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Sammanfattning 
Forskning visar att arbetsmiljön är viktig för människans välmående eftersom människan 
tillbringar mycket tid på arbetet. Syftet med den här studien var att undersöka och analysera 
förskollärares uppfattningar om arbetsrelaterad stress i förskolan. Vi ville undersöka 
pedagogers syn på orsaker till arbetsrelaterad stress i förskolan, hur barnen påverkas av 
pedagogers stress samt hur ohälsosam stress kan motverkas. Vid undersökningen använde vi 
oss av kvalitativ intervju med fem pedagoger för att få fram utförliga svar. Resultatet visade 
att pedagogerna upplever stress på arbetet och orsakerna till detta är många. Det framkom att 
barn påverkas av pedagogers stress främst genom att bli oroliga och stressade. Av resultatet 
framkom även hur ohälsosam stress kan motverkas, exempelvis genom att minska 
barngrupperna och genom att ha en god struktur i arbetet. Studien visar slutligen att goda 
relationer i arbetslaget är en viktig del i arbetet för att motverka ohälsosam stress i förskolan.     
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: stress, pedagoger, förskola 

 

 
  



 
  

Innehållsförteckning 
 
Inledning ................................................................................................................................................ 1 

Syfte .................................................................................................................................................... 2 

Frågeställningar ................................................................................................................................ 2 

Bakgrund ............................................................................................................................................... 3 

Styrdokumentens intentioner........................................................................................................... 3 

Psykosocial arbetsmiljö .................................................................................................................... 3 

Stress .................................................................................................................................................. 4 

Positiv och negativ stress .............................................................................................................. 4 

Tidigare forskning ................................................................................................................................ 6 

Orsaker till arbetsrelaterad stress i förskolan ............................................................................... 6 

Stora barngrupper ........................................................................................................................ 6 

Ljudnivån....................................................................................................................................... 6 

Fysisk miljö .................................................................................................................................... 7 

Administration och Dokumentation ............................................................................................ 7 

Personalbrist .................................................................................................................................. 8 

Hur påverkas barn i förskolan av pedagogers stress? ................................................................... 8 

Stressade barn ............................................................................................................................... 8 

Engagerade barn ........................................................................................................................... 8 

Vad kan motverka ohälsosam stress? ............................................................................................. 9 

Tidigare erfarenheter och livsstil ................................................................................................. 9 

Mindre barngrupper .................................................................................................................... 9 

Sänkt ljudnivå ............................................................................................................................... 9 

Struktur ......................................................................................................................................... 9 

Ledarskap .................................................................................................................................... 10 

Metod ................................................................................................................................................... 11 

Datainsamling .................................................................................................................................. 11 

Urval och avgränsningar ................................................................................................................ 11 

Genomförande ................................................................................................................................. 11 

Bearbetning av intervjuer .............................................................................................................. 12 

Etiska överväganden ....................................................................................................................... 12 

Studiens kvalitet och tillförlitlighet ............................................................................................... 12 

Resultat och resultatanalys ................................................................................................................ 14 

Medverkande pedagoger ................................................................................................................ 14 



 
  

Orsaker till stress bland pedagoger ............................................................................................... 14 

Stora barngrupper ...................................................................................................................... 14 

Ljudnivån..................................................................................................................................... 15 

Rutinsituationer i verksamheten ............................................................................................... 15 

Personalbrist ................................................................................................................................ 15 

Administration och dokumentation .......................................................................................... 16 

Engagemang ................................................................................................................................ 17 

Analys ........................................................................................................................................... 17 

Hur pedagogers stress kan påverka barn ..................................................................................... 18 

Oroliga och stressade barn ......................................................................................................... 18 

Engagerade barn ......................................................................................................................... 19 

Analys ........................................................................................................................................... 19 

Hur ohälsosam stress kan motverkas ............................................................................................ 20 

Mindre barngrupper .................................................................................................................. 20 

Fungerande arbetslag ................................................................................................................. 20 

Struktur ....................................................................................................................................... 21 

Ledarskap .................................................................................................................................... 21 

Analys ........................................................................................................................................... 22 

Slutdiskussion ...................................................................................................................................... 23 

Metoddiskussion .............................................................................................................................. 24 

Förslag till vidare forskning ........................................................................................................... 24 

Referenslista ........................................................................................................................................ 25 

Bilaga 1 

 
  



1 
 

Inledning 
 
Det som händer nu – just nu – är förbi på en sekund. NU blir FÖRR och SEDAN blir NU 
och hela livet bara rusar förbi. Själv springer jag efter med andan i halsen. (Kaj 
Beckman, citerad i Gren, 2007, s.100). 

 
Stress är något som blivit allt vanligare i dagens samhälle och i människors vardag. Det 
pratas ofta om hur stressad människan är och många känner att de inte hinner med alla 
“måsten”. De krav och förväntningar som finns på människan, både från andra men även från 
dem själva, är några av de faktorer som kan framkalla stress. Men hur påverkas människan 
egentligen av denna stress? Kindenberg och Wallin (2000) hävdar att långvarig stress kan ge 
upphov till negativa effekter på hälsan. Exempel på symtom vid långvarig stress är trötthet, 
hjärtklappning, ångest och oro. Det finns även andra problem som kan kopplas till stress som 
till exempel diabetes, övervikt och depression (a.a.).  
 
Även arbetsrelaterad stress är något som blivit allt vanligare. Faktum är att det är så stressigt 
på dagens arbetsplatser att stress blivit den vanligaste orsaken till sjukdom i hela EU 
(Lindholm, 2014). Detta styrks även av statistik från Försäkringskassans 
socialförsäkringsrapport (2016:7) som tydligt visar att stress numera är den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning i Sverige. Hur drabbade är förskolans pedagoger av detta? Wallmyr 
(ref. i Gunnarsson & Olsson, 2016) berättar att pedagoger i förskolan är en yrkesgrupp där 
många är sjuka av stress. Hon hänvisar till forskning som visar att det ofta beror på en dålig 
psykosocial arbetsmiljö.  
 
Vad är det som gör den psykosociala arbetsmiljön på förskolan så stressig? Enligt Gotvassli 
(2002) visar flera undersökningar att det finns flera faktorer i miljön som skapar stress i 
förskolan. Exempel på detta är stor tidspress och alltför stor arbetsmängd. Efter att både ha 
arbetat och gjort verksamhetsförlagd utbildning på många olika förskolor har även vi sett hur 
stressig arbetsmiljön på förskolor kan vara. Med tanke på denna stressiga arbetsmiljö är 
frågan vad arbetsgivarna kan göra för att fler ska välja förskolläraryrket och också stanna 
kvar i yrket? Exempelvis skriver Eurenius (2016) i en artikel, att det finns förskollärare som 
sagt upp sig på grund av stress. Utifrån detta aktuella och ökade problem vill vi som blivande 
förskollärare undersöka vad pedagoger anser kan leda till stress i förskolans arbetsmiljö och 
hur de anser att arbetsrelaterad stress kan förebyggas. Därigenom hoppas vi synliggöra, både 
för pedagoger och förskolechefer, hur arbetet med att förebygga en alltför stressig arbetsmiljö 
på förskolor skulle kunna se ut. 
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Syfte  
  
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera förskollärares uppfattningar om 
arbetsrelaterad stress i förskolan.  

Frågeställningar 

 
● Vilka arbetsuppgifter och arbetssituationer i förskolan kan enligt pedagoger leda till 

att de upplever stress? 
● Hur upplever pedagoger att deras känsla av stress i arbetsmiljön kan påverka barnen i 

förskolan? 
● På vilka sätt anser pedagoger att det går att minska ohälsosam stress bland pedagoger 

i förskolan? 
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Bakgrund 
I följande avsnitt beskrivs hur styrdokumenten behandlar arbetsrelaterad stress i förskolan. 
För att underlätta förståelsen av arbetsrelaterad stress redogörs därefter för psykosocial 
arbetsmiljö och stress. I denna studie syftar begreppet pedagog till två yrkeskategorier som 
arbetar i förskolan, närmare bestämt förskollärare och barnskötare. 

Styrdokumentens intentioner 
I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) beskrivs att “arbetslaget ska samarbeta för att 
erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 
de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling”(s. 11). Vidare redogörs att “miljön 
ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande” (s. 9) och att “verksamheten ska präglas av 
omsorg om individens välbefinnande och utveckling” (s. 4). Hur pedagogernas arbetsmiljö 
ska se ut beskrivs däremot inte i förskolans läroplan. Detta framställs istället i 
arbetsmiljölagen som säger att “teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så 
att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa 
eller olycksfall” (Arbetsmiljöverket, 2016a, kapitel 2, 1 §). 
 
