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Sammanfattning  
 
I förskolans verksamhet har stress blivit alltmer vanligt ämne hos både förskollärare och 
barnskötare. Barngrupper växer mer och mer i förskolan och personalen får mer krav på 
sig i sitt arbete. Syftet med vår studie är att undersöka och få inblick i förskollärarnas och 
barnskötarnas egna uppfattningar om stress i förskolans verksamhet. För att undersöka 
detta har vi utgått utifrån kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat båda förskollärare och 
barnskötare om deras tankar och erfarenheter kring stress, om dess orsaker och hur man 
kan minska och förebygga stressen bland pedagoger i förskolans verksamhet. Vår studie 
bygger på det psykosociala perspektivet samt har vi valt att utgå från krav-, kontroll- och 
stödmodellen samt KASAM teorin. Genom forskningen och respondenternas resultat har vi 
fått större förståelse om vilka orsaker som skapar stress och hur detta kan åtgärdas. De 
största orsakerna som skapar stress är stora barngrupper, personalbrist, krav och tidspress. 
Stress kan undvikas genom att ett bra samarbete mellan kollegorna och personaltäthet med 
kompetenta pedagoger. 
 
  
 
 
 
Nyckelord: stress, förskola, förskollärare, barnskötare.  
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1.Inledning 

Denna studie handlar om stress i förskolan med särskilt fokus på förskollärarnas och 
barnskötarnas egna uppfattningar om orsaker till stress. Vi har vidare undersöktvad det är 
för metoder som används, vid stressade situationer till att minska på stressen i förskolan. 
Vi kommer inom kort att påbörja ett nytt kapitel i våra liv med ett arbete inom 
förskoleområdet. Vi kommer att få ett arbetsliv som i dagsläget verkar belastande och 
ansträngande på olika plan, och som kommer att beröra vår hälsa och förmåga till 
stresshantering. Vi har valt att fördjupa oss i pedagogens egen upplevelse kring stress i 
förskoleverksamhet på bakgrund av att stressen har signifikant ökat i vårt samhälle. Vi har 
noterat oerhört många inlägg på sociala medier och artiklar i tidskrift som nämner och 
omtalar stress i förskolan, som bland annat beskriver hur pedagogerna känner sig slitna till 
följd av olika stressfaktorer när pedagogerna inte hinner utföra sina arbetsuppgifter i tid. 

Utifrån personliga upplevelser har vi noterat stress hos personalen i förskolan under vår 
VFU-period som oftast berodde på personalbrist, nya vikarier, stora barngrupper med 
mera. Det är med denna bakgrund som intresset har skapats hos oss, till att undersöka och 
ta reda på om pedagogerna kan göra något för att minska stressen på arbetsplatsen. 

För att kunna stärka och utveckla det pedagogiska arbetet i svenska förskolor uppkommer 
det större krav på personalen, detta med syfte för att förebygga och förbättra kvalitén i 
arbetet. Till följd av detta ökas chanserna med att förorsaka förskolepersonalen stress på 
grund av den nya reformen på arbetsplatsen. (Persson & Tallberg Broman, 2017). 

Successivt har ansvarsfördelningen mellan förskolepersonalen förändrat. Ett tydligt 
exempel från Utbildningsdepartementet som år 2010 definierade i skollagen kapitel 2, 13 
§’’Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 
undervisning får bedriva undervisningen”. Det har med andra ord utdelats mer ansvar till 
förskollärare enligt skollagen. Det är förskollärare som har ansvaret för undervisningen i 
förskolan. 

Trots de skilda ansvarsområden och arbetsuppgifter, är pedagoger i förskolans verksamhet 
lika viktiga och ska följa förskolans styrdokument. Vår studie baserar sig på intervjuer med 
flera pedagoger från olika förskolor i Stockholmsområdet. Genom samtal med pedagoger 
får man konkreta beskrivningar av, och en definition på stress inom yrket. Det finns flera 
studier som baserar sig enbart på förskollärarens perspektiv, därför valde vi att träffa båda 
förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolans verksamhet och höra hur de har det.  
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2. Arbetsfördelning 
 
 
Under vår undersökning har vi reflekterat enskilt, där var och en hade ansvar för att läsa 
litteratur och sammanfattat det viktigaste som vi sedan diskuterade tillsammans.  
Vi har delat upp arbetet, gjort var sin delstudie, där Mariam ansvarar för förskollärare och 
Ream ansvarar för barnskötare. Var och har skrivit respektive resultat del enskilt och sedan 
har vi sammanställt och skrivit jämförande analys tillsammans. Inledningen har vi skrivit 
tillsammans men sedan har vi delat upp varje rubrik. Ream har ansvar för bakgrunden. 
Mariam ansvarar för teoretiska perspektiven. Vi har delat på forskningsöversikt. Metod 
delen har vi skrivit tillsammans. Diskussionsdelen skriver vi tillsammans.  
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3. Bakgrund 
 

Flera studier beskriver hur pedagoger i förskolans verksamhet känner av stress i sitt arbete 
på grund av t.ex. personalbrist, stora barngrupper mm. Många pedagoger i förskolan anser 
att stress och personalbrist i förskolans verksamhet är ett relativt stort problem i dagsläget 
vilket leder till att förskollärarens välmående och arbetsförmåga försämras samt 
sjukskrivningarna ökar. 

3.1 Stress, vad är det? 

Idag talar och läser vi mycket om stress och hur människor reagerar olika på stress. Ordet 
stress har blivit ett modeord som diskuteras både i vardagliga kontexter, i den medicinska 
forskningen och i den praktiska psykologin. Stressen förknippas mest med tidspress, 
personalbrist, stora barngrupper och många arbetsuppgifter allmänhet i förskolan. 
(Währborg, 2002, s.32). Att känna sig stressad och orolig är en naturlig del av människans 
liv. Stress uppstår ofta när man känner att man har många arbetsuppgifter att utföra. 
Symtomen på stress kan vara olika från person till person, man kan till exempel lida av 
huvudvärk, sömnlöshet, ångest samt få magsmärtor/problem (Ellneby, 1999, s. 34-35). 

Det finns två typer av stress hos människor, nämligen den negativa och den positiva 
stressen. Stressen blir positiv eller negativ beroende på hur människans kropp reagerar 
eller uppfattar utmaningarna (Woxberg, 2005). Den positiva stressen är kortvarig och kan 
hjälpa till att förbättra individens prestationsförmågor. Negativ stress är när den varar 
under en längre period och att individens kropp inte får möjligheten till att återhämta sig 
eller att man saknar kompetens för stresshantering, vilket kan leda till ohälsa (Hellberg, 
2002, s. 11). 

3.2 Kroppens reaktion på stress 

Det är tal om överlevnadsstrategi när det handlar om hur kroppen reagera på stress. När en 
person utsätts för akut stress börjar kroppen att mobilisera en rad fysiologiska mekanismer 
för att kunna skydda sig. Det kan leda till att man får högre blodtryck, puls och 
utsöndringar av stresshormoner till blodbanan som när man känner sig hotad. Vid denna 
reaktion får kroppen en ökning av koncentrationsförmåga och extra energi vilket gör att 
kroppens krafter fokuserar på reflexer gentemot hotet som man har framför sig. Detta är ett 
nödvändigt skydd för att kunna skydda hälsan, dock är det kortvarig (Lundberg & Wentz, 
2004). 

Det är viktigt att kroppen återgår till den normala för att kunna återhämta sig (Lundberg & 
Wentz, 2004). Kroppens reaktion handlar inte bara om hur det reagerar på stress eller hur 
mycket stress det utsätts för. Det handlar nämligen om vilken typ av stress som individen 
får och hur man hanterar stressen. Hellberg (2002) understryker att människans reaktion på 
stress är individuellt eftersom resultaten ser olika ut från individ till individ. Vid akuta 
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stressyndrom kan människan uppleva växlande och starka känslostämningar med påverkan 
på beteendet. Kreativiteten minskar och individen tar snabba beslut som kan leda till sämre 
förmåga att hantera olika situationer och att lösa problem. 

3.3 Stress hos förskolepedagoger 

Många förskollärare och barnskötare upplever mycket stress på förskolan och att de inte 
hinner göra klart sina arbetsuppgifter. Detta på grund av till exempel tidspress och stora 
arbetsmängder i förskolans verksamhet. Stressen ökar hos pedagoger även när de har stora 
barngrupper och mindre personaltäthet. Det är för att pedagogerna får högre krav och 
större ansvar i sådana situationer, pågår stressen under lång tid kan den utvecklas till 
kronisk stress som i sin tur kan leda till trötthet, sömnproblem, högt blodtryck, hjärtinfarkt 
och utbrändhet. Att känna sig stressad är normalt och är en del av människans liv, men 
stressen kan även påverka samspelet inom arbetslaget vilket i sin tur kan leda till dålig 
arbetsmiljö (Gotvassli, 2002, s. 220-222). 

