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Sammanfattning 

 

Arbetsmiljöverkets rapport från år 2012 visar att det finns brister i arbetsmiljön på förskolan 

och att många förskollärare upplever hög arbetsbelastning. Stress hos förskolans pedagoger 

är ett omtalat ämne i tidningar, nyhetsinslag och sociala medier. Därför syftar studien till att 

undersöka förskollärares upplevelse av stress för att ta reda på vilka stressfaktorer som kan 

finnas i samband med förskolans rutinsituationer samt om dessa stressfaktorer går att 

förebygga. För att få en helhetsbild inkluderas både förskollärares och förskolechefers 

perspektiv. Rutinsituationer på förskolan är de aktiviteter som återkommer dagligen för både 

barn och pedagoger. Studien grundas i ett psykosocialt perspektiv och omfattar kvalitativa 

intervjuer med nio förskollärare och tre förskolechefer. Ett psykosocialt perspektiv innebär 

att titta på individen i sitt sociala sammanhang där det sker ett samspel mellan individ och 

miljö. I studien framkommer bland annat att förskollärare upplever att matsituationen kan 

vara stressig och att förskolechefer delar denna bild. Det framkommer även att 

rutinsituationer kan omorganiseras för att förebygga stress, till exempel kan barnen tas emot 

utomhus vid lämning på morgonen. Studiens resultat pekar på att det finns stressfaktorer i 

rutinsituationer som både förskollärare och förskolechefer har svårt att påverka. 

 

 

Nyckelord: stress, förskola, rutinsituation, organisera, förebygga, förskollärare, 

förskolechef. 
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1. Inledning  

 

Vi har uppmärksammat att stress hos förskolans pedagoger är ett ämne som förekommer 

både i tidningar, nyhetsinslag och sociala medier. Som ett exempel på detta har Lärarnas 

tidning publicerat följande: “Förskollärare och fritidspedagoger är sjukare än de flesta andra 

yrkesgrupper i landet. Främsta orsaken är stress” (Koch, 2015). Detta har väckt våra 

funderingar kring vad den stressiga arbetssituationen kan bero på och hur den kan 

förebyggas. Vi menar att förskolans pedagoger kan få svårt att arbeta efter förskolans 

uppdrag om stress förekommer i förskolans verksamhet. Arbetet i förskolan ska i enlighet 

med Läroplanen (Skolverket, 2010, s. 5) präglas av omsorg av det enskilda barnets 

välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. Vi har av egen erfarenhet upplevt att stress 

hos förskollärare förekommer i vardagen tillsammans med barnen och att lärandetillfällen 

går förlorade. Vår upplevelse är även att stress kan uttrycka sig genom försämrat tålamod 

och fokus samt irritation som kan gå ut över barn i förskolan. Därför vill vi undersöka 

rutinsituationer som är vanliga och dagligen förekommande i förskolan för att se vad stress 

kan bero på. Vi menar att det är relevant att identifiera stress i förskolan för att kunna 

förebygga den och skapa en trygg och lärorik miljö både för barn och vuxna. För att få en 

helhetsbild anser vi att det är viktigt att ta del av förskollärares och förskolechefers 

perspektiv eftersom de båda är ansvariga för miljön på förskolan. 
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2. Bakgrund 

Att det finns brister i förskolans arbetsmiljö visar Arbetsmiljöverkets (2012) rapport som 

grundas i en tillsyn av förskolor inom länen Stockholm, Uppsala och Gotland. Bakgrunden 

till den riktade tillsyns insatsen var att arbetsskadestatistiken mellan år 2007-2011 bland 

annat visade psykosociala och organisatoriska brister där arbetstagarna inom förskolan 

upplevde stress och hög arbetsbelastning. Syftet för tillsynen var att kontrollera hur 

arbetsgivaren förebygger och undersöker arbetsförhållanden i förskolan samt öka 

arbetsgivarnas kunskap om deras ansvar för att förebygga och minska ohälsa hos personal. 

I rapporten (ibid.) framgår att 162 av 177 förskolor hade brister i arbetsmiljön och 

förskolorna fick krav på åtgärder. Angående den psykosociala arbetsmiljön gavs totalt 82 

krav på att se över och åtgärda arbetsbelastning, stress, återhämtning, prioritering av 

arbetsuppgifter samt stöd och handledning. Det framgår även att 72 förskolor fick krav på 

att åtgärda brister i den fysiska miljön, samtliga krav gällde buller i förskolan. I 

Arbetsmiljöverkets (ibid.) rapport framgår att både förskollärare och förskolechefer upplever 

hög arbetsbelastning. Ett exempel på hög arbetsbelastning är att en förskolechef kan ha 

ansvar för flertalet förskolor och att förskollärare känner oro när barngruppens storlek ökar 

vilket leder till stress. Rapporten visar även att bullret i förskolorna beror på barns och 

vuxnas aktiviteter. Det kräver ljudanpassade lokaler och ett väl utformat arbetssätt och 

strategier med syfte att minska bullret i verksamheten. Idéskriften Bullret bort 

(Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för skolutveckling, Socialstyrelsen, 

2010) beskriver att buller är oönskade ljud som tröttar, irriterar och stör och som på sikt kan 

ge hörselnedsättning, röstproblem, försämrad arbetsförmåga och arbetsrelaterad stress. Det 

framkommer även att ljudnivåer på förskolan är ett problem för både barn och vuxna.  

Att stress kan ge konsekvenser för förskolans verksamhet visar en finsk studie (Pakarinen, 

Kiuru, Lerkkanen m.fl., 2010, s. 285). I studien framgår att undervisningsmetoder, resurser 

och pedagogers sätt att hantera stress kan påverka barns lärande och den övergripande 

kvalitén i den pedagogiska miljön på förskolan. Arbetsrelaterad stress kan vara skadligt för 

arbetsprestationer menar Pakarinen m.fl. (ibid.) och pedagogers förmåga att se till barns 

behov kan påverkas vid symptom till utbrändhet. Den som har ansvar för förskolans kvalitet 

och utveckling är förskolechefen (Skolverket, 2010, s. 16). Nihlfors (2010, s. 493-494) 

beskriver att det är skolledarens, det vill säga förskolechefens, ansvar att ta hand om den 

verksamhet chefen är satt att förvalta. Nihlfors (ibid.) beskriver vidare att förskolechefens 

ansvar gäller både för barn och personal, det som möjliggörs för barn ska även möjliggöras 

för personalen. I sitt arbete ska förskolechefen ta hänsyn till läroplan, lagar och förordningar 

som gäller både barn, personal, arbetsmiljö, ekonomi och juridik. Angående 

arbetsmiljöfrågor finns det olika strategier för att förebygga stress och psykosociala 

hälsorisker, ett exempel är Eva Linérs (Silfverberg, 2016) fyra stödformer. Dessa fyra 

stödformer handlar om att ge känslomässigt, värderande, informativt och praktiskt stöd där 

handledning, återkoppling och avlastning är en del av stödet. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelse av stress för att ta reda på 

vilka stressfaktorer som kan finnas i samband med förskolans rutinsituationer samt om dessa 

stressfaktorer går att förebygga. För att få en helhetsbild inkluderas både förskollärares och 

förskolechefers perspektiv. 

Studiens frågeställningar 

 Vilka stressfaktorer upplever förskollärare och förskolechefer att det finns i samband 

med förskolans rutinsituationer? 

 Hur ser förskollärare och förskolechefer att rutinsituationer kan organiseras för att 

förebygga stress hos förskollärare och arbetslaget?
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4. Teoretiskt perspektiv 

Vi har uppmärksammat att Region Gotland har en psykosocial skyddsrond som en del i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet inom regionen. Skyddsronden innebär en kartläggning av 

risker, brister eller möjligheter i arbetet, planerade åtgärder samt en uppföljningsplan 

(Region Gotland, 2014). De områden som berörs är bland annat arbetsorganisation, 

kommunikation, beslutsformer och samarbetsklimat. I den psykosociala skyddsronden 

berörs frågor som är direkt kopplade till stress. Enligt Egidius (1983, s. 19) kan ett 

psykosocialt arbetssätt ses som ett förhållningssätt som kan ge positiva eller negativa 

effekter på omgivningen. Att vara medveten om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse 

kan bidra till att en verksamhet når upp till målen för barnomsorg, skola och utbildning 

(ibid.). Därför har vi valt att utgå ifrån ett psykosocialt perspektiv i vår studie av 

förskollärares stress. Vi ser att våra frågeställningar hamnar inom det psykosociala 

perspektivet på arbetsmiljö eftersom syftet med studien berör stressfaktorer och 

stressförebyggande arbete i samband med förskolans rutinsituationer.  

Att utgå ifrån ett psykosocialt perspektiv innebär att “titta på hur samspelet mellan 

människor formar deras synsätt, normer, värderingar och målsättningar” (Egidius, 2016a). 

Enligt Egidius (ibid.) är människans psykiska hälsa och personliga utveckling kopplat till de 

sociala faktorerna såsom arbetets meningsfullhet, att ha kontroll över den egna 

arbetsinsatsen, att ha medinflytande och har även ett samband mellan arbete och vår 

samhällsroll. Egidius (ibid.) menar att människan reagerar psykiskt på sin sociala situation. 

Om den blir allt för krävande kan produktionen av stresshormoner i kroppen öka. Liknande 

Egidius (ibid.) beskrivning menar Theorell (2003, s. 14-15) att det psykosociala perspektivet 

handlar om att se individen i sitt sociala sammanhang där människa och miljö samspelar, 

eller med andra ord att det sker ett samspel mellan psykiska och sociala faktorer. Hultberg 

(2007, s. 114) framhåller att det finns ett samband mellan stress och psykosocial miljö. Den 

ökade psykiska ohälsan bland Sveriges befolkning beror till stor del på stress i arbetslivet 

(ibid.). Hultberg (ibid.) beskriver att det på 90-talet startade en ökad effektivisering som har 

bidragit till att allt fler upplever höga krav och har mindre kontroll i sitt arbete. Theorell 

(2003, s. 11) beskriver att det inte bara handlar om individens möjlighet att hantera stress 

eftersom det även är miljön som behöver förändras för att kunna motverka stressade 

situationer. 

Förutom att individen påverkas av stress i arbetet menar Levi (2003, s. 9, 269) att 

arbetsrelaterad stress även påverkar arbetsorganisationen och samhället. Levi (ibid.) 

beskriver att arbetsrelaterad stress kan förebyggas genom att arbetet omstruktureras samt 

genom ett förbättrat socialt stöd. I det förebyggande arbetet kan till exempel arbetstagarna 

ges förutsättningar till inflytande och att arbetsbelastningen är inom en rimlig nivå. Vidare 

framhåller Levi (ibid.) att den fysiska miljön är en del i det förebyggande arbetet och att den 

bör anpassas till förmåga, behov och förväntningar hos arbetstagarna. För att den fysiska 

miljön ska kunna ses som en del i det psykosociala perspektivet menar Egidius (1983, s. 17) 

att det även behöver finnas ett fokus på en organisation eller gruppverksamhet. Egidius och 

Pettersson (1983, s. 135-138) framhåller att vid förändring i den fysiska miljön, till exempel 
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vid åtgärd av buller, kan förändringen påverka människors sätt att uppleva denna miljö. Det 

är med andra ord psykiska reaktioner på miljön. Egidius och Pettersson (ibid.) menar att 

arbetets innehåll samt arbetets fysiska miljö och organisatoriska egenskaper kan påverka en 

individ psykiskt eller individens sociala relationer.  

För en god psykosocial arbetsmiljö framhåller Hultberg (2007, s. 115) att de krav som finns 

i arbetet måste vara inom en rimlig nivå och att det måste finnas möjlighet till kontroll samt 

tillgång till socialt stöd. Detta förtydligas i Theorells beskrivning av krav-kontrollmodellen 

(se Modell 1) som grundas i den psykosociala teorin. Modellen visar att höga krav, låg 

kontroll/lågt beslutsutrymme och lågt socialt stöd i arbetet kan innebära ökad risk för stress 

och kan leda till sjukdom (Theorell, 2003, s. 16-18). I ett omvänt förhållande där kraven är 

låga, kontrollen/beslutsutrymmet är högt och det sociala stödet är högt uppstår en ideal 

arbetssituation enligt modellen (se Modell 1). Låga krav, högt socialt stöd med litet 

beslutsutrymme innebär att man hamnar i en passiv arbetssituation. En aktiv arbetssituation 

innebär höga krav, högt socialt stöd och högt beslutsutrymme.  

                                                   Modell 1. Krav-kontrollmodellen. Källa: Theorell, 2003, s. 18 

Währborg (2002, s. 70-76) beskriver vikten av ett bra socialt stöd eftersom det kan fungera 

som ett skydd mot stress och neutralisera stressfaktorer och negativa effekter för hälsan. 

