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Sammanfattning 

 

I dagens samhälle är stress allt mer vanligare och stress kan även påverka 

förskoleverksamheten. Det finns flera olika stressfaktorer som påverkar både förskollärare 

och barn i förskolan. Det kan exempelvis innebära stora barngrupper, hög ljudnivå, 

administrativt arbete, tidsbrist och personalomsättning.   

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur stress påverkar barn och förskollärare i 

förskolan.  

 

Vi har genomfört vår undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer. Vi har totalt 

intervjuat tio förskollärare på två olika förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från 

Erikssons psykosociala teori som bygger på omgivningens sociala påverkan på individens 

utveckling. Detta tyder på att trygghet, tillit samt lugna och närvarande förskollärare är 

centrala för barns välbefinnande.  

 

Studiens resultat tyder på att förskollärare ofta upplever stress i förskoleverksamheten. Ur 

respondenternas perspektiv framkommer det att förskollärares stress påverkar barngruppen. 

Samtliga respondenter är överens om att barngruppens storlek och brist på personal är de 

mest rådande stressfaktorer på förskolan.   

 

 

 

Nyckelord: Förskolan, stress, barn, förskollärare, miljö, psykosocial teori  
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1. Inledning  

Förskollärare är ansvarig för barnens utveckling och välmående. De behöver ha 

grundläggande förutsättningar för att kunna erbjuda barn möjligheter till att utforska sina 

potentialer. Det är även viktigt att skapa stressfria miljöer i förskolan. En stressfri förskola 

erbjuder bästa villkor för en god utveckling som ger betryggande, lugna och glada barn samt 

erbjuder en skicklig inlärning (Nyholm, 2016, s.9).    

 

Det som upplevs som stress i förskolans miljö kan bero på både sociala och fysiska orsaker. 

Det kan innebära bland annat för stora barngrupper, små lokaler, hög ljudnivå och dålig 

stämning i förskolan som sätter igång både förskollärares och barns stressreaktioner. Det 

finns även andra faktorer som har effekt på förskolemiljön såsom luftkvalitet, atmosfär, 

möblering och framförallt förskolepersonalens medvetenhet (Nyholm, 2016, s.7–8).    

 

Genom vår VFU och personliga erfarenheter upplever vi att barn och förskollärare utsätts 

för mycket stress. Stressfaktorer kan vara exempelvis hög ljudnivå, brist på tid och storlek 

på barngrupper osv. Dessutom utförs oftast inga planer på hur förskollärare kan förebygga 

stress hos barn i förskolan eller hur stress kan hanteras bland personalen. På grund av dessa 

faktorer valde vi att skriva om ämnet stress i förskolan.  

 

Vi anser att varje förskollärare ska vara medveten och ha kunskap om stress för att kunna 

förebygga det. Förskollärare behöver även vara medveten att stress i förskolan kan påverka 

barngruppen. Det som också lockar oss till att skriva om stress är att vi som blivande 

förskollärare kommer troligtvis att påträffa stress i vår framtida yrkesroll. Därför vill vi ta 

reda på vad som kan orsaka stress i förskolan samt hur det kan hanteras och förebyggas. 

1.1 Arbetsfördelning  

 

Vi träffades ständigt på universitet och hemma hos varandra. Vi har tillsammans läst olika 

kurslitteraturer och artiklar och har även reflekterat över dessa. Sedan har vi valt att använda 

oss av relevant kurslitteratur och artiklar samt sammanfattat dem. Vi har även diskuterat och 

kommit på intervjufrågorna tillsammans. Vi har intervjuat totalt tio förskollärare. Ashwaq 

har intervjuat fem förskollärare och Hanan har intervjuat fem förskollärare. I resultat delen 

har vi tagit ansvar för var sin delstudie. Hanan skrev om barn och stress (7.1) och Ashwaq 

skrev om förskollärare och stress (7.2).  
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2. Bakgrund 

I dagens samhälle arbetar många vuxna i stressande miljöer och utsätts därför för mycket 

stress. Vuxnas stress kan påverka barnen negativt och kan även framkalla stress hos dem. 

Barn är i behov av trygghet, samspel och anknytning för att få möjlighet till ett sunt själsliv 

och en bra inlärningsförmåga (Nyholm, 2016, s.9).  

 

På grund av höga krav och måsten blir människan oftast lätt stressad. Humöret kan svänga 

vid ansträngda situationer och stressen kan därmed drabba närstående. Lite stress är ofarlig 

men en långvarig och pågående stress utan återhämtning är farligt för både vuxna och barn. 

Barn är olika stresståliga och pågående stressituationer på verksamheten kan påverka barnet 

negativt. Småbarn är mer känsliga för stress än vuxna och har därmed svårt att skilja på sina 

egna och andras känslor. I början av fyra års åldern utvecklar barnet en förmåga till att lugna 

sig och hantera sina egna känslor när andra är stressade. Barnen är i behov av vuxnas närvaro 

för att kunna komma ner i varv och känna sig trygga. Hos barn kan stress uttrycka sig genom 

ökad oro, irritation, sömnsvårigheter, huvudvärk, mindre dialog, tappar aptit och ofta 

förekommande bråk. Vuxna behöver först hantera sin egen stress för att sedan kunna 

motverka stress hos barn (raddabarnen.se 2020-03-17).   

 

Enligt läroplanen ska förskolan ”ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand 

om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö18, 2018, s.13).  Utbildningen i förskolan ska vara 

trygg, lärorik och rolig för alla barn (Lpfö18, 2018, s.7).  

