även att det hade underlättat om rektorn själv 

hade kunskaper kring bland annat de olika projekten. 

6.4 Sammanfattning 

Resultatet är fördelat i tre kategorier utifrån våra frågeställningar. Pedagogerna beskrev 

tydligt att de upplevde både fysisk och psykisk stress. De upplevde huvudvärk, magkatarr och 

hjärtklappningar. De psykiska upplevelser av stress som nämndes i intervjuerna var främst 

tidsbrist. Att pedagogerna hade mycket att göra men för lite tid till sitt förfogande. 

Pedagogerna hade olika uppfattningar om i vilka situationer de upplevde stress. 

Grundskollärarna upplevde stress kring all dokumentation som skulle genomföras. Mycket 

handlade om dokumentation kring utvecklingssamtal. Enligt förskollärarna var det ofta 

stressigt i hallen när det var många barn som skulle ut, för stora barngrupper. Det 

gemensamma för hur pedagogerna hanterade stress var att de försökte bena ut saker och ting. 

Pedagogerna poängterade att de inte ville visa sin stress inför barnen och eleverna. I 

arbetslaget hjälptes de åt för att förbättra sin verksamhet. Det stöd pedagogerna fick av sin 

förskolechef eller rektor beskrivs på olika sätt, några pedagoger ansåg att stödet var väldigt 

bra medan andra ansåg att det inte var bra alls. De flesta ansåg att förskolechefen eller rektorn 

visade förståelse och försökte vara hjälpsam. 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kopplas det som framkom i analysen samman med Bronfenbrenners 

utvecklingspsykologiska teori, vad tidigare forskning säger samt med våra tankar kring 

intervjumaterialet. Här finns även kopplingar till våra tidigare erfarenheter utifrån 

verksamhetsförlagad utbildning och tidigare arbete inom skolans värld. Resultatdiskussionen 

är indelad i tre kategorier: Pedagogernas beskrivning av vad stress är för dem, Situationer där 

pedagoger anser sig vara som mest stressade och Hur pedagoger beskriver att de hanterar 

sin stress. 

7.1.1 Vad stress innebär för pedagogerna 

Många av de intervjuade pedagogerna såg stress som någonting fysiskt. De symptom som 

nämndes mest under intervjuerna var huvudvärk, magkatarr och hjärtklappningar. Dessa 

symptom är några av de varningssignaler som Bronsberg (2000, s. 48) skriver om. Hon 

beskriver vikten av att ta dessa varningssignaler på allvar i tid, eftersom de kan leda till 

allvarliga sjukdomar. Ellneby (1999, s. 32) menar att en förhöjning av stresshormoner i 

kroppen kan leda till att kroppen får svårt att ta in ny energi vilket på lång sikt kan leda till 

stressrelaterade sjukdomar. Att stressa under en lång period är ofta väldigt negativt för hälsan, 

eftersom det på lång sikt kan leda till olika sjukdomar och besvär. Att många av pedagogerna 

upplevde sig stressade var ett resultat av deras arbetssituation med mycket uppgifter och krav 

som skulle genomföras på kort tid. Att pedagogerna hade huvudvärk, magsår och 

hjärtklappningar var förmodligen åkommor beroende på för mycket stress. Vi anser att 

pedagogernas fysiska symptom på stress borde tas på största allvar och de borde få den hjälp 

med sina arbetsuppgifter som de var i behov av att få. De borde även ges möjlighet till en 

större tidsram för att kunna genomföra allt arbete.   

 

Andersson (1986, s. 48) skriver att Bronfenbrenners utvecklingspsykologiska teori handlar 

om samspelet mellan människan och omgiviningen, detta samspel kallas för mikrosystemet. 

Psyket och personligheten hos människan påverkas och utvecklas av olika aspekter i den 

miljö som människan befinner sig i. Under intervjuerna lyfte flera pedagoger att de ett flertal 

gånger varje vecka kände sig psykiskt stressade. Den största orsaken till det var att krav från 

ledningen hade ökat kraftigt samt att barn- och elevgrupperna bara blivit större och större. Allt 

för höga krav från ledningen har förmodligen bidragit till att pedagogerna upplevde sig 

stressade över att de inte hann med allt arbete. Pedagogerna påpekade att de i princip varje 

dag upplevde tidsbrist, att tiden inte räckte till för allt de ville göra. 