När förskolans läroplan reviderades år 2010, fick förskollärarna ett tydligare uppdrag. Detta 
kan i sin tur bidra till ytterligare arbetsuppgifter och kunskapskrav, enligt Williams, Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2015). Revideringen innebär bland annat att innehåll som tidigare 
inte varit självklart i förskollärarutbildningen nu ska omsättas i förskolans verksamhet, vilket 
kan upplevas stressande för förskollärarna. Exempel på sådant innehåll är matematik, 
naturvetenskap och teknik. Krav på dokumentation, utvärdering och utveckling av 
verksamheten samt bristande kunskaper inom dessa områden är något som också kan 
upplevas stressande, speciellt då barngruppen blir större (a.a). 
 
Skolverket (2016b) har satt ett riktmärke för hur stora barngrupper på förskolor bör vara. 
Riktmärket innebär att barn i åldrarna 1-3 år bör ha en gruppstorlek på 6-12 barn, medan 
barngrupperna med barn i åldrarna 4-5 år bör ligga på 9-15 barn. Detta riktmärke är inte på 
något sätt tvingande att följa utan är tänkt att användas av förskolechefer, som stöd för att 
skapa lämpligt stora barngrupper. Detta beskrivs även i skollagen (SFS 2010:800) som att 
”huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och 
att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” (8 kap. Förskolan, 8 §).  

Psykosocial arbetsmiljö 
Begreppet psykosocial innebär ett samspel, i båda riktningar, mellan de sociala och psykiska 
faktorerna förklarar Theorell (2012) och Agervold (2001). Theorell påpekar att när det 
samtalas om stress i livet handlar det ofta om människans förmåga att hantera denna stress. 
Han berättar vidare att miljön som människan vistas i har stor påverkan på den stress som 
människan utsätts för, därav är arbetmiljön en viktig aspekt på hur människor påverkas av 
stress. Agervold (2001) anser att förståelsen av den psykosociala arbetsmiljön ses i 
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förhållandet mellan miljö och individ. Han förklarar att om arbetspressen överstiger vad en 
människa klarar av, uppstår en obalans mellan kraven från miljön och personens resurser. I 
detta fall är det inte tal om fysiska arbetsmiljöproblem, utan hur arbetet är organiserat.  
 
Weman-Josefsson och Berggren (2013) berättar att det ständigt har funnits krav på 
människan i arbetslivet, men att på 1980-1990 talet började de psykiska kraven öka kraftigt 
och fortsatte till mitten av 2000-talet. Under de senaste 20 åren har detta visats på ett tydligt 
sätt, exempelvis genom att möjligheterna till att påverka sin egen arbetsroll minskat och 
“onödiga” arbetsuppgifter ökat. Vidare berättar författarna att när möjligheterna till att 
påverka den egna arbetssituationen minskar, samtidigt som kraven ökar, ökar också den 
stressrelaterade ohälsan. De tydliggör att arbetsmiljön är viktig för människan eftersom en 
stor del av livet tillbringas på arbetet och att miljön kan påverka människans hälsa både 
positivt och negativt (a.a.).  

Stress  
Selye (1956) definierar begreppet stress som en psykosocial ansträngning som pågått under 
en längre tid och som även kan leda till sjukdomar hos människan. Enligt Hasson (2008) och 
Währborg (2009) är stress ett begrepp som kan komma att betyda olika saker för olika 
människor beroende på sammanhang. Detta innebär enligt Währborg att det som framkallar 
stress hos en människa inte behöver skapa stress hos en annan. Han förklarar vidare att det 
som bidrar till en fysiologisk och/eller mental stressreaktion är det som stressar människan 
och kallas för stressor. En stressor kan exempelvis vara förändringar, tankar, karriär och 
relationsproblem (a.a). 
 
Ellneby (2008) förklarar att om människan utsätts för extra stora fysiska krav eller 
påfrestningar kan reaktionen av detta visa sig i stress. Assadi och Skansén (2000) beskriver 
stress som kroppens generella sätt att reagera inför olika stressfaktorer. Kroppen bryr sig inte 
om ifall stressfaktorerna kommer inifrån eller utifrån, är positiva eller negativa, verkliga eller 
inbillade, farliga eller ofarliga. Människor kan bli stressade både vid över- och 
understimulans (a.a.). Kindenberg och Wallin (2000) hävdar att människan behöver stress i 
lagom mängd för att överleva, stress är då ingen risk för hälsan. Den arbetsrelaterade stressen 
har dock betydande effekter på det psykiska välbefinnandet menar Fletcher (1991).  

Positiv och negativ stress 
Gotvassli (2002) berättar att stress är en naturlig del av kroppens reaktioner och därför en del 
av livet som kan vara positiv eller negativ. Det är hur utmaningar och påfrestningar uppfattas 
som avgör om stressen är positiv eller negativ, anser Woxberg (2005). Vidare liknar hon den 
positiva stressen som en drivkraft som gör människan fokuserad. Ellneby (2008) i sin tur 
menar att stress kan upplevas som en positiv utmaning när det finns en balans mellan de krav 
som ställs och förmågan att klara dem. Gotvassli (2002) anser att den positiva stressen, i 
lagom mängd, kan bidra till skärpt uppmärksamhet och ökad motivation. Detta gör att 
stressen blir en positiv drivkraft. Vidare berättar Gotvassli att om stressen går över gränsen 
finns det risk att den blir negativ istället. Selye (1956) betonar att genom inta ett visst 
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förhållningssätt kan negativ stress även utvecklas till något positivt. Den negativa stressen 
kan träda fram vid olika tillfällen, exempelvis när krav och förväntningar stiger högre än vad 
människan klarar av eller när det finns obalans mellan en människas påfrestningar och dennes 
resurser för att klara av situationen förklarar Woxberg (2005). Hon anser att det gäller att det 
finns en balans mellan olika krav och förmågor för att den negativa stressen inte ska få 
dominera.  
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Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning samt innehåll från annan relevant litteratur med 
frågeställningarna som utgångspunkt.  
 
 

Orsaker till arbetsrelaterad stress i förskolan 
Hos vuxna orsakas stress kanske framförallt av brist på tid och brist på möjligheter att 
påverka de situationer som de medverkar i, anser Ellneby (2008). Gotvassli (2002) tar upp 
olika faktorer som kan skapa arbetsrelaterad stress i förskolan. Han nämner att det ofta 
handlar om att personalen på förskolan upplever tidsbrist, personalbrist, stora barngrupper 
och alltför höga krav.  

Stora barngrupper 
Skolverket (2016c) lyfter i en rapport att stora barngrupper är en orsak till arbetsrelaterad 
stress i förskolan. Där förklaras förhållandet mellan stora barngrupper och stress, hög 
ljudnivå samt anknytningsproblem. Rapporten belyser att många pedagoger inte är tillfreds 
med sin arbetssituation när det gäller gruppstorlek. Dessutom framkommer att pedagogernas 
och barnens stressnivåer förändras beroende på barngruppens storlek. I större barngrupper 
känner pedagogerna mer stress och upplever att arbetsvillkoren försämras mer än i mindre 
barngrupper. I deras rapport beskrivs även hur forskare i Nederländerna gjort studier vars 
resultat visar att i en grupp med mer än 15 barn ökar barnens stressnivå, trots att ytan i 
förskolan är god och tillgänglig för barnen (a.a.).   
 
I en studie gjord av Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) framkommer det att 
pedagogerna upplever att det inte finns tid till att ”se” alla barn i stora barngrupper. 
Författarna berättar att pedagogerna anser att detta bidrar till att de har svårt att uppnå 
förskolans uppdrag och att de ofta känner sig otillräckliga och oprofessionella. Rosenqvists 
(2014) visar i sin studie att barngruppens storlek har betydelse för såväl arbetslaget som 
barnens möjligheter till lek, lärande och omsorg. Stora barngrupper skapar tidsbrist medan 
små barngrupper skapar extratid. Söderberg, Landström och Kjellberg (2001) beskriver att 
när barngrupperna blir större och personalstyrkorna minskar blir konsekvensen att pedagoger 
inte alltid hinner med omsorgen av barnen på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär att den 
mentala belastningen höjs, vilket i sin tur riskerar att höja stressnivån bland pedagogerna på 
förskolan (a.a.).  