2.1 Vad är stress? 

 

Stress är en reaktion som resulteras av all stora fysiska, mentala eller emotionella krav och 

påfrestningar som individen utsätts för. Stress är en dynamisk process som gör att människor 

kan reagera olika på en påfrestning eftersom individens förmåga läggs mot omgivningens 

krav. Den intensiva, återkommande och långvariga stressen ger upphov till sjukdomar 

(Ellneby, 1999, s.31–32). De yrkesgrupper som pedagoger, lärare och vårdpersonal ställs 

mer för långvarig stress än andra. Risken för en långvarig stress är större hos kvinnor än 

män, eftersom kvinnor har större empatisk förmåga och kan därför inte avstå att engagera 

sig i andra som är i behov av deras hjälp. Människor som har lätt att sätta sig in i andras 

situationer har högre stressämnen i blodet och utsätts därigenom av så kallad relation stress. 

En långvarig stressnivå ökar risken för högt blodtryck, hjärnblödning och hjärtinfarkt. Höga 

stresshormoner i hjärnan under en lång tid tar död på hjärnceller och kan därmed leda till 

demenssjukdomar och minnessvårigheter (Ellneby, 1999, s.33).  
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Ett samhälle där individer kan ta hand om varandra och hantera stress som den utsätts för 

behövs för att minska stressnivån i omgivningen. Förändringsarbetet måste därför pågå 

redan i förskolan eftersom goda relationer redan under småbarnstiden gör det lättare att stå 

emot och hantera stress senare i livet (Ellneby, 1999, s.34). Enligt Ellneby (1999, s.34) är 

stress inte endast en reaktion på något otrevligt eller obehagligt. Stress kan upplevas som en 

positiv utmaning om det råder balans mellan förmåga att klara av saker och de krav som 

ställs.  

 

Det som framförallt skapar stress hos individer är brist på tid och möjlighet att påverka ens 

situation. Lång tid av kränkning, mobbning, hjälplöshet, ovisshet och maktlöshet höjer också 

nivån av stresshormoner i kroppen och som i sin tur orsakar stress (Ellneby, 1999, s.34). 

Som vuxen kan man välja i viss mån vad man kan och vill utsätta sig för. Barnen har dock 

inte denna möjlighet. Barn tvingas anpassa sig till livsvillkor som vuxna bestämmer, oavsett 

om barnen har den förmågan eller inte. För det mesta planerar vuxna som om samtliga barn 

hade samma kapacitet. Vuxna är ansvariga för hur barnen mår och ska därför försöka 

undanröja stressnivån och alla möjliga negativa stressfaktorer. Barnen ska ha stöttning i att 

avklara den stress som de ändå utsätts för och måste också lära sig att koppla av (Ellneby, 

1999, s.36).  

2.1.1 Stressfaktorer hos förskollärare 

 

Många vuxna känner sig stressade och uppvarvade på grund av höga krav i arbetssituationer, 

många aktiviteter och tidsbrist. Detta leder till att de kan lätt glömma bort att se till hur 

barnen mår. På grund av allt mer större barngrupper i förskolan riskerar förskolepersonalen 

att feltolka barns beteende och uppleva barnen som besvärliga och tidskrävande 

(Ellneby,1999, s.19–20). Vidare framkallas en stor del av stress på arbetsplatsen på grund 

av digitalstress: teknisk utveckling, högt krav på tillgänglighet, informationsöverflöd, viljan 

till att alltid vara online och lära sig nya digitala talanger. Det digitala livet har alltså påverkat 

och tagit över människors liv (Choi, 2018, s.88).  

 

Förskollärare kan uppleva stress vid känslan av att inte kunna påverka sin arbetssituation.  

Tankarna och värderingarna blir oftast negativa vid stress. Därför behöver 

förskolepersonalen vara medvetna om sina negativa tankar och hur det kan påverka dem för 

att sedan kunna hantera stress och ersätta dem istället med positiva tankar (Öhman, 2008, 

s.154–157). Dessutom kan en dålig kommunikation och samspel mellan kollegor på 

förskolan även leda till en lägre kvalitet i verksamheten. Spända relationer påverkar inte bara 

förskollärare eller personalen utan också barnen och hela verksamheten. Stress i förskolan 

orsakas oftast av brist på kommunikation och samarbete mellan kollegor (Nyholm, 2016, 

s.67).  
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2.1.2 Stressfaktorer hos barn 

 

Känslan av otillräcklighet, att inte duga och att inte räcka till är några av orsakerna till stress 

hos barn. Självkänslan påverkas också hos barn med en sen neurologisk mognad eftersom 

de kan känna på sig när de inte motsvarar samhällets krav (Ellneby, 1999, s.37–38).  

 

Många relationer i förskolan kan orsaka stress hos barn. Det är mycket som kan hända i ett 

förskolebarns liv som kan skapa konflikter och problem. Förskolepersonal i förskolan turas 

om med öppning och stängning. Det tillkommer många vikarier som inte känner till barnets 

enskilda rutiner och ovanor. Vid upprepade byten av personal kan barnet akta sig för att fästa 

sig vid någon och lär sig därmed att människor är utbytbara. Vid många tillfällen råder även 

många mottsägningar mellan förskolepersonals och barns intressen. Förskolepersonalen vill 

ha semester, byta arbete, vara föräldralediga eller ta tjänstledigt. Däremot vill barnen behålla 

sina rutiner och vill att det ska vara som vanligt. Lösningen i dessa fall sker oftast till 

förskolepersonals fördel. Att dela utrymme med andra och att sällan få en personal för sig 

själv är också påfrestande för barn (Ellneby, 1999, s.42–43).  