 

Andersson (1986, s. 23) menar att de aktiviteter som pedagoger är engagerade i inte enbart 

måste handla om individer, utan det kan även handla om materiella saker som en individ 

kommer i kontakt med i en viss miljö. Till exempel de arbetsuppgifter som pedagogerna 

genomför. Bronfenbrenner (1979, s. 11) skriver om hur de strukturer som finns runtom en 

individ inte går att observera. Han menar att det endast går att upptäcka individens verbala 
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och ickeverbala mönster. Dessa strukturer kan vara rutiner och arbetsuppgifter i arbetet. 

Något som framkom i denna studie var att pedagogerna upplevde sig stressade över de 

arbetsuppgifter som de var tvungna utföra. Utifrån vad analysen har visat kan vi koppla detta 

till våra egna erfarenheter från vår verksamhetsförlagada utbildning, vi har upplevt att de 

pedagoger vi mött hade väldigt mycket att göra och väldigt lite tid till sitt förfogande. Många 

pedagoger var tvungna att ta med sig arbete och tankar kring arbetet hem, vilket skapade en 

stress av att inte kunna släppa arbetet och kunna slappna av på sin fritid. Det är viktigt att 

tänka på hälsan och hur man mår. Bronsberg (2000, s. 117) menar att det är viktigt att tänka 

på hälsan, samt att motion är bra för att minska ner sin stress. Några bra sätt att motionera på 

kan vara att jogga, simma eller promenera. Det är viktigt att lyssna på kroppens reaktioner, att 

göra någonting åt det i tid. Det finns många hjälpmedel för att förhindra stress och för att 

kunna minska stressen. 

 

Stress handlar inte bara om negativ stress, det finns även positiv stress vilket kan vara svårt att 

tänka sig eftersom den stress som oftast beskrivs är negativ. Bronfenbrenners (1979, s. 12) 

utvecklingspsykologiska teori handlar om att människan kan påverkas även positivt i 

samspelet mellan människa och omgivning. Psyket och personligheten påverkas och utvecklas 

positivt av olika aspekter i den miljö som människan befinner sig i (Andersson 1986, s. 48). 

Detta framhävde pedagogerna tydligt i studien, att olika aspekter i miljön kan ha en positiv 

påverkan. Det framkom även att en viss press från ledning och styrelse gjorde att pedagogerna 

upplevde att de fick saker gjorda, att till exempel ha deadlines upplevdes som positiv stress av 

vissa. Prestationsförmågan ökar vid positiv stress, eftersom kroppen får en adrenalinkick 

vilket gör att uppgifter blir genomförda snabbare och mer effektivt. Adams (1999, s. 9) menar 

att alla människor behöver en viss mängd stress för att prestera bra i olika situationer, det kan 

ge en kick och glädjen i att lyckas blir stor. Det är viktigt att andas lugnt och med djupa 

andetag samt att försöka minska på alla krav och måsten. Det kan göras genom att be om 

hjälp när ens arbetsuppgifter känns för svåra att klara av ensam. Genom att be om hjälp kan 

stressnivån sjunka vilket kan bespara kroppen från stressrelaterade sjukdomar. Utifrån egna 

erfarenheter anser vi att en viss mängd stress kan hjälpa till att genomföra uppgifter mer 

effektivt och fokuserat. Vi har även upplevt att negativ stress i de arbetslag vi mött under vår 

utbildning oftast tar en betydligt större plats än den positiva stressen. Möjligen beror det på att 

det ofta är lättare att se saker som är negativa än att se det som är positivt. 

 

I analysen framkom att både förskollärarna och grundskollärarna kände av liknande fysiska 

uttryck beroende på stress. Psykiska uttryck på stress beskrevs inte lika frekvent, men då det 

nämndes verkade dessa uttryck på stress vara gemensamma hos pedagogerna. Pedagogerna 

menade att huvudvärk, magsår, hjärtklappningar och tidsbrist var symptom de fått beroende 

på stress. Det som skiljde sig mellan grundskollärarna och förskollärarna var vilka faktorer 

som utlöste stress hos dem.  