Grunden i det sociala stödet är trygghet och stabilitet och gör att individer inte reagerar lika 

kraftigt på eventuella stressfaktorer, när det finns brister i det sociala stödet blir det en 

stressfaktor i sig (ibid.). Währborg (ibid.) beskriver vidare att individer skapar sociala 

nätverk och andra former av sociala stödresurser i sin vardag. Ett exempel på sociala 

stödresurser är de sociala kontakter som skapas på en arbetsplats (ibid.). Även Hultberg 

(2007, s. 117) betonar vikten av ett socialt stöd eftersom det kan minska negativa effekter av 

låg kontroll och höga krav i arbetet. Hultberg (ibid.) menar att kontakt och gemenskap med 

andra samt ett fungerande stöd och socialt utbyte med chefer främjar en god psykosocial 

arbetsmiljö. För att upprätthålla en god kommunikation på en arbetsplats behöver det finnas 

utrymme för “småprat” där medarbetare och chefer kommunicerar om värderingar, visioner, 

svårigheter och roller i arbetet (ibid.).  
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Enligt Währborg (2002, s. 74) kan det sociala stödet även ses som en resurs i individens 

copingstrategier eftersom individen har någon att vända sig till vid oro eller problem och 

kan få råd och hjälp att hitta lösningar. Währborg (2002, s. 67) beskriver att coping är en 

strategi för att bemästra yttre eller inre krav som är påfrestande för individen. Det finns två 

aspekter av coping, den problem- eller emotionsfokuserade (ibid.). Med en 

problemfokuserad coping försöker individen att undanröja ett problem och vid en 

emotionsfokuserad coping ändrar individen sitt eget förhållningssätt eller värdering av 

situationen. Liknande Währborg (ibid.) menar Theorell (2003, s. 14-16) att begreppet coping 

beskriver en individs strategier för att ta kontroll över en krävande situation. Gällande den 

psykosociala arbetsmiljön finns tre aspekter av coping; kontroll-lokus som motsvarar var 

individen förlägger möjligheten att lösa ett problem, intern kontroll-lokus som innebär om 

individen anser att den själv kan påverka problemet och extern kontroll-lokus som motsvarar 

om individen anser att möjligheten att påverka problemet ligger utanför individens egen 

förmåga (ibid.). En annan del av coping är att individen behöver kunna hantera och tolka 

sina egna känslor och även förstå andras reaktioner (ibid.). Utan denna förståelse kan det 

resultera i att individen inte får det sociala stöd som kan behövas i olika situationer.  

För en god psykosocial arbetsmiljö beskriver Hultberg (2007, s. 116-117) att medarbetarna 

behöver ges möjlighet till inflytande och vara med och fatta beslut, detta kan även kallas 

kontroll i och över arbetet. Denna möjlighet innebär att medarbetarna kan påverka hur 

arbetet ska utföras, vilka arbetsuppgifter som ska utföras och i vilken ordning. Medarbetare 

kan även ha kontroll genom att få möjlighet att ge förslag på förändringar och delta i beslut 

inför förändringar. Hultberg (ibid.) menar att chefer har en betydande roll för att öka 

medarbetarnas delaktighet samt att det är viktigt att chefer har kompetens i psykosociala 

frågor. De viktigaste faktorerna för en god psykosocial arbetsmiljö är dock att 

arbetsbelastningen är på en rimlig nivå utan att det finns krav som är svåra att nå upp till 

samt möjlighet till återhämtning (Hultberg, 2007, s. 115-116). Hultberg (ibid.) beskriver att 

kravnivåer på arbetsplatser stigit vilket gör att medarbetare kan möta svårigheter att använda 

sitt kontroll- och beslutsutrymme eftersom arbetsvolym blivit för stor eller arbetstakten blivit 

för hög. Ökad bemanning, avlastning av arbetsuppgifter och tid för återhämtning är exempel 

på främjande insatser (ibid.). I skapandet av en god psykosocial arbetsmiljö ingår även ett 

hälsofrämjande ledarskap (Hultberg, 2007, s. 119-120). I ledarskapsrollen behöver man visa 

omtanke om sina medarbetare, ge medarbetarna möjlighet att ha kontroll över sin arbetsmiljö 

och situation, skapa förutsättningar för delaktighet, tydliggöra nyttan av arbetsinsatser samt 

tillhandahålla en struktur i verksamheten (ibid.). Det är även betydande att chefer 

tillsammans med sina medarbetare skapar tydliga, gemensamma och realistiska mål 

(Hultberg, 2007, s. 117-118). Hultberg (2007, s. 119-120) beskriver att en chef behöver vara 

vaksam på tidiga tecken på stress hos sina medarbetare och kunna tolka deras signaler vid 

en hög stressbelastning. För att utveckla verksamheten i enlighet med ett psykosocialt 

perspektiv menar Kåräng (1983, s. 71-72) att det behövs kartläggning av arbetssituationen 

där identifiering av eventuella problem sker, förslag på åtgärder och att åtgärder genomförs 

och följs upp. Samarbetet mellan personal och deras förmåga att utarbeta dessa åtgärder är 

betydande för att skapa en god arbetsmiljö (ibid.)
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5. Definition av begrepp 

5.1 Rutinsituationer 

Markström (2007, s. 7-8) har gjort en studie om förskolans vardag med syfte att belysa hur 

förskolan som institution kan förstås och hur den skapas och upprätthålls av barn, 

vårdnadshavare och personal. Utifrån sin studie beskriver Markström (2007, s. 61-62) att 

förskolans vardag organiseras som ett schema och innehåller moment som återkommer varje 

dag vid samma tid. Momenten som beskrivs är frukost, samling, fruktstund, 

gruppverksamhet, lunch, bokläsning, sovstund, utevistelse och mellanmål. Momenten kan 

ses som rutiner på förskolan och riktar sig till alla barn. Vidare beskriver Markström att det 

sker övergångar mellan dessa rutiner (2007, s. 63). Övergången mellan exempelvis 

gruppverksamhet och lunch kan vara att alla barn på förskolan samlas på en plats, för att 

sedan i tur och ordning gå till sin plats vid matbordet. Markström (2007, s. 106) framhåller 

även att de scheman och rutiner som reglerar förskolans vardag bygger på idéer och ideal 

om hur verksamheten bör fungera. Wallskog (2011, s. 82-83) beskriver att dagliga rutiner 

har en betydande roll i förskolans grundverksamhet och blir till centrala aktiviteter för barn. 

De dagliga rutinerna kan vara mottagande av barn, frukost, hygien, lunch, vila, mellanmål 

och hämtning av barn. Vidare framhåller Wallskog (ibid.) att de dagligt återkommande 

rutinerna ger möjligheter för lärande och utveckling både för barn och vuxna inom 

förskolans verksamhet. Gannerud och Rönnerman (2010, s. 150) definierar vardagsrutiner 

på förskolan som arbetsuppgifter och aktiviteter knutna till måltider, toalett och tamburen. 

De beskriver även att dessa vardagsrutiner kräver planering och organisering och att andra 

aktiviteter måste avslutas i god tid för att dessa situationer ska kunna förberedas. 

Med stöd av Markströms (2007), Wallskogs (2011), Gannerud och Rönnermans (2010) 

beskrivningar av förskolans rutiner definierar vi att rutinsituationer på förskolan är de 

aktiviteter som återkommer dagligen för både barn och pedagoger. Vi menar även att de 

övergångar som Markström (2007) tar upp är en del av förskolans rutinsituationer. När vi 

diskuterar rutinsituationer i denna studie avser vi följande; öppning och stängning, 

toalettbesök, på- och avklädning/hallen, samlingar innan lunch och mellanmål, vilan samt 

matsituationer såsom frukost, lunch och mellanmål. Vi ser även att rutinsituationer kräver 

planering och medvetenhet för att möjliggöra en god arbetsmiljö för både barn och 

pedagoger. 

5.2 Förebyggande arbete 

Enligt Arbetsmiljöverket (2016) kan stress förebyggas i fyra steg.  

1. Undersöka arbetsmiljön. 

2. Bedöma riskerna. 

3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan. 

4. Kontrollera att åtgärderna har fungerat. 

Arbetsmiljöverket (2016) menar att arbetsmiljön kan undersökas genom medarbetarsamtal, 

arbetsplatsträffar och arbetsgruppsmöten. Att bedöma riskerna för stress görs i syfte att se 

om åtgärder behövs. Arbetsmiljöverket (ibid.) rekommenderar att upptäckta risker bör 
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åtgärdas direkt eller så fort det finns möjlighet. Om det inte går, ska en handlingsplan göras 

som innehåller följande; vilka risker finns, vad som ska göras, vem ska göra det och när det 

ska vara klart. Det är viktigt att kontrollera alla genomförda åtgärder för att se om åtgärderna 

är tillräckliga eller om det behövs andra åtgärder. Det förebyggande arbetet behöver 

uppdaterades regelbundet i verksamheten. Vi ser likheter mellan Arbetsmiljöverkets (ibid.) 

beskrivning av stressförebyggande arbete och det psykosociala perspektivet, eftersom 

Kåräng (1983, s. 71-72) beskriver att det behövs kartläggning av arbetssituationen, 

identifiering av problem, förslag på åtgärder och att åtgärder genomförs och följs upp.  

Med stöd av Kåräng (1983) och Arbetsmiljöverket (2016) definierar vi att begreppet 

förebyggande arbete handlar om att minska, begränsa eller åtgärda stress i förskolans 

verksamhet.
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6. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

6.1 Stress  

Stress är ett komplext begrepp som beskrivs av många forskare, den gemensamma 

uppfattningen är att stress handlar om påfrestningar för människan. Währborg (2002, s. 21-

23) definierar begreppet stress som; “individens oförmåga att leva det liv som hon förväntas 

leva”. Det moderna informationssamhället ställer krav på människan som rör tillgänglighet 

och flexibilitet där samhället inte tar hänsyn till individers olika förutsättningar (ibid.). 

Währborg (2002, s. 32-33) beskriver vidare att begreppet stress handlar om mental 

överansträngning och att det kan komma att uttrycka sig som en känsla av att inte räcka till, 

vara oförmögen och att inte hinna med. Währborg (ibid.) skildrar att begreppet stress har en 

social, psykologisk och medicinsk dimension och för att förtydliga begreppet används det 

tillsammans med medicinska termer såsom utbrändhet, depression och utmattning. Däremot 

kan inte fenomenet stress ses som en sjukdom om vi ser till Åsbergs, Grapes och Krakaus 

(2010) beskrivning. De beskriver i artikeln “ Stress som orsak till psykisk ohälsa” att stress 

inte är någon sjukdom, utan en naturlig psykologisk och biologisk reaktion från yttre 

påfrestningar. De lyfter även fram att stress kan leda till psykisk och fysisk sjukdom och att 

det finns ett samband mellan psykosocial stress och en ökad dödlighet i hjärt- och 

kärlsjukdomar. Liknande Åsberg m.fl. (ibid.) beskriver Ellneby (1999, s 31-35) att stress 

beror på fysiska, emotionella eller interkulturella krav och påfrestningar som påverkar oss 

både fysiskt och psykiskt. Ellneby (ibid.) framhåller att stress är kroppens 

anpassningsreaktion på inre eller yttre påfrestningar där individens förmåga ställs mot 

omgivningens krav. Ellneby (ibid.) ger även exempel på att det som sker i kroppen är att 

adrenalinet, puls och blodtryck ökar. Även Egidius (2016b) menar att stress handlar om 

påfrestningar men tar också upp att de är svåra att hantera och att komma ur.  

6.2 Stressfaktorer och svarsmönster 

Stress kan ha många orsaker och orsakerna omnämns som stressfaktorer eller stressorer. 

Ellneby (1999, s. 33) beskriver att stressfaktorer är det som kan orsaka stress hos människan. 

De påfrestningar som uppstår i relationer mellan barn, vuxna och arbete är exempel på starka 

stressfaktorer. När stressfaktorerna blir många kan det leda till utmattning och även fysisk 

sjukdom (ibid.). Vidare framhåller Ellneby (ibid.) att pedagoger och lärare tillsammans med 

vårdpersonal är särskilt utsatta yrkesgrupper när det gäller stress eftersom de arbetar med 

människor. Ellneby (1999, s. 34-35) menar att ett krävande arbete kan vara både roligt och 

tillfredsställande och att adrenalinpåslaget ökar i alla ansträngande situationer och behöver 

inte vara en reaktion på något obehagligt. Ellneby (ibid.) beskriver vidare att dagens stress 

hos vuxna beror på tidsbrist och små möjligheter att påverka, dock är positiv och negativ 

stress en del av livet som måste varieras med stressfria stunder. Kernell (2002, s. 117) 

beskriver att förskollärare behöver kunna sätta gränser i sitt arbete för att inte bli utbränd 

samt för att undvika känslor som skam och skuld. Dagens stress diskuteras även av 

Bronsberg och Vestlund (2004, s. 33, 35, 36) som lyfter fram inre och yttre stressfaktorer i 

förhållande till stress idag. De inre faktorerna beskrivs som våra egna krav på oss själva och 
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de yttre faktorerna beskrivs som krav från omgivningen till exempel tidshets, att inte kunna 

påverka i sitt arbete, höga krav och oro för att inte räcka till. Bronsberg och Vestlund (2004, 

s. 29-31) beskriver även att arbetslivet och förändringar kan orsaka stress och den 

gemensamma stressfaktorn vid dessa situationer är en känsla av att inte räcka till. 

Arbetslivsstress kan enligt Bronsberg och Vestlund (ibid.) beskrivas som att individer har 

för mycket att göra med få resurser, att alltid vara tillgänglig och att känna press att göra bra 

ifrån sig. Förändringsstress beskrivs som en känsla av oro för exempelvis omorganisationer 

i arbetet.  

Stress har ett samband med det psykosociala perspektivet på arbetsmiljö. Währborg (2002, 

s. 81) beskriver några psykosociala stressfaktorer, till exempel vantrivsel, relationsstörning, 

tids- och beslutskonflikter och bristande trygghet. Währborg (2002, s. 39) framhåller att det 

är i huvudsak samma förhållanden som stressar barn och vuxna, men att det som orsakar 

stress inte går att generalisera. Varje individ är unik och har ett unikt svarsmönster av 

påfrestningar från den sociala eller fysiska miljön. Svarsmönstret kan förklaras som 

människans reaktioner på stress och enligt Währborg (2002, s. 46) kan stress komma till 

uttryck som ändrat beteende, irritation, aggression eller uppgivenhet. Egidius (2016b) menar 

att kroppsliga reaktioner tar sig uttryck i en ökad produktion av adrenalin och kortisol som 

styrs av hjärnans stresscentrum och ska förbereda individen för kamp eller flykt. Egidius 

(ibid.) beskriver att adrenalin är ett hormon som ger ökad puls samt ger instinkt av flykt, 

rädsla och ångest. Kortisol beskrivs som kroppens ökade blodsockerhalt och det sker en 

förändring i ämnesomsättningen. Mängden kortisol i blodet eller urinen är användbara mått 

på graden av stress (ibid.) 