 

Ellneby menar att understimulering hos barn kan ge upphov till olust och oro som i sin tur 

kan resultera i passivitet. Att under en lång tid inte ha något meningsfullt att syssla med kan 

leda till att barnet slutar att ta initiativ (1999, s.43). Barn med överfull almanacka löper en 

stor risk till att utveckla stress. Många föräldrar vill att deras barn ska ha utvecklande och 

meningsfulla aktiviteter och anmäler därför barnet till dans, ridning, fotboll osv. Det gör att 

barnet inte får någon tid för att ”bara vara”. Barnen kan oftast inte klara av vuxnas ambitioner 

eftersom barnens kapacitet till anpassning är begränsad och utstår inte med att forslas mellan 

olika aktiviteter. Barn är i behov av att leka, att bara vara och egna tid tillsammans med sina 

föräldrar efter förskolan (Ellneby, 1999, s.44). 

 

Många barn drabbas av skilsmässor och stress av möjligheten att föräldrarna ska skilja sig 

utan att kunna påverka situationen. Barn tar ofta på sig skuld och skyldighet för föräldrarnas 

separation. Barnet kan uppleva tomhet, sörja och även längta till att familjen ska återförenas. 

Det som påverkar barnets mående är inte skilsmässan i sig, utan konflikter som är 

förknippade med skilsmässan. I sådana situationer kan förskolebarnets utveckling 

regredieras genom att kissa på sig, inte klara av saker som det brukar göra eller att bli gnällig 

och kinkig. Vid föräldrarnas avlämning av barnet till förskolan kan barnet reagera med 

rädsla, oro och ledsenhet. När situationen har lugnat ner sig brukar dessa reaktioner avta och 

försvinna (Ellneby, 1999, s.45). Att hamna mitt i vuxnas konflikter, behandlas som en 

partner och utsättas för svåra beslut är en annan orsak till stress hos barn. Det är väldigt svårt 

för ett litet barn att ha ansvar och få själv bestämma hos vilken av föräldrarna det ska bo, 

fira jul eller ha semester. Detta orsakar stora påfrestningar hos barn (Ellneby, 1999, s.46).  

 

Arbetslösa föräldrar kan påverka barnet negativt. Föräldrarna får kraftiga 

humörsvängningar, stressreaktioner, brist på tålamod, har ingen ork att stötta barnet och att 

uppfylla barnets behov. Psykisk press och stress hos föräldrar skapar osäkerhet hos barnet 

(Ellneby, 1999, s.47). Hög ljudnivå framkallar stress hos förskolebarn. Förutom att bullret 
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och högljudnivå upplevs som otrivsam i förskolan, är det också ohälsosamt. Bullret ger högt 

upphov till nedsatt hörsel och psykiska problem som stress, okoncentration, irritation och 

kommunikationssvårigheter. Hög ljudnivå stressar både barn och vuxna samt hindrar dem 

till att reflektera, tänka och lära sig saker. Hög ljudnivå hindrar barns språkliga och 

intellektuella utveckling samt minskar inlärning av de grundläggande språkfärdigheterna 

(Ellneby, 1999, s.49–51). En annan aspekt för stress hos barn är enligt Ellneby (1999, s.52) 

att vissa barn inte kan lita på sina sinnen och väljer bort aktiviteter där exempelvis synen 

spelar en stor roll såsom ritning, skrivning, lägga pussel, sy osv. Orsaker till att barnet väljer 

bort sådana aktiviteter kan bero på, svårigheter att ackommodera, dålig ögonmotorik, mindre 

skelning osv. Ellneby menar att somliga barn hör annorlunda eller hör för bra och att det kan 

leda till stresskänslighet, störd talutveckling, koncentrationssvårigheter och lässvårigheter 

(1999, s.53). 

 

Att inte förstå eller bli förstådd är en situation som många barn befinner sig i och är därmed 

en stark stressfaktor. Barnet som saknar förmågan till att uttrycka sig med ord, väljer att göra 

sig hörd genom skrik, slag, sparka, knuffar eller klängighet. Däremot väljer somliga barn 

tystnad (Ellneby, 1999, s.54). Barn som mognar sent och som inte får uppmärksamhet får 

ofta krav på sig gentemot sin kronologiska ålder och som i sin tur skapar stress eftersom 

barnet inte kan motsvara omgivningens förväntningar. Sen mognad handlar inte om 

intelligens, utan om barnet får rätt utmaning och bemötts med rätt ställda krav kommer 

barnet för det mesta ifatt sina jämnåriga kamrater. Barn som ställs för större krav än vad de 

klarar av, upplever en känsla av misslyckande som påverkar självkänslan och tron på sin 

egen förmåga. Det leder till att barnet inte vågar försöka utan hittar istället på ursäkt för att 

slippa (Ellneby, 1999, s.57).       