Ljudnivån  
Enligt Arbetsmiljöverket (2016b) kan ljud i arbetsmiljön vara en orsak till arbetsrelaterad 
stress i förskolan, även om ljudnivån inte är så hög. Exempel på ljud är barnskrik, musik, 
telefonsamtal och ventilationsljud. Vidare skriver de att det oftast är en kombination av 
störande ljud och andra faktorer som framkallar stress i arbetsmiljön. Ellneby (2008) 
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beskriver att ljudnivån på förskolor ofta är konstant och väldigt intensiv men att vissa 
aktiviteter kan upplevas som mer bullriga och stressframkallande. Ofta blir olika 
matsituationer utpekade som ansträngande ur ljudsynpunkt (a.a.). 
 
I en studie om ljudmiljöns inverkan på pedagogers hälsa sägs ljudnivån påverkas av antalet 
barn som vistas på förskolan. Resultaten från de ljudnivåmätningar som gjordes i studien 
visar att ljudnivåerna är höga och att antalet barn påverkar de ljudnivåer som uppmättes i 
olika lokaler. Värt att notera är att ljudnivån tycks stiga mer än förhållandet till antalet barn 
(ljudkällor) skulle motsvara. Detta kan sannolikt förklaras med att barn försöker överrösta 
varandra och därmed höjer sina röster i stora grupper. I studien framkom det att 35 % av 
pedagogerna upplever daglig stress på grund av hög ljudnivå på förskolorna (Söderberg, 
Landström och Kjellberg, 2001).  
 
I en rapport om arbetsbelastning och stress inom förskolan drar även Landström (2012) 
slutsatsen att den dåliga ljudmiljön på förskolor utgör en starkt bidragande orsak till stress i 
pedagogernas arbete. Förskolans ljudmiljö påverkas av hur verksamheten är organiserad, 
exempelvis blir detta särskilt tydligt i situationer med många barn samlade. Hur 
kommunikationen ser ut mellan barn och pedagoger emellan är faktorer som påverkar 
ljudmiljön, vilket i sin tur kan orsaka stress (a.a.).  

Fysisk miljö 
Arbetsrelaterad stress i förskolan kan orsakas av hur förskolans fysiska miljö är utformad 
förklarar Rosenqvist (2014). Hon beskriver i sin studie att pedagogerna upplever att 
lokalernas yta och antal rum påverkar ljudnivån och därmed både barn och vuxnas 
arbetsmiljö. Då det blir för många barn och vuxna på samma yta påverkas ljudnivån negativt.  
Detta skapar en miljö där många pratar samtidigt, vilket i sin tur gör att både barn och vuxna 
höjer sina röster för att höras. Rosenqvist drar, i sin studie, slutsatsen att ljudnivån kan bidra 
till svårigheter att koncentrera sig. Hon förklarar att pedagogerna anser att lokalernas storlek 
och utformning inte är anpassade efter de stora barngrupper som finns i förskolan idag. Detta 
leder många gånger, enligt pedagogerna, till platsbrist med för få rum för att kunna fördela 
antalet barn till mindre grupper. Barnen får istället hålla till i trånga utrymmen där lugn och 
ro ”lyser med sin frånvaro” och där det är svårt för barn att leka koncentrerat (a.a.). 

Administration och Dokumentation 
Administrativa arbetsuppgifter har ökat och lagts till i arbetsbeskrivningen för pedagoger i 
förskolan, berättar Ekström (2007). Han förklarar att när både arbetsuppgifter och 
barngruppen ökar i antal skapar detta en större arbetsbelastning för pedagoger och blir en 
orsak till arbetsrelaterad stress i förskolan. I skolverkets (2016c) rapport framkommer att 
många pedagoger inte är tillfreds med sin arbetssituation när det gäller administration och 
dokumentation, då de anser att dessa uppgifter tar för mycket tid. Pramling Samuelsson m.fl. 
(2015) visar i sin studie att de förväntningar och krav, som ställs på pedagoger i förskolan, 
skapar oro och stress hos dem. Vidare beskriver författarna att pedagogerna i deras studie 
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upplever att de blir stressade när det inte finns möjlighet att arbeta utifrån läroplanens mål 
som de skulle vilja.  

Personalbrist 
Rosenqvist (2014) betonar i sin studie att en stor barngrupp i högre grad skapar svårigheter 
för pedagoger att arbeta och planera utifrån förskolans läroplan på grund av yttre faktorer och 
vikariebrist. Pedagoger påtalar, enligt henne, att de har svårt att arbeta och genomföra 
aktiviteter utifrån förskolans läroplan då kollegor av olika anledningar inte är på 
arbetsplatsen. När personal saknas och det inte finns någon vikarie att tillgå blir 
arbetssituationen för pedagogerna stressig, vilket beror på att pedagogerna själva måste lösa 
bemanningen samtidigt som de har ansvaret för hela barngruppen (Ekström, 2007).  
 
 

Hur påverkas barn i förskolan av pedagogers stress? 
För att de små barnen i förskolan skall få den omsorg de behöver krävs att kvaliteten på 
verksamheten i många av landets förskolor höjs, hävdar Kihlbom, Lidholt och Niss (2009). 
De anser att stora barngrupper, bristande kontinuitet och yttre förutsättningar, gör det svårt att 
uppnå den kvalitet som verksamheten ska eftersträva. Enligt dessa författare finns det risk för 
att de allra minsta barnen kan ta skada i sin utveckling beroende på hur förskolan är 
organiserad.  

Stressade barn 
Bremberg (2001) har gjort undersökningar gällande barns stresshormoner med koppling till 
personaltäthet. Det framkom av resultatet att på de förskolor där det var lägre personaltäthet 
hade barnen svårare att återhämta sig under vilan från den stress och stimulans som fanns i 
förskolemiljön. Ellneby (2008) i sin tur framhåller att barn kan bli oroliga och visa symtom 
på stress om de under en längre tid inte har någonting meningsfullt att sysselsätta sig med. 
Woxberg (2005) menar att den stress som vuxna känner kan avspeglas på barn, att de 
påverkas av att de vuxna är stressade, genom att exempelvis ta på sig ansvaret för att de 
vuxna mår dåligt. Vidare berättar Woxberg att när barn befinner sig i stressade situationer 
kan de bli oroliga, deprimerade, arga, ledsna och nervösa. 
 
När pedagoger hamnar i stressade situationer med många barn och få vuxna, arbetar de inte 
mot sina mål och värden, förklarar Johansson (2003). Pedagogerna arbetar sammanbitet för 
att få verksamheten att fungera, ambitionen sänks och de upplever sig frustrerade och utan 
möjlighet att kunna påverka sin situation. Detta leder till att även barn påverkas genom att de 
inte blir bemötta eller sedda (a.a.).    

Engagerade barn 
När människor ställs inför utmaningar och möjligheter som de anser sig bemästra uppstår 
positiva känslor. Barn påverkas av positiva handlingar hos vuxna genom att bli upprymda och 
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engagerade. Barns olika resurser ökar av positiva känslor (Linder & Breinhild Mortensen, 
2008). 
 
 

Vad kan motverka ohälsosam stress? 
Det finns olika grundförutsättningar hos människan att motarbeta stress, eftersom det som 
skapar stress hos människan också skiljer sig åt (Assadi & Skansén, 2000). 

Tidigare erfarenheter och livsstil 
Tidigare erfarenheter hos människan är betydelsefulla. Den som tidigare har hanterat svåra 
situationer med efterföljande positiva reaktioner har också lättare att klara av sådana 
situationer i framtiden. En frisk, vältränad och utvilad person motstår självklart belastningar 
bättre än en person som är sjuk, otränad eller trött. För att kunna motverka ohälsosam stress 
är det viktigt att fundera över andra faktorer som kan spela roll, som exempelvis: mediciner, 
alkohol, rökning och dålig mat (Assadi & Skansén, 2000). 

Mindre barngrupper 
Ellneby (2008) anser att det finns mycket som kan göras för att motverka ohälsosam stress i 
förskolan. Genom att till exempel vara fler vuxna med mindre barngrupper kan nivån av 
stresshormoner sänkas (jmfr Landström, 2012). Studier visar att pedagoger är bättre på att 
kommunicera och utveckla betydelsefulla relationer med barn i barngrupper med ett färre 
antal barn. En miljö med färre barn blir också mindre stressig för både pedagoger och barn 
(Taguma, Litjens & Makowiecki, 2013). 