6.3 Stressfaktorer för förskollärare  

Stress kan komma att uttrycka sig hos förskollärare i olika rutinsituationer på förskolan och 

orsakerna kan variera beroende på situation och individens svarsmönster. I en amerikansk 

studie identifierar och undersöker Hall-Kenyon, Bullough och Lake Mackay (2014, s. 159) 

källor till stress i vanliga rutinsituationer på förskolan. Lunch och toalettbesök framkommer 

bland de mest stressade rutinsituationerna och tidspressen beskrivs som en stressfaktor. Hall-

Kenyon m.fl. (2014, s. 160-161) definierar även andra stressfaktorer som berör pedagogers 

liv. Bland dessa stressfaktorer framkommer betydelsen av livstillfredsställelse och kvalitet 

av familjelivet, ekonomisk stabilitet, känslomässig och fysisk hälsa, känsla av 

självbestämmande, kvaliteten i arbetsrelationer, självständighet och måluppfyllelse för att 

undvika känslan av stress. Hall-Kenyon m.fl. (ibid.) framhåller att arbetet med krav på 

lärande i förskolan förändras snabbt och bidrar till att högre krav ställs på pedagogerna. Hall-

Kenyon m.fl. (ibid.) menar att lite uppmärksamhet ges till effekterna av dessa förändringar 

för pedagogers välmående.  

Det finns andra studier som presenterar stressfaktorer för förskollärare i deras dagliga arbete. 

Bland annat har Kelly och Berthelsen (1995, s. 349-352) gjort en studie i Australien 

där förskollärare gjort daganteckningar över sitt arbete. Tidspress och antal arbetsuppgifter 

är de mest återkommande stressfaktorerna i studien. Studiens resultat visar även att barns 

behov, uppgifter utanför undervisning, personliga behov, relationer och att andras attityder 

och föreställningar om barndom påverkar förskollärares arbete och känsla av stress. Kelly 
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och Berthelsen (ibid.) framhåller att förskollärares arbete är komplext och krävande. Även 

om förskollärare kan fullfölja sina arbetsuppgifter ökar kraven och förväntningarna på dem 

och bidrar till en stressande arbetsmiljö. Tidsaspekten och planeringen i förskolans 

verksamhet blir betydelsefullt att ta hänsyn till som förskollärare och problematiseras av 

Wallskog (2011, s. 58-59) som beskriver att arbetet i förskolan är tidskrävande. Wallskog 

(ibid.) menar att när förskolans personal upplever att tiden inte räcker till kan det bero på att 

arbetsuppgifter ökat, otillräcklig planering eller en ojämn arbetsfördelning. Wallskog (ibid.) 

menar även att förskolans personal inte kan skylla på att tiden inte räcker till alla 

arbetsuppgifter. En balans mellan egna ambitioner och förskolans förutsättningar är 

betydande och förskollärare behöver ständigt göra prioriteringar och vara öppna för nya 

lösningar (ibid.). Till skillnad från Wallskog (2011) menar Kernell (2002, s. 117, 272) att 

förskollärare kan mötas av omöjliga arbetsuppgifter och att det då handlar om att säga stopp.  

Det finns även svenska forskningsprojekt om stress hos förskolans pedagoger och vanliga 

rutiner finns med som stressande situationer i förskolans vardag. I forskningsprojektet 

“Arbetsbelastning och stress inom förskolan - om ohälsa och relation till arbete och miljö” 

(Landström, 2012), fick 24 förskolepedagoger skatta sin stressupplevelse. Pedagogerna fick 

rangordna stressfaktorer i olika kategorier och bland kategorierna fanns arbetssituationer och 

ljudrelaterade faktorer. Inom kategorin arbetssituationer framkom att mellanmål, 

toalettbesök och lunch upplevs i hög grad stressande. I kategorin ljudrelaterade faktorer 

angavs röster, situationen på- och avklädning av ytterkläder och ljud från barns aktiviteter 

som mycket stressande. Nästan 60 procent av förskolepedagogerna framhåller att 

arbetsuppgifterna har ökat under de senaste åren vilket upplevs i hög grad som en 

stressfaktor (ibid.). Vidare framgår att 50 procent känner stress på grund av att de inte hinner 

ge varje barn den tid och uppmärksamhet de behöver. 

Det finns även flera svenska studier som problematiserar stress hos förskolans pedagoger 

och det presenteras att stress till exempel kan bero på höga ljudnivåer, låg personaltäthet och 

barngruppensstorlek. I ett forskningsprojekt av Landström, Nordström, Stenudd m.fl. (2003, 

s. 40-41) visar deras resultat att det finns ett samband mellan buller och stress hos förskolans 

pedagoger. Resultatet visar även att höga ljudnivåer har ett samband med barngruppernas 

storlek och att ljudnivån inte minskar avsevärt om antalet barn minskar från 19 till 16 barn 

(ibid.). Ljudnivå och barngruppens storlek kan även sättas i relation till förskolans 

inomhusmiljö. Ellneby (1999, s. 178) beskriver att pedagoger och barn automatiskt anpassar 

sina röster efter bakgrundsljud i förskolan. Vidare framkommer att de flesta förskolor är 

byggda under en tid då barngruppers storlek var mindre än idag (ibid.). Även Rosenqvist 

(2014, s. 44) beskriver att inomhusmiljön kan påverka ljudvolymen i förskolan. Rosenqvist 

(ibid.) ger som exempel att om det är många barn runt matbordet ökar ljudvolymen. Det kan 

bli en brist på ytor om barngruppen är stor och om förskolan har många rum kan personalen 

ha svårigheter att få översikt över barnen (ibid.).  

Under år 2015 fick Skolverket (2016) i uppdrag av regeringen att införa nya riktmärken för 

barngruppers storlek i förskolan. Införandet skulle grundas i vetenskap och beprövad 

erfarenhet. I Skolverkets (2016) slutliga rapport “Barngruppers storlek i förskolan- En 

kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk 
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forskning” framgår att barngruppens storlek har effekt på pedagogers stressnivå. Resultatet 

visar att förskolans kvalitet påverkas av strukturella förutsättningar och arbetslagets 

kompetens. Det framkommer även att förskollärare bör arbeta med ett fåtal barn i taget samt 

att det fysiska utrymmet bör vara anpassat efter barn och vuxna för att höja kvalitén. I denna 

rapport ingick Pramling Samuelssons, Williams och Sheridans (2015, s. 3-4, 7) studie. 

Studien visar att förskolans pedagoger upplever stress när barngrupperna blivit allt större 

eftersom det ger färre möjligheter för vuxna att kommunicera med varje enskilt barn samt 

att tiden inte räcker till. De beskriver att när antalet barn ökar per vuxen ökar rutinmässig 

kommunikation med barnen. Även Rosenqvists (2014) studie ingick i Skolverkets rapport 

(2016) och i denna studie problematiseras barngruppens storlek och förskollärares stress i 

relation till personaltäthet. Rosenqvist (2014, s. 51-52) framhåller att personaltätheten 

påverkar förskollärarens arbete och anses extra viktig i samband med återkommande rutiner 

mitt på dagen runt lunch i samband med att personaltätheten minskar eftersom en pedagog 

behöver ta hand om disken. Schemaläggning av personal varierar under dagen och tidpunkter 

med mindre personal infaller ofta på morgon och eftermiddag. Rosenqvist (2014, s. 18-21) 

beskriver vidare att stora barngrupper och låg personaltäthet har negativa effekter för de allra 

yngsta barnen som är beroende av en stabil vuxenkontakt eftersom de kräver mer omsorg 

och omvårdnad.  

Arbetet med de yngre barnen har Alvestad, Bergem och Eide (2014) gjort en studie om. I 

denna studie deltog förskollärare som arbetar med yngre barn (0-3 år) i Sverige, Island och 

Norge, de fick beskriva utmaningar och dilemman i sitt dagliga arbete. Studien (Alvestad 

m.fl., 2014, s. 671-688) visar att förskollärarna upplever att storleken på barngruppen är den 

största utmaningen eftersom en större småbarnsgrupp kräver mer organisering och struktur, 

det blir mindre tid över till varje enskilt barn samt att detta ger mindre frihet till barnen att 

välja sina aktiviteter. I studiens resultat framkommer att förskollärarnas strategi är att dela 

upp barnen i mindre grupper under dagen för att minska stress både hos vuxna och barn samt 

för att minska ljudnivån. Studien visar även att förskollärarna upplever att lokalerna kan vara 

en utmaning i det dagliga arbetet eftersom lokalerna kan begränsa möjligheten att dela upp 

sig. Alvestads m.fl. (ibid.) studie visar att organiseringen av barngruppen till stor del baseras 

på att förskollärare har ett behov av kontroll och överblick.  

6.4 Organisering och förebyggande arbete 

Rutiner är en stor del av förskolans verksamhet och Alvestads m.fl. (2014, s. 678-682) studie 

visar att förskolans pedagoger ser rutiner som en arbetsmetod och säkerhet för barn. Vidare 

framkommer att pedagoger ser att rutiner måste följas för att verksamheten ska fungera och 

att rutiner behövs för att barn ska känna sig trygga i förskolans vardag. Genom att vara mer 

målmedveten och mer närvarande i sitt arbete som pedagog menar Wallskog (2011, s. 111-

113) att effektivitet och kvalitet kan uppnås. Att ständigt försöka utveckla verksamheten, 

förbättra förskolans rutiner och arbetssätt samt genom att använda de resurser som finns på 

ett konstruktivt och flexibelt sätt kan vara en del i processen för effektivitet och kvalitet 

(ibid.). Wallskog (ibid.) menar att det som hindrar effektivitet och utveckling av förskolans 

verksamhet kan bero på brister i organisation och ansvarsfördelning eller att pedagoger 

fastnar i gamla mönster och då inte hittar lösningar på problem.  
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För att skapa en fungerande och trygg verksamhet beskriver Rosenqvist (2014, s. 18-21) att 

förskollärare ofta organiserar barnen i mindre grupper. Pramling Samuelsson m.fl. (2015, s. 

3-4, 7) menar att mindre grupper är avgörande för att skapa utrymme åt barnen i förskolan. 

Det som kan bli problematiskt är att ju större antal barn i barngruppen ju större kommer 

antalet barn bli i de mindre grupperna (ibid.). Pramling Samuelsson m.fl. (ibid.) framhåller 

även att förskollärare inte har så stor påverkan på barngruppens storlek och sammansättning 

eftersom beslut fattas på kommunnivå. Ellneby (2005, s. 168) beskriver en ökad 

arbetsbelastning på förskollärare som till stor del beror på stora barngrupper som bidrar till 

en känsla av otillräcklighet hos förskollärare. En barngrupp som består av cirka 20 barn och 

2-3 vuxna gör det svårt för pedagogerna att möta varje barns behov av tillsyn, kontakt, värme 

och närhet enligt Ellneby (2005, s. 170). Barn har samma behov som vuxna av tystnad, lugn 

och avskildhet (ibid.). Ellneby (2005, s. 171) menar att en ideal gruppstorlek i åldersgruppen 

4-5 är tretton till femton barn och högst tio barn om barnen är yngre än 4 år. Ellneby (1999, 

s. 20) problematiserar att många vuxna är stressade och uppvarvade på grund av för mycket 

arbete och aktiviteter samt att de har för lite tid. Det gör att vuxna inte alltid ser hur barnen 

har det och att allt större barngrupper ökar risken för att vuxna feltolkar barns beteende 

(ibid.). För att identifiera stress hos barn så måste vuxna rannsaka sig själva eftersom 

spänningar hos den vuxna påverkar beteendet mot barnen (Ellneby, 1999, s. 78-80).  

För att minska ljudnivåer och förebygga stress i förskolan ger Ellneby (1999, s. 178) några 

konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i inomhusmiljön. Förskollärare kan placera ut 

flyttbara skärmar för att skapa lugnare utrymmen, se över lekmaterials placering samt 

placering av maskiner som ska användas och installeras på förskolan. De Jong (2010, s. 253-

254) beskriver att individen ingår i en social grupp på förskolan som samspelar med andra i 

en social miljö samtidigt som det pågår ett samspel med den fysiska miljön. Individen 

påverkas av den fysiska miljön till exempel av belysning och luftfuktighet och har samtidigt 

viss möjlighet att påverka miljön genom utformning, inredning och utsmyckning (ibid.). De 

Jong (2010, s. 269, 271) menar att lokalernas utformning påverkar sociala relationer i 

verksamheten och beskriver att ett samarbete bland pedagogerna underlättas genom närhet 

både fysiskt (antal meter) och visuellt. Att inte kunna se varandra skapar avskildhet och 

påverkar den dagliga spontana kontakten med varandra på förskolan. De Jong (ibid.) påpekar 

att en vanlig föreställning är att kompetent personal klarar sitt arbete oberoende av den 

fysiska miljön. De Jong (ibid.) menar dock att förskolans personal har rätt till en bra 

arbetsmiljö för att kunna lägga sin energi på det viktigaste, barnen.  

Arbetslaget kan ses som en del i ett förebyggande arbete. Wallskog (2011, s. 95-96) 

framhåller att arbetslaget är betydelsefullt för att kunna utföra det mångsidiga och krävande 

arbete som förskolan innebär. Det är viktigt att alla i arbetslaget känner glädje och 

tillfredsställelse i sitt arbete för en god arbetsmiljö. Wallskog (ibid.) beskriver att arbetslaget 

behöver utrymme att diskutera och reflektera över sitt samspel såsom ansvarsfördelning, hur 

beslut ska tas, lyhördhet, hur konstruktiv kritik ges samt hur mycket nytänkande som finns 

och om detta tas tillvara. I det förebyggande arbetet finns även aspekter som den enskilde 

individen behöver beakta. Kernell (2002, s. 242-243) framhåller vikten av att förskollärare 

vågar visa sin osäkerhet och sina känslor. Kernell (ibid.) skriver att “Ambitionen att klara 

sig själv skapar fler offer än hjältar”. Vidare menar Kernell (ibid.) att öppna prestigelösa 
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samtal är ett sätt att hjälpas åt i arbetslaget och komma fram till konstruktiva lösningar. 