I dagsläget finns det en egen skolform inom utbildningssystemet på förskolorna där man 
ska vara universitetsutbildad för att kunna bli en förskollärare. Den senaste revideringen av 
förskolans läroplan är kraven på förskolläraren ännu högre inom olika målområden 
(Skolverket, 2016, s. 9). 

I förskolans läroplan står det tydligt '' Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels 
förskollärarens ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen, dels det 
ansvaret vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar inom förskolans 
verksamhet ska följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till 
att förskolans uppdrag genomförs” (Lpfö. rev.2016, s. 8). 

För att uppnå läroplanens riktlinjer och krav är det viktigt att förskolläraren och andra 
förskolepedagoger får tid till att planera sina undervisningar för att uppnå det allra bästa 
kvalité. Detta för att främja barnens utveckling och lärande samt att undervisningar ska 
utgå utifrån barnens intresse och behov. På grund av tidspress och personalbrist blir det 
svårt för förskolepedagoger att hålla sina undervisningar i den nivån som krävs utifrån 
förskolans läroplan. 

Författaren Gotvassli (2002, s. 220) hävdar att när pedagoger har för många arbetsuppgifter 
på en och samma gång blir stressfaktorn för hög bland förskolepedagogerna. Det blir även 
svårare för pedagogerna att uppnå sina målområden som står i förskolans läroplan. 
Pedagoger upplever stress när det inte finns tid för den pedagogiska dokumentationen och 
pedagogiska planeringen med anledning till att det inte finns tillräckligt med personal. 
Stressproblematiken är förekommande i förskolans verksamhet idag, många 
förskolepedagoger sjukskriver sig p.g.a. utmattning och stress. 

Krisrapporter och varnande röster om brist på pedagoger och tid, stora barngrupper, hög 
ljudnivå och dåliga lokaler har blivit vardagsämne. Detta leder till konsekvenser vilket 
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regeringen har reagerat på, genom att avskedad ett anslag för att minska barngruppernas 
storlek. Enligt Arbetsmiljöverket är förskolan en av de verksamheter som läggs stor vikt 
på. Stora barngrupper, hög sjukfrånvaro, nya vikarier utan utbildning och förskolans 
styrdokument kräver mer planering och ledning, är orsaker till stress bland 
förskolepedagoger (Gran, 2015). 

Försäkringskassan (2015) har gått ut med statistik över sjukskrivningar som visar bland 
annat att förskolepedagoger har mest andel sjukskrivningar. Av 1000 anställda hade 160 
personer sjukskrivit sig på grund av ”psykisk sjukdom”. De senaste åren har utmattning 
och utbrändhet diagnoser har ökat med 46 % hos båda förskollärare och fritidspedagoger 
jämfört med samtliga yrken som har 41 % ökning (Försäkringskassan, 2015:1). 

3.4 Stora barngrupper 

Storleken på barngruppen påverkar både barn och pedagoger i förskolan. Fler barn i en och 
samma grupp riskerar störningar bland barnens relationer, vilket kan leda till en stor 
stressfaktor i barngruppen. Barngruppens storlek påverkar i sin tur hur 
förskolepedagogernas hälsa ligger till, eftersom pedagogerna inte klarar av att balansera sin 
ambition med att uppnå förskolans styrdokument. 

Barngruppens storlek påverkar med andra ord både barnens och pedagogernas 
kommunikation gentemot varandra. Det är även svårt för pedagogerna att ge barnen det 
bästa möjliga förutsättningarna samt den uppmärksamhet de behöver (Claesdotter, 2004). 
Skolverket beskriver att antalet pedagoger i en barngrupp är en viktig faktor därför är 
skolverkets rekommendationer gällande barngrupper betydligt färre än hur verkligheten ser 
ut (2016, s. 19-20). Enligt en studie från Skolverket har visat att många pedagoger anser att 
barngrupper har blivit betydligt större i de flesta förskolorna. Stora barngrupper riskerar att 
framkalla ett aggressivt beteende, nedstämdhet, trötthet och apati. Stora barngrupper 
skapar mindre trygghetskänsla och försvårar relationen mellan barnen och vuxna. 
Mängden av ömsesidig kommunikation är beroende av personaltätheten och 
gruppstorleken. Förutsättningarna för att föra en dialog blir sämre vid stora barngrupper, 
detta leder till envägskommunikation vilket innebär att pedagoger beordrar barnen om vad 
de ska och inte ska göra (Skolverket, 2016, s. 20-21).  

Lärarförbundet (2015) säger att lärandet kan störas under stora barngrupper och pedagoger 
tvingas att arbeta med dåliga förutsättningar. Det är tyvärr så att många förskolor har stora 
barngrupper ändå, detta beroende på ekonomiska skäl. Dessa skäl påverkar inte bara 
förskolorna, utan även utvecklingen och lärandet hos barnen, förskollärares och de andra 
pedagogernas hälsa. Skolverket (2017) visat att det finns ett ökat intresse för bidrag till 
mindre barngrupper i förskolan. Skolverket rapporterar om att det är flera förskolor som 
ansökt om mer pengar för att kunna minska barngruppens storlek. Bidraget som varje 
förskola får ska användas till att skapa fler barngrupper med mindre antal barn, anställa 
kompetenta pedagoger. 
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3.5 Hög ljudnivå 

Det finns olika sorters ljud. Människor kan ge båda positiva och negativa ljud. Positiva ljud 
innefattar när individen är glad och ger uttryck för sina känslor. Negativ ljud kommer ut 
när konflikt uppstår. En studie har visat relationen mellan höga bullernivåer och 
hörselskador som kan uppstå. Det har också visat att hög ljudnivå har en relation mellan 
antalet pedagoger, barngruppens storlek, lekmaterial, olika aktiviteter, lokalens inredning 
och utformning samt bullernivå. Ljuden i förskolan består till stor del av livliga aktiviteter 
och mänskliga rörelser (Ellneby, 1999, s. 49-50). 

Ellneby skriver om bullret i förskolans verksamhet som är otrivsamt och ohälsosamt. 
Bullret kan leda till psykiska problem såsom stress, svårigheter med kommunikationen, 
okoncentration och irritation. Hög ljudnivå stressar pedagoger och förhindrar de från att 
reflektera, tänka och i sin tur förlänger deras tidsplan (1999, s. 50-51). Hög ljudnivå skapar 
problem där båda barn och pedagoger får sämre möjligheter att samtala, det kan också 
påverka koncentrationsförmåga och försämra arbetsrelationerna. 

4. Forskningsöversikt 

Hög ljudnivå 

År 2012 publicerade universitetslektorn, Fredrik Sjödin med flera, en doktorsavhandling 
om yrkes- och miljömedicin. Avhandlingen grundar sig på en studie som utförs i Norrland, 
i flera olika förskolor och med hjälp av 101 pedagoger. Undersökningen i studien avser 
ljudmiljön i verksamheten och hur det kan påverka personalens hälsa samt vilka strategier 
det finns för att förebygga stress (Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström & Lindberg, 
2012, s.8). Studien visar att det finns en jämlik bullerutsättandenivå mellan förskolorna 
enligt de redovisade bullermätningarnas resultat. Ljudet är kategoriserad som den 
besvärliga miljön samt den obekväma ljuden som kommer från barns aktiviteter och röster. 
Dem mest stressade situationerna i relation till buller förekommer under fri lek och vid 
matsituation. Stressfaktorn noteras däremot vara lägre när barnen befinner sig i utemiljön 
och är engagerade. Sjödin m.fl. (2012, s. 50) konkluderade i sin studie, att stressen 
förekommer i förbindelse med hög ljudnivå inomhus när pedagogen har nära- eller 
direktkontakt med barnen. Detta leder till att arbetsbelastningen ökar och 
prestationsförmåga försämras i den pedagogiska verksamheten. 

 

Stora barngrupper 

Sjödin m.fl. (2012, s.49-50) betonar även konsekvenserna med stora barngrupper och hur 
det kan orsaka stress hos pedagogerna. Vid stora barngrupper riskerar pedagogerna att bli 
utbrända när arbetsmiljön blir en utmaning och stressfaktorn ökar. I studien anses det att 
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små barngrupper är en huvudsaklig och avgörande åtgärd som minskar och förebygger 
stressfaktorn samt eliminerar risken till utbränd personal. 

I Nederländerna genomfördes det en forskningsstudie som vinklades på en annan 
studiegrupp och konkluderade att även barnens stressnivå ökar vid stora barngrupper. Om 
en grupp består av mer än femton barn med fler än fyra pedagoger kan det leda till att 
barnens stressnivå ökar. Det är därför viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till 
stressfaktorn i relation till stora barngrupper (Skolverket, 2016, s.25–28). 