Sänkt ljudnivå 
Ett sätt att motverka stress i förskolan är att sänka ljudnivån, enligt Ellneby (2008). Eftersom 
barnen ofta använder sig av en högre röst än vad de egentligen behöver är ljudnivån på 
förskolor ofta högre än vad den borde vara. Vidare berättar hon att det är viktigt att 
pedagogerna tänker på hur de pratar samt att de sänker rösten. Genom detta anser hon att 
barnen kommer dämpa sig också och arbetsron på förskolan blir bättre. På så sätt kan 
ohälsosam stress motverkas (a.a.). 

Struktur 
Johansson (2003) beskriver en undersökning som gjorts av den pedagogiska verksamheten 
för de yngsta barnen i förskolan. Den bygger på enkäter, intervjuer och observationer av 
trettio olika förskolor från tjugo olika kommuner. Där beskriver flera arbetslag att arbetet på 
avdelningen har omorganiserats på grund av att de fått fler barn i barngrupperna. De upplever 
att det i en större barngrupp krävs en större struktur i arbetet av den dagliga verksamheten än 
i en mindre barngrupp. Att pedagoger strukturerar arbetet är, enligt Landström (2012), ett sätt 
att minska stressnivån på förskolor. 
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Ledarskap 
Kindenberg och Wallin (2000) anser att ledarskapet även har en viktig roll när det gäller att 
motverka ohälsosam stress. För att chefer skall få sina medarbetare att vilja stanna kvar i 
yrket behöver de skapa en miljö som stimulerar medarbetarna. Theorell (2012) redogör i sin 
tur för en studie som visar att en väl fungerande arbetsledning innefattar ett ledarskap som 
ger tydliga mål, informerar, genomför förändringar, bryr sig om de anställda, tillåter de 
anställda delta i planeringen av det egna arbetet och ger återkoppling.  
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Metod  
I detta avsnitt redogörs för hur data har insamlats, vilka urval och avgränsningar som har 
gjorts samt hur undersökningen genomfördes och bearbetades. Avslutningsvis beskrivs de 
etiska överväganden som beaktats samt studiens tillförlitlighet. 

Datainsamling 
Syftet med vår undersökning var att undersöka och analysera förskollärares uppfattningar om 
arbetsrelaterad stress i förskolan. Utifrån detta syfte valdes en kvalitativ metod för att samla 
in data. Trost (2010) anser att syftet med arbetet avgör vilken metod som används. Därefter 
valdes metoden kvalitativa intervjuer eftersom intresset var att höra pedagogernas upplevelser 
inom ett särskilt område. Detta är något som Trost förespråkar. Kvale och Brinkmann (2014) 
talar också om att intervju kan vara till hjälp i samhällsvetenskaplig forskning eftersom den 
till exempel öppnar upp för att förstå ämnen utifrån de intervjuades egen uppfattning och 
erfarenheter, vilket passar denna undersökning med tanke på syftet. 

Urval och avgränsningar 
De informanter som medverkande begränsades till att endast omfatta kommunala förskolor 
och för att få en stor spridning i uppfattningar ville vi intervjua pedagoger från olika 
förskoleområden. Utifrån ett bekvämlighetsval kontaktades därför fem stycken, för oss 
kända, förskolechefer. Vid urvalet av vilka pedagoger som skulle intervjuas togs hänsyn till 
att pedagogerna skulle ha minst två års erfarenhet från arbete i förskola samt att de på något 
sätt skulle uppleva att det förekommer arbetsrelaterad stress i förskolan. Dock betonades att 
de själva inte behövde känna stress. Förskolecheferna gav sedan förslag på tänkbara 
pedagoger att intervjua. Utifrån detta valdes fem pedagoger ut, i enlighet med Trosts (2010) 
tankar om att antalet intervjuade bör begränsas till ett litet antal.   

Genomförande 
Inledningsvis tillfrågades pedagogerna om de ville medverka i vår intervju. De kontaktades i 
god tid via telefonsamtal, via personliga besök samt via sms-kontakt. Löfdahl, Hjalmarsson 
och Franzén (2014) anser att det är viktigt att ta kontakt i tid då pedagoger ofta har ett fullt 
schema. Vid denna första kontakt fick pedagogerna även ta del av syftet med studien samt 
information om att intervjun beräknades ta ungefär en timme, vilket Trost (2010) anser är 
viktigt. Efter att fem pedagoger tackat ja till att medverka i undersökningen skickades ett mail 
till dem med intervjufrågorna och information om villkor för deltagandet (se bilaga 1). 
 
Vi som genomfört studien deltog båda två vid samtliga intervjuer, vilka genomfördes och 
spelades in i ett samtalsrum på pedagogernas olika arbetsplatser. Löfdahl m.fl. (2014) betonar 
att platsen för intervjun är viktig och påverkar vad som sägs. Tre av intervjuerna 
genomfördes med en pedagog och en intervju genomfördes med två pedagoger samtidigt. För 
att få innehållsrika svar valde vi att ställa raka och enkla frågor vilket enligt Bell (2006) är 
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utmärkande för kvalitativa intervjuer. Under intervjun nyttjades även öppna frågor, vilket 
enligt Ely (1993) kan ge värdefulla svar och upplysningar som slutna frågor inte skulle kunna 
ge. Under intervjuerna ställdes också följdfrågor till pedagogernas svar, vilket enligt Bell 
(2006) kan leda till att svaren ytterligare klargörs och fördjupas. Alla intervjuer spelades in 
via en ljudupptagare på en mobiltelefon, detta för att enkelt kunna lyssna igenom intervjuerna 
igen. Trost (2010) anser att spela in intervjuer är ett bra sätt för att smidigt kunna lyssna 
igenom de gjorda intervjuerna i efterhand och ordagrant kunna transkribera det som sagts.  

Bearbetning av intervjuer 
Efter varje intervju, som spelats in via ljudinspelning, bearbetades materialet genom 
transkribering. Transkribering innebär att skriva ner de inspelade intervjuerna ordagrant. 
Löfdahl m.fl. (2014) anser att transkribering är en bra metod att använda för att ingående ta 
del av det som sagts. Det transkriberade materialet skrevs sedan ut i pappersformat för att 
kunna markeras med olika färgpennor utifrån de tre forskningsfrågorna. Materialet 
bearbetades sedan gemensamt och analyserades i samband med forskningsfrågorna i enlighet 
med Trost (2010). Materialet har i samband med analysen även jämförts för att identifiera 
likheter och skillnader mellan pedagogerna.  

Etiska överväganden  
Studien har följt Vetenskapsrådets (2011) etiska krav på god forskningssed, eftersom det 
gäller material där personers åsikter och tankar hanteras. Arbetet har vägletts av 
individskyddskravet, vilket i sin tur delats upp i de fyra allmänna huvudkrav som finns på 
forskning nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet kontaktades pedagogerna före intervjun, 
då de fick information om syftet med studien och villkoren för deltagandet. För att beakta 
samtyckeskravet fick de i ett mail veta att de när som helst hade möjlighet att avsluta sin 
medverkan. De blev även i detta mail informerade om att uppgifterna endast kommer att 
användas i uppgiftens syfte och att deras namn och allt de säger kommer vara anonymt av 
hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (a.a).  

Studiens kvalitet och tillförlitlighet  
I en studie som denna med kvalitativ inriktning handlar reliabilitet och validitet om att kunna 
beskriva insamling och bearbetning av data på ett systematiskt sätt, berättar Patel och 
Davidsson (2011). Vidare berättar de att validitet och reliabilitet hör samman på det sätt att 
det inte går att endast fokusera på det ena och utesluta det andra. Bryman (2011) menar att 
begreppen reliabilitet och validitet ofta förväxlas men egentligen är det två skilda begrepp.  
 
Inför intervjuerna gjordes en intervjuguide med frågor utifrån studiens frågeställningar. 
Frågorna var välformulerade och lätta att förstå, vilket Johansson och Svedner (2010) ser som 
viktigt för reliabiliteten. Under intervjuerna, som alla utfördes i ett personalrum, medverkade 
vi båda två och samma frågor ställdes till samtliga pedagoger, vilket stärker reliabiliteten. 
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Intervjuerna genomfördes utifrån en väl genomtänkt intervjuguide som i förväg hade delgetts 
samtliga medverkande pedagoger. Att pedagogerna i förväg fått tillgång till intervjufrågorna 
samt att en av intervjuerna utfördes med två medverkande pedagoger kan ha påverkat 
studiens reliabilitet. Denna studie visar på validitet eftersom all information som insamlats 
har tydligt utgått från studiens syfte i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) som anser 
att validitet innebär att studien ska visa på giltighet och riktighet.  
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Resultat och resultatanalys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat som samlats in via intervjuer. Först presenteras de 
medverkande pedagogerna, vilka tilldelats fiktiva namn. Därefter redovisas studiens resultat 
utifrån studiens frågeställningar. I direkt anslutning till varje frågeställning görs en analys av 
resultatet i jämförelse med innehållet i rapportens bakgrund och tidigare forskning. 