Problemet ligger i att lärare måste orka och våga koppla av och därför är det viktigt att lägga 

sin gräns lite under sin högsta ambitionsnivå enligt Kernell (ibid.).  

6.5 Förskolechefens roll 

Förskolechefens roll är avgörande för att förskolan ska fungera och rollen innebär bland 

annat att identifiera och förebygga stress. Gotvassli (2002, s. 230-232) beskriver att det 

förebyggande arbetet kräver att förskolechefen observerar och identifierar stressfaktorer i 

verksamheten. Ett stressymtom att identifiera kan vara att prestationsnivån i arbetslaget 

minskar. Vidare beskriver Gotvassli (ibid.) att stress kan finnas på tre plan i förskolan. Dessa 

plan är personen, gruppen/avdelningen och organisationen, om det finns missförhållanden 

på ett av planen kan det leda till stress i verksamheten. För låg stress i en förskola menar 

Gotvassli (ibid.) kan leda till begränsningar och att verksamheten inte utvecklas, medan för 

hög stress utvecklar motstånd till förändringar och låg tolerans för nya krav. Nihlfors (2010, 

s 493, 495) menar att utmaningen för rektor och förskolechef bland annat är att leda 

verksamheten så att personalen växer och har lust att utveckla både sig själva och 

verksamheten. Kernell (2002, s. 117, 272) beskriver även att skolledarens uppdrag är 

komplicerat eftersom ledaren ska se till att förskolans verksamhet blir effektiv och samtidigt 

se till personalens bästa. Rubenowitz (1994, s. 202) framhåller att det finns mycket som kan 

göras i arbetslivet för att begränsa skadlig stress. Det är viktigt att det finns möjlighet till 

egenkontroll på individ-, grupp- och organisationsnivå eftersom ju större krav ledningen har 

på individen i arbetet, desto större utrymme behöver skapas åt individen att själv bestämma 

över arbetet. Vidareutbildning, arbetsgemenskap och social samvaro med arbetskamrater 

kan också motverka stress menar Rubenowitz (ibid.). Gotvassli (2002, s. 230-232) menar att 

när arbetsmängden är stor i förhållande till förskolans resurser behöver förskolechefen hjälpa 

personalen att prioritera genom att ge handledning. Det kan vara bra att förbereda personalen 

i god tid när en stressfylld period närmar sig till exempel när det ska börja flera nya barn 

samtidigt på förskolan (ibid.). 
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7. Metod 

I metoddelen redogörs valet av metod samt tillvägagångssätt vid studiens urval och 

genomförande. Metoddelen innehåller även en redogörelse för hur de forskningsetiska 

principerna säkrats samt en beskrivning av studiens tillförlitlighet.  

7.1 Metodval 

För att kunna ta del av förskollärares och förskolechefers upplevelser av stress i samband 

med förskolans rutinsituationer har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 160) beskriver att en kvalitativ metod är ett instrument för att 

undersöka hur något sker eller upplevs men också för att ta reda på vad något är. Enligt 

Holme och Solvang (1991, s. 114) har en kvalitativ intervju som syfte att ge ökad 

information och skapa en djupare uppfattning av det fenomen som studeras närmare. I vårt 

metodval har vi även valt att följa Bells (1993) rekommendationer angående hur intervjuer 

kan utformas. Bell (1993, s. 92-93) rekommenderar att intervjun struktureras genom teman 

som sedan kan underlätta analysen. Vi har delat upp våra intervjuer i följande teman; 

bakgrund, stressfaktorer och stressrelaterade rutinsituationer i förskolan, organisering och 

förebyggande arbete samt deltagarnas egna tillägg. Tidigare forskning, studiens syfte och 

frågeställningar har styrt valet av teman för att säkerställa att vi håller oss inom studiens 

ramar samt att detta underlättar resultatredovisning och analys. Bell (1993, s. 90) 

rekommenderar även att frågorna är utformade så att de inte är ledande eller innehåller 

outtalade förutsättningar. Frågorna kommer i en specifik följd men är utformade så att 

intervjupersonerna har viss frihet i att forma sina svar eftersom vi vill ta del av deras syn och 

upplevelser.  

7.2 Urval och genomförande 

Urval 

Förskolorna har valts ut genom att utgå ifrån förskolor på norra och södra Gotland samt 

Visbyområdet för att få deltagare till studien som inte enbart arbetar inom samma område. 

Av hänsyn till deltagarnas anonymitet har vi valt att inte redovisa vilket område varje 

deltagare arbetar inom. Hälften av studiens deltagande förskolor har valts ut genom att vi 

använt oss av Region Gotlands lista över förskolor och kontaktat dessa i turordning, uppifrån 

och ner, tills vi kom i kontakt med förskollärare och förskolechefer som ville delta i studien. 

Efter svårigheter att få deltagare till studien var vi tvungna att vända oss till förskolor vi 

tidigare varit i kontakt med. De intervjuade är tre förskolechefer och nio förskollärare som 

arbetar med barn i ålder 0-5. Studiens deltagare representerar totalt sex olika förskolor på 

Gotland. Den första förskolan är en stor kommunal förskola, från denna förskola intervjuas 

förskolechefen och två förskollärare som arbetar på olika avdelningar. Den andra förskolan 

är en fristående förskola, från denna förskola deltog förskolechefen och två förskollärare. 

Den tredje förskolan är en stor kommunal förskola, från denna förskola deltog två 

förskollärare. Den fjärde förskolan är en större kommunal förskola, från denna förskola 

deltog en förskollärare i studien. Den femte förskolan är en mindre kommunal förskola, från 

denna förskola deltog två förskollärare. Den sjätte förskolan är en stor kommunal förskola 
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och från denna förskola deltog en förskolechef (se Tabell 1 & 2 i 8.1 Bakgrund). Med en 

mindre förskola avser vi en förskola med färre än tre avdelningar och att en stor förskola har 

tre eller fler avdelningar.  

Genomförande 

Första kontakten med deltagarna togs via telefon. De personer som ville ställa upp fick 

därefter bestämma datum, tid och plats för intervjutillfället. Innan intervjutillfället skickades 

ett informationsbrev ut via mail som innehöll en beskrivning av studiens syfte och de 

forskningsetiska principerna (se rubrik 7.5 Forskningsetiska principer och Bilaga 1 & 2). 

Intervjuerna ägde rum enskilt, uppdelat mellan oss båda, eftersom vi har eftersträvat att 

intervjupersonerna ska känna sig bekväma i situationen. Valet grundas i Trosts (2005, s. 46) 

resonemang om att de personer som intervjuas inte ska behöva uppleva att de är i underläge. 

Trost (ibid.) menar att när det är fler än en person som genomför intervjun kan det upplevas 

som att de har en högre maktposition än den som ska intervjuas. Intervjutiden var cirka 30 

minuter och spelades in med ljudupptagning på mobiltelefoner. Bell (2016, s. 196) beskriver 

att ljudupptagningen underlättas om intervjuer sker med en person åt gången eftersom det 

blir lättare att höra vad som framkommer. Ljudupptagning användes för att kunna återgå och 

lyssna på intervjuerna i samband med resultatredovisning och analys. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 218) menar att ljudupptagning underlättar för den som intervjuar att hålla fokus på 

ämnet och ge respons till deltagare. Ljudupptagning bidrar även till att viktig information 

inte går förlorad (ibid.). Som vi nämner i val av metod så innehöll våra intervjuer teman (se 

7.1 Metodval och Bilaga 3 & 4). Frågorna i temat bakgrund bidrog med förskollärarnas och 

förskolechefernas arbetslivserfarenhet samt information om förskolan. Frågorna om 

stressfaktorer och stressrelaterade rutinsituationer i förskolan gav en bild av deltagarnas 

upplevelser. Frågorna om organisering och förebyggande arbete gav oss deltagarnas syn på 

organisering av förskolans rutinsituationer. Intervjupersonernas egna tillägg gav oss en 

bredare syn på stress i rutinsituationer. Samma frågor ställdes till samtliga förskollärare men 

skiljer sig något från frågorna som ställdes till förskolecheferna, eftersom de har olika 

arbetsuppgifter (jfr Bilaga 3 & 4).  Efter att den första intervjun genomförts utvärderades 

intervjufrågorna för att säkerställa att de besvarade våra forskningsfrågor. Vid utvärderingen 

såg vi att några av våra intervjufrågor frångick studiens syfte och ströks därmed. Efter 

intervjuerna transkriberades det 335 minuter långa insamlade datamaterialet till 36 sidor 

transkriberat material innan resultat och analys påbörjades. 

7.3 Reliabilitet och validitet 

För att tolka studiens tillförlitlighet och giltighet används begreppen reliabilitet och validitet. 

Enligt Bell (1993, s. 64) ska metoden som väljs kritiskt granskas för att avgöra hur 

tillförlitligt resultatet kommer att bli och detta kallas reliabilitet. Tillvägagångssättet ska 

kunna användas vid olika tillfällen och ge samma resultat. Validitet är detsamma som 

giltighet och Bell (1993, s. 65) menar att intervjufrågorna måste ge svar på den övergripande 

forskningsfrågan för att studien ska vara giltig. Det blir därför viktigt att kritiskt granska sina 

frågor. För att säkerställa reliabilitet och validitet i vår studie har vi kritiskt granskat 

metodvalet och kommit fram till att utesluta observationer och enkäter, eftersom dessa 

metoder inte fångar personliga upplevelser eller personlig syn på ett visst fenomen. Med stöd 
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av Kvale och Brinkman (2014) samt Holme och Solvang (1991) anser vi att en kvalitativ 

intervjumetod kan säkerställa att vi får ta del av deltagarnas syn och upplevelser vilket också 

motsvarar studiens syfte och frågeställningar. Kvale och Brinkman (2014, s. 160), Holme 

och Solvang (1991, s. 114) beskriver att en kvalitativ intervju undersöker hur något upplevs 

och ger ökad och djupare information om ett fenomen. För att tillvägagångssättet ska kunna 

ge samma resultat vid flera tillfällen har vi kritiskt granskat och analyserat våra 

intervjufrågor. Vi har valt att utforma följdfrågor för att säkerställa att resultat blir likvärdigt 

oavsett vem som intervjuar. Bell (1993, s. 93) beskriver att det alltid finns en risk för skevhet 

i resultatet om det är flera personer som intervjuar, om en enda person sköter alla intervjuer 

kan en skevhet av resultatet undvikas med andra ord upptäcks inte en eventuell feltolkning. 

För att undvika att resultatet blir skevt har vi, förutom de följdfrågor som utformats, valt att 

lyssna på det inspelade materialet tillsammans och strukit eventuella frågor som skiljer sig 

från de förutbestämda intervjufrågorna. För att säkerställa att studiens frågeställningar blir 

besvarade har vi efter det första intervjutillfället valt att utvärdera utfallet.  

Vår studie har inkluderat sex förskolor på Gotland som skiljer sig i storlek och personaltäthet 

och därför kan vi inte säga att resultatet är generellt för hela regionen. Vi menar även att 

känslan av stress inte går att överföra från individ till individ eller förskola till förskola. Med 

stöd av Kåräng (1983, s. 71-72) och ett psykosocialt perspektiv så behöver varje enskild 

arbetsplats kartlägga sin arbetssituation, identifiera sina problem och komma fram till sina 

åtgärder. Därför ger resultatet endast en inblick i hur stress kan upplevas samt ger en bild av 

hur förskollärare och förskolechefer kan se att stress skulle kunna förebyggas i förskolans 

rutinsituationer.  

7.4 Arbetsfördelning 

Vi har valt att fördela vissa områden i arbetet mellan oss. Marie Larsson har skrivit de etiska 

principerna och ansvarat för att berörda intervjupersoner tagit del av dessa. Larsson har även 

definierat begreppet rutinsituation samt skrivit avsnitten om Stressfaktorer för förskollärare, 

Organisering och förebyggande arbete och Förskolechefens roll i den tidigare forskningen. 

Larsson har kontaktat och intervjuat två förskolechefer och fyra förskollärare. I resultatdelen 

ansvarar Larsson för Organisering och förebyggande arbete. Jenny Fordal har definierat 

begreppet förebyggande arbete samt skrivit avsnitten om Stress och Stressfaktorer och 

svarsmönster i den tidigare forskningen och har även ansvarat för metoddelen. Fordal har 

kontaktat och intervjuat en förskolechef och fem förskollärare. I resultatdelen har Fordal 

ansvarat för Stressfaktorer och Stressrelaterade rutinsituationer i förskolan. 

Sammanfattning, bakgrund och inledning har vi arbetat fram tillsammans. Vi har även 

arbetat fram det teoretiska perspektivet, syfte och frågeställningar, teman och intervjufrågor, 

analys, diskussion och slutsatser gemensamt. Vi har samarbetat mycket för att få likvärdiga 

förutsättningar att sätta oss in i ämnet samt för att få en tydlig och gemensam struktur genom 

arbetet.     

7.5 Forskningsetiska principer  

De forskningsetiska principerna är ett individskydd och delas upp i fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet, 2011). I enlighet med informationskravet ska personer som medverkar i 
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en undersökning informeras om dess syfte, samt vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Samtyckeskravet innebär att forskare behöver inhämta samtycke från berörda 

personer om deltagande och även att deltagare har rätt att bestämma villkoren för sin 

medverkan. Det tredje kravet handlar om konfidentialitet och berör aspekter såsom sekretess 

och att medverkande personer inte ska kunna identifieras av andra. Avslutningsvis finns ett 

nyttjandekrav som beskriver att insamlade uppgifter endast får användas i samband med 

forskningens ändamål.  