2.1.3 Stressymptom och stressbeteende hos barn 

 

Ellneby hävdar att första åtgärden för att minska stress hos barn är att försöka veta vad som 

stressar barnet och vilka stressfaktorer som barnet drabbas av. Barnets stress kan lindras först 

när orsakerna till stress identifieras och då kan en förändring ske (1999, s.78–80). Ett tecken 

på stressbeteende hos barn är att fly undan situationen. Det kan vara genom att blunda eller 

hålla öronen för att slippa se och höra det som pågår. Ett annat sätt att fly situationen är 

förnekelse, att förneka det som har skett. Vissa barn brukar även fly in i sömnen (Ellneby, 

1999, s.68). En del barn flyr genom att glömma saker som känns obehagligt eller skjuta upp 

saker. Stress kan också omvandlas till fobier eller rädsla som blockerar barnets 

inlärningsförmåga och känsloutveckling och som avhåller barnet från att utforska sin 

omgivning (Ellneby, 1999, s.69). Vanliga kroppsliga och psykosomatiska symptom på stress 

hos barn är kräkningar, förstoppning, magsmärtor, diarré, astma, eksem, tandgnissling, 

huvudvärk, allergier, bitskador på läpparna, bitskador i kinderna, låsning av käkarna samt 

sår och sprickor i tandköttet (Ellneby, 1999, s.70) 
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2.2 Hantera och förebygga stress 

 

En plan mot stress behöver utföras för att minska stressnivån i förskolan. Förskolepersonalen 

måste ifrågasätta sig varför och hur barnen reagerar på stress. Därefter ska 

förskolepersonalen även fundera och reflektera över sin egen stressupplevelse och hur det 

kan påverka arbetet (Nyholm, 2016, s.89). Enligt läroplanen ska förskollärare ” ansvara för 

att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga 

i gruppen” (Lpfö18, 2018, s.15).  

 

Medvetna vuxna som kan inse vilka situationer som orsakar stress hos barn samt vilka 

aktiviteter som åtgärdar stress kan lätt hjälpa barn till att erhålla balans mellan behaglig vila 

och oundviklig stress (Ellneby,1999, s.197). Förskolebarnen ska må bra för att kunna möta 

läroplanensmål för lärande och utveckling. Barnens kropp måste också må bra för att de ska 

kunna utvecklas och lära sig. Detta kan åstadkommas genom en nedstressad förskola 

(Nyholm, 2016, s.13). 

 

Det finns olika faktorer som kan minska stress i verksamheten. Detta kan ske genom 

exempelvis att ha mindre barngrupper och fler vuxna, besöka naturmiljön, sänka ljudnivån, 

lugn musik och massage. Dessa olika metoder kan även minska barnens aggressiva impulser 

(Ellneby,1999, s.24–26). Ett sätt att förbygga och motverka stress hos barn är att öva på sin 

koncentrationsförmåga. Detta genom att få möjlighet att utveckla sin lek i ett lugnt tempo. 

Att ha gott om tid och inte bli avbruten. Att få möjlighet till att dra sig undan och vara för 

sig själv eller tillsammans med en kompis. Barn behöver även platser som inspirerar både 

till lek och vila (Ellneby,1999, s.181). Enligt Nyholm behöver barn nedstressande övningar 

och lekar för att kunna komma ner i varv. Genom olika nedstressande övningar såsom yoga 

lek, mindfulness övningar, andningsövningar och massage kan barn erfara och lära sig att 

lugna sin kropp (2016, s.43–51).  

 

Andningsövningar minskar stressnivån i kroppen. Behaglig massage och taktila övningar 

bildar både lugn och ro hormoner (oxytocin) och lyckohormoner (serotonin) i kroppen. 

Värme, trygghet och beröring aktiverar stressreducerande funktion i nervsystemet som 

bidrar till individens välbefinnande och får den att må bra (Nyholm, 2016, s.48 & 51–52). 

Enligt Ellneby är massage i förskolan ett sätt att bekräfta och se varje enskilt barn (1999, 

s.138). Massage har en positiv inverkan på förskolebarnens stressnivå. En kärleksfull 

beröring dämpar stressreaktioner och sätter igång lugn och ro hormonet (oxytocin) som får 

barnen att må bra. Beröring hjälper kroppen att slappna av, ökar välbefinnande och 

koncentrationsförmåga, minskar smärtupplevelse och ger känsla av anknytning (Nyholm, 

2016, s.98–100). Genom mindfulness övningar kan barn träna sin koncentrationsförmåga 

samt lära sig att kontrollera sin uppmärksamhet. Att ha en stark koncentrationsförmåga 

hjälper barnen till att bättre stå ut mot stress (Ellneby, 2011, s.66). Yoga hjälper barnen att 

hitta balans med avkoppling och aktivitet. Barn behöver lära sig samt tycka om 

yogaövningar för att kunna åstadkomma grunden för ett bra balanserat liv i ett allt mer 

stressat samhälle (Ellneby, 2011, s.10).  
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Nyholm menar att stress är en orsak till en mängd ohälsa hos förskollärare inom förskolan 

men även i andra yrkesgrupper. För den skull söks det många vägar för att hantera både 

fysiska och psykiska stressreaktioner som uppkommer (2016, s.61). Förskolepersonalen 

ställs inför höga krav genom exempelvis att dokumentera och synliggöra verksamheten. Med 

syftet till att öka verksamhetens kvalitet ska förskolepersonalen kontinuerligt dokumentera 

varje barns lärande och utveckling. Detta kan leda till en känsla av en hög påfrestning och 

press hos förskolepersonalen (Åsén, 2015, s.38).  