 

7.1.2 Situationer där pedagoger anser sig vara som mest stressade 

Flera av de intervjuade pedagogerna upplevde en stress i att inte kunna påverka de beslut som 

togs ovanför deras huvuden, till exempel från politiker och Skolverket. Detta kopplar vi 

samman med Bronfenbrenners exosystem (1979, s. 11) som handlar om det som påverkar 
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individen trots att det sker utanför dennes närmiljö. Pedagogen har inte makt att påverka de 

beslut som tas inom verksamheten. På grund av detta har pedagogen endast ett val, vilket är 

att följa de nya regler och normer som beslutas av till exempel politiker. Att vara pedagog 

verkar på många sätt vara ett helt fantastiskt yrke, men genom att inte kunna påverka allt nytt 

som bestäms kan arbetssituationen kännas tung (Andersson 1976, s. 23). Från vår analys av 

intervjuerna upplevde vi att många pedagoger tyckte detta var väldigt negativt. Det verkade 

inte som att de tyckte det var kul eller ens bra att det kom så mycket nytt hela tiden, utan det 

sågs istället som en börda även fast tanken bakom var god. Förskollärare upplevde en stress i 

att skolämnena fått en större plats även i förskolan. Förskollärarna hade fått tillgång till olika 

läroplattformar inom matematik, språk, natur, teknik och engelska där teoretisk information 

och praktiska exempel kring hur de kunde arbeta med barnen för att utveckla dessa ämnen 

fanns att tillgå.  

 

Grundskollärarna verkade uppleva mycket stress i samband med utvecklingssamtal och 

nationella prov. De nationella proven tar mycket större plats i undervisningen idag än för fem 

år sedan. Pedagogerna blir stressade över att de har för mycket för- och efterarbete samt att de 

har ansvar över att ha undervisat eleverna på ett sådant sätt att de ska klara de nationella 

proven. All dokumentation som idag utförs i verksamheterna var en stor stressfaktor för 

samtliga pedagoger.  Assadi och Skansén (2000, s. 14) menar att det finns en rad olika 

faktorer som orsaker stress, framför allt när pedagoger har för mycket eller för lite att göra på 

arbetsplatsen. Även snabba förändringar och för många krav inom verksamheten kan orsaka 

stress hos pedagogen, enligt Assadi och Skansén. 

 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning lagt märke till hur mycket våra handledare 

har fått sitta med pappersarbeten och hur de har dokumenterat sina elever. När de har skrivit 

åtgärdsprogram för elever som varit i behov av det, har pedagogen fått observera eleven 

samtidigt som hen har försökt ha undervisning. När det är så mycket administrativt arbete blir 

det mindre tid över till att hinna med att hjälpa alla eleverna när de behöver hjälp. Alla 

förskollärare vi intervjuade var ense om att barnaskaran är för stor på förskolorna idag. Det 

var endast en grundskollärare som tog upp detta som en stressfaktor i fråga om i vilka 

situationer hon ansåg sig vara som mest stressad. Grundskollärare jobbar oftast själva med 20-

25 elever i en klass medan förskollärare jobbar i ett arbetslag med tre till fyra pedagoger och 

20-25 barn. Då vi genomfört våra intervjuer med grundskollärarna fick vi svar som vi kanske 

inte riktigt hade förväntat oss.  

 

För att eleverna ska lyckas nå alla krav som ställs behöver vi i första hand fundera på hur vi 

kan hjälpa dem i undervisningen. Om pedagogerna inte har tid till detta på grund av för stora 

klasser, blir det svårt för varje elev att nå upp till de krav som idag ställs. Allt det 

administrativa tar även det tid och orsakar ofta stress hos pedagogerna, detta påverkar 

undervisningen och även eleverna på ett negativt sätt. Under våra intervjuer svarade sju av nio 

pedagoger att det var påfrestande och stressigt när de inte kunde hjälpa barnen eller eleverna. 