Syftet med Sheridan, Williams & Samuelsson, (2014) studie var att undersöka 
organisatoriska förutsättningar utifrån pedagogers syn i relationen till barngruppsstorlek 
och hur detta kan påverka den pedagogiska kvalitén i förskolans verksamhet. Studien visar 
att gruppstorleken leder till en komplicerad situation för pedagogen som får det svårt att 
definiera barnantalet i en stor barngrupp (2014, s.380-385). Studiens konkluderar, ju större 
barngrupp pedagogen har att arbeta i desto mindre möjligheter och tid det erbjuds till det 
enskilda barnet. Detta ger sämre kvalitét för barnens utveckling och mindre möjlighet till 
att få kontakt med barnen. Pedagogerna anser att det enskilda barnet inte får det samma 
möjligheter till interaktion och kommunikation då pedagogen inte har möjlighet att befinna 
sig på flera olika ställen samtidigt. Det kan även förekomma flera olika konflikter 
samtidigt som pedagogen inte hinner lösa dem på plats. Med en mindre barngrupp får 
pedagogen chans till att observera och följa barnens intresse, vilket leder till samtal och 
interaktion (Sheridan, m.fl. 2014, s.385-386). Med andra ord visar studien att stora 
barngrupper kan ge negativa förhållanden, till exempel när pedagogen inte har möjlighet 
att ge uppmärksamhet till ett behövande barn. Dessutom kan detta orsaka stress samtidigt 
som det får pedagogen att känna sig otillräcklig. Pedagogen kan till sist inte få möjligheten 
till att utföra det riktiga pedagogiska arbetet i förskolans verksamhet, till skillnad från små 
barngrupper där pedagogen har den optimala möjligheten att uppnå läroplanens mål för 
den pedagogiska verksamheten (Sheridan, m.fl. 2014, s.393). 

Det genomfördes en undersökning av Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån år 
(2011), som berörde pedagogens upplevelse i arbetsmiljön. Resultatet visar att 
förskolelärarna anser att det är flera olika uppgifter som bör indelas, och att det ställs för 
höga krav på dem när tiden inte är tillräcklig för att utföra arbetsuppgifterna. 
Förskollärarna upplever ansträngning i arbetet och detta kan leda till psykisk ohälsa 
(Arbetsmiljöverket, 2012). 

Enligt Tsai, Fung och Chow (2006, s.368) är tidsplanering och flera arbetsuppgifter 
orsaker till stress hos förskolepedagogerna. Stress uppstår när tiden inte räcker till för att 
förbereda planering inför till exempel samlingar, aktiviteter med mera. Förskolecheferna 
ställer för höga krav samtidigt som verksamheten får större barngrupper och krav på 
ytterligare dokumentationer som bör genomföras i tid. 

Söderberg m.fl. (2001, s.1) anser att konsekvenserna med stora barngrupper och mindre 
personal kan öka den psykiska belastningen, vilket leder till att pedagogerna inte hinner 
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utföra det pedagogiska arbetet, vilket i sin tur försämrar verksamhetens kvalité och skapar 
ytterligare stress. 

Enligt Whitaker. m.fl. (2014, s.57-58) uppstår stressen när personalen har höga krav, dålig 
kontroll och lågt stöd i förskolans verksamhet. Grunden till det kan vara stora barngrupper 
med ett antal beteende- och känslomässiga svårigheter hos barnen. Stress kan med andra 
ord drabba pedagogernas psykiska och fysiska hälsa. För att förebygga detta är det viktigt 
att pedagogerna får stöd av sina kollegor och förskolechefen. 

Rapporten skriven av Landström et al (2003, s.4) handlar om effekter av barngruppernas 
storlek på buller och upplevelser bland personal inom förskolan. Studiens syfte var att 
undersöka hur viktig arbetsmiljön är för barnets utveckling och lärande. 

Studien omgjordes från 19,5 till 16-17 antal barn i varje avdelning. Syftet med detta var att 
mäta ljudnivån i en bestämd period och att se över om förändringen har lett till någon 
påverkande effekt. Inga tydliga ljudnivå skillnader visades när barngruppen minskades 
endast med tre barn. För att kunna få en tydlig skillnad i högljudnivån behöver man dela 
upp barnen i mindre grupper, men detta kräver att förskolan ska ha tillräckligt med 
pedagoger och lokaler. Problemet kan åtgärdas med hjälp av olika material såsom 
ljudabsorberande väggar och tak. 

Undersökningen kring personalens upplevelser genomfördes via enkäter som handlade om 
arbetsmiljön. Resultatet visade att pedagogerna upplever stress och sämre kvalité på sitt 
arbete vid hög ljudnivå som kommer från barnens röster. Hög ljudnivå gör pedagoger inte 
bara stressade, det ökar också risken till den psykisk ohälsan (Landström et al, 2003, s.40-
41). 

5. Teoretiska perspektiv och begrepp 

Vi har valt att arbeta med centrala teoretiska modeller i vår studie för att kunna analysera 
resultatet. Vi har valt att utgå från krav-, kontroll- och stödmodellen samt KASAM teorin. 
Dessa teorier är snarlika och är utvecklade av samma forskargrupp. Vi avslutar kapitlet 
med att presentera det psykosociala perspektivet och hur bristande stöd i arbetsmiljön 
resulterar i ohälsa (Jeding m.fl.,1999).   

De teoretiska modellerna ” krav-, kontroll- och stöd” samt “KASAM” har vi valt specifikt 
för att de supplerar och avspeglar varandra. Dessa teorier har som utgångspunkt det 
individuella perspektivet. Det individuella perspektivet innebär att alla individer har olika 
förutsättningar att hantera stressade situationer på sin arbetsplats. Dessa teorier beskriver 
även vikten av tillhörighet och det sociala samspelet som underlättar stressrelaterade 
händelser och situationer i både arbetslivet och privatlivet. Teorierna ligger till grund för 
hur höga ställda krav, stress och press kan påverka individens arbetsförmåga. Därefter hur 
miljön och närhetens påverkan på individens psykiska välmående är. Dessa teorier tar även 
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upp individens perspektiv och uppmärksammar kännedom hos individen på stressrelaterat 
handlande. 

 

5.1 Kontroll, krav och stöd 
 
Krav och kontrollmodellen är tagen av Robert Karasek och utvecklades sedan tillsammans 
med Töres Thorell. Modellen utvecklades ytterligare med en dimension vid namn stöd 
(Karasek & Thorell, 1990). 
 
Enligt Antonovsky (2005) kontroll-, krav- och stödmodellen är den mest använda 
stressteorin där dimensionerna stöd, krav och kontroll används för förståelse som grund för 
flera olika fenomen t.ex. stressymptom samt stressreaktioner. Dessa dimensioner och 
teorin är baserade på individens stresstålighet, därför är teorin användbar att användas i 
samband med vår forskning angående stress i arbetsplatsen.  

Den första dimensionen är kontroll som innefattar pedagogens makt och inflyttande över 
sitt levnadssätt på fritiden och arbetslivet. Den andra dimensionen är krav som består av 
omgivningens krav på pedagogens arbetsinsats d.v.s. förskolechefens och verksamhetens 
förväntningar på pedagogerna. Den tredje och sista dimensionen är stöd, stödet mellan 
arbetslaget och från förskolechefen till sina anställda (Antonovsky, 2005). Begreppen 
kontroll, krav samt stöd är centrala begrepp i denna teori som förekommer även i vårt 
resultat och vår analys.  

 

5.2 KASAM  

KASAM är en teori som utvecklats av Aaron Antonovsky (2005) som kommit att 
användas i samband till arbetsrelaterad stress. Ordet KASAM innebär en känsla av 
sammanhang, där K betyder “känsla”, A betyder ”av” samt SAM står för ”sammanhang”. 
Teorin består av tre olika delar; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Hanterbarhet står för hur individen klarar av att hantera olika händelser och situationer när 
omgivningen ställer höga krav. Det är viktigt att människan har kännedom om vilka 
resurser som finns att använda för att kunna hantera olika situationer. Individens 
egenskaper är resurser och de övriga resurserna som man kan använda sig av i sin 
omgivning kan t.ex. vara förskolechefen. Vilket kan underlätta för individen att hantera 
stressrelaterade situationer. 

Begriplighet står för känsla att ha förståelse för det yttre och inre stimuli, det vill säga hur 
en människa kan sortera och ta emot information för att kunna göra den förståelig. Vissa 
människor har det lättare än andra att ta emot slumpmässiga och oväntade händelser. 
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Det sista är meningsfullt som står för hur individen upplever meningen med livet och på 
vilka sätt individen försöker bemöta situationer i förhållande till olyckliga händelser 
(Antonovsky, 2005). Alla tre dimensioner bildar tillsammans en helhet som ligger till 
grund för individens hälsa menar Antonovsky (2005). 

Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet från teorin utgör centrala och viktiga 
begrepp som vi kommer att ta hjälp av i vårt resultat och vår analys från våra intervjuer. 