I arbetet har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. Vi har planerat och övervägt 

tillvägagångssätt i all kontakt med studiens deltagare. Den första kontakten har skett via 

telefon, där studiens ämne och användning presenteras. Vidare har de som tackat ja till 

medverkan fått bestämma tidpunkt för intervju. I vidare kontakt har ett informationsbrev 

skickats ut till de medverkande via mejl (se Bilaga 1 & 2). I brevet beskriver vi att det är 

frivilligt att medverka, att medverkan är anonym, studiens syfte och att de kan avbryta sin 

medverkan när de vill. De medverkande har även informerats om att de kan få ta del av 

studien när den publiceras. Vid intervjutillfällena har vi även muntligt gått igenom de etiska 

principerna samt bekräftat samtycke att delta och att röstinspelning görs.
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1. Resultat 

Här följer resultatet av studiens frågeställningar; ”Vilka stressfaktorer upplever förskollärare 

och förskolechefer att det finns i samband med förskolans rutinsituationer?” samt ”Hur ser 

förskollärare och förskolechefer att rutinsituationer kan organiseras för att förebygga stress 

hos förskollärare och arbetslaget?”. I resultatredovisningen ingår även en presentation av 

deltagarna. 

8.1 Bakgrund 

Nedan presenteras förskollärarnas och förskolechefernas bakgrund i två tabeller. 

Redogörelsen av bakgrund grundas i studiens intervjufrågor (se Bilaga 3 & 4). Tabellerna 

redovisas i syfte att kunna jämföra stressupplevelser vid arbete i till exempel en stor eller 

liten barngrupp.  

8.1.1 Förskollärarna 

I tabell 1 presenteras förskollärarna som deltar i studien. Förskollärarna tilldelas varsitt 

nummer som sedan används vid presentation av citat i resultatredovisningen. Förskollärarna 

har även tilldelats färger som symboliserar förskolor de arbetar vid.  

Tabell 1. Förskollärare  

Förskollärare Utbildning Antal 

år 

inom 

fsk 

Antal 

år på 

denna 

fsk 

Barngruppens 

storlek 

Antal 

personal 

1 Fritidsledare, 

förskollärarutb. 

20 10 20 3,8 

2 Förskollärarutb. 2 2 21 3,4 

3 Förskollärarutb. 14 14 12 3 

4 Förskollärarutb. 37 - 14 3 

5 Lärarutb. Inriktning 

yngre barn  

11 7 25 4 

6 Förskollärarutb. 20 1 25 4 

7 Lärarutb. Inriktning 

yngre barn 

11 4 21 4 

8 Lärarutb.  6 6 26 5,6 

9 Förskollärarutb. 20 10 26 5,6 

  

Förskola 1    Förskola 2     Förskola 3             Förskola 4            Förskola 5  
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8.1.2 Förskolecheferna 

I tabell 2 presenteras de förskolechefer som deltar i studien. Även dessa deltagare har 

tilldelats varsitt nummer samt en färg som representerar förskolor. Utifrån tilldelad färg går 

det att se vilka förskollärare och förskolechefer som arbetar vid samma förskola (jfr Tabell 

1 & 2).  

Tabell 2. Förskolechefer 

Förskolechef Utbildning Antal år som fsk-chef/rektor 

på denna fsk 

1 Förskollärarutb Ca 1 år 

2 Grundskollärarutb, rektorsutb. Ca 5 år 

3 Lärarutb, rektorsutb Ca 3 år 

 

Förskola 1  Förskola 3 Förskola 6        

 

8.2 Stressfaktorer och stressrelaterade rutinsituationer i förskolan 

Nedan presenteras resultatet av de rutinsituationer som förskollärarna upplever som stressiga 

och sedan presenteras förskollärarnas upplevda stressfaktorer. Därefter följer 

förskolechefernas perspektiv på stressrelaterade rutinsituationer och stressfaktorer för 

förskollärare.  

8.2.1 Förskollärares perspektiv 

Resultatet visar att förskollärare upplever eller har upplevt stress i rutinsituationer. Det 

framkommer att hallen är en rutinsituation som tre förskollärare upplever som stressande 

just nu samt att en förskollärare upplevt att denna rutinsituation varit stressig tidigare. 

Förskollärarna beskriver att de upplever att barnen jagar upp varandra, framförallt på 

eftermiddagen när personal ska gå hem eller då det är mindre personal på plats. De upplever 

även att det blir stressigt med på- och avklädning om alla barn är i hallen samtidigt samt att 

det är många moment i denna rutinsituation. Vidare visar resultatet att matsituationer upplevs 

stressiga av fyra förskollärare. Förskollärarna beskriver att det kan bli stressigt när de minsta 

barnen är trötta och börjar tappa tålamodet vid matbordet och då kan det vara svårt att 

påverka känslan av stress. Även skrik runt matbordet eller när alla barn äter i samma rum 

framkommer som stressfaktorer.  

(1) Det är ju maten till exempel, man ska gå på toaletten och det ska förberedas 

för vilan och det är disk som ska tas. Där kan det ju bli ganska många moment 

som kan bli stressigt om man inte har en bra organisation på det. 

(Förskollärare 7) 

Citatet beskriver att det är många moment runt matsituationen och resultatet visar att flera 

förskollärare upplever detta som stressande. De beskriver även att när man kommer in från 

gården är det kläder som ska hängas upp och det blir extra mycket på vintern, barn som ska 

tvätta händer och helst ska en samling hinnas med. Samtidigt som madrasser ska bäddas 
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fram och det ska dukas och plockas fram mat. Fyra förskollärare i studien har upplevt att 

vilan är en rutinsituation som varit stressig. En förskollärare beskriver att personalen inte 

räckte till men att de nu fått en extra resurs mitt på dagen. Citatet nedan illustrerar hur det 

kan se ut på en förskola i samband med vilan.  

(2) Med de små kunde det vara att en pedagog försvann för att ta hand om mat, 

disk och de var två som tog hand om barnen som skulle vila, ha samling, byta 

blöjor och allt det där. Det räckte med att ett barn var ledset och sen så hade 

den andra pedagogen 14 barn själv. Vissa vilor måste man nästan vara två 

stycken...men man var alltid en...och man kunde vara själv med 10 ettåringar 

och det fungerade inte riktigt. (Förskollärare 8)  

 

Det framgår av resultatet att två förskollärare upplever att övergångarna från en 

rutinsituation till en annan kan vara stressiga. En förskollärare beskriver att det kan bli 

stökigt och rörigt mellan två aktiviteter och att det kan vara svårt att få en lugn nivå i 

barngruppen. En annan förskollärare upplever att övergångar innehåller flera olika moment 

som kan bli stressiga till exempel från samling till att gå ut på gården. Barnen behöver 

stöttning, tvätta händer, ut och klä på sig och några barn behöver mer hjälp än andra. Denna 

förskollärare upplever att det gäller att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle för att kunna 

organisera så att det blir lugnt i barngruppen. Det framkommer även att två förskollärare 

upplever att toalettsituationen är stressig samt att en förskollärare upplever att öppning och 

stängning kan vara en stressig rutinsituation.  

 

Det framkommer även faktorer som påverkar förskollärarnas upplevelse av stress i 

rutinsituationerna. Nya och yngre barn lyfts fram som en stressfaktor av tre förskollärare. 

De upplever att nya barn inte kan rutinerna och att yngre barn kräver ett annat arbetssätt. De 

upplever även att yngre barn är ledsna mycket och kan ta upp en personal vid inskolning. 

Nya och yngre barn som stressfaktor kan underlättas med ett samspelt arbetslag till exempel 

om de har arbetat många år tillsammans och rutinerna flyter på av sig själv. Förskollärarna 

beskriver även att det är viktigt att våga vara öppen, ärlig och våga lyfta fram saker som kan 

förbättras samt att det gäller att tänka om inför varje ny termin.  

 

En förskollärare upplever mycket stress just i rutinsituationerna denna termin. 

Förskolläraren beskriver en känsla av att inte hinna med, rädsla för att missa något barn eller 

att det kan hända något när förskolläraren är upptagen någon annanstans i en annan situation 

till exempel på toaletten. Det som skiljer denna termin från den förra är att personalstyrkan 

har minskat och att det har skolas in flera yngre barn. En annan faktor som fyra förskollärare 

upplever stressande är personaltätheten. Resultatet visar att en förskollärare upplever att det 

blir sårbart att jobba i en liten enhet i samband med öppning och stängning eftersom man 

kan bli ensam personal på förskolan. Förskolläraren upplever att det blir stressigt eftersom 

att det inte går att vara på två ställen samtidigt. Andra förskollärare upplever att det blir mer 

stressigt på eftermiddagen eftersom personal går hem till exempel vid mellanmålet. Citat 3 

visar en sårbar situation när förskollärare arbetar i en liten enhet.  
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(3) Två barn börjar bajsa, då måste man gå in med dem...då är resten ute och då 

måste man kanske ta in alla, man kan inte lämna dem själva på gården, om 

man är själv och det skulle hända något. (Förskollärare 6) 

Det framkom även att två förskollärare upplever att det inte enbart är personaltäthet som 

påverkar känslan av stress utan att det även har ett samband med barngruppers storlek och 

sammansättning. En förskollärare beskriver att 16 barn hade varit mer lagom i en barngrupp 

eftersom det gör stor skillnad i att hinna med alla barn. Citatet nedan illustrerar en 

förskollärares tankar kring betydelsen av barngruppen. 

(4) Det beror sig egentligen på vad det har varit för barngrupp hur stressigt det 

blir. Periodvis upplever man det ju mer stressigt och det har ju att göra med 

vad man har för personaltäthet, det blir stora barngrupper...fast egentligen 

hur barngruppen ser ut. Har man barn med speciella behov som kräver någon 

extra så blir det ju...att man inte riktigt räcker till...och det där går ju lite upp 

och ner. (Förskollärare 8) 

Det framgår av resultatet att två förskollärare upplever att det kan vara stressande att arbeta 

med vikarier. De upplever att det blir stressigt med vikarier eftersom de inte kan rutinerna 

och att de måste ta hand om vikarierna samtidigt som barnen, det är förskolläraren som har 

huvudansvaret och kan rutinerna. Tidsramen är en annan faktor som två förskollärare 

beskriver som stressande i samband med rutinsituationer. Förskollärarna upplever att de har 

en tid att passa till exempel till maten eller mellanmålet och andra rutiner på eftermiddagen. 

De beskriver att stressen blir mer påtaglig när personal slutar för dagen. En annan 

förskollärare upplever däremot att förskollärare är fria att styra över rutinsituationerna själva 

och att de kan välja bort viss stress. Förskolläraren ifrågasätter vad det är förskolans 

pedagoger har bråttom till.  

Utöver rutinsituationer framkom att förskollärarna upplever att ökade arbetsuppgifter såsom 

dokumentation, utvecklingssamtal, pappersarbete, inskolningar och andra ansvarsområden 

på förskolan är stressande. Detta upplevs som om det hela tiden ligger över dem och deras 

tankar är någon annanstans än i vardagen med barnen. Förskollärarna upplever även att 

rutinsituationerna är betydelsefulla och är till för att det inte ska bli stressigt. 

Kommunikationen sinsemellan i arbetslaget är avgörande för att minska stressen beskriver 

flera förskollärare.  

8.2.2 Förskolechefers perspektiv 

Samtliga förskolechefer ser att det finns stress i personalgruppen i samband med 

rutinsituationer. En förskolechef upplever att personalens stress är bunden till olika stunder 

på dagen. När barnen är trötta och hungriga mitt på dagen blir matsituationen intensiv för 

pedagogerna. Förskolechefen ser att det ska hända mycket på kort tid såsom dukning, 

avdukning och disk vilket upplevs som stressigt många gånger. Citatet nedan beskriver hur 

en förskolechef kan sätta sig in i förskollärares perspektiv.
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(5) Jag tänker…eller märker ju mycket att jag pratar mycket utifrån 

förskollärarperspektivet. Jag är kvar i dem tankarna på något vis och har 

jobbat många år som förskollärare, så är jag ny i den här rollen som chef. Men 

jag har nog hjälp av det många gånger märker jag också, jag har det nära 

eftersom det ligger så nära i tid. Känslan är kvar i kroppen hur det kan vara 

mitt på dagen när alla är hungriga och trötta. (Förskolechef 1) 

 

En förskolechef kan tänka sig att pedagogerna känner stress om det finns barn som har extra 

behov av närvarande vuxna för att rutinsituationer ska fungera. Förskolechefen ser även att 

fler resurser skulle behöva sättas in om det fanns ekonomiska förutsättningar. Denna 

förskolechef beskriver att med mer pengar kan fler personal sättas in, men det finns ju en 

budget att förhålla sig till och där är personalen den stora kostnaden. En annan förskolechef 

upplever att stressen i personalgruppen varit extra märkbar under året eftersom 

personalstyrkan minskat med anledning av en minskad budget. Förskolechefen beskriver att 

personalgruppen inte hinner med allt de vill och att det inte blir samma kvalitét i 

verksamheten. Citatet nedan beskriver hur en budget kan påverka verksamheten.   

(6) Det påverkar arbetsmiljön för alla, man är inte sig själv under stress. Det 

påverkar hur man är mot varandra och det har ju känts av. Vi vet också att vi 

inte kan ta in vikarier i samma utsträckning som förut. Vi behöver se över och 

ta hjälp av varandra mer över avdelningarna, och det kan ju vara stressande. 

Om en avdelning behöver hjälp, och den andra har något färre barn och då 

hade vi tänkt att vi skulle få till det här...men då får de hjälpa den andra 

avdelningen. Det är sånt som stressar...och det är klart att det påverkar. 

(Förskolechef 3)  

 

Det framgår av resultatet att en förskolechef upplever att förskolan har en tendens till att 

fastna i rutiner och att det är rutinerna som styr vilket kan vara stressande för både barn och 

vuxna. Förskolechefen beskriver att det till exempel går att skjuta upp mellanmålet och att 

hoppa över samlingen om man är flexibel och överens om det i arbetslaget vilket kan minska 

stressen. Citatet nedan beskriver vikten av flexibilitet i förskolans rutinsituationer.  