 

Stress är allt mer vanligare i dagens samhälle. Nyholm menar att det inte är lätt att vara 

förskollärare och det kan därför ibland tyckas vara så påfrestande (2016, s.59). Första steget 

för att minska och bekämpa stress är att acceptera att stress finns, förstå hur den kan påverka 

en och lära sig att hantera det. Stressnivån kan minskas med hjälp av nio attityder som 

acceptans, inte döma, tillit, tålamod, nyfikenhet, att inte sträva, släppa taget, generositet och 

tacksamhet. Det innebär att förskollärare behöver förstå och utgå från dessa nio attityder för 

sitt eget välbefinnande. Förskollärare ska vara medveten om betydelsen av att acceptera sig 

själv och verkligheten hur den är. Sluta värdera sig själv och andra samt vara medveten att 

tankar behöver nödvändigtvis inte stå för sanningen. Vikten av att vara här och nu samt vara 

övertygad att allt har sin tid. Lyssna på sig själv, på sin inre röst för att hitta sin väg. Vara 

öppen och nyfiken som ett barn och se allt med nya ögon osv (Nyholm, 2016, s.58–59).  

 

Förskollärare behöver prata av sig för att bli medveten om sin stressnivå och må bra. Detta 

kan göras tillsammans med arbetskamrater i exempelvis personalmöte. Det innebär att sitta 

i par och komma överens om vem som ska prata först och sedan turas om. Den som pratar 

först ska sedan också lyssna på den andre. Lyssnaren ska inte avbryta med kommentarer 

eller frågor och ska endast lyssna och låta den som pratar tömma sig. Lyssnaren ska också 

med hjälp av sitt kroppsspråk visa att den hör och förstår den som pratar (Nyholm, 2016, 

s.59–60).  

 

Nyholm menar att stress i förskolan framkallas oftast på grund av brist på samarbete och 

kommunikation mellan förskolepersonal (2016, s.67). Lösning till detta är att följa 

”Nonviolent Communication” metoden som består av fyra steg. Metoden handlar om att lära 

sig att lyssna och prata för att bli hörd och höra vad som blir sagt. Steg 1 innebär att berätta 

om situationen som känns påfrestande utan att bedöma eller jämföra. Steg 2 och 3 handlar 

om att uttrycka sina känslor gällande detta och identifiera sina behov. Steg 4 handlar om att 

tydligt uttrycka sin önskan om det som behövs för att må bra. Denna metod är uppdelad i två 

delar och ska därför genomföras i par. Den ena ska lyssna empatiskt och den andra ska 

uttrycka sig i dessa fyra steg (Nyholm, 2016, s.68). Genom att skapa nära band mellan 

kollegor i förskolan kan samarbetet och relationen mellan varandra bli stressfritt och 

meningsfullt. Med hjälp av olika aktiviteter kan arbetskamrater lära känna varandra på ett 

bättre sätt och relationen blir allt mer starkare (Nyholm, 2016, s.70). 
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2.3 Miljön 

 

Enligt Skolverket är hög personaltäthet och mindre barngrupper viktiga för att uppnå en god 

kvalitet i interaktion och kommunikationen mellan barn och personal. Personaltätheten 

påverkar även barngruppens storlek och sammansättning. Miljöutformningen är av betydelse 

för kunskapsutveckling hos barnen i förskolan (2016, s.15–17).  

 

Inomhusmiljön kan antigen upplevas som välkommande och varm eller obehaglig och 

försummad. Det behövs en genomtänkt pedagogisk miljö för att få lugna och glada barn 

(Nyholm, 2016, s.73). Hög ljudnivå är ett förekommande problem i förskolan som kan leda 

till stressreaktioner. Förskolepersonalens närvaro är därför viktig för att bryta ökad ljudnivå 

som uppstår i barngrupper. Mycket förskolepersonal upplever att de är ljudtrötta efter 

arbetsdagens slut och att de har dålig sömnkvalitet och känner sig trötta vid uppvakningen.  

För att skapa ett nedstressade förskolan ska ljuddämpande åtgärder prioriteras (Nyholm, 

2016, s.75–76). Nyholm (2016, s.77) menar vidare att förskolebarn och barn behöver ett 

vilorum för att kunna dra sig undan och ha en lugn vilostund. Vilorummet bör stänga ut allt 

buller både inifrån eller utifrån verksamheten och ge kroppen chans till att koppla av.  

 

Förskolan kan även skapa ett sinnesrum för att hjälpa förskolebarnen att stressa ner. Miljön 

ska hjälpa barnen att fokusera på en sak i taget och vila sina tankar. Förskollärares 

fullnärvaro är därmed viktig för att vänja in barnen vid sinnesrummet. Syftet med 

sinnesrummet är att skapa en stimulerande miljö som ger barnen sinnesförnimmelse som har 

en lugnande effekt på hjärnan (Nyholm, 2016, s.82–83).  Belysningen i sinnesrummet ska 

vara låg och rummet bör vara utrustat i vitt. Rummet ska även ha en bra ljudisolering för att 

undvika stressande och störande ljud utifrån. Miljön i sinnesrummet ska vara trygg för att 

barnen ska få olika sensoriska upplevelser (Nyholm, s.2016, s.84).  

 

Att vistas utomhus kan minska stress hos barnen och ljudstressen kan därmed undvikas 

(Nyholm, 2016, s.78 & 80). Nyholm menar att barn behöver tillräckligt utrymme för att röra 

sig fritt i olika riktningar. Barn som går på naturrika förskolor har visat sig att vara friskare 

samt har en bättre koncentrationsförmåga och motorik än barn som tillhör natur fattiga 

förskolor. Naturen anses som en god miljö till att nedstressa i och anses även som en grund 

till harmoni och hälsa (2016, s.80–81). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur stress påverkar förskolebarn och förskollärare. 

Vi vill med våra frågeställningar ta reda på vad som orsakar stress hos barn och förskollärare 

i förskolan samt hur man kan hantera och förebygga det.  