5.3 Psykosociala perspektivet 

Ståhlberg (2007) hävdar att psykosocial ohälsa ökar i samhället, vilket leder till 
ansträngningar på arbetslivet samt samhällsekonomin. Teorierna angående psykosocial 
hälsa betonar att psykiska, sociala och samhälleliga faktorer har stor betydelse för 
individens hälsa. Vingård (2015,s.13) anser att miljön är väldigt viktig utgångspunkt för 
individens hälsa och utveckling, eftersom miljön påverkar och ger förutsättningar för 
individen. Den psykosociala miljön i verksamheten uppfyller ett brett område som består 
av krav, ledning, relationer etc.  
 
Vår studie inriktar sig på upplevelser av stressfaktorer samt arbetssätt. Samspel är ett 
viktigt begrepp som återkommer i psykosociala perspektivet. Samspel mellan människor 
uppstår vid olika värderingar, synsätt och normer. Den psykiska hälsan är beroende av 
sociala relationer samt familjeliv, som i sin tur påverkar förhållandet till arbetslivet. 
Problem som uppstår i arbetsmiljön kan påverka individen psykiskt, tillexempel när 
individen upplever en påfrestande situation på arbetsplatsen. Detta kan leda till störningar 
som skapar stress där individen kan visa psykisk påverka i sociala händelser (Egidius, 
2008). 

Författaren Jeding hävdar att människan reagerar på tre olika aspekter vid stressrelaterade 
händelser. Människan visar egentligen fysiologiska, beteendemässiga och psykologiska 
reaktionen. Den Fysiologiska aspekten kan ses som blodtrycksförhöjning, den 
beteendemässiga aspekten kan ge tecken på sämre arbete och den psykologiska aspekten 
kan ge tecken på minskad koncentrationsförmågan på arbetsplatsen (Jeding m.fl.1999). 

Vingård (2015, s.10) menar att psykiskt påfrestande arbete, obalans samt höga krav på 
arbetsplatsen ökar risken för sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Författaren beskriver 
flera olika friskfaktorer som kan främja hälsan hos personalen. Framför allt är det viktigt 
att ha balans och bra ledarskap i arbete och även i fritiden. Enligt Vingård (2015, s.8) 
innebär psykisk ohälsa alltifrån nedsatt depression till allvarliga sjukdomar som 
schizofreni. En bra hälsa kan förekomma vid goda relationer med arbetslaget och chefen. 
Olika förmåner kan påverka och bidra till att uppleva en positiv atmosfär, vilket minskar 
risken för sjukskrivningar och för att slita sig på arbetet. Stressrelaterat arbete, 
hälsoproblem och arbetsmiljö kan leda till psykiska hälsoproblem i dagens samhälle. 
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6. Syfte och forskningsfrågor 
 

6.1 Syftet  

Syftet med vår studie är att synliggöra orsakerna till stress enligt förskollärares och 
barnskötares uppfattningar.  

6.2 Frågeställningar 

- Vad anser förskollärare och barnskötare vara orsaken till stress i förskolans verksamhet? 

- Hur beskriver förskollärare och barnskötare att de gör för att förebygga/ minska stressen i 
sitt arbete? 

7. Metod 

I detta kapitel redogörs val av metod, urval d.v.s. hur processen av urvalet gått till, 
genomförande där beskrivs hur vi har genomfört vår datainsamling, och vi har även 
förklarat hur vi bearbetat och analyserat vårt material. Vi beskriver hur vi har tagit hänsyn 
till etiska överväganden i anknytning till vår studie och redovisar en egen reflektion över 
valet av metoden.  
 

7.1 Val av metod 
 
För att undersöka stress i förskolans verksamhet, har vi valt att använda semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och fyra barnskötare från olika förskolor i 
Stockholmsområde. Vi valde att utföra en semistrukturerad intervju på grund av 
flexibilitet. Genom intervju kan man få känsla av ett vanligt samtal, men fokus ligger på 
utvalda ämne som man vill fördjupa sig i. Fördelen med intervjun är att intervjuare kan 
komma med följdfrågor som hjälper till att utveckla svaren (Bell, 2007, s.158). Vi anser att 
semistrukturerade intervju kan ge respondenterna friheten att formulera sina svar, vilket  
kan ge oss en djupare förståelse om hur pedagogerna tänker kring stress (Bell, 2007, 
s.162). Vid insamling av data är kvalitativa metod lämplig för oss, eftersom den syftar på 
att förstå hur individen tänker och diskuterar. Kvalitativa forskningsmetoder lägger fokus 
vid datainsamling på ett induktivt synsätt, som lägger vikten på hur individen tolkar och 
uppfattar fenomenet, som är ”stress” i vårt fall (Bryman, 2011, s.415-416).  

 
7.2 Urval 

Syftet med vår studie är att synliggöra orsakerna till stress enligt förskollärares och 
barnskötares uppfattningar. Vi valde att intervjua både förskollärare (delstudie 1) och 
barnskötare (delstudie 2) för att få en bild av hur olika yrkesgrupper upplever stress i 
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förskolans verksamhet. Vi fick kontakt med respondenterna bland annat utifrån tidigare 
jobb och VFU-perioderna, för att kunna komma igång med arbetet. Vi mailade och ringde 
alla kontakter som jobbar inom de utvalda förskolorna, och frågade om de är intresserade 
av att ta del av vår undersökning. Intervjuerna genomfördes i olika förskolor inom 
Stockholmsområdet. Totalt 8 pedagoger av 12 som tillfrågade accepterade att delta i vår 
studie, bland pedagogerna var det 4 förskollärare och 4 barnskötare som intervjuades.  

7.4 Bortfall 

Vi hade kontakt med flera förskolor i olika områden, men på grund av praktiska skäl blev 
det inställd. Både förskollärare och barnskötare hade inte möjlighet att boka en ny tid, med 
anledning av tidsbristen som avgränsade oss att utföra intervjuer i Stockholms kommun.  

7. 5 Genomförande 

Under vår studie har vi valt att göra två delstudier där Mariams ansvar är att intervjua 
förskollärarna (delstudie 1) och Reams ansvar är att intervjua barnskötarna (delstudie 2). 
För att intervjuerna skulle bli givande och effektiva har vi valt att utföra en testsintervju, 
där fick vi chansen att prova vår intervjuguide. Därefter fick vi möjlighet att omformulera 
några frågor och vi ansåg hur viktiga följdfrågorna är. Bell medger även hur viktigt det är 
att förbereda sig inför den ”riktiga” intervjun, för att kunna inse hur frågorna fungerar 
(2007, s.159-160). 

Vår intervjuguide består av åtta frågor (se bilaga 1) som ligger till grund för vår studie. Vi 
har mailat intervjuguiden till pedagogerna som skall delta i vår studie. Respondenterna fick 
intervjufrågorna i god tid innan det var dags för intervju. Syftet med detta är att 
pedagogerna ska ta sin tid att läsa och tänka igenom frågorna. Intervjuarna genomfördes i 
enskilda rum för att inte bli avbrutna av andra.  

Stukat hävdar att miljöanpassning är en viktig grund för att genomföra en intervju. Miljön 
ska vara trygg och lugn för båda parter. Personen som ska intervjuas väljer själv platsen för 
att kunna koncentrera sig och slappna av samtidigt (2005, s.40-41). 

Vi spelade in varje intervju med hjälp av våra smarta mobiltelefoner, där vi fick 
godkännande av pedagoger innan vi spelade in. Syftet med att spela in är att avstå från att 
missa viktig information och lägga fokus på pedagogernas tidigare erfarenheter och 
uppfattningar kring stress. Intervjuerna utfördes mellan 15-20 minuter, som vi sedan 
transkriberade enskilt med hjälp av inspelningen. Därefter analyserade och skrev var och 
en av oss resultaten för respektive delstudie, utifrån våra gemensamma forskningsfrågor.  

7.6 Etiska övervägande 

Vi har varit tydliga med att illustrera de kraven som Vetenskapsrådet ställer på att 
forskarna informera de personer som ska delta i en intervju och vikten av att synliggöra 
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syftet med studien (2002, s.5). Vid en studie som handlar om människor, är det viktigt att 
utgår från etiska övervägande. De etiska övervägandena består av: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

7.6.1 Informationskravet 

Vi hade informerat respondenterna om studiens syfte och att inte känna sig tvungen för att 
delta i intervjun. Respondenterna fick båda muntligt och skriftlig information om de etiska 
principerna. Informationskravet innebär att personer som deltar i en studie ska informeras 
om vilken syfte studien har och vilka rättigheter de har. Man ska vara tydlig med att 
informerar deltagare om att det är frivilligt att delta, vilka material som ska används för att 
samla in data, också ska man informera deltagare att de har rätt till att avbryta när de 
känner för det. Man gör alla dessa steg för deltagarnas rättigheter och sekretess (Stukat, 
2005, s.130). 