De kände att de inte räckte till och detta skapade stress hos dem. 
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7.1.3 Hur pedagoger beskriver att de hanterar sin stress 

De flesta av studiens pedagoger ansåg att den viktigaste delen i att hantera sin stress var att 

strukturera sina arbetsuppgifter genom att skriva listor. Genom att göra listor blev det lättare 

att bena ut och se vad som behövde göras, när det behövdes göras och vad som behövde 

prioriteras. Att sätta gränser och att lära sig vad som är för mycket kan enligt Bronsberg 

(2000, s. 77) vara ett bra sätt att bearbeta sin stress. Genom att strukturera det som ska göras 

blir det lättare att få kontroll, vilket gör att stressen kan kännas mer hanterbar. Vi är helt eniga 

med både Bronsberg och de pedagoger som ansåg att strukturering var bra för att minska 

stressen. Eftersom stress ofta känns som någonting väldigt stort och ohanterligt brukar det 

kännas bättre då saker och ting benas ut. Att göra en höna av en fjäder, som man brukar säga, 

är förmodligen någonting som är ganska vanligt då man befinner sig i ett stressmoln. När 

mycket ska göras och en känsla av att vara otillräcklig infinner sig krävs det ofta inte speciellt 

mycket för att bägaren ska rinna över. 

 

Mikrosystemet handlar enligt Andersson (1986, s. 24) till viss del om hur individer påverkas 

av varandras beteenden. Eller det handlar snarare om hur en individ påverkas av en annan 

individs beteende. Den minsta enheten i mikrosystemet är dyaden och den beskriver hur 

relationer mellan minst två olika parter påverkas av varandra. Dyaden kan alltså handla om 

hur relationen mellan en förskolechef och en förskollärare ser ut, eller hur relationen mellan 

en rektor och en grundskollärare ser ut. Empati var den faktor som verkade väga allra tyngst 

hos de rektorer och förskolechefer som de intervjuade pedagogerna ansåg gav bra stöd. Att 

rektorn eller förskolechefen visade empatisk förmåga, samt att de visade att de ville hjälpa 

sina anställda verkade göra att pedagogerna kände sig mer bekväma i att ta upp problem med 

dem. Rektorn eller förskolechefen skapade genom empati ett förtroende hos sina anställda 

som påverkade dem på ett sådant vis att de inte kände sig “dumma” om de behövde prata med 

dem för stöd eller råd. De rektorer och förskolechefer som däremot inte verkade visa någon 

empatisk förmåga gentemot sina anställda verkade istället påverka pedagogerna så att de 

kände sig dumma och gnälliga då de behövde ta upp något problem med dem. Att inte känna 

tillräckligt stöd från ledning och högre uppsatta kan enligt Bronsberg (2000, s. 131) vara en 

stark faktor till att stress uppkommer. Alltså kan de pedagoger som inte kände stöd från 

rektorn eller förskolechefen löpa större risk att utsättas för stress just på grund av bristen på 

förståelse och hjälp. Att arbeta med en rektor eller förskolechef som hjälper sina anställda 

med att lösa problem är förstås något som alla strävar efter. Särskilt som nyutexaminerad tror 

vi det skulle kännas extra tryggt att arbeta med en rektor eller förskolechef som är hjälpsam 

och förstående. 

 

En av de intervjuade grundskollärarna förklarade att rektorn var den som var mest stressad 

och att hon därför inte gärna ville gå till hen med problem. Pedagogen menade att eftersom 

rektorn ofta var mer stressad än sina anställda så ville hon inte tynga ner rektorn ytterligare. 

Dock kan ju det ha fått till följd att pedagogens stress ökat på grund av att hon inte gick till 

rektorn för stöd i tid. Detta anser vi vara ganska intressant eftersom majoriteten av de 

intervjuade pedagogerna i första hand beskrev sig själva och sin upplevda stress. Flera av 

pedagogerna ansåg att rektorn eller förskolechefen inte verkade bry sig om dem. De verkade 

tro att det berodde på att de inte ville eller hade lust att hjälpa pedagogerna, vilket självklart 
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kan stämma. Dock var den tanke som en pedagog hade kring sin rektor intressant eftersom det 

säkert kan vara så att för mycket stress kan göra att en person stöter bort ytterligare 

stressfaktorer genom att säga nej. Stress kan göra att en person utvecklar ett negativt synsätt 

kopplat till det som stressen grundar sig i (Bronsberg och Vestlund 2004, s. 14). Det kan även 

leda till bristande motivation vilket möjligtvis kan vara en orsak till att vissa rektorer och 

förskolechefer gav ett intryck av att inte vilja hjälpa sina pedagoger. 

 

Flera av de intervjuade pedagogerna beskrev de beslut som kom ovanifrån som påfrestande 

för psyket då det var någonting de inte kunde göra så mycket åt. Det kunde handla om allt 

från betygssättning till läroplattformar. Exosystemet, som Andersson (1986, s. 23) skriver om, 

handlar om hur de samspel som sker utanför en individs närmiljö ändå påverkar en. 