(7) Alltså det finns massa med saker man kan göra om man är överens om det i 

arbetsgruppen. Att det inte är någon som håller i de där fyrkanterna hela tiden 

och som tittar på klockan...nu måste vi ha mellis, nu måste vi göra de...nu 

måste vi städa. Man stressar sina kollegor och man stressar barnen. Ha ett 

mer förhållningssätt där man är nära barnen, man är nära varandra...men att 

man kan vara flexibel som också gör att man sänker sin stressnivå. 

(Förskolechef 2) 

 

Två förskolechefer ser däremot att rutinsituationer inte behöver vara stressiga för 

förskollärare och att det kan vara andra arbetsuppgifter som påverkar känslan av stress. En 

förskolechef upplever att rutinsituationer är till för att minska stress i förskolan och att det 

är ett förebyggande arbete att kunna forma rutiner efter verksamheten och barngruppens 

behov. Denna förskolechef ser även att förskollärare kan ha fungerande rutiner men att 

arbetet är stressande ändå. Det kan vara utanpåliggande arbetsuppgifter som tar mycket tid 
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ifrån pedagogerna, till exempel disk och lägga upp mat, som förskolechefen inte tycker ingår 

i förskollärarnas arbetsuppgifter. Det framgår även av resultatet att förskollärare fyller i en 

medarbetarenkät varje år, där frågor som ligger inom det psykosociala perspektivet besvaras, 

enkäten visar kritiska delar och vad som behöver förbättras. En förskolechef upplever att det 

finns delar som denne inte kan förändra såsom barngruppens storlek. 

8.3 Organisering och förebyggande arbete  

Nedan presenteras först förskollärarnas perspektiv på hur rutinsituationer kan eller har 

organiserats för att förebygga stress. Sedan följer resultatredovisning av förskolechefernas 

perspektiv på organisering och förebyggande arbete. 

8.3.1 Förskollärares perspektiv 

Resultatet visar att förskollärare ser att de kan organisera och förebygga stress i 

rutinsituationer och att rutinsituationerna är till för att förebygga stress i förskolan. Det 

framkommer även att samtliga förskollärare har barns behov i fokus när de organiserar 

rutinsituationer. Samtliga förskollärare ser att slussning av barn är ett sätt att organisera och 

förebygga stress i rutinsituationer. Förskollärarna beskriver att slussning innebär att de tar ut 

några barn i taget till exempel vid toalettbesök och påklädning för att skapa utrymme för 

barnen och för att de själva ska hinna med att se och stötta varje enskilt barn. Det framgår 

även av resultatet att barn och vuxna behöver dela upp sig i samband med rutiner. Tre 

förskollärare beskriver att när de vuxna delar upp sig över avdelningen kan stress minskas 

och att det har betydelse hur pedagogerna placerar ut sig på avdelningen till exempel vid 

övergångar mellan rutinsituationer. Fyra förskollärare beskriver att omstrukturering har 

gjorts på deras förskolor. De har delat upp barngrupperna i yngre och äldre barn för att 

minska barngruppernas storlek och de ser att stressen har minskat. Resultatet visar att stress 

runt rutinsituationerna lämning och hämtning kan förebyggas. En förskollärare beskriver att 

de organiserar lämning genom att ta emot barnen utomhus för att det är många barn och lite 

personal på morgonen. Citatet nedan ger en bild av en omorganisation för att åtgärda stress 

i rutinsituationer.  

(8) Förut hade vi samling inne på morgonen. Alla barn skulle gå in, klä av sig och 

in i samlingen. Sedan vid halv tio skulle alla klä på sig och ha hjälp att klä på sig 

och gå ut. Det var en stressig situation att hinna med alla. Alla vantar och 

stövlar ska på och nu har vi ändrat det under hösten för att minska stressen. 

Så vid halv åtta tar vi emot barnen ute. Då är det föräldrarna som kommer 

med dem påklädda. Sedan slussar man in barnen i mindre grupper. De två 

situationerna var stressiga. Nu har vi samling och fruktstund ute. 

(Förskollärare 6) 

Det framgår att förskollärare organiserar med de resurser som finns att tillgå för att förebygga 

stress. Till exempel kan disken sparas till senare för att kunna frigöra ytterligare en pedagog 

för att kunna ha en stressfri vila eller att en extra resurs mitt på dagen kan förebygga stress i 

rutinsituationerna mat och vila. Ytterligare ett exempel för att förebygga stress vid 

matsituationer och vila är att förskollärare gör barnen mer delaktiga. En förskollärare 

beskriver att de äldre barnen tar mat och bäddar själva och ser att barnen känner sig stolta 
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att de kan själva och har minskat känslan av stress hos förskollärare, som förskollärare 6 

säger: “Ta lite hjälp av barnen så blir det inte så stressigt” (Citat 9).   

Det framgår av resultatet att förskollärare anser att förhållningssättet är en del i det 

förebyggande arbetet. Förskollärare ser att de måste vara flexibla, problemlösare och 

anpassningsbara.  Samtliga förskollärare ser även att arbetslaget är betydande för att kunna 

organisera och förebygga stress i rutinsituationer och kommunikation lyfts fram som en 

betydande aspekt. En förskollärare ser att det är viktigt att alla i arbetslaget följer det man 

kommit överens om för att undvika en lucka som inte fungerar. Förskolläraren menar även 

att det är viktigt att arbetslaget tillsammans utvärderar rutinsituationerna. Flera förskollärare 

ser att det är betydelsefullt att alla i arbetslaget strävar åt samma håll, att det är viktigt att 

förankra upplägget av rutiner i arbetslaget samt att arbetslaget reflekterar över vad de vill 

åstadkomma med sitt upplägg av rutinsituationer. Även tilltro till sina kollegor beskrivs som 

viktigt. Citatet nedan beskriver vikten av kommunikation i arbetslaget och att alla strävar åt 

samma håll. 

(10)  När gruppen så är harmonisk så märker man att barnen och 

verksamheten blir mycket mer lugnare när man är på samma linje...det är 

nog otroligt viktigt tror jag. (Förskollärare 8) 

Det framkommer att inomhusmiljön kan organiseras för att minska stress. Förskollärarna 

beskriver att lokalerna ljudanpassats bland annat har särskilda bord och tassar på möbler 

införskaffats samt att de anpassat leksaker och mattor för att dämpa ljudnivån. För att sänka 

den stressande ljudnivån ser förskollärare att barnen kan delas i mindre grupper under dagen 

samt att de delar upp sig i förskolans olika rum. Dämpad belysning på morgonen är en annan 

åtgärd som beskrivs för att skapa lugn på förskolans avdelning. Öppna och fria ytor anses 

även kunna förebygga stress eftersom det möjliggör en bättre överblick över hela 

barngruppen.  

Resultatet visar att förskollärare upplever att de kan få stöd av förskolechefer vid 

organisering och förebyggande arbete men att de själva har möjlighet att styra över rutinerna. 

Förskollärarna ser att förskolechefen kan bidra med ett par andra ögon och hjälpa arbetslaget 

att tänka annorlunda vid organisering av rutiner samt bidra med idéer. Det framkommer även 

i resultatet att förskollärare ser att det kan vara en fördel att förskolechefen inte är med och 

organiserar rutiner eftersom arbetslaget vågar prova olika förändringar. En förskollärare 

beskriver att förskolechefen finns nära till hands om arbetslaget behöver hjälp att organisera 

och en annan förskollärare ser att deras förskolechef inte har möjlighet att vara på plats i 

verksamheten eftersom chefen har ansvar för flera förskolor och skolor.  

8.3.2 Förskolechefers perspektiv 

Förskolecheferna i studien ser att stress i rutinsituationer kan förebyggas genom organisation 

med hjälp av de resurser som finns att tillgå. Förskolecheferna beskriver likt förskollärarna 

att det går att undvika stress i rutinsituationer genom att slussa barnen från en aktivitet till 

en annan. Förskolecheferna ser att omorganisering är nödvändigt för att få en bra verksamhet 

och för att anpassa verksamheten efter barnens behov. En förskolechef beskriver att de har 

omorganiserat frukosten så att alla barn äter frukost på en avdelning vid en viss tid för att 
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avlasta personalen. En annan förskolechef beskriver att arbetslaget har valt bort samlingar i 

samband med att det börjar nya barn på förskolan. Det framkommer även att det är viktigt 

att se över organisationen utifrån den budget som finns.  

Studiens resultat visar att samtliga förskolechefer anser att kommunikation och samarbete i 

arbetslaget är avgörande för att minska stress. En förskolechef beskriver att det är viktigt att 

tala om hur man organiserar rutinsituationer och att kommunikation, trygghet och samarbete 

påverkar hur väl ett arbetslag fungerar. En annan förskolechef upplever att det är av stor vikt 

att arbetslaget avlastar varandra och har sett att när förskollärare ser hela arbetslaget som en 

tillgång så har stressnivån minskat. En av dessa två förskolechefer ser även att ett flexibelt 

förhållningssätt hos arbetslaget minskar stressen.  

Det framgår av resultatet att förskolecheferna ser att inomhusmiljön går att organisera för att 

förebygga stressande ljudnivåer. De ger exempel på ljuddämpande material som har köpts 

in till förskolorna såsom skärmar, bord och tassar till stolar och bord. En förskolechef ser att 

det blir betydande för förskollärarna att dela upp sig i de olika rummen tillsammans med 

barnen för att undvika stress som uppstår vid hög ljudnivå.  

Förskolecheferna i studien ser att de kan ge stöd till arbetslaget vid organisering av 

rutinsituationer men att arbetslaget är kompetenta att själva utforma rutiner. En förskolechef 

är på plats i verksamheten en gång i veckan och kan bolla tankar och idéer om struktur och 

organisering och kan även göra observationer om det skulle behövas. En annan förskolechef 

beskriver att om arbetslaget känner att en rutinsituation är ohållbar skulle förskolechefen 

observera situationen för att kartlägga vad som sker och vad som skulle kunna förändras. En 

tredje förskolechef beskriver ett samarbete med specialpedagog där de tillsammans träffar 

personalen minst två gånger om året för att gå igenom hur barngruppen ser ut och diskutera 

rutiner i syfte att ge stöd till personalen. Det framgår av resultatet att arbetslagen fyller i 

medarbetarenkäter varje år som visat att personalen upplever stress. Förskolecheferna 

beskriver att åtgärder mot detta har genomförts med blandat resultat. Individuella åtgärder 

såsom föreläsningar i stresshantering gav inget resultat enligt en av förskolecheferna, när 

arbetslaget fick tid att samtala med varandra blev utfallet bättre. 

 

 

9. Analys 

Nedan analyseras resultatet utifrån återkommande teman om vad som orsakar stress hos 

förskollärare samt hur stress skulle kunna förebyggas i rutinsituationer.  

9.1 Stressfaktorer och stressrelaterade rutinsituationer i förskolan 

Rutinsituationer 

Studiens resultat visar att förskollärare upplever stress i samband med rutinsituationer och 

att förskolecheferna är medvetna om detta. Situationer såsom hallen, toaletten, öppning och 

stängning, maten, övergångar och vilan är situationer som förskollärarna tar upp. Detta liknar 

Hall-Kenyons m.fl. (2014) och Landströms (2012) resultat i deras studier av källor till 

förskollärares stress. I Landströms (2012) studie har förskolepedagogerna skattat sin 

stressupplevelse i olika situationer. I kategorin arbetsrelaterade situationer visar resultatet att 
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mellanmål, toalett och lunch är högt stressrelaterade. I kategorin ljudrelaterade situationer 

visar Landströms (2012) resultat att på- och avklädning finns med som en stressig situation. 

Hall-Kenyon m.fl. (2014) presenterar ett resultat där lunch och toalettbesök finns med bland 

de mest stressande situationerna. Resultatet i vår studie visar även att det inte är alla 

förskollärare som upplever stress i rutinsituationerna vilket kan jämföras med Währborgs 

(2002) resonemang och förskolechefernas syn på förskollärarnas upplevelse. Währborg 

(2002) resonerar kring att stress inte är generaliserbart eftersom varje individ upplever stress 

olika. Förskolecheferna ser att det inte behöver vara rutinsituationerna som gör att 

förskollärarna känner stress utan det kan vara andra arbetsuppgifter som påverkar. 

Förskolechefernas resonemang liknar förskollärarnas upplevelse av stress eftersom resultatet 

visar att förskollärarna upplever att utökade arbetsuppgifter och olika ansvarsområden 

stressar dem och det gör att förskollärarna får svårt att fokusera. 

Nya och yngre barn    

Det framgår av resultatet att nya och yngre barn kan öka förskollärares upplevelse av stress 

i samband med rutinsituationer eftersom de inte kan rutinerna och kräver mer tid och stöd 

av personalen. Det framkommer även att nya och yngre barn kan vara ledsna mycket och att 

detta kan uppehålla en hel personal till exempel vid inskolning. Detta liknar Rosenqvists 

(2014) resonemang om att de yngsta barnen behöver mer omvårdnad och omsorg. En 

förskollärare i vår studie beskriver att stressen har ökat vid rutinsituationer denna termin 

eftersom det har börjat flera nya yngre barn och att personalstyrkan har minskat. Vi ser att 

flera av barngrupperna i vår studie är stora i förhållande till personaltätheten (se Tabell 1 i 

Resultat 8.1.1). Fem av förskollärarna i vår studie har mer än fem barn per personal att ta 

hand om. Detta kan jämföras med Ellnebys (2005) och Alvestads m.fl. (2014) beskrivning 

av utmaningar för förskollärare vid stora småbarnsgrupper. Ellneby (2005) beskriver att en 

barngrupp med 20 barn och 3 personal kan skapa svårigheter för personalen att möta varje 

barns behov. Ellneby (ibid.) beskriver även att en ideal storlek på en småbarnsgrupp inte bör 

överskrida 10 barn. I Alvestads m.fl (2014) studie framgår att det blir mindre tid över till 

varje enskilt barn när storleken på småbarnsgruppen är stor. I studien (ibid.) framgår även 

att förskollärarna upplever att det är en stor utmaning med större småbarnsgrupper eftersom 

det kräver mer organisering och struktur. Att stora småbarnsgrupper och låg personaltäthet 

även kan påverka barn negativt är något Rosenqvist (2014) beskriver. Rosenqvist (ibid.) 

menar att de yngsta barnen är beroende av en stabil vuxenkontakt och behöver mer tid av 

vuxna. 