7.6.2 Samtyckeskravet 

Stukat förklarar hur det är viktigt att respekterar deltagarnas villkor och att känna sig 
trygga och inte tvungna till att delta i intervjun (2005, s.131). Vi har muntligt informerat 
respondenterna och mottagit deras godkännande och medgivande. Respondenternas villkor 
var att skicka i förväg intervjufrågorna via mail.  

7.6.3 Konfidentialitetskravet 

Vi har informerat respondenterna om att ingen namn nämns och att de kommer ha 
påhittade namn i vår studie. Detta går i linje med Stukat att insamlade data kommer vara 
skyddat så att ingen obehörig kan ta en del av dessa material. Författaren har även förklarat 
tydligt att ta hänsyn till deltagarna och anonymisera dem med, där alla insamlade material 
ska vara konfidentiellt (2005, s.12-13, 131-132). 

7.6.4 Nyttjandekravet 

Vid slutet av vår studie kommer vi radera alla intervjuinspelningar och anteckningar. Det 
menas att insamlade materialet kommer vi inte utnyttja eller sprida ut på sociala medier. 
Vilket Stukat fastslår att forskaren ska radera all insamlade material/data vid slutet av sin 
studie, eftersom dessa material används endast i syftet av studien (2005, s.132). 

 
 

7.7 Bearbetning och Analysmetod  
 
Vid bearbetning av vår empiri valde vi att utgå från en tematisk analys. Braun och Clarke 
(2006) påstår att en tematisk analys är ett sätt för att kunna analysera, identifiera och känna 
igen mönster i form av kategorier i de data som erhållits. Metodens bearbetning består av 
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sex steg för att tydliggöra hur vi utgör analysen på ett rätt sätt, detta görs genom 
organisering och förklaring av data. Författarna poängterar att ett temas bildas då vi hittade 
relevant och viktig information utifrån våra intervjuers påstående som underlättade till att 
besvara våra forskningsfrågor.  
Vi började med att bekanta oss med empirin, där Braun och Clarke (2006) anser att det är 
första steget för forskare som leder till djupare förståelse. På det sättet lyckades vi att 
upptäcka likheter genom att skriva ner och läsa noggrant de insamlade data. Andra steget 
handlade om kodning som vi gjorde genom att nyckelorden samlas, där meningar och 
stycken kodats till texten genom att framhäva dessa med strykningspenna. Som 
underlättade för oss att hitta samband mellan påståendena på resultat delen. Det tredje 
steget består av att kategorisera och sortera koderna för att skapa ett tema och placera de i 
underrubriker. När vi insåg att vissa av påståendena inte var nödvändiga till att besvara och 
styrka våra forskningsfrågor, sorterades detta bort. Steg fyra handlar om granskning av 
tema, där vi hittade skillnader och likheter mellan respondenternas svar för att ange 
hållbara teman. Steg fem handlar om att namnge tema, vilket vi gjorde utifrån 
respondenternas innehåll. Det sista steget är steg sex som vi började med att sammanställa 
alla underteman och teman, som Braun och Clarke (2006) bekräftar att detta steg är det 
sista steget i denna process. Då vi började med att skriva studiens resultat. Citat som vi 
använde oss av kom till användning, då vi kunde styrka och förklara våra utvalda teorier. 
Sedan skulle vi även kunna resonera för hur citat och utvalda teman medverkade till att 
besvara våra forskningsfrågor. 
 

7.8 Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet menas det att mätningen är konsistent som går att repetera samma resultat 
oavsett plats, tid och antal personer som deltar. Vilket i sin tur motsvarar pålitlighet i 
studien fastän någon annan undersöker det samma. Validitet består av relevansen som 
handlar om frågan- har vi undersökt eller mätt det som är relevant att undersöka?  
I kvalitativa studie är dock reliabilitet och validitet svårt att bevisa. Den kvalitativa 
metoden innebär att en förklarning görs av materialet som samlats in. Detta betyder att 
resultatet varierar beroende på vem som gör granskningen och vilka ingångar samt 
utgångspunkter följande valt att utgå från i studien. Reliabiliteten eller pålitligheten styrs 
att metoden och datainsamlingen är noggrant beskrivna, där resultatet lyfts fram på ett 
tydligt sätt som hjälper läsaren att följa hela studien. Validiteten eller giltigheten kommer 
vara beroende av hur forskaren formerar sin studie och överför budskapet till läsaren 
(Alvehus, 2013). För att säkra studiens pålitlighet och trovärdighet har vi varit tydliga med 
våra beskrivningar av metod, genomförande och bearbetning. Genom att förhålla oss 
ständigt till studiens syfte och frågeställningar kommer vi fram till att resultat blir relevant, 
trovärdigt och tillgängligt för läsaren.  
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8. Resultat och analys 

I vår undersökning har de flesta av pedagogerna vi intervjuat upplevt någon sort av negativ 
stress i sin arbetsplats. En del upplever stressen sällan i specifika händelser medan andra 
upplever stressen oftare. Utgångspunkten med vårt resultat kommer vi att redogöra om 
vilka orsaker till att förskollärare och barnskötare upplever stress, samt hur detta kan 
påverka deras arbetssätt. Däremot kommer vi även att redogöra hur pedagoger bearbetar 
för att förebygga och hindra stress i arbetsplatsen. En av de största orsakerna är krav, 
personalbrist och stora barngrupper. 

	
8.1 Delstudie 1 Förskollärare  
 
8.1.1 Orsaker till stress  
 

Personalbrist 

En av förskollärarna, kallas ”förskollärare 1” i detta dokument, upplever inte alls stress i 
sin verksamhet, medan de övriga tre förskollärarna, kallas ”förskollärare 2, 3 och 4” i detta 
dokument, verkar ha gemensam uppfattning om att stress förekommer i förskolans 
verksamhet. Förskollärare 2, 3 och 4 nämner att de största faktorerna till stress är 
personalbrist och stora barngrupper. 

Förskollärarna upplever stress när pedagoger blir sjukskrivna när det redan är 
personalbrist. Att arbeta under förväntan om att få in någon vikarie som kan ersätta 
ordinarie personal leder till utökad stressupplevelse. 

 Förskollärare 2 upplever negativ stress när kollegor och andra avdelningar inte samarbetar 
när de ändå har tillräcklig med personal och kan samarbeta. Förskollärarna 2, 3 och 4 
menar att det är svårt att alltid få tag på en vikarie som täcker för ordinarie personal. 

I dessa situationer, utförs inte det pedagogiska arbetet på ett riktigt sätt, utan pedagogerna 
måste lägga mer fokus för att få ihop dagen och vara med barnen. Förskollärare 2, 3 och 4 
upplever utökade stressnivåer när de känner sig otillräckliga för att utföra det pedagogiska 
arbetet. Det är svårt att ha tid för att vara med alla barn och hjälpa dem. 

- Jag har sjukskrivit mig i mitt förra jobb när jag kände att min egen hälsa 
blir negativt påverkat p.g.a. stress. Vilket stöd man får av sina kollegor, 
känner man att man är den som gör sitt bästa för att det ska fungera och man 
jobbar underbemannad och allting. När kollegorna på andra avdelningar 
inte hjälper till när man vet att de kan göra det då leder det till att man blir 
väldigt upprörd och stressad (Förskollärare 2). 
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- Ibland hinner vi inte med alla barns behov på grund av personalbrist. Just 
nu är jag sjukskriven under min graviditet eftersom jag har fått 
sammandragningar p.g.a. stress, vilket är inte normalt att få under min 
period (Förskollärare 3). 

Ibland är det även brist på extra personal till barn som behöver extra stöd. Vilket kan vara 
pressande för personalen i och med att förskollärare bör lägga extra fokus på det 
behövande barnet. På det viset läggs det mer tid på det enskilda barnet som tar tid från de 
resterande barnen. En annan förskollärare beskrev att stress kan uppstå när vi delar upp 
olika uppdrag och en av pedagogerna inte uppfyller det som bör utföras. Det kan 
exempelvis vara att pedagogen inte utfört utvecklingssamtal hen bör hålla. På det sättet 
läggs det ytterligare ansträngning för övriga pedagoger som leder till ytterligare 
stressmoment. 

Stora barngrupper 

Förskollärarna verkar ha enad åsikt om att den största faktorn för stressmomentet är stora 
barngrupper. En förskollärare som har arbetat länge i förskoleverksamheten berättar att 
yrket har förändrats och barngrupper har blivit betydligt större. På småbarnsavdelning 
bestod barngrupperna omkring 10-12 barn förr i tiden, medan i dag består barngrupperna 
av cirka 15 barn. Hon berättar att barngrupperna har blivit större och personal antalet är det 
samma. Idag går de flesta barnen heltid på förskolan, medan förr gick barnen kortare och 
mindre dagar eftersom vårdnadshavaren arbetade mer deltid, vilket hon tror att det beror på 
att dagens samhälle ser annorlunda ut jämfört med förut. Förskolelärarna hade mer tid till 
sina kollegor när det gäller att arbeta och diskutera tillsammans. Detta har ändrats på grund 
av stora barngrupper och att barnen går i förskolan på heltid. Pedagogerna måste därför 
spridas ut, vilket kan även påverka personalens schema. 