Exosystemet kan handla om hur relationen mellan till exempel en kommunpolitiker och en 

pedagog ser ut. 

 

Några av pedagogerna var måna om att hålla sin stress inombords för att det inte skulle smitta 

av sig på sina barn eller elever. De ville inte att stressen skulle synas eller märkas utanpå 

eftersom de då ansåg att barnen kunde bli påverkade negativt av deras beteende. Dyaden i 

Bronfenbrenners mikrosystem handlar om relationer som sker öga mot öga med personer i en 

individs närhet. De relationer som sker mellan en pedagog och dennes barn eller elever rör sig 

alltså inom dyaden (Andersson 1986, s. 23). Förskolläraren Mikaela diskuterade kring att 

barnen ofta verkar bli mer olydiga och aviga om de känner av att en pedagog är stressad eller 

uppe i varv. Detta anser vi låter vettigt och logiskt. Att en person ofta förändrar sitt beteende 

vid kraftig stress är ytterligare en faktor som vi anser spelar in, eftersom man under stress rör 

sig med kraftigare rörelser. Detta är något som speciellt förskolebarn kan känna av eftersom 

de har en ständig närkontakt med sina pedagoger, till exempel vid av- och påklädning vid ut- 

och ingång. Om en pedagog är stressad och vill arbeta fortare är det förmodligen lätt hänt att 

hen inte rör sig lika varsamt med barnen vilket kan göra att hen inte är lika varsam som 

annars. Det är något som barn förmodligen känner av ganska lätt. Vi tror att det är en sak som 

lätt kan leda till att en pedagogs stress överförs till barn eller elever. 

 

Efter att ha intervjuat både förskollärare och grundskollärare har en diskussion kring vilken 

yrkesgrupp som upplevs som mest stressad förts. Genom våra intervjuer tolkar vi det som att 

grundskollärare ofta har mer press på sig än vad förskollärare har, vilket beror mycket på 

betygssättning och utvecklingssamtal. Att grundskollärare tillbringar mer tid ensam som 

pedagog är även det en faktor som vi tror bidrar till deras stress. Förskollärare, däremot, 

arbetar i lag där ett samarbete ständigt sker. Att inte känna sig ensam som pedagog bidrar till 

en trygghet som kan bidra till mindre stress. Av intervjuerna framkom att både 

grundskollärarna och förskollärarna ansåg att barn- och elevgrupperna var väldigt stora. Detta 

var något som stressade dem, möjligen ansåg förskollärarna att detta var en större bidragande 

faktor till stress än vad grundskollärarna gjorde.  
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7.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt beskrivs vad vi ansåg var de främsta för- och nackdelarna med att använda 

intervju som redskap. En beskrivning av vad som ansågs vara problematiskt med vår metod 

finns även med, samt vad som kan vara bra att tänka på under eventuella framtida studier. En 

kort beskrivning av vad som kunde gjorts bättre finns även med. I detta avsnitt finns 

kommentarer kring den pilotstudie som genomfördes innan denna studie. 

7.2.1 Motgångar och framgångar 

Att få tag på pedagoger, främst grundskollärare, att intervjua var något som skapade en 

ganska stor oroskänsla hos oss. Eftersom vi ville vara ute i så god tid som möjligt med 

intervjuerna för att ha tid till att analysera och bearbeta resultaten hade vi som mål att göra 

alla intervjuer under en och samma vecka. Dock var detta något som vi var tvungna att ändra 

på eftersom det var svårt att få tag på pedagoger. Förskollärare var inte speciellt svårt att få 

tag på, men de grundskollärare vi kontaktade hade svårt att avvara tid för en intervju. Många 

av de rektorer vi kontaktade lämnade aldrig besked om ifall deras pedagoger hade tid eller lust 

att delta i denna studie.  Detta ledde till att vi i slutändan intervjuade fem förskollärare och 

fyra grundskollärare. 