 

Frågeställningar:  

- Vad orsakar stress hos barn och förskollärare i förskolan? 

- Hur kan stress hos barn i förskolan uttrycka sig? 

- Hur kan stress hos förskollärare uttrycka sig?  

- Vilka metoder använder förskollärare för att förebygga stress i förskolan? 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Vi utgick från Erik H Eriksons psykosociala teori som omfattar åtta olika utvecklingsfaser 

och vi valde därmed att lägga fokus på de tre första faserna eftersom de berör barn i 

förskoleåldern.  

 

Erik H Eriksons teori är en vidareutveckling av Freuds teori. Eriksons teori är dock mer 

inriktad på social psykologi eftersom han är intresserad av hur den sociala miljön påverkar 

individen. Freud såg barns utveckling avslutad efter puberteten men Erikson utbredd 

utvecklingen till att inkludera hela livet. Erikson ansåg att det finns åtta olika psykosociala 

utvecklingsfaser och att människan kan åstadkomma en bra eller dålig utveckling i varenda 

fas. Varje utvecklingsfas definieras av en särskild kris eller konflikt som måste åtgärdas, 

vilket gör att individers personlighet formas på olika sätt. Varenda utvecklingsfas innehåller 

därmed personliga, kroppsliga och sociala aspekter (Hwang & Nilsson, 2011, s.53).  

 

Hwang och Nilsson hävdar att den första fasen sker under de första arton månaderna och 

handlar om misstro och tillit. Vid första fasen lär sig barn antigen att tilltro eller misstro 

andras vilja och kapacitet till att ta hänsyn till deras grundläggande behov av närhet, föda, 

trygghet, skydd och kontakt. Genom en positiv lösning av de problem som uppkommer vid 

denna fas skapas tillit hos barnen både till omgivningen och till sig själva. Däremot en 

negativ lösning orsakar misstänksamhet, resignation och avvisande (2011, s.54).  

 

Andra fasen sker mellan arton månader och tre års åldern och handlar om tvivel respektive 

självständighet. Barnen lär sig att vara självständiga i sina vardagliga aktiviteter. Genom en 

positiv lösning får barnen ett bra självförtroende och känner därmed att de kan tro på sin 

egen förmåga. En negativ lösning av de problem som uppstår i denna fas kan leda till 

överdrivet beroende, tvångsmässiga upprepningar och ambivalens. Detta kan i sin tur 

resultera till svårighet att skilja på sina egna eller andras behov och kan även leda till en svag 

vilja. Höga krav och förväntningar i omgivningen skapar tvivel hos barnen (Hwang & 

Nilsson, 2011, s.54).  

 

Tredje fasen tar slut vid sex års åldern och handlar om skuld respektive initiativ. Vid denna 

fas går barnen över gränsen för vad de behärskar eller tillåtas göra eftersom de vill kunna 

göra som de vuxna. Ett gott samspel mellan barn och vuxna ökar initiativtagandet och ger 

lust och nyfikenhet på livet. Om barnen träffar på olika svårigheter och hinder kan de uppleva 

att något är fel, att de inte duger och ha skuldkänslor. Barnen kan även uppleva att de känner, 

tänker och handlar fel, vilket kan leda till dålig initiativförmåga och passivitet (Hwang & 

Nilsson, 2011, s.54).    

 

Psykosocial innebär samspelet mellan sociala och psykiska faktor och vice versa. Det 

innebär interaktion i båda sidorna, det betyder interaktion från de psykosociala faktorerna 

till de sociala och från de sociala faktorerna till de psykosociala. Interaktionen kan beskrivas 
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genom tre nivåer: omgivningsnivå, individnivå och reaktionerna. Individens reaktioner 

påverkas av omgivningen och reaktionerna påverkas även av individens genetiska faktorer 

och tidigare erfarenheter. Reaktionerna lagras som erfarenheter och varje gång individen går 

igenom psykosociala påfrestningar förändras individens erfarenheter (Theorell, 2003, s.14–

15).  

 

Vi väljer att utgå från Erik H Eriksons teori eftersom den omfattar omgivningens sociala 

påverkan på individens utveckling. Vi menar för att kunna hantera stress behöver 

förskolebarn en stadig bas genom att få möjlighet till att känna trygghet, säkerhet, tillit och 

framför allt kunna lita på sig själv och ta initiativ. Förskollärare ska medvetet bemöta 

förskolebarn utifrån den psykosociala teorin eftersom de har en central påverkning på 

barnets hälsa och utveckling. Förskollärares närvaro, lyhördhet, bekräftande, trygghet och 

tillit är centralt för barns välbefinnande och minskar därmed risken för stress.  

 

Vi utgår i vår studie från den psykosociala teorin och vi har kopplat tre centrala begrepp som 

framkommer i teorin, vilka är tillit, trygghet och psykosocial miljö. Detta för att teorin 

behandlar omgivningens påverkan på individens utveckling. Därför anser vi att barn i tidig 

ålder behöver en stabil bas och ska känna tillit och trygghet för att kunna motverka stress. 

Theorell menar att den psykosociala miljön är ett samband mellan de psykiska och de sociala 

faktorer som individer stötar på i det vardagliga livet (2003, s.15).  
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5. Forskningsöversikt 

I forskningsöversikt avsnittet presenterar vi olika studier för hur stress kan uttrycka sig och 

hur det kan påverka barn och förskollärare.  