- Jag hoppas att arbetsgivarna och politikerna tar tag i problemet eftersom 
det är dagens problem i samhället. Jag har hört från mina kollegor som 
jobbat länge att yrket har förändrats väldigt mycket då det har blivit betydligt 
fler barn i barngrupperna och stressen ökat. stora barngrupper i små 
miljöer, det är just det som är också viktigt, miljön som inte är anpassad att 
vara så många på samma ställe (Förskollärare 2). 

Tidspress 

Tidsbrist i förskolan har stor påverkan när det gäller stress. I förskolans verksamhet är det 
högt tempo där förskollärare har svårt att hinna med planeringen. På grund av 
personalfrånvaro på avdelningarna, förskollärare hinner inte avsätta tid till att planera. 
Enligt förskollärarna sätts barns behov i första hand medan planeringen får vänta. Dom 
tycker att de mest stressade situationerna är i hallen när barnen är på väg in och ut och 
matsituationerna. Även när pedagogerna måste ta hand om barns hygien (blöjbyte, barnen 
ska tvätta händerna). Enligt förskollärarna bör pedagogerna även ha koll på barns kläder 
om de är våta, hänga deras kläder på platsen samt att duka borden osv. Administrativa 
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arbetet är det oftast som skjuts upp eftersom tiden inte räcker till. Ett exempel är att sätta 
papper i barnens pärmar. Detta leder till att tiden prioriteras till att utföra barns behov 
medan den pedagogiska planeringen får vänta. 

Krav uppifrån 

Förskollärarna nämner även att stressmoment kan vara extra uppgifter från cheferna. Ett 
exempel kan vara att få en bok av förskolechefen som ska läsas in inför ett kvalitetsmöte. 
En förskollärare berättat om att deras förskola har för mycket möten om liknande ärenden. 
Vissa ärenden tar mycket tid som man istället kan utföra via mail. Förskolläraren anser att 
man kan ha ett möte när ett viktigt beslut ska tas och alla pedagoger behöver vara 
närvarande. 

En av förskollärare har nämnt att det kan vara skillnad när det gäller stressen. Att 
förskollärarna känner stressen beroende på deras arbetsuppgifter som oftast har större 
ansvar än barnskötare. Där förskollärare har ansvar för pedagogiska verksamheten, vilket 
ger mer krav och stress. 

- Det administrativa arbetet har blivit betydligt större (Förskollärare 2). 

Inre krav 

Två av förskollärarna påpekar att man sätter också krav på sig själv i sitt arbete. Att ha 
höga ambitioner på den pedagogiska verksamheten och försöka uppnå det man har tänkt 
på. Förskollärarna berättar även att man sätter höga krav på sig speciellt när man är ny 
examinerad. En ny examinerad förskollärare kan känna prestationsångest för att presentera 
sitt bästa på sin arbetsplats, vilket kan leda till att man känner sig stressad. 

En förskollärare berättar även att personlig livssituation kan påverka välmående och 
psykisk ohälsa. Stressnivån kan påverkas när pedagogen inte mår bra beroende på olika 
skäl t.ex. att pedagogen går genom sorg, att en närstående person har gått bort eller 
pedagogen är småbarnsföräldrar och inte har sovit tillräckligt bra under natten. 

 
 
8.1.2 Förebyggande arbetet mot stress 
 
Arbetslaget 

Alla fyra förskollärarna är överens om att det är viktigt att arbetslaget kommunicerar och 
samarbetar för att förebygga stress. Förskollärarna lägger stor vikt på arbetslagets 
betydelse, där menas det att samarbete är det största faktorn som hindrar stress och erhålla 
en lugn miljö i verksamheten. Förskollärare 4 berättar att arbetslaget bör vara som ett nät 
för att rädda och peppa varandra. 
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Det är även viktigt att det positiva lyfts upp mer än det negativa i arbetslaget för att skapa 
en bekväm arbetsmiljö. Hen förklarar att i arbetslaget behöver inte vi ett schema för att 
bestämma vem som bör göra vad utan vi förstår varandra utifrån ögonkontakt. 

- Jag tycker att en bra biträdande chef och ett bra arbetslag minskar stress 
(Förskollärare 1). 

- Det är stort skillnad när alla tre anställda pedagoger är på plats det då 
man känner sig trygg och hinner med det man ska och även barnen är trygga 
(Förskollärare 2). 

Strukturer och ramar 

Förskollärare 2 bekräftar att samarbete är viktigt för ett fungerade arbetslag, däremot 
tycker hon att ett schema med planering om vad varje pedagog ska göra minskar stressen. 
Med planeringen får varje pedagog kännedom om vad som bör göra och var pedagogen ska 
befinna sig. Förskollärare 3 påpekar även att genom att ha samma vikarie vid 
sjukskrivningar och personalbrist underlättar det för pedagoger att minska stressen i 
förskoleverksamheten. 

- Planeringen minskar stressen, eftersom det läggs tid på att samtala om vad 
och vem som bör göra si och så varje dag (förskollärare 3). 

Förskollärare 3 upplever trygghet på grund av tydliga strukturer och ramar. På det sättet 
slipper förskolläraren rädslan om stressmomenten. Där förskolläraren har kontrollen över 
situationen genom att hindra stress. Förskollärarna var överens om att det är arbetslagen 
som skapar meningsfullhet. 

-Om alla pedagoger jobbar lika hårt underlättar det mycket. Trots den 
jobbiga stämningen tänker man WOW vi har jobbat som ett team vi lyckas 
”samarbete” (Förskollärare 2). 

Med struktur och planering får pedagogerna trygghet genom att veta vad de ska göra och 
var de ska befinna sig. Detta påverkar även barnen genom att ha en trygg miljö samt 
rutiner som barnen är vana vid för att skapa en lugn miljö i verksamheten. 

Stöd från chefen 

Förskollärare 1 nämner att det är även viktigt att få stöd från förskolechefen. En bra 
förskolechef ger goda förutsättningar till sina anställda för att hindra stress i verksamheten. 
Att framkalla en god och bra psykosocial miljö i verksamheten krävs det att pedagogerna 
känner meningsfullhet och samhörighet i arbetet. Detta leder till att pedagogerna får större 
möjlighet från förskolechefen för att kunna hantera och presentera på ett bra och 
pedagogiskt sätt. 

Lugna stunder 
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Förskollärare 3 beskriver att lugna stunder i förskolan är både viktigt för oss pedagoger och 
barnen speciellt med stora barngrupper. Ett exempel är att läsa en bok under vilan för barn 
som inte sover 

- Jag brukar ha samling innan varje måltid, där barnen berättar om vad de 
gjort under helger, vad de har lekt eller liknade (Förskollärare 3). 

Detta underlättar för att få en lugnare stund och barnen får chansen att varva ner som får 
matsituationen trivsammare och trevligare. 

Flexibilitet 

Förskollärare 3 och 4 påstår att ordet flexibilitet genomgår i förskollärarens vardag, som är 
viktigt för att få en lyckad dag på förskolans verksamhet på ett praktiskt sätt. Att kunna 
ändra på planeringen och anpassa sig utifrån barnens behov under dagen. Där 
administrativa uppgifter, planeringen och den pedagogiska dokumentationen får vänta för 
att vistas mer i barngruppen och uppfylla barnens behov. Förskollärare 4 berättar att ibland 
får man vara bestämt med barnen om vad som ska göras. Detta handlar om att pedagogen 
ser till varje barn för stunden i vissa situationer. Tillexempel om ett barn har svårt att finna 
något att syssla med istället går barnen från en sak till den andra, där kan pedagogen kan 
komma in och hjälpa barnen med att bestämma. 

-Att inte alltid barnen får det friavalet som kanske inte är så roligt, framöver 
kan det bli roligare för barnen att få uppleva skillnaden” Med att bestämma 
själv och bli styrd (Förskollärare 4). 

 

8.2 Delstudie 2 Barnskötare 
 
8.2.1 Orsaker till stress ur barnskötares perspektiv 
 
Nedan presenterar jag antal olika tema från barnskötarnas citat om orsaker till stress.  
 
Personalbrist 

Stressen baseras också på personalbrist. De flesta pedagogerna känner av stress när en 
ordinarie personal är borta vid ett tillfälle eller sjukskriven i en period och pedagogerna får 
anpassa sig efter barngruppen.   

-Jag känner mig stressad när jag tappar kontroll över läget. Jag menar att 
när det blir personalbrist i avdelningen och det kommer in vikarier som inte 
vet hur våra rutiner ser ut. I sådana fall måste jag förklara varje situation till 
vikarierna om hur vi exakt gör på avdelningen för att inte förvirra barnen 
(Barnskötare 2).  
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Barnskötare 2 menar att det är svårt att få tag på vikarier och ibland får man inte tag på 
någon alls. Dessutom kan man inte begära eller förvänta sig av en vikarie som kan utföra 
den pedagogiska verksamheten eller veta hur de olika situationerna ska hanteras. Man 
märker här att barnskötare nöjer sig med att få en vikarie som vet vad som gäller i 
förskolans verksamhet, alltså barnens behov står centrum.  