Medverkande pedagoger 
Pedagog 1 - Lina: har arbetat som förskollärare i 24 år och arbetar nu på en 
fleravdelningsförskola. 
 
Pedagog 2 - Anna: har arbetat som förskollärare i 31 år och arbetar nu på en 
fleravdelningsförskola. 
  
Pedagog 3 - Karin: har arbetat som förskollärare i 42 år och arbetar nu som ökad 
grundbemanning (ÖGB) på en fleravdelningsförskola. 
 
Pedagog 4 - Sandra: har arbetat som förskollärare i 16 år och arbetar nu på en 
fleravdelningsförskola. 
 
Pedagog 5 - Britt-Marie: har arbetat som förskollärare i 36 år och arbetar nu på en 
fleravdelningsförskola.  
 
 

Orsaker till stress bland pedagoger 
Utifrån den första frågeställningen har olika orsaker till arbetsrelaterad stress i förskolan 
framkommit. Orsakerna till stress som pedagogerna har framhållit är: stora barngrupper, 
ljudnivån, rutinsituationer i verksamheten, personalbrist, administration och dokumentation 
samt engagemang. Dessa orsaker kategoriseras i olika underrubriker för att göra resultatet 
tydligt och lättläst. 

Stora barngrupper 
Samtliga pedagoger som medverkar i studien tycker att många av dagens barngrupper är 
större än vad de egentligen borde vara. Bland de intervjuade framkommer det tydligt att fyra 
av dem anser att barngruppens storlek är en orsak till arbetsrelaterad stress. En av dem säger: 
 

Det här att barngrupperna har ju blivit större, att man kanske, att man känner ju att det är 
lite stressande det här att man känner sig otillräcklig, helt enkelt. Och sedan det här som 
man tycker är så viktigt, att se varje barn, att hinna prata med varje barn, varje dag. Det, 
tyvärr känns som att man inte gör nu längre. (Britt-Marie) 
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Några av pedagogerna anser att känslan av stress stiger när det är många barn på samma 
ställe och när det inte finns någon aktivitet inplanerad. De menar att det då blir lite rörigt på 
förskolan. 

Ljudnivån 
En orsak till arbetsrelaterad stress som framkommer av samtliga pedagoger, är att de vistas i 
höga ljudnivåer. Anna och Lina säger att ljudnivån är hög på många förskolor och att det 
beror ofta på att barnen, men även pedagoger, försöker överrösta varandra.  
 

Men just det här att de pratar så högt och det är ju någonstans vad som händer på 
förskolan när man är så många, att man, någon börjar prata, så pratar nästa och för att 
höra så tillslut så pratar ju alla högt, och det är ingen som tänker på att det är väldigt hög 
ljudnivå. De vuxna likadant, alla som lägger på lite extra volym för att höras. (Anna) 

 
Några av pedagogerna som medverkar i studien menar att hög ljudnivå i samband med en 
massa spring bland barnen orsakar stress hos dem. Lina tydliggör “Då man hör att det blir 
bara whoooa, mycket i lekhallen om de bara springer runt runt, jamen då känner jag att det 
kan trigga igång det där”. Det framkommer att med mycket spring och många konflikter 
mellan barnen som ska lösas, blir arbetsmiljön stressig.  

Rutinsituationer i verksamheten 
Rutinsituationer i verksamheten är något som också kan vara en orsak till arbetsrelaterad 
stress enligt pedagogerna. Några av pedagogerna menar att hallen kan vara ett stressmoment 
för dem, speciellt när det är många barn där och även vid årstider då det är många 
klädesplagg som ska på och av. Britt-Marie säger “Den här årstiden när det är både overall 
och galonkläder, och så är det ju småbarn vi jobbar med, då tycker jag att det är tungt”. Både 
Britt-Marie och Sandra berättar att många gånger är det bråttom ut och därför finns det inte 
tid till att barnen ska få klä på sig själva, vilket de upplever de som stressande. Detta 
reflekterar Britt-Marie själv över och säger “men vad har man bråttom till egentligen?” 
 
Några av pedagogerna berättar att stress även kan framträda när de byter aktiviter under 
dagen. Karin lyfter som exempel att det kan vara när de har ätit lunch, lekt inne och sedan ska 
gå ut.  

Personalbrist 
Att personalbrist orsakar arbetsrelaterad stress är något som också framkommer av 
intervjuerna med samtliga pedagoger. Fyra av dem anser att detta är en väldigt stor 
stressfaktor. Sandra, Britt-Marie och Lina upplever att de därför kan få dåligt samvete när de 
är sjuka. Lina tydliggör “för det är ju nästan så att man får dåligt samvete när man blir sjuk. 
För då ska man ju gå och känna att de går på knäna för att de inte får någon vikarie på 
förskolan”. Pedagogerna tycker själva att de ska vara flexibla i sitt arbete när det gäller 
arbetstiden men de ställer sig ändå frågande till hur flexibla de ska vara eftersom 
flexibiliteten kan bli stressande i sig.   
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Några av pedagogerna anser att den största anledningen till arbetsrelaterad stress är just 
personalbrist. Enligt pedagogerna uppkommer stressen i samband med att de själva måste 
försöka lösa problemet. Att de dessutom får arbeta med färre personal när ingen vikarie finns 
att tillgå bidrar även till stress. Britt-Marie säger “när man är sjuk, så är man sjuk och då 
måste man ha vikarie. Och det är inte alltid lätt att få en vikarie, så det upplevs som en stress. 
Ett pusslande.” Pedagogerna berättar att det ofta kan kännas som att de går på knäna vid 
personalbrist, oavsett antal barn i barngruppen. 
 
Karin upplever ingen direkt stress vid frånvaro av personal men hon kan däremot tydligt se 
att hennes kollegor blir stressade av detta. Hon berättar även att hennes kollegor på förskolan 
kan känna sig stressade över hur hon ska hinna vara överallt, eftersom att hon har en tjänst 
som ökad grundbemanning som innebär att hon täcker upp för övrig personal. Hon säger 
“alltså... jag känner det. De kan ju ibland bli stressade över hur jag ska hinna vara överallt”. 

Administration och dokumentation 

Av intervjuerna blir det tydligt att de flesta pedagogerna tycker att det är för många 
administrativa arbetsuppgifter som ska hinnas med. De berättar även att det känns som att det 
bara blir mer och mer som tillkommer utöver det övriga arbetet. Britt-Marie tydliggör “allt 
det här som tillkommer som man ska göra, runt om, det är inte bara med barnen utan det är 
allt annat man ska göra.” Detta upplever hon som särskilt stressande och menar att tiden inte 
vill räcka till för alla arbetsuppgifter. Pedagogerna berättar att det inte känns bra att lägga tid 
på en massa administrativa arbetsuppgifter, när de egentligen vill lägga den tiden på att vara 
med barnen. 
 
Bristen på planeringstid är även något som är en orsak till arbetsrelaterad stress enligt några 
av pedagogerna. De menar att stress kan uppstå när de känner att de behöver planera men att 
möjligheter till det inte finns. En av dem säger exempelvis: 
 

Men just att hinna med då alla de administrativa, det kan ju bli en stress. Alltså det här 
med att man ska, om vi vet att nu har vi det här som vi vet att vi ska göra. Man har så lite 
planeringstid. Alltså när kan jag gå ifrån och när behövs jag inte i barngruppen och finns 
det någon möjlighet att… (Britt-Marie) 

 
Några av pedagogerna berättar om den teknik som används i arbetet i förskolan t.ex. datorer 
och lärplattor. Att det kommer ofta nya tekniker och metoder att använda sig av i arbetet på 
förskolan, men att de sällan får möjligheter till att verkligen lära sig dessa på djupet. De 
förklarar att det ibland ges möjlighet för hela arbetslaget att gå en kurs eller utbildning, men 
att det oftast bara är några få som får möjlighet till detta. Sedan är det upp till dem själva att 
lära sig. Pedagogerna menar att då går även tiden som de ska vara i barngruppen åt till att lära 
sig dessa saker. Anna tydliggör “för oss är det ju lite så att vi ska liksom lära oss så mycket 
själv och att man får väl aldrig riktigt känna att man liksom landar i det här, nu kan jag det 
här, då kan jag gå vidare.” Pedagogerna menar att känslan av stress kan reduceras om de får 
lära sig hur de ska använda ny teknik. Britt-Marie känner att hon har bristande kunskap kring 
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datorer och menar att hon helst skriver för hand. Hon förklarar vidare att eftersom det mesta 
ska göras på datorer idag kan det orsaka stress hos henne. Några pedagoger som medverkar i 
studien upplever dock inte samma stress kring just datorer. Sandra exempelvis upplever att 
datorer är ”lite av hennes grej” och känner ingen stress inför att använda den.   
 