 

Tanken var att intervjua fem förskollärare och fem grundskollärare, totalt tio pedagoger. Dock 

blev det i slutändan så att vi intervjuade totalt nio pedagoger, fem förskollärare och fyra 

grundskollärare. Många rektorer svarade inte på det mail som skickades ut och flera svarade 

att de skulle återkomma. Vissa rektorer svarade nej på vårt mail, vilket var något vi ändå var 

tacksamma över eftersom vi då fick ett tydligt svar på att de inte kunde eller ville delta i 

studien. De flesta rektorer vi mailade bifogade vårt mail till sina pedagoger för att de själva 

skulle ha möjlighet att välja om de ville delta eller ej. Totalt blev det fyra grundskollärare som 

ställde upp. Vårt beslut blev därför att sluta söka efter en sista grundskollärare och att istället 

nöja oss med de nio intervjuer vi genomfört.  

 

7.2.3 Fördelar och nackdelar med vår intervju 

Det var positivt att genomföra intervjuer eftersom de pedagoger som valde att delta i vår 

studie var väldigt måna om att svara så gott de kunde på alla frågor. Samtliga pedagoger 

verkade vara måna om att vi skulle få ut ett så bra resultat som möjligt från intervjuerna. Vi 

kände varken tidspress eller obekvämlighet under intervjuerna vilket var väldigt positivt. Att 

inte känna någon tidspress vare sig från vår sida eller från pedagogernas sida gjorde att 

intervjuerna kunde genomföras i lugn och ro. Pedagogerna verkade känna att de kunde ta god 

tid på sig att svara på intervjufrågorna, vilket förhoppningsvis resulterade i att vi fick djupa 

och bra svar. Så här i efterhand känner vi att det var väldigt positivt att vi alltid genomförde 

intervjuerna två och två. Det gjorde att det som sades under intervjuerna kunde diskuteras 

efteråt, samt att olika aspekter på ett och samma svar kunde leda till en fördjupad diskussion. 

En nackdel har varit att det var så svårt att få tag på pedagoger att intervjua. Dock funderar vi 

på om det hade varit lika svårt att få tag på pedagoger om vi valt att använda enkät som 
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redskap. Kanske hade många pedagoger då struntat i att skicka tillbaka enkäten till oss vilket 

också hade varit problematiskt. 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser och slutsatser  
För att motverka stress kan det vara bra att tillsammans i arbetslagen diskutera förbättringar 

kring arbetet. Att ta varningssignaler på stress på allvar är något som ständigt bör finnas i 

bakhuvudet eftersom för mycket stress kan leda till allvarliga sjukdomar. Vi har under 

studiens gång lagt märke till att rektor och förskolechef har stor påverkan på sina anställda. 

Att en rektor eller förskolechef inte upplevdes som stöttande av pedagogerna kan möjligtvis 

ha bidragit till pedagogernas stress. Dock tolkar vi det som att detta inte är en avgörande 

faktor för pedagogernas stress, men att rektorns stöd kan vara något som bidragit till att 

förebygga stress hos pedagogerna. Vi tänker att om en rektor eller förskolechef inte är 

stöttande blir pedagogerna stressade eftersom det inte har någon att lyfta sina tankar och 

funderingar med. Pedagoger ska kunna känna att de har ett stöd från rektor eller förskolechef. 

Arbetsplatsträff är ett utmärkt tillfälle att ta upp saker och ting med rektor och förskolechef, 

dock anser vi att det borde finnas specifik tid avsatt varje vecka till att diskutera med kollegor, 

rektor eller förskolechef. Stress ute i verksamheterna har ökat drastiskt den senaste tiden 

vilket borde tas på största allvar. Genom denna studie hoppas vi ha kommit fram till några 

lösningar som kan motverka stress både hos en själv och i sitt arbetslag.  

 
8 Slutord 
Avslutningsvis vill vi passa på att tacka de grundskollärare och förskollärare som ställt upp i 

denna studie. Vi är tacksamma över den tid och kraft de tillägnat oss. Vi vill även tacka vår 

handledare Birgitta Davidsson som har varit ett stort stöd för oss under arbetets gång. Till sist 

vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Vi har med våra olikheter och kunskaper 

kompletterat varandra bra och vi har under studiens gång haft god hjälp av varandra.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej,  
Vi heter Emma Andersson, Elin Borg och Isabella Chindeh och vi läser sista terminen till 

grundskollärare och förskollärare på Högskolan i Borås. Under våren kommer vi skriva vårt 

examensarbete som är tänkt att handla om pedagogers upplevelser av stress i verksamheten.  