5.1 Barn och stress  

 

Huppert och Johansons forskningsstudie fokuserar på subjektiva aspekter av barns 

välbefinnande i skolans sammanhang. Välbefinnande definieras i studien som en 

kombination av att må bra och fungera väl. Forskningsstudien undersöker vikten och 

effekten av mindfulness övningar på barns välbefinnande i skolan (2010, s.264). Metod för 

datainsamling har genomförts med hjälp av deltagare, intervjuer, enkätundersökningar och 

statistik analyser. Mindfulness övningar genomfördes i skolan med 173 elever/barn från 11 

klasser (Huppert & Johnson, 2010, s. 266–267). Mindfulness visade sig i studien ha en 

positiv påverkning på barnens psykiska hälsa. Vidare framkommer det att minfulness 

övningar minskar humörsvängning hos barn och bidrar därmed till känslomässig stabilitet. 

Efter undersökningen har barnen berättat om sina upplevelser av mindfulness övningar. Det 

framgår i studien att majoriteten av barnen upplevde mindfulness övningar som en positiv 

upplevelse och 74% av barnen förmedlade att de ska fortsätta med övningen framöver. 

Studien visar därmed att mindfulness övningar har en positiv effekt över barns hälsa och 

välmående. Förbättring på barns välbefinnande är dessutom relaterat till hur mycket de har 

övat (Huppert & Johanson, 2010, s.270–271).  

 

Von Knorring m.fl. utvärderar i sin forskningsstudie effekterna av massageövningar hos 

förskolebarn med aggression och avvikande beteende i förskolan. Vidare undersöker 

forskningsstudien de långsiktiga effekterna av massage och hypotesen var att massage skulle 

minska sociala problem, aggression och avvikande beteende hos förskolebarn. I studien 

deltog 110 förskolebarn i åldern 4 till 5 år från nio förskolor med massageutbildade 

personaler. Barnen fick dagligen samma massagebehandling i cirka 5 till 10 minuter (2008, 

s.1265). Efter 6 månader av massagebehandling minskade den aggressiva beteende, sociala 

problem, uppmärksamhetsproblem och somatiska problem hos barnen. Studien visar därmed 

att en daglig massagebehandling under en period på 6 månader, har gynnsamma och positiva 

effekter på beteendet hos de flesta förskolebarn. Massagebehandling minskar smärta, 

stresshormoner och stressymptom hos individer. Dessutom har stressminskning vid autism 

och olika somatiska sjukdomar visats. I studien har det även rapporterats en förbättrad 

tillväxt och mognad hos för tidigt födda barn som har fått massagebehandlingar (Von 

Knorring, Söderberg, Austin, & Uvnäs-Moberg, 2008, s.1266–1268). Vidare framhävs det i 

studien att massage framkallar oxytocin hormoner som har både lugnande och sociala 

effekter. Den underlättar sociala interaktioner och har gynnsamma samt lugnande effekter 

på människan. Studien understryker därför vikten av att genomföra massageövningar med 
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barn i förskolan. Eftersom dagens stress och minskat frisättning av oxytocin kan ha negativa 

effekter på barns beteende (Von Knorring, Söderberg, Austin, & Uvnäs-Moberg, 2008, 

s.1265 & 1268).  

5.2 Förskollärare och stress  

 

Clipa och Bogheans forskningsstudie syftar till att identifiera förskollärares uppfattning om 

stress på arbetsplatsen. Datainsamling sker med hjälp av enkätundersökningar som 

skickades till 150 förskollärare. Forskningsstudien visar att de medverkande förskollärarna 

upplever höga nivåer av stress och ungefär hälften av dem frestas att ge upp yrket (2014, 

s.907–909). Vidare visar studiens resultat att stress hos förskollärare orsakas av framförallt 

stora barngrupper, extra administrativa arbete och ekonomin som innefattar både lön och 

brist på undervisningsmaterial. Dessutom framkallas stress hos förskollärare mest i 

påföljande situationer: gråtande barn; på-och avklädning; lunchtider; övervakning av sömn; 

kontinuerlig exponering för bakterier och sjukdomar; brist på vilopauser under arbetet samt 

fysisk, mental, verbal och emotionell överbelastning (Clipa & Bogehan, 2014, s.912–913). 

I studien framkommer det även olika lösningar som kan ha en hög inverkan på 

stressminskning hos förskollärare i förskolan. Lönehöjning är en av de lösningar som kan 

vara den mest effektiva åtgärden att genomföra. Det existerar också andra åtgärder som beror 

mycket på undervisningsinstitutionernas budget; det vill säga att minska antal barn i en grupp 

och öka antal lärare samt öka läromedel (Clipa & Boghean, 2014, s.914). De framträdande 

stressfaktorer som identifierats av de intervjuade förskollärarna i Clipa och Bogehans studie 

är den låga lönen och den höga arbetsbelastningen. Löneförhöjningen ansågs vara den mest 

effektiva åtgärden som behövs för att minska förskollärarnas stress. Övriga strategier som 

ansågs vara positiva för att minska stress hos förskollärare är att exempelvis tillbringa tid i 

naturen och ha olika hobbyn (2014, s.914–915).    

 

Sjödin m.fl. analyserar i sin forskningsstudie förekomsten av stressrelaterade hälsoproblem 

bland förskollärare och hur dessa reaktioner är relaterade till buller. Sjutton förskolor deltog 

i studien och i varje förskola valdes det två avdelningar för att genomföra undersökningen. 