Barnskötarna som deltog i undersökningen anser att stressande moment kan ske när de inte 
känner sig tillräckliga. Pedagogerna menar att det är svårt att ha tid för att vistas eller 
hjälpa alla barn på en och samma gång när det är få pedagoger. 

Barngruppens storlek 
 
Enligt barnskötarna barngruppens storlek är en medverkande orsak till att de känner sig 
stressade i sitt arbete.  
 

-När det är många antal barn i barngruppen, kan barnen inte ta det lugnt 
och jag får stopp i hjärnan vilket gör att jag inte hinner med mina 
arbetsuppgifter (barnskötare 3).  
 

Barnskötare 3 menar att man inte hinner med att se över barns behov när det är många 
barn. Barnskötaren förklarade vidare att på eftermiddagarna känner barnskötarna sig mest 
stressade för att det är många antal barn och färre pedagoger. Vanligtvis är 
eftermiddagarna mer krävande enligt barnskötarna, eftersom pedagogerna brukar gå på 
sina raster eller gå iväg från barngruppen för att planera eller hinna med att göra klart 
dokumentationen. På förmiddagarna försöker de ha kontroll över läget för att alla 
pedagoger är på platsen och det går att planera dagen på ett bättre sätt. 
Krav i det praktiska arbetet 

Barnskötarna talade om att de upplever stress minst två gånger i veckan i deras 
verksamhet. Barnskötarna mår dåligt och känner sig otillräckliga i sitt arbete, särskilt när 
en ordinarie personal är frånvarande vid ett tillfälle och barnskötarna måste ändra på 
planeringen.  

-När det är flera sjuka pedagoger samtidigt och det inte går att få tag på 
vikarier är man tvungen att ändra planerna och anpassa sig efter barns 
behov. Eftersom man inte hinner med att dokumentera och vara med i 
barngruppen samtidigt. Skolverket har ökat kraven ytterligare när det gäller 
dokumentation och att man ska använda sig av olika verktyg såsom lärplattor 
osv (barnskötare 1). 
 

Orsaker till stress som barnskötare 1 tar upp är höga krav på dokumentationen och 
personalbrist som påverkar både barns utveckling och lärande och verksamhetens kvalité. 
Stress kan uppstå när pedagogerna får olika uppdrag och vissa av de inte kan uppfylla det 
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som ska göras. Allt ansvar för pedagogisk verksamhet landar på pedagogerna som arbetar i 
verksamheten. 
 

-Stress är när man är högbelastad. Ibland hinner man inte ens att gå på 
toaletten för att man är tvungen att göra klart dokumentationen eller 
verksamhetens rutiner (Barnskötare 4). 
 

Barnskötare 4 känner krav av verksamheten och att man inte har tillräcklig med tid och 
personal för att utföra sina arbetsuppgifter. Barnskötarna berättar att verksamhetens rutiner 
är ett av de mest stressande momenten för dem. Städning, måltider och påklädning eller 
avklädning är de situationer som ska ske under en bestämd tid. Det är ett krav att 
barnskötare ska hinna med alla situationer under den bestämda tiden. 

 
8.2.2 Förebyggande arbete mot stress ur barnskötares perspektiv 
 
Kommunikation  
 
Barnskötaren tyckte att kommunikation är en av grunderna till att förebygga stress i 
förskolan. Genom kommunikation kan pedagoger förbättra förskolans kvalité och även 
kunna hjälpa varandra med planeringstider, arbetsuppgifter och barngrupper. 

 
-Viktigt att personalen reflekterar och diskuterar tillsammans och stöttar 
varandra (Barnskötare 3) 
 
- Att man kommunicerar med kollegorna och undviker konflikter mellan 
pedagogerna (Barnskötare 1). 

Barnskötare 3 och 1 ansåg att det är viktigt att man ska vara öppen för nya förslag från 
andra kollegor och att alla ska känna sig trygga när de befinner sig i förskolans 
verksamhet. Detta underlättar pedagogerna arbetet och minskar stressen. 

Mindre Barngrupper  
 
Barnskötarna påpekade att barngruppen behöver bli mindre. Detta görs genom att anställa 
fler personal om det finns möjlighet eller att arbetslaget samspelar med varandra och delar 
upp barngruppen. Detta är ett sätt för att förebygga eller minska stress hos pedagogerna i 
förskolan.  

-Vi hade delat in de stora barngrupperna i fyra små barngrupper 
(Barnskötare 2). 
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Barnskötare 2 förklarade vidare att indelning av barngruppen hjälper till att kunna notera 
varje barn och dess behov, samt minskas högljudnivå som leder till stress.  
 
 

8.3 Jämförande Analys 
 
Förskollärarna och barnskötarna upplever att kraven har blivit betydligt högre i dagsläge, 
och oftast hinner de inte med att utföra det pedagogiska arbetet på grund av olika orsaker 
såsom personalbrist, stora barngrupper mm. 
Barnskötarna känner sig otillräckliga i sitt arbete vilket är en konsekvens av de nutida höga 
kraven som Vingård (2015) bekräftar. Detta kopplar vi till psykosociala perspektivet som 
innebär att genom höga krav och obalans i arbetsmiljön och även i privata livet kan risken 
öka för psykisk ohälsa och sjukskrivningar. Miljön har stor betydelse för individens 
utveckling och hälsa. 
 
Förskollärarna och barnskötarna är överens om att arbetslaget har stor betydelse för att 
trivas i arbetsmiljö och få bättre kvalité i det pedagogiska arbetet. Pedagogerna anser att 
kommunikationen mellan arbetslaget underlättar stressande situationer. Vilket Vingård 
(2015) menar att arbetslivet är viktigt med bra interaktion i arbetslaget eftersom den 
psykiska hälsan är beroende av sociala relationer. 
Detta kopplas även till krav-, kontroll- och stödmodellen, som framställer att socialt stöd 
handlar om att pedagoger skapar goda relationen i arbetslaget (Antonovsky, 2005). 
Förskollärarna påpekade om att goda relationer med både arbetslaget och chefen är 
grundval för en bra hälsa och trivsel. Med goda förmåner som minskar stress och bidra till 
upplevande av en god arbetsmiljö minskar i sin tur risken för psykisk ohälsa och 
sjukskrivningar. 
 
Barnskötarna har angett barngruppens storlek som en av faktorerna som leder till stress, 
men samtidigt försökte de att koncentrerade sig på att hitta lösning till problemet med att 
dela barngruppen i små grupper. På det sättet organiserar och hjälper pedagoger varandra 
med arbetsuppgifter som i sin tur leder till att minska olika faktorer som medför till stress 
som är utgångspunkt i KASAM-modellen. Förskollärarna anser att strukturer och ramar är 
viktiga för att förebygga stressen. Förskollärarna menar att stressen förebyggas med hjälp 
av planeringen, där får varje pedagog kännedom om vad som bör göra och var pedagogen 
ska befinna sig. För att få en lyckad dag i förskolan anser förskollärarna att flexibilitet är 
viktigt i verksamheten, där planeringen ändras och anpassas efter barns behov.  
 

9. Diskussion  

Detta kapitel handlar om diskussion angående resultatet med hjälp av tidigare forskning 
och de valda teorier som är relevanta till vår studie. 
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9.1 Diskussion angående resultatet 

Ämnet vi valde att forska kring är stress som är störst relevant i förskoleverksamhet. Med 
den nya reviderade läroplanen för förskoleverksamheten (Lpfö98, rev 2016) har mål och 
krav för pedagogerna ökat kraftigt. Efter den nya revideringen har förändringarna vidare 
fortsatt ytterligare. Där sjukskrivningar har ökat betydligt de senaste åren bland 
förskolepedagoger (Försäkringskassa, 2015). 

Därför har vårt intresse varit stor och lägga fokus i att få en tydligare inblick kring 
orsakerna till stress. Därefter undersöka hur själva pedagogerna arbetar för att förebygga 
och förbättra kvalitén i förskolans verksamhet. Detta bygger på att undersöka de största 
faktorerna och hur detta åtgärdas i förskoleverksamheten. 