Personaltäthet 

Det framkommer i studiens resultat att förskollärarna känner sig otillräckliga i samband med 

personaltätheten. Det kan vara sårbart att arbeta i en liten enhet, personalstyrkan minskas 

och den räcker inte till när det finns barn som behöver extra stöd. Känslan av otillräcklighet 

kan relateras till Bronsberg och Vestlunds (2004) beskrivning av arbetslivs- och 

förändringsstress samt Kernells (2002) resonemang om att förskollärare ibland ställs inför 

omöjliga arbetsuppgifter. Arbetslivsstress kan beskrivas som att personal har för mycket att 

göra med för få resurser och förändringsstress kan beskrivas som att personal upplever oro 

vid omorganisation (Bronsberg och Vestlund, 2004). Kernell (2002) menar att 
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uppdragsgivaren har ansvar för att förskollärare kan genomföra sina arbetsuppgifter men att 

skolledarens uppdrag är svårt eftersom verksamheten ska vara effektiv utan att slita på 

personalen. Detta kan jämföras med förskolechefernas upplevelse av personaltäthet. 

Studiens medverkande förskolechefer skulle vilja ha ekonomiska resurser till att sätta in mer 

personal utifrån stressiga situationer och barngruppens behov. Vi ser att förskolecheferna 

skulle vilja avlasta personalen vilket går i linje med det psykosociala synsättet angående 

främjande insatser. Hultberg (2007) ger exempel på främjande insatser såsom ökad 

bemanning och avlastning av arbetsuppgifter för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö. 

Levi (2002) beskriver att arbetsbelastningen behöver vara inom en rimlig nivå för att 

förebygga stress.  

Det framkommer även att förskollärarna upplever att i samband med utökade arbetsuppgifter 

och ansvarsområden försvinner pedagoger som skulle behövas i rutinsituationer (se Citat 2). 

Detta liknar Rosenqvists (2014) beskrivning av att personaltäthet är viktig i 

rutinsituationerna till exempel vid lunch eftersom en personal blir upptagen med andra 

arbetsuppgifter såsom disk. Vår studie visar även att förskollärare upplever att öppning och 

stängning kan vara stressigt på grund av att personalstyrkan är mindre i dessa situationer. 

Detta går i linje med Rosenqvists (2014) beskrivning av att schemaläggning varierar under 

dagen och att det på morgon och eftermiddag är mindre personal på plats.  

Stora barngrupper och barngruppens sammansättning 

I studien framgår att i samband med stora barngrupper och när många barn vistas på samma 

yta i hallen och runt matbordet skapas stress hos förskollärare. Förskollärarna beskriver att 

de känner att de inte räcker till samt att 16 barn hade varit en lagom storlek på barngruppen 

för att hinna med alla barn. Studiens resultat liknar den tidigare forskningen till exempel 

visar rapporten “Barngruppens storlek i förskolan” (Skolverket, 2016) att stora barngrupper 

har effekt på pedagogers stressnivå. I en av studierna (Pramling Samuelsson m.fl. 2015) som 

ingick i Skolverkets rapport framgår att stressen ökar eftersom pedagoger upplever att tiden 

inte räcker till samt att det blir en rutinmässig kommunikation med barnen. Även Ellneby 

(2005) beskriver att stora barngrupper bidrar med en känsla av otillräcklighet hos 

förskollärare och att det blir svårt för personalen att möta varje barns behov. Ytterligare en 

forskningsrapport (Landström, 2012) visar att förskolepedagoger upplever stress för att de 

inte hinner ge varje barn den tid och uppmärksamhet de behöver. I relation till 

barngruppernas storlek visar Tabell 1 (se Resultat 8.1.1) i vår studie att 7 av 9 förskollärare 

arbetar i barngrupper som består av 20 eller flera barn vilket går emot Ellnebys (2005) 

beskrivning av en ideal storlek på barngruppen. Med barn i åldern 4-5 bör gruppen bestå av 

13-15 barn och i yngre åldrar högst 10 barn (ibid.).  

Något som skiljer sig i resultatet är att en förskollärare upplever att det inte endast är 

barngruppens storlek som påverkar känslan av stress utan att även barngruppens 

sammansättning påverkar. Detta är något som skildras i citat 4 i resultatet (se 8.2.1). 

Resultatet visar även att förskolecheferna ser att barn kan behöva extra stöd från vuxna i sin 

omgivning i samband med rutinsituationer och att det kan bidra till stress hos pedagogerna.  
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Tidsram och ökade arbetsuppgifter 

Tidsaspekten är en stressfaktor som framkommer i resultatet. Förskollärare upplever att de 

alltid har en tid att passa och att det finns ett arbetsschema att förhålla sig till. Att mycket 

ska ske på kort tid är något som en förskolechef ser som stressande för pedagogerna. Tid kan 

ses som en psykosocial stressfaktor (jfr Währborg, 2002). Studiens resultat går i linje med 

Hall-Kenyons m.fl. (2014) och Kelly och Berthelsens studier (1995) som visar att tidspress 

och antal arbetsuppgifter är en vanlig orsak till stress hos förskolans pedagoger. I vår studie 

framkommer även att förskollärarna upplever att de fått utökade arbetsuppgifter och att det 

påverkar deras närvaro med barnen i vardagen. Detta visar även Landströms (2012) 

forskningsrapport där det framgår att förskollärare upplever att antalet arbetsuppgifter har 

ökat under de senaste åren. Resultatet i vår studie visar även att förskolechefer och 

förskollärare resonerar kring tidsstressen och att denna stressfaktor går att påverka. En 

förskolechef upplever att det finns mycket som kan göras för att motverka tidsstress (se Citat 

7). En förskollärare beskriver sin upplevelse av att ha stor frihet att själv styra över 

rutinsituationerna och att välja bort tidsstress. Detta kan jämföras med Wallskog (2011) som 

beskriver att det handlar om att göra prioriteringar så att tiden räcker till alla 

arbetsuppgifterna. 

Arbetslaget 

Studiens resultat visar att både förskollärarna och förskolecheferna upplever att samspel och 

kommunikation i arbetslaget är viktigt för att minska stress i rutinsituationer. Resultatet kan 

jämföras med Rubenowitz (1994) resonemang och det psykosociala perspektivet på en god 

arbetsmiljö. Rubenowitz (1994) framhåller betydelsen av arbetsgemenskap och social 

samvaro för att motverka stress. Enligt Hultberg (2007) är det sociala stödet en av delarna 

som behövs för en god psykosocial arbetsmiljö. Währborg (2002) menar att det sociala 

stödet kan vara ett skydd mot stress och neutralisera stressfaktorer, ett exempel på ett socialt 

stöd är de sociala kontakter som skapas på en arbetsplats. Resultatet i vår studie visar även 

att förskollärarna och förskolecheferna upplever att när arbetslaget fastnar i rutiner skapas 

stress. För att minska känslan av stress framkommer vikten av att fundera över rutinernas 

betydelse och att vara flexibel inom arbetslaget. Detta kan relateras till ett psykosocialt 

perspektiv på arbetsmiljö. Kåräng (1983) beskriver att kartläggning av arbetssituationen 

behövs för att kunna identifiera problem och att arbetslagets samarbete är avgörande för att 

skapa en god arbetsmiljö.  

Ljud 

Att höga ljud från barn såsom skrik och gråt kan öka förskollärares känsla av stress är något 

studien visar. Detta liknar två forskningsrapporter som Landström (2012)(Landström m.fl. 

2003) deltagit i angående ljudnivåer i förskolan. I forskningsrapporten “Arbetsbelastning 

och stress inom förskolan” (Landström, 2012) framkommer det att förskollärare upplever 

stressande ljudnivåer som beror på barns röster och även att rutinsituationer kan innehålla 

höga ljud. I Landströms m.fl. (2003) forskningsrapport framgår ett samband mellan buller 

och stress hos förskolans pedagoger samt att ljudnivån är starkt kopplat till barngruppens 

storlek. Forskningsrapporten (ibid.) visar också att det inte har någon betydelse om 



 

32 

 

barngruppens storlek minskas från 19 till 16 barn. Det framgår i resultatet av vår studie att i 

samband med att många barn vistas på samma yta till exempel i hallen och runt matbordet 

skapas stressande och höga ljudnivåer vilket går i linje med Rosenqvists (2014) studie. 

Studien (Rosenqvists, 2014) visar att inomhusmiljön påverkar ljudnivån i förskolan till 

exempel när många barn behöver sitta i samma rum och vid samma bord vid maten. Resultat 

i vår studie går även att koppla till ett psykosocialt perspektiv. Detta med anledning av 

att stress på grund av ljudnivåer kan ses som en psykisk reaktion på miljön enligt Egidius 

och Pettersson (1983).   

9.2 Organisering och förebyggande arbete 

Vi kan se att förskollärarna i vår studie har utarbetat strategier utifrån de resurser som de har 

att tillgå utifrån barngruppens storlek, sammansättning och personaltäthet. Detta kan 

jämföras med Wallskog (2011) som framhåller att förskolans pedagoger behöver använda 

de resurser som finns på ett konstruktivt och flexibelt sätt och att förskolans rutiner alltid 

kan förbättras. Det framkommer i studien att förskollärare och förskolechefer ser att det 

ständigt krävs omorganisering efter barngruppens förutsättningar och behov vilket går i linje 

med Kernell (2002) som belyser vikten av att utarbeta effektiva rutiner och arbetssätt som 

anpassas efter barngruppen. Samtliga förskollärare beskriver att de förebygger stress genom 

att slussa och dela upp barn i samband med rutiner för att minska barngruppernas storlek och 

för att hinna med alla barn. En annan strategi som framkommer i resultatet av vår studie är 

att arbetslaget delar upp sig och placerar ut sig på avdelningen. Det som kan bli problematiskt 

enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2015) är att ju större antal barn det finns i barngruppen ju 

större kommer antalet barn bli i de mindre grupperna. Studien visar exempel på förändringar 

som har gjorts för att minska stress i samband med hämtning och lämning, vilan och 

matsituationer. Dessa förändringar kan jämföras med Kårängs (1983) resonemang om att 

skapa en god psykosocial arbetsmiljö. Det handlar om att kartlägga, identifiera och att 

komma med förslag på åtgärder som sedan genomförs och följs upp. 

Resultatet visar att förskolechefer inte är med och organiserar rutinsituationer på förskolan 

om inte förskollärarna ber om stöd. Det är förskollärarna tillsammans med arbetslaget som 

planerar och organiserar rutinsituationerna. Både förskollärarna och förskolecheferna lyfter 

fram att kommunikation och samarbete är viktigt för ett väl fungerande arbetslag och en 

fungerande verksamhet vilket kan jämföras med Kårängs (1983) och Kernells (2002) 

resonemang kring arbetslaget. Kåräng (1983) beskriver att samarbete mellan personal har 

betydelse för att åtgärder kan genomföras och Kernell (2002) beskriver att öppna, 

prestigelösa samtal är ett sätt att hjälpas åt och komma fram till lösningar. I resultatet framgår 

även att förskollärarna och förskolecheferna ser att det är viktigt att kunna lita på varandra, 

att man strävar åt samma håll och att det finns en trygghet i gruppen vilket kan jämföras med 

Währborg (2002) som beskriver betydelsen av det sociala stödet för en god psykosocial 

arbetsmiljö. Det sociala stödet skyddar mot stress och grunden i det sociala stödet är trygghet 

och stabilitet (ibid.). Även Hultberg (2007) beskriver betydelsen av ett socialt stöd eftersom 

det kan minska negativa effekter av låg kontroll och höga krav i arbetet. Förskollärarna i vår 

studie ser att förskolecheferna kan bidra med stöd såsom nytänkande och att komma med 

idéer och förslag på förändringar. Det framgår av resultatet att förskolecheferna kan ge sitt 
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stöd till arbetslaget om de har svårigheter att åtgärda stressiga rutinsituationer. 

Förskolecheferna ser att de kan bidra med observationer, kartläggning och förslag på 

förändring vilket går i linje med Gotvasslis (2002) beskrivning av förskolechefens roll i det 

stressförebyggande arbetet. Gotvassli (ibid.) menar att det förebyggande arbetet kräver att 

förskolechefen identifierar och observerar stressfaktorer i verksamheten.  

Det framgår även att studiens förskollärare och förskolechefer är medvetna om att när 

ljudnivån minskas kan det förebygga stress i förskolans verksamhet. Det framkommer 

strategier såsom att dela upp sig i mindre grupper på avdelningen, ljudanpassa lokalerna och 

köpa in ljud anpassat material vilket liknar Ellnebys (1999) beskrivning av åtgärder för att 

minska ljudnivån i förskolan. Ellneby (ibid.) beskriver genom konkreta exempel att 

förskollärare kan se över material, utrymmen och placering av material i förskolans lokaler 

för att minska ljudnivåer. Det som kan bli problematiskt enligt Ellneby (ibid.) är att dagens 

lokaler i förskolan inte är anpassade efter stora barngrupper. Landström m.fl. (2003) har 

studerat barngruppens storlek och dess effekter på buller och personals upplevelse i 

förskolan. De har kommit fram till att ljudnivån har ett samband med inomhusmiljön och 

barngruppens storlek eftersom det inte blev någon markant skillnad på ljudnivån när 

barngruppens storlek minskats från 19 till 16 barn. En förskollärare i vår studie beskriver att 

de anpassar belysningen i förskolan för att förebygga stress och skapa ett lugn. Att ha ett 

stressförebyggande arbete gällande den fysiska miljön i förskolan går i linje med det 

psykosociala perspektivet. När en förändring i den fysiska miljön sker påverkas människors 

upplevelse av den och det sker en psykisk reaktion enligt Egidius och Pettersson (1983).  