Även den dokumentation som pedagogerna åläggs att göra och som de använder sig av 
förändras och också där det gäller att hänga med, enligt pedagogerna. De menar att det 
ständigt blir aktuellt att lära sig nya saker, men att detta också är roligt. En av dem säger: 
 

Men det är ju något sånt där med allt som ska dokumenteras och så kommer det nytt när 
man nästan inte riktigt har landat i det gamla. Så nu liksom, jaha instagram, okej ska vi 
börja med det? Vi har ju knappt lärt oss slå på lärplattan… (Anna) 

 
Karin känner dock inte av stress i arbetet med administration och dokumentation, men 
berättar att hon kan se det hos andra pedagoger. Hon anser att det är förhållningssättet 
gentemot dessa arbetsuppgifter som avgör hur känslan inför uppgifterna tar sig. 

Engagemang  
Hos de intervjuade pedagogerna framkommer det tydligt att alla anser att det finns 
arbetsrelaterad stress som även kan vara positiv. De förklarar den typen av stress som rolig 
och utvecklande. Både Sandra och Britt-Marie anser att när de själva brinner för något 
upplever de positiv stress. Samtliga pedagoger framhåller att när de känner sig engagerade 
och laddade för något uppstår en positiv stress.  
 

När man brinner för mycket, när man brinner för något och så vill man så mycket, och så 
har man så mycket idéer. Ja det är ju jätteroligt alltså. Det kan ju bli stressigt men det kan 
ju bli som att det bara bubblar idéer. (Sandra) 

 
Anna berättar att hon tycker att en positiv stress är som en extra kick i arbetet. Hon anser att 
det är en stress som sällan blir tung på något sätt, utan mer att den främjar utveckling. Anna, 
Lina och Karin anser att stress som uppstår vid engagemang i arbetet är bra, men bara i viss 
utsträckning. Anna säger “att man har de här skjutsar och kickar ibland som gör att det 
liksom lyfter jobbet på något sätt, det tror jag är positivt”. 
 
 

Analys 
Av resultatet framkommer flera orsaker till arbetsrelaterad stress i förskolan. Samtliga 
pedagoger framhåller att förskolans barngrupper är alltför stora och att det bidrar till att de 
känner sig otillräckliga och stressade. Detta kan jämföras med Skolverkets rapport (2016c) 
som förklarar att pedagoger känner mer stress i större barngrupper gentemot mindre 
barngrupper. Där beskrivs att arbetsvillkoren försämras även när det är ett stort antal barn i 
förskolan. Stora barngrupper får även andra följder som kan orsaka arbetsrelaterad stress i 
förskolan. Följderna som syns i denna studies resultat är att pedagogerna upplever att stora 
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barngrupper medför hög ljudnivå. Precis som Söderberg m.fl. (2001) visar resultatet i denna 
studie att anledningen till detta är att både barn och pedagoger pratar högre och högre för att 
överrösta varandra. Stress på grund av hög ljudnivå var enligt studien tydligast i lekhallen 
och hallen. Detta stämmer väl överens med Ellnebys (2008) beskrivningar av att vissa 
situationer kan upplevas som mer bullriga och stressframkallande. 
 
Resultatet visar även att personalbrist är en orsak till arbetsrelaterad stress i förskolan. 
Pedagogerna menar att de själva måste ordna vikarier samtidigt som de ska bedriva den 
vanliga förskoleverksamheten samt att vikarier inte alltid finns att tillgå. Detta är något som 
styrks av Ekström (2007) som menar att arbetssituationen då blir stressig för pedagogerna.  
 
Det är också tydligt att pedagogerna i denna studie tycker att de administrativa 
arbetsuppgifterna har ökat den senaste tiden och att detta är något som orsakar stress i deras 
arbete, vilket även Ekström (2007) poängterar. Pedagogerna i studien upplever att stressen 
grundar sig i en upplevelse av att tiden inte räcker till samt att alla i arbetslaget inte ges 
samma möjlighet till utbildning. Eftersom kompetensutbildningen är begränsad betyder det 
att pedagogerna måste ta eget ansvar för att vidareutveckla kunskapen. Pramling Samuelsson 
m.fl. (2015) belyser att förväntningar och krav som ställs på pedagoger i förskolan kan leda 
till arbetsrelaterad stress. 
 
Resultatet visar att orsaker till arbetsrelaterad stress i förskolan kan vara något positivt. 
Pedagogerna talar om att engagemang kan vara en orsak till stress och att denna stress 
främjar utveckling. Likartat resonerar Gotvassli (2002) som anser att positiv stress kan liknas 
vid en drivkraft.  
 
 

Hur pedagogers stress kan påverka barn  
Utifrån den andra frågeställningen har vi identifierat två olika kategorier på hur barn påverkas 
av pedagogers stress; oroliga och stressade barn samt engagerade barn. Samtliga pedagoger 
anser att arbetsrelaterad stress hos pedagoger tydligt påverkar barn som vistas i förskolan. 

Oroliga och stressade barn 
Pedagogerna i studien framhåller att deras egen arbetsrelaterade stress kan påverka barnen 
genom att barnen blir oroliga. Detta kan enligt dem visa sig på olika sätt, exempelvis genom 
att barnen blir uppskruvade, studsiga, flamsiga och genom att de söker uppmärksamhet. Det 
här är något som alla pedagogerna tydligt kan se. Karin betonar vikten av att inte samtala om 
den arbetsrelaterade stressen, så att barnen hör, för att inte orsaka att barnen blir oroliga. Hon 
tydliggör “för de suger upp allt. Även om vi tror att de inte hör och förstår, så gör de det”. 
Av intervjuerna framkommer även att om pedagogerna är stressade i sitt arbete på förskolan 
så kan även barnen bli stressade. Att det speglar av sig på barnen när pedagogerna agerar 
stressat. 
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Jo, men alltså barnen. De känner ju av tydligt om vi vuxna är uppstressade, då blir de ju 
också det. Det är ju så tydligt. Att barnen... de läser som av en. De gör en spegel. Det är 
som att de känner, då blir de också lite mera, alltså... (Britt-Marie) 

 
När stress påverkar barnen kan det visa sig genom att barnen börjar bete sig annorlunda och 
att antalet konflikter ökar. En av pedagogerna säger att barn som påverkas av stressade 
pedagoger kan även ta på sig skulden för att det är stressigt. Karin tydliggör att då kan barnen 
bli antingen tillbakadragna och hålla sig borta eller bli utåtagerande.  
 

När man svarar ett barn och man är stressad eller irriterad då är man inte riktigt på topp 
och sådant läser ju barn av och de kan ju lätt tro, är det något fel på mig, har jag gjort 
något fel? (Karin) 
 

Engagerade barn 
Pedagogerna berättar även under intervjuerna om den stress som ibland kan uppstå och som 
kan vara positiv för verksamheten. De förklarar att den typen av stress även kan smitta av sig 
på barnen eftersom barnen också tydligt märker av denna stress. Den positiva stressen 
beskriver pedagogerna i form av engagemang.   
 
Britt-Marie och Sandra menar att det blir glädjefyllt när pedagoger är stressade på ett positivt 
sätt. Det blir någonting positivt och barnen blir mer engagerade vid dessa tillfällen.  Britt-
Marie säger: “om man brinner för något... nej men det tror jag är ju jätteglatt. Det märker ju 
också barnen, då blir de ännu mer, också engagerade, tror jag”.  
 
 

Analys 
Precis som Woxberg (2005), hävdar pedagogerna att arbetsrelaterad stress kan påverka 
barnen genom att de blir oroliga och stressade. Vidare förklarar hon, i likhet med 
pedagogerna, att pedagogers stress kan avspegla sig på barnen. Det framkommer av resultatet 
att barn kan läsa av när en pedagog är stressad och då belasta sig själv för att ha gjort något 
fel, vilket även är något som Woxberg belyser.  
 