 
9.1.1 Ökande ansvar och krav 
 
Under vår systematiska undersökning har vi fått inblick på att arbetsfördelningen inom 
förskolans verksamhet har förtydligats via den nya reviderade läroplanen (Lpför98, rev 
2016). Förskollärare står inför den första ansvariga som bör uppnå strävansmål i förskolans 
läroplan (Lpfö98, rev 2016). Vilket flera av respondenter har påpekat att ambitionsnivån 
har ökat och att pedagogerna känner sig otillräckliga. Under våra intervjuer framkommer 
det även att en del av pedagogerna delar ansvaren lika emellan så väl barnskötare och 
förskollärare. Där både barnskötare och förskollärare bedriver det pedagogiska arbetet som 
avlastar förskollärarna. Detta kopplar vi tydligt till Karasek och Theorells (1990) teori som 
handlar om krav-, kontroll- och stöd när pedagoger i arbetslaget tar sig an och strävar efter 
att uppnå krav och mål som ställs. Möjligheterna blir stora när pedagoger känner att de kan 
styra kraven och har kontroll över situationen. När arbetslaget upplever kontroll över 
situationen som ställs och stödjer varandra då känner pedagogerna att deras uppdrag är 
meningsfull, vilket Antonovsky (2005) framhäver i KASAM-teorin. Den här arbetsformen 
ger möjlighet att minska belastning för varandra i arbetslaget vilket kan vara en 
förebyggande insats att minska stressen för både förskollärare och barnskötare. Fler av 
våra respondenter upplever sig otillräckliga med anledning till höga krav och många 
arbetsuppgifter. Vilket gör att pedagogerna inte hinner med att få direkt kontakt med alla 
barn i avdelningen.  
I överensstämmelse med Tsais, Fung och Chow (2006) studie om stressfaktorer hos 
pedagoger har vi fått inblick på dylika faktorer som påverkade både förskollärares och 
barnskötares uppdrag. Tidspress, ökat krav och många arbetsuppgifter är orsaker som 
Tsais, Fung och Chow (2006) talat om i sin studie. Detta går i linje med Arbetsmiljöverket 
(2012) som resonerar att förskollärarna upplever krav och för många arbetsuppgifter som 
bör utföras där inte tiden räcker till.   
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9.1.2 Stora barngrupper och personalbrist  
 
Utifrån respondenternas resultat och tidigare forskning kommer vi fram till att stora 
barngrupper och personalbrist är en av de största faktorerna som skapar stress hos 
förskolepedagoger. Med hänsyn till respondenternas resultat är problemet inte enbart stora 
barngrupperna utan det är oftast personalbrist på utbildade personal, samt är det svårt att få 
in vikarier i förhållande till gruppens storlek. Söderberg m.fl. anser att konsekvenserna 
med stora barngrupper och mindre personal kan öka den psykiska belastningen, vilket 
leder till att pedagogerna inte hinner utföra det pedagogiska arbetet (2001, s.1). 
Vi anser att stora barngrupper och personalbrist skapar både oro och stress, speciellt vid 
situationer där ordinarie personal är frånvarande på grund av t.ex. sjukskrivningar. Detta är 
en del som våra respondenter påpekat som påfrestande, dels för outbildade vikarier och 
oftast är vikarien inte bekant med barngruppen. Både förskollärare och barnskötare beskrev 
dessa orsaker som bidrar känslan av bristande kontroll och otillräcklighet. Vid upprepande 
situationer ökar risken för den negativa stressen som kan leda till psykosocial ohälsa. Detta 
stryks med statistiken och siffrorna av Skolverket (Skolverket, 2016). 
Orsakerna som skapar stress kan påverka varandra, där stora barngrupper medför hög 
ljudnivå. Detta påpekar även Landström m.fl. i sin studie att stora barngrupper påverkar 
både personalen och arbetsmiljön. Studiens resultat visar att ljuden blir ännu högre och 
speciellt i rum där aktiviteter genomförs vid stora barngrupper. Hög ljudnivå kan även öka 
risken för psykisk ohälsa (2003, s.41-43).  
 
9.1.3 Förebyggande stress  
 
Genom att öka personaltäthet i barngruppen med kompetenta pedagoger kan risken för 
stressfaktorn minska märkbart. Det pedagogiska arbetet underlättas med kompetenta 
pedagoger, eftersom detta ökar möjligheten att fördela arbetsuppgifterna och barngruppens 
storlek inom arbetslaget. Vilket Sheridan m.fl. menar att med mindre barngrupper får 
pedagogen större möjlighet att observera och följa upp barns intresse som leder till 
interaktion och samtal (2014, s.385-386). Genom att minska personalbrist och 
barngruppen, ökar förutsättningarna för lägre ljudnivå och lugnare miljö i förskolan.  
Sjödin m.fl. betonar även att små barngrupper är ett förebyggande faktorn till 
stressrelaterade orsaker, som eliminerar risken för utbrända personal (2012, s.49-50). 
 
Kommunikation och samtal är ett förebyggande faktorer enligt svaren som vi fick av våra 
respondenter. När pedagogerna erhåller en god kommunikation och samtal med varandra 
är ett sätt som främjar verksamhetens kvalité. Kommunikationen skapar bra stämning i 
arbetsmiljö, som både förskollärare och barnskötare förtydligade. Att dålig kommunikation 
mellan kollegor skapar konsekvenser för hälsan och förskolans kvalité. Vingård (2015, s.7) 
och Whitaker m.fl. (2014, 57-58) anser att välbefinnande är grunden för en god 
kommunikation mellan arbetskollegor. Dålig kommunikation försämrar individens hälsa 
och sociala relationer som är viktiga för individens välbefinnande.  
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Stress är mycket relevant ämne för vårt framtida yrke, då orsakerna leder oftast till 
psykosocial ohälsa som både är ett faktum samt ökande problem. Psykosocial ohälsa bör 
inte tystas ner eller återförs till det normala. Därför är det viktigt att lyfta fram och resonera 
om detta. Att pedagogerna mår dåligt på grund av stressrelaterade faktorn borde inte vara 
något man håller inom sig. Genom forskningen och respondenternas resultat har vi fått 
större förståelse om vilka orsaker som skapar stress och hur detta kan åtgärdas. De största 
orsakerna som skapar stress är stora barngrupper, personalbrist, krav och tidspress, vilket 
vi anser är ett faktum i dagsläge.  Pedagogerna hade dock olika strategier för att hantera 
stressen i förskolan. Arbetslaget har betydelse för hur stressen upplevs och hanteras vilket 
våra respondenter har nämnt. Resultatet som vi fick i vår studie har visat många likheter 
med tidigare forskning som vi har tagit upp i vårt arbete t.ex. administrativa arbetet och 
fysiska och psykiska belastning som stressfaktorer. Utifrån våra uppfattningar kom vi fram 
till att bästa sättet att hindra stressen är samarbete mellan kollegorna och personaltäthet 
med kompetenta pedagoger. 

9.3 Fortsatt forskning 
 
Under vår studies gång har vi kommit fram till intressanta tankar angående ämnet stress 
där flera frågor dykt upp som vi inte hade tid att disponera. Vilket kan vara intressant att 
forska vidare med att belysa förskolechefens betydelse och hur förskolechefen arbetar för 
att minska stress. I med att pedagogerna har nämnt hur viktigt det är att få hjälp och stöd av 
förskolechefen och att det ställs stora krav på dem vore det intressant att undersöka utifrån 
dessa frågor: 
 

- Vilka förväntningar och krav har förskolechefen på förskollärare och barnskötare?  
- Hur arbetar förskolechefen för att förebygga stress och minska sjukskrivningar? 
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11. Bilaga 1 
 
Informationsbrev för pedagoger 
 
Hej! 
 
Tack för att du valt att ställa upp i vår undersökning till vårt examensarbete i 
förskollärarprogrammet i Uppsala universitet. Syftet med intervjun är att undersöka dina 
tidigare erfarenheter om stress och gör du för att hantera och förebygga stressen i din 
verksamhet. Intervju kommer genomföras genom att spela in samtalet med hjälp av 
mobiltelefon. Som informator har du rätt att avbryta samtalet och du är frivilligt att delta i 
vår undersökning. Jag vill informera dig att du kommer vara anonym i vår undersökning 
och alla namn på pedagoger kommer bytas ut och alla insamlade material och data som vi 
samlade kommer endast jag och min vän som skriver tillsammans med mig ha tillgång till. 
När vår studie är slutförd kommer all data som vi samlade förstöras. Vår studie kommer 
vara i form av ett examensarbete vid förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. 
 
Tack på förhand! 
 
Ream Ward & Mariam Hermez  
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12. Bilaga 2  
 
Intervjufrågor 
  
  

• Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 
Följdfrågor tycker du att yrket har förändrats? 

 
• Vad gör du under fritiden? 

 
• Vad har du för arbetsuppgifter, har ni olika arbetsuppgifter beroende på 

yrkeskategori? 
 

• Vad är stress för dig?  
 

• Vilka orsaker leder till att du känner dig stressad? 
 

• Har du någon gång sjukskrivit dig pga. stress? Känner du någon som har gjort det?  
 

• Har ni tillräcklig med tid för att utföra arbetsuppgifterna? 
 

• Kan du förebygga stress? Hur förebygger du stressen? Vad gör du för att minska 
stressen i arbetsplatsen? 

 