Fler och fler studier visar att läraryrket är ett av de mest stressade yrkena idag. Drygt 50 % av 

alla pedagoger jobbar över minst en gång varje vecka. 

Genom denna studie vill vi ta reda på hur pedagoger upplever den omtalade stressen i sitt 

arbetsliv. Vi vill ta reda på i vilka situationer pedagoger känner sig mest stressade och hur de 

upplever dessa situationer. Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur pedagoger 

upplever och hanterar stress i olika situationer i sin arbetsmiljö. Är det verkligen så att 

pedagoger är stressade och hur får de i så fall hjälp att motverka detta?  

För att ha en grund till vår studie kommer vi genomföra intervjuer av verksamma pedagoger. 

Intervjuerna beräknas ta 30-40 minuter och kommer att ske på den intervjuade pedagogens 

arbetsplats under vecka 15. Vi vore tacksamma om just Ni ville delta i denna studie och 

hoppas att Ni kan och vill avvara den tiden till oss. 

Nedan följer ett antal förslag på datum då vi har möjlighet att träffa Er. Ni väljer den dag som 

passar Er bäst och mailar oss även den tid som passar Er bäst. Vi bekräftar den tid Ni valt för 

intervjun och skickar ett svarsmail tillbaka. Vi kommer att genomföra intervjuerna vecka 15 

och eventuellt vecka 16. 

 

  

Att delta i undersökningen är helt frivilligt och närhelst Du önskar har du rätt att avbryta din 

medverkan. Du kommer genom hela studiens gång vara anonym och när studien avslutas 

kommer allt material som genereras från intervjuerna att förstöras.  

 

 

 

 

 

 

Vänligen kontakta oss om Du har några frågor.  

Tack på förhand!  

 

Elin Borg          Isabella Chindeh  Emma Andersson 

xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx        xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx  xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx  

 

Birgitta Davidsson, handledare 

xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xx.xx telefon: xxx xxx xx xx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pilotstudien 
1. Vad tänker du på när du hör ordet stress? Vad är stress för dig? 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare/förskollärare?  

Följdfråga, om pedagogen har arbetat i många år: Hur tycker du att yrket har 

förändrats? 

 

3. När gick du din utbildning?  

 

4. Vad är det bästa med ditt jobb? 

 

5. Vad är det sämsta med ditt jobb? 

 

6. I vilka situationer känner du dig mest stressad? 

 

7. Känner du att du får den hjälpen du behöver som pedagog? 

 

8. Om du skulle vilja ändra något på din arbetsplats, vad skulle det i så fall vara? 

 

9. Får ni någon utbildning i stresshantering eller liknande?  

 

10. Vad får ni för stöd utav er rektor/ förskolechef? 

 

11. Tror du att pedagogerna stressar barnen? Hur då I så fall? 

 

12.  Hur hanterar du/ni stress? 

 

13. Har ni någon positiv stress på jobbet? (Följdfrågor!) 

 

14. Vad gör ni för att påverka stress och vad vill ni göra i så fall? 

 

15. Vilka är de största faktorerna som påverkar stress?  

 

16. Hur påverkar skolans budget stressen? (Följdfråga: Varför/Varför inte?) 

 

17. Kan du beskriva hur du upplever din arbetssituation? 
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Bilaga 3  

Intervjufrågor 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare/lärare?  

   Om pedagogen arbetat länge: Hur tycker du att ditt yrke förändras sedan du började? På 

vilket sätt?  

 

2. Vad tänker du på när du hör ordet stress?  

    Vad innebär stress för dig? 

    Tror du att det finns någon positiv stress och vad kan det i så fall vara?  

 

3. Vad är det bästa med ditt jobb? Vad är det sämsta? 

 

4. I vilka situationer känner du dig mest stressad? Hur hanterar du/ni er stress?  

 

5. Vad skulle du vilja ändra på din arbetsplats i förhållande till stress? 

 

6. Vad får ni för stöd av er rektor/förskolechef? 

 

7. Tror du att pedagogerna bidrar till barnens/elevernas stress? Om ja: på vilket sätt tror du att 

de gör det? 

 

8. Vilka är de största faktorerna som påverkar stress? 

    Tror du att förskolans/skolans budget påverkar?  

 

9. Beskriv hur du upplever din arbetssituation.  

 

 
 