Resultatet visar även att pedagogerna i denna studie anser att positiv stress leder till 
engagerade pedagoger, som också kan smitta av sig på barnen. De uttrycker att det blir roligt 
och glädjefyllt. En likartad uppfattning har Linder och Breinhild Mortensen (2008), som 
förklarar att vuxnas positiva handlingar påverkar barnen genom att de blir upprymda och 
engagerade.   
 



20 
 

Hur ohälsosam stress kan motverkas 
Utifrån den tredje och sista frågeställningen redovisas här hur pedagogerna anser att det går 
att minska ohälsosam stress. Pedagogernas svar har kategoriserats för att tydliggöra områden 
som kan motverka ohälsosam stress. Dessa områden är: mindre barngrupper, fungerande 
arbetslag, struktur samt ledarskap. 

Mindre barngrupper 
De flesta pedagogerna berättar att de tror att minskade barngrupper skulle kunna minska 
arbetsrelaterad stress. Britt-Marie och Sandra önskar sig mindre barngrupper både med tanke 
på sin egen arbetsmiljö och för barnens skull. “Mindre barngrupper, det är ju självklart 
någonting som man skulle önska”. De menar att det skulle kunna få till följd att det skulle 
finnas mer tid till att faktiskt umgås med varje barn och mer tid till att göra administrativa 
arbetsuppgifter. Lina berättar att den riktlinje som finns gällande antal barn i förskolan är 15. 
Det är enligt henne dock vanligt att det är många fler barn i förskolans barngrupper.  
Eftersom barngruppens storlek är ett mycket aktuellt ämne och som diskuteras mycket 
hoppas Lina att barngruppernas storlek skall minskas. Hon säger:  
 

Jag tror eller jag hoppas i alla fall att barngrupperna kommer att bli mindre, för det har 
varit uppe i diskussion så länge nu och de kan inte blunda för att så många är sjukskrivna 
inom förskola, skola och inom barnomsorg. (Lina) 
 

Fungerande arbetslag 
För att förebygga arbetsrelaterad stress framhåller flera av pedagogerna vikten av ett 
fungerande arbetslag som förutsätter en god kommunikation och relation till varandra. Anna 
berättar exempelvis att i deras arbetslag gör de mycket trevliga saker tillsammans och har 
roligt ihop. Det gör också att de får ett öppet klimat där de vågar säga vad de tycker och 
tänker till varandra. Anna menar “liksom så att man kan skratta tillsammans. Det tror jag, att, 
kan man det, då kan man gråta ihop också”. Hon anser att det är viktigt att vårda relationen i 
arbetslaget för att kunna prata och diskutera med varandra på ett bra sätt.  
 
Resultatet visar vidare att det är viktigt att verkligen kunna lyssna och ta sina kollegor på 
allvar om det är någon som känner stress. Flera pedagoger förklarar att det också är viktigt att 
kunna hjälpa varandra om det är något särskilt som stressar. Två av dem föreslår att 
pedagogerna kan hjälpa varandra genom att byta lite arbetsuppgifter under en period. 
Samtidigt betonar de att sådana lösningar inte får bli för långvariga. Britt-Marie säger “men 
vi kanske kan göra på något annat sätt? För att det här ska inte behöva vara en stressfaktor”. 
 
Både Karin och Lina påpekar att det är viktigt att fundera över vilket förhållningssätt och 
vilken inställning som finns till sina arbetsuppgifter. Karin menar att mycket kan bli bättre 
genom att som pedagog ha positiva tankar om sitt arbete. Hon säger “vad kan vi göra? Vad 
kan vi göra för att förändra?” Lina lyfter att stress kan motverkas genom att fokusera på det 
positiva som händer i verksamheten.  
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Jag känner såhär att jag är inte uppjagad av dagen att jag inte hann det och det och det, 
utan jag tänker istället vad har jag gjort bra? Jo, men det här! Det gick jättebra. Det har 
jag med mig från idag och det andra... det finns kvar imorgon. (Lina) 

 
God personaltäthet är något som pedagogerna även anser kan motverka stress. Karin förklarar 
att stressen minskar när hela arbetslaget finns på plats på förskolan och all vet vad de ska 
göra. 

Struktur 
Pedagogerna i studien menar att goda strukturer i verksamheten kan minska ohälsosam stress. 
Det framkommer att det finns olika sätt att strukturera arbetet på förskolan, exempelvis 
genom att ha nedskrivna strukturer över dagen, genom att dela barngruppen samt genom att 
strukturera den fysiska miljön. Flera av pedagogerna berättar om befintliga strukturer över 
dagen som finns väl dokumenterade på deras arbetsplats. Genom att följa denna struktur 
anser pedagogerna att mycket av den arbetsrelaterade stressen går att förebygga. Med hjälp 
av tydliga strukturer vet pedagogerna var de ska vara och vad de ska göra, vilket gör att färre 
missförstånd uppstår. Sandra berättar att de har börjat nyttja en “superstruktur. Det har 
verkligen gjort att vi har blivit mindre stressade”. Karin, i sin tur, anser att vara närvarande 
och ha struktur över vem som gör vad är grunden för att motverka ohälsosam stress på 
förskolan.  
 
När pedagogerna talar om att dela in barnen i mindre grupper menar de att det inte enbart 
reducerar deras egen stress. De framhåller även att mindre grupper främjar barnens 
välmående. Karin berättar om en avdelning på hennes arbetsplats som dagligen har arbetat 
med att dela upp barnen i mindre grupper. Den avdelningen har gjort så att när halva 
barngruppen är inne, är den andra halvan ute och sedan byter de under den andra delen av 
dagen. Hon berättar att detta fungerar ”klockrent”. “De säger själva att det har blivit en sådan 
otroligt stor skillnad, både på barngruppen men också hur de ser på sitt jobb själva”. 
 
Två av pedagogerna berättar att de gillar idén med att fysiskt utforma förskolans 
inomhusmiljö, exempelvis genom att “göra rum i rummen” på förskolan. Detta för att det inte 
ska vistas lika många barn på samma ställe. Karin beskriver att det på så sätt blir lättare att 
dela på barngruppen. “Alltså att man ser till att fördela så att det inte är tio stycken där och 
två stycken där. Det minskar också stressen, när man kan dela på dem”. Lina menar att det är 
lättare för barnen att få “lekro” om det finns många rum och vrår på förskolan där barnen kan 
få vara ifred utan störmoment som exempelvis att andra barn passerar. 

Ledarskap 
Ur intervjuerna framkommer det att samtliga pedagoger anser att ledarskapet har betydelse 
för arbetsrelaterad stress. De menar att en chef ska vara lyhörd inför sina anställdas 
funderingar och åsikter och kunna stötta och hjälpa ifall det är någon som inte mår så bra. 
Flera av pedagogerna förklarar att chefen också ska vara tydlig i sitt ledarskap för att de ska 
veta vad som förväntas av dem. Om pedagogerna vet vad som förväntas av dem reduceras 
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risken att de drabbas av stress. Karin säger “så att tydligt ledarskap, skulle jag vilja säga, det 
är jättebra för stress”. Med detta anser hon att ett tydligt ledarskap kan reducera 
arbetsrelaterad stress. 
 
Lina betonar hur viktigt det är att chefer lyssnar på och finns till hands för sina anställda. Hon 
anser vidare att friskvård och föreläsningar är någonting som cheferna kan bidra med till 
pedagogerna för att motverka ohälsosam stress. “Att chefen är påläst om sådant här, vad gör 
folk stressade. Att de verkligen är medvetna”. 
 
 

Analys 
Resultatet visar att det finns flera sätt att motverka ohälsosam stress i förskolan, enligt 
pedagogerna.  Ett sätt är att minska antalet barn i förskolan. Pedagogerna menar att med färre 
antal barn får pedagoger mer tid till varje enskilt barn. På liknande sätt resonerar Ellneby 
(2008) och Litjens m.fl. (2013). Ellneby trycker dessutom på att pedagogerna ska vara fler än 
tre pedagoger och att de ska vara välutbildade. Detta är dock inte något som framkommer i 
studien. 
 
Samtliga pedagoger anser att ett fungerande arbetslag är väldigt viktigt när det handlar om att 
motverka ohälsosam stress. Det framkommer att pedagogerna som har ett öppet klimat till 
kollegor, kan berätta för varandra när någonting inte känns bra. Även Weman-Josefsson och 
Berggren (2013) anser att den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse för hälsan.  
 