 

10. Diskussion 

Nedan diskuteras och problematiseras studiens resultat om stressfaktorer, organisering och 

förebyggande arbete.  

10.1 Stressfaktorer och stressrelaterade rutinsituationer i förskolan 

I inledningen till detta arbete tog vi upp vikten av att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

känslan av stress i rutinsituationer för att kunna förebygga stress hos förskollärare och 

arbetslaget. Vår tolkning är att stressfaktorer kan vara både individuella och gemensamma 

bland förskollärare eftersom den tidigare forskningen (jfr Währborg, 2002) pekar på detta 

samt att förskollärarna i vår studie beskriver olika och lika stressfaktorer och situationer. Vi 

ser att den gemensamma stressfaktorn för förskollärarna i studien är en känsla av 

otillräcklighet. I ett större sammanhang ser vi dock att varje förskola behöver identifiera sina 

egna stressfaktorer både individuellt och gemensamt i arbetslaget. Betydelsen av att 

identifiera stressfaktorer ser vi kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö och går i linje med det 

psykosociala perspektivet som belyser vikten av kartläggning och identifikation av 

eventuella problem (jfr Kåräng, 1983). Utifrån studiens resultat ser vi att det finns 

stressfaktorer som förskollärare och förskolechefer har svårt att påverka och kunna 

förebygga. Det framkommer att personaltäthet samt barngruppens storlek och 

sammansättning ligger utanför förskollärare och förskolechefers kontroll. Vi kan även se att 

det inte behöver finnas stressfaktorer i samband med rutinsituationer eller att förskollärare 



 

34 

 

tillsammans med sitt arbetslag tagit kontroll över dessa. Möjligheten till kontroll kan 

jämföras med Krav-kontrollmodellen (se Modell 1) som visar att det krävs möjlighet till hög 

kontroll i sitt arbete för att en ideal arbetssituation ska uppstå. I ett större sammanhang kan 

tänkas att om även kraven är höga och det finns brister i det sociala stödet (jfr Theorell, 

2003) skulle det kunna vara en orsak till de sjukskrivningar som nämns i Lärarnas tidning 

(Koch, 2015).  

Med utgångspunkt i studiens resultat kan sägas att det finns stressfaktorer utanför 

rutinsituationerna som påverkar förskollärarnas känsla av stress vilket kan påverka 

förskolans verksamhet som helhet. I ett större sammanhang kan det vara betydelsefullt att 

identifiera stressfaktorer utanför rutinsituationer för att kunna skapa förutsättningar för en 

god arbetsmiljö. Vår studie pekar dock på att alla stressfaktorer inte går att åtgärda eftersom 

det krävs andra ekonomiska resurser som inte finns att tillgå idag. Sett i ett större 

sammanhang blir konsekvensen att förskolan och dess personal får göra det de kan med de 

resurser som finns och vi ställer oss frågande till vilka konsekvenserna blir för förskolans 

kvalitet samt barns välmående, utveckling och lärande. 

10.2 Organisering och förebyggande arbete 

En av våra frågeställningar i denna studie var att ta reda på hur förskollärare och 

förskolechefer ser att rutinsituationer kan organiseras för att förebygga stress hos alla i 

arbetslaget. Utifrån studiens resultat kan vi se att förskollärarna tillsammans med sitt 

arbetslag organiserar rutinsituationerna utifrån de resurser som finns att tillgå. De måste 

slussa och dela upp barngruppen under dagen för att komma runt stressfaktorer såsom till 

exempel ljud och barngruppernas storlek. Utifrån resultatet tolkar vi att det är betydelsefullt 

att personalen har kunskap, erfarenhet, orkar vara kreativa och själva ser möjligheter istället 

för hinder. Om detta saknas kan konsekvenserna bli att personalen fastnar i rutiner och inte 

ser lösningar i en stressad rutinsituation (jfr Citat 7 i Resultat 8.2.2).  

Med utgångspunkt i studiens resultat är det barns behov och välmående som är i fokus när 

förskollärare och arbetslag organiserar förskolans rutinsituationer. Vi menar att detta kan 

betyda att behoven hos förskolans arbetslag hamnar i bakgrunden och om detta får 

konsekvenser för barnen och verksamheten är något som kan undersökas i vidare forskning. 

Vi ser även att arbetslaget har ett stort ansvar i att organisera rutinsituationer eftersom studien 

visar att förskolecheferna endast är delaktiga i organiseringen om förskollärarna ber om stöd. 

I ett större sammanhang kan innebära att arbetslaget har ett ansvar för att be om stöd när de 

inte kommer tillrätta med en stressad rutinsituation. Resultatet visar att både förskollärarna 

och förskolecheferna delar synen angående arbetslagets betydelse för organisering och ett 

förebyggande arbete mot stress. I ett större sammanhang blir en fungerande kommunikation 

mellan den enskilde förskolläraren och arbetslaget samt mellan arbetslaget och 

förskolechefen viktig för att kunna förebygga stress eftersom resultatet, den tidigare 

forskningen (jfr Kernell, 2002) och det psykosociala perspektivet (jfr Kåräng, 1983) pekar 

på detta.  
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11. Slutsats 

I vår studie ville vi ta reda på vilka stressfaktorer förskollärare och förskolechefer upplever 

att det finns i samband med rutinsituationer. De stressfaktorer vi kunnat identifiera är 

barngruppens storlek och sammansättning, personaltäthet, nya och yngre barn, arbetslaget, 

tidsram och ljudnivå. Vi har även identifierat känslan av otillräcklighet som en orsak till 

stress.  Med hänsyn till studiens resultat har vi kommit fram till att det är svårt att urskilja 

stress i rutinsituationer eftersom deltagarna i studien även påpekar att det finns stressfaktorer 

utanför rutinerna som också påverkar dem i det dagliga arbetet. Med utgångspunkt i våra 

frågeställningar ville vi även ta reda på hur förskollärare och förskolechefer ser att de kan 

organisera och förebygga stress i rutinsituationer. Utifrån studiens resultat har vi kommit 

fram till att det finns ett aktivt organiserande och förebyggande arbete. Den organisering vi 

kunnat identifiera i studien är att barn slussas och delas upp i mindre grupper, att 

pedagogerna placerar ut sig över avdelningen samt att lokalerna ljudanpassas. Vi har även 

kommit fram till att förskollärarna tillsammans med sitt arbetslag ständigt ändrar rutinerna 

efter barngruppen.  

I förhållande till förskolans rutinsituationer har vi kommit fram till att både den individuella 

förskolläraren och arbetslaget behöver identifiera och förebygga eventuell stress eftersom 

studien visar att stress upplevs olika av deltagarna. Med utgångspunkt i studiens resultat har 

vi även kommit fram till att det förebyggande arbetet är ständigt pågående och att det finns 

en medvetenhet om stress i förskolans verksamhet. Avslutningsvis kan sägas att det finns 

stressfaktorer i förskolans verksamhet som förskollärare och förskolechefer inte kan påverka 

såsom barngruppens storlek, sammansättning och personaltäthet. 

Vi ser att det skulle vara intressant att studera om lärandetillfällen och även omsorg i 

förskolans rutinsituationer går förlorat på grund av stress hos förskollärare. Andra mer 

övergripande områden om förskollärares stress som kan studeras vidare är till exempel vilka 

konsekvenser förskollärares stress har för förskolans kvalitét samt hur förskollärares stress 

påverkar barns välmående, utveckling och lärande. Det skulle även behövas vidare forskning 

om vilka åtgärder som behöver genomföras i förskolan för att förebygga stress hos 

förskollärare.
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Bilaga 1. Information angående intervju - förskollärare 

  

Hej!  

Tack för att du valt att ställa upp i vår intervjustudie.  

Syftet med vår studie är att undersöka om förskollärare upplever stress med fokus på 

rutinsituationer samt hur förskolan arbetar förebyggande. Din insats kommer att bidra med 

en bild av pedagogers planering och organisering i rutinsituationer. 

 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och ljudupptagning kommer att ske med hjälp av 

mobiltelefon. Att delta i denna studie är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan 

när som helst under intervjutillfället. Om du väljer att avbryta intervjun kommer inte din 

medverkan att vara inkluderad i den slutgiltiga studien.  

 

Du som intervjuperson är i undersökningen garanterad anonymitet, alla namn kommer att 

bytas ut. Insamlat material kommer inte att kunna återkopplas till dig som person eller din 

arbetsplats. Det är endast vi som genomför studien som tar del av dina svar. Dina svar 

kommer endast att används i denna studie. När studien avslutas förstörs det inspelade 

materialet.  

 

Vår studie kommer att avrapporteras som ett självständigt arbete inom 

förskollärarutbildningen vid Uppsala Universitet samt publiceras i det Digitala 

Vetenskapliga Arkivet – Diva. Du som deltar i studien kan få ta del av resultatet om så 

önskas. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Jenny Fordal tel. 070-xxx xx xx 

Marie Larsson tel. 073-xxx xx xx 

Förskollärarstudenter, Uppsala Universitet, Campus Gotland
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Bilaga 2. Information angående intervju - förskolechef 

  

Hej!  

Tack för att du valt att ställa upp i vår intervjustudie.  

Syftet med vår studie är att undersöka om förskollärare upplever stress med fokus på 

rutinsituationer samt hur förskolan arbetar förebyggande mot stress. Din insats kommer att 

bidra med en bild av förskolans organisation och förebyggande insatser. 

 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och ljudupptagning kommer att ske med hjälp av 

mobiltelefon. Att delta i denna studie är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan 

när som helst under intervjutillfället. Om du väljer att avbryta intervjun kommer inte din 

medverkan att vara inkluderad i den slutgiltiga studien.  

 

Du som intervjuperson är i undersökningen garanterad anonymitet, alla namn kommer att 

bytas ut. Insamlat material kommer inte att kunna återkopplas till dig som person eller din 

arbetsplats. Det är endast vi som genomför studien som tar del av dina svar. Dina svar 

kommer endast att används i denna studie. När studien avslutas förstörs det inspelade 

materialet.  

 

Vår studie kommer att avrapporteras som ett självständigt arbete inom 

förskollärarutbildningen vid Uppsala Universitet, samt publiceras i det Digitala 

Vetenskapliga Arkivet – Diva. Du som deltar i studien kan få ta del av resultatet om så 

önskas. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Jenny Fordal tel. 070-xxx xx xx 

Marie Larsson tel. 073-xxx xx xx 

Förskollärarstudenter, Uppsala Universitet, Campus Gotland
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Bilaga 3. Intervjufrågor – förskollärare 

Bakgrund 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 Hur stor är barngruppen? 

 Hur många personal är ni? 

Uppvärmningsfråga 

 Hur ser du på att sjukskrivningar bland förskolans personal ökat? 

Är det något du märkt av? 

Om ja, är sjukskrivningarna stressrelaterade? 

 

Stressfaktorer och stressrelaterade rutinsituationer i förskolan 

 Känner du av stress i rutinsituationer så som matsituationer, toa, samling, av och på 

klädning/hallen, öppning och stängning eller vid vilan? 

Om nej... 

– Hur jobbar ni/organiserar ni rutinsituationerna?  

Om ja... 

– Vilka situationer är mest stressiga?  

– Vilka faktorer anser du påverkar din stressupplevelse mest? 

– Varför tror du att det blir stressigt? 

– Är det något ni diskuterar i personalgruppen?  

 

 Varför organiserar ni rutinsituationer som ni gör, vad har ni för tanke? 

Organisering och förebyggande arbete? 

 Har du något exempel på en förändring som gjorts i rutinsituationer för att 

minska/förebygga stress? 

 Anser du att inomhusmiljön kan vara en faktor som påverkar känslan av stress vid 

rutinsituationer? 

Om ja... 

– Vad skulle du vilja ändra på i inomhusmiljön? 

 Om nej... 

– Vad är det som gör er inomhusmiljö bra? 

 

 Anser du att arbetslaget är en avgörande faktor för stressupplevelse vid 

rutinsituationer? 

  Finns det någon stressfaktor som inte går att ”komma runt” vid en rutinsituation? 

 Är er förskolechef med och påverkar organiseringen av rutinsituationer? 

 Anser du att ni i arbetslaget får tillgång till de resurser ni behöver för att klara av 

vardagen på förskolan och kunna ha fungerande rutiner/rutinsituationer? 

Tillägg 

 

 Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor – förskolechef 

 

Bakgrund 

 Hur länge har du varit förskolechef? 

 Vad har du för utbildning? 

Uppvärmningsfråga 

 Hur ser du på att sjukskrivningar bland förskolans personal ökat? 

Är det något du märkt av? 

Om ja, är sjukskrivningarna stressrelaterade? 

 

Stressfaktorer och stressrelaterade rutinsituationer på förskolan 

 Ser du att det finns stress i din personalgrupp? 

 

Om ja… 

- I vilket sammanhang? 

- Är rutinsituationer något som utmärker sig? 

- Vad tror du att det kan bero på? 

 

Om nej… 

- Hur organiserar ni verksamheten? 

Organisering och förebyggande arbete 

 Har ni något förebyggande arbete mot stress? 

– Från chefsnivå? 

– I personalgruppen? 

 Vilka resurser har du som chef för att minska/förebygga stress i personalgruppen? 

- Vilka resurser skulle behövas? 

 Har du något exempel på en insats som gjorts för att minska stress bland 

personalen? 

 Kan du påverka förskolans fysiska miljö stressförebyggande? 

 Är du som förskolechef med och planerar eller påverkar rutiner/rutinsituationer på 

förskolan? 

 Vad händer om en pedagog framför till dig att matsituationen är ohållbar, 

personalen känner sig otillräcklig, stressade och hinner inte med alla barn?  

Tillägg 

 Är det något du vill tillägga? 
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