Resultatet visar även att ohälsosam stress på förskolan kan motverkas genom att tydliga 
strukturer utformas i verksamheten, vilket också styrks av Landström (2012). Liknande 
resonemang för även Johansson (2003) som dessutom poängterar att struktur är extra viktigt i 
stora barngrupper. 
 
För att motverka ohälsosam stress i förskolans verksamhet anser samtliga pedagoger att 
ledarskapet har en betydande roll. De menar att risken för att drabbas av stress minskar om de 
vet vilka krav som ställs på dem. En chef ska, enligt dem, vara tydlig och lyhörd inför sina 
anställda. På samma sätt anser Theorell (2012), Kindenberg och Wallin (2000) att ledarskapet 
bör vara.  
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Slutdiskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer slutsatser med koppling till studiens övergripande syfte att 
uppmärksammas, vilket närmare bestämt är att undersöka och analysera förskollärares 
uppfattningar om arbetsrelaterad stress i förskolan. Därefter diskuteras metodens 
genomförande och avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 
 
Resultatet pekar på att det finns många orsaker till arbetsrelaterad stress i förskolan. De 
orsaker som främst tycks påverka stressnivån är stora barngrupper, hög ljudnivå, vikariebrist 
och administrativa uppgifter. Här kan vi ana ett samband mellan stora barngrupper och flera 
av de övriga orsakerna till arbetsrelaterad stress i förskolor. Vi ställer oss därför frågande om 
stora barngrupper bidrar till uppkomsten de övriga stressorsaker som framkommit i studien?  
 
Då tidigare forskning visar att ohälsosam stress är ett vanligt problem inom förskolans 
verksamhet funderar vi över hur framtiden på förskolorna kommer att se ut? Vad kommer 
hända om barngrupperna fortsätter stiga och sjuktalen för pedagoger öka? Möjligen kan detta 
innebära att pedagoger lämnar yrket samt att allt färre utbildar sig till förskollärare. Dessutom 
tror vi att det finns en risk att läroplanens strävansmål, som exempelvis “verksamheten ska 
präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” (s. 4), inte kommer att 
kunna uppfyllas till fullo. Vilka konsekvenser får detta för barnen?  
 
Av resultatet kan vi dra slutsatsen att barn påverkas märkbart av pedagogers arbetsrelaterade 
stress i förskolan, exempelvis blir barnen både oroliga och stressade. Om pedagoger ofta är 
stressade i arbetet på förskolan, vad får detta för konsekvenser för barn? Vi tror att detta 
möjligen kan resultera i att barn får både fysiska och psykiska besvär i form av exempelvis 
magont och en känsla av otrygghet. Som en följd av detta anser vi att det är otroligt viktigt att 
motverka ohälsosam stress i förskolan.  
 
I denna studie framkom olika sätt att motverka ohälsosam stress i förskolan. Närmare bestämt 
genom att minska barngruppers storlek, utforma strukturer som tydliggör pedagogernas 
arbetsuppgifter samt att ha ett väl fungerande ledarskap och arbetslag. Eftersom stress, enligt 
studien, påverkar alla i förskolans miljö är det något som bör lyftas och diskuteras i arbetslag. 
Genom diskussioner i arbetslag tror vi att det går att förebygga många situationer som orsakar 
ohälsosam stress i förskolans verksamhet. Följden av detta blir förhoppningsvis en god miljö 
som främjar utveckling och lärande för både pedagoger och barn. Vi tycker av egen 
erfarenhet att barngruppers storlek, många gånger, är alldeles för stora. Utifrån våra tidigare 
tankar om sambandet mellan barngruppers storlek och andra stressfaktorer, är det lätt att dra 
slutsatsen att ohälsosam stress enkelt kan motverkas genom att minska barngruppernas 
storlek. Men är det verkligen så enkelt? Vi ställer oss frågande till det. Vi tror att ohälsosam 
stress kan minska med mindre barngrupper, men samtidigt kvarstår andra faktorer som också 
är viktiga att bearbeta. Här anser vi att förskolechefer har en viktig roll i att stötta och vägleda 
pedagoger i deras arbete. Exempelvis genom att medverka i utformning av strukturella 
arbetsmetoder, erbjuda utbildning till hela arbetslag samt se till att arbetslag fungerar 
tillsammans och därigenom arbetar mot samma mål. För att förskolechefer ska kunna minska 
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barngrupperna och erbjuda pedagoger kompetensutbildning, tror vi, att det krävs mer 
ekonomiska resurser. Vi anser att problemet är att få politikerna att förstå hur viktig den 
psykosociala miljön i förskolan är, både för barn och för pedagoger. När politikerna förstår 
hur viktig miljön är, tror vi att de kommer att satsa mer resurser på förskolan. Därigenom tror 
och hoppas vi att pedagoger stannar kvar i yrket samt att fler väljer att utbilda sig till 
förskollärare.  

Metoddiskussion 
I den här studien har vi besökt fyra olika förskolor och sammanlagt har fem olika pedagoger 
deltagit i kvalitativa intervjuer. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att resultatet visar 
pedagogers tankar och erfarenheter av ämnet ifråga, vilket inte kvantitativa metoder skulle 
visa. Utifrån antalet intervjuade anser vi oss inte kunna dra slutsatser om hur det generellt ser 
ut i förskolor. Vi är väl medvetna om detta, men anser ändå att vi har utvecklat en viss 
kunskap om arbetsrelaterad stress som kan förekomma i förskolan. Vi är båda oerfarna 
intervjuare vilket kan ha påverkat på vilket sätt frågorna ställdes och därigenom kan vissa 
frågor ha misstolkats. Överlag känner vi ändå att vi följde vår intervjuguide, ställde 
följdfrågor där det behövdes och erhöll data som besvarade syftet med studien. Vi har själva 
analyserat och tolkat resultatet. Risken med detta är att vi kan ha misstolkat någon del, vilket 
i sin tur kan innebära att resultatet inte är helt sanningsenligt. 

Förslag till vidare forskning 
I studien har det framkommit hur arbetsrelaterad stress i förskolan kan motverkas. Delar av 
resultatet har visat att ledarskapet har en betydande roll i detta sammanhang. Av den 
anledningen kan det vara intressant att i en vidare forskning utveckla kunskap om hur 
förskolechefer ser på sin roll gällande pedagogers arbetsrelaterade stress i förskolan.  
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Bilaga 1 
 

Hej! 
Här kommer det utlovade dokumentet med syfte, frågeställningar och intervjufrågor. Vill 
också passa på att informera dig om att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst 
kan avbryta din medverkan. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och all data 
kommer endast att användas i denna studie. Information om ditt namn och förskolans namn 
kommer inte att anges i studien. Inspelad data kommer att förvaras säkert och efter avslutad 
studie förstöras. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att undersöka och analysera förskollärares uppfattningar 
om arbetsrelaterad stress i förskolan. De frågeställningar som ska besvaras är: 
  

● Vilka arbetsuppgifter och arbetssituationer i förskolan kan enligt pedagoger leda till 
att de upplever sig stressade? 

● Hur upplever pedagoger att deras känsla av stress i arbetsmiljön kan påverka barnen i 
förskolan? 

● På vilka sätt anser pedagoger att det går att minska stressen, som kan leda till 
utbrändhet, bland pedagoger i förskolan? 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

Intervjufrågor 
 

●  Berätta om din bakgrund som pedagog i förskolan. 
  

● Vad är arbetsrelaterad stress för dig? 
-          Kan stress vara positivt? I så fall på vilket sätt? 
-          På vilka sätt kan stress var negativt? 
  

● Vid vilka situationer upplever du stress i ditt arbete? 
-          När? Var? Ge exempel. 

  
●  Är det någon arbetsuppgift som du bedömer som särskilt stressande? 

-          När? Var? Ge exempel. 
         

●  Finns det situationer då du upplever att dina kollegor blir stressade? 
-          När då? Ge exempel. 
  

● Finns det arbetsuppgifter då du upplever att dina kollegor blir särskilt stressade? 
-          Vilka? Ge exempel. 

  
● Hur upplever du att stressade pedagoger kan påverka barnen i förskolan? 

-          Hur syns det på barnen? Ge exempel. 
  

● Hur anser du att förskolors arbetsmiljö skulle kunna utformas för att minska på den 
stress som i sin tur kan leda till pedagogers utbrändhet? 

  
●  Om du upplever en alltför stor stress hos dig själv, hur skulle du då vilja bli stöttad av 

dina kollegor? 

-          Av din chef? 
-          Hur skulle du själv försöka stötta en kollega i samma situation? 
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