All datainsamling utfördes från måndag till fredag under en hel vecka på varje deltagande 

förskola. Metod som används i studien är bland annat observationer, ljudinspelningar av 

buller, enkätundersökningar, statistisk och insamling av salivkortisol (2012, s.166–169).  

 

Studiens resultat visar att stressrelaterade hälsoproblem bland förskollärare är kopplade till 

buller i förskolan. Vidare framträder det i studien att en stor del av förskollärare drabbas av 

stark utbrändhet. Psykisk återhämtning efter arbetet var låg vilket motiverar kvarvarande 

höga nivåer av stress efter arbetet. Utbränningssymtom hos förskollärare är därmed 

förknippade med minskad sömnkvalitet och sömnighet på morgonen (Sjödin, Kjellberg, 

Knutsson, Landström & Lindberg, 2012, s.166). Utbrändhet har även visat sig i studien vara 

ganska utbredd bland förskollärare och är relaterad till bland annat buller, hårt arbete och 

ansträngning. Hög utbrändhet kan också vara relaterad till låg arbetstillfredsställelse. En 
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kronisk utbrändhet är ofta en följd av en långvarig stress. Daglig ansträngning och trötthet 

ökar risken för hälsoeffekter på lång sikt. Förskollärare med höga stressnivåer under arbetet 

har visat sig i studien vara ganska höga. Vidare visar studien att trötthet är det vanliga 

symptomet på stress bland förskollärare och att höga arbetsbuller kan leda till trötthet. Stress 

är även vanligt känt att vara starkt förknippad med nedsatt sömn och sömnighet. Sömn är en 

viktig hälsofaktor i stress. Individer som lider av yrkesutbrändhet lider även av svår 

sömnighet och mental trötthet. Det framgår därmed att nedsatt sömn är en viktig faktor i 

utvecklingen av utbrändhet och trötthet. Trötthet och risk för hög stressnivåer kan vara en 

konsekvens av att arbeta i större barngrupper (Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström & 

Lindberg, 2012 s.167 & 176–177). Buller förknippas med irritation, utbrändhet och 

ansträngningar. Buller kan dessutom orsaka negativa effekter på lärande och minne. 

Ljudbuller är relaterade till avdelningens aktiviteter, vokal-och spelaktiviteter. Det 

genomsnittliga antalet hög ljudhändelser ökade i samband med sent på morgonen och på 

eftermiddagsmåltid. Lägre antal ljudhändelser observerades under barnens viloperioder. 

Hög bullerirritation är även förknippade med högre stressnivåer under arbete (Sjödin, 

Kjellberg, Knutsson, Landström & Lindberg, 2012, s.170 & 174–177). 

 

Sjödin och Neely undersöker i sin forskningsstudie individuella och arbetsrelaterade faktorer 

som orsakar stress hos förskollärare (2017, s.189). Denna studie är en fortsättning av Sjödins 

m.fl. (2012) tidigare forskningsstudie. Utifrån föregående studie valdes det fyra avdelningar 

som kännetecknas med låg stressnivå och fyra avdelningar som kännetecknas med hög 

stressnivå för att genomföra den nya undersökningen. Tillvägagångsättet till datainsamling 

är dock det samma som Sjödins m.fl. (2012) tidigare forskning (Sjödin & Neely, 2017, 

s.184). 

 

Studiens resultat visar att yngre och mindre erfarna förskollärare upplever sin arbetssituation 

som svårare jämfört med äldre förskollärare. Detta förklaras av bristen på erfarenheter 

medan man fortfarande står inför samma krav på arbetet (Sjödin & Neely, 2017, s.189–190). 

Vidare visar studien att storleken på barngruppen är en viktig faktor såväl för barnens 

utveckling som förskollärarnas möjligheter att utföra sitt dagliga arbete. Den upplevda 

stressen bland förskollärare med mindre barngrupper förväntas således bli lägre (Sjödin & 

Neely, 2017, s.190). Förskollärare med hög stress lägger mer tid på att planera det 

pedagogiska arbetet, vilket resulterar att de tillbringar mindre tid i barngruppen jämfört med 

låg stressade förskollärare. Det påvisar att lärarna med hög stress i högre grad upplever ett 

behov av att tillhandahålla välplanerade pedagogiska aktiviteter för barnen. Det kan också 

antyda på att lärarna med hög stress har ansvaret för planeringen av arbetet som utförs i 

verksamheten. Studien visar därmed att lärarna med hög stress har ofta kollegor som förlitar 

sig på dem i det dagliga arbetet. Detta kan i sin tur öka deras upplevda stress, men kan också 

ha en negativ effekt på deras energi och trötthet på arbetet (Sjödin & Neely, 2017, s.190). 

Sjödin och Neely hävdar att de flesta förskollärare är föräldrar. Det kan antyda på att 

kombinationen av arbete som förskollärare och att ha små barn hemma är besvärligt. Detta 

kan dessutom bidra till bristen på energi och sömnighet på grund av sämre återhämtning 

hemma (2017, s.190). Vidare tyder studien på att mycket stressade förskollärare 

kännetecknas av att ha ett större ansvar på arbetet. Detta visas genom att de tillbringar mer 
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tid på det pedagogiska planering och genom högt antal arbetskollegor som förlitar sig på 

dem. Förskollärarna med hög stress kombinerar också moderskap och familj med arbete som 

betonar behovet av stöd för att kombinera arbete med familjeliv (Sjödin & Neely, 2017, 

s.190).  
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6. Metod 

I vårt självständiga arbete valde vi att undersöka hur stress kan påverka barn och 

förskollärare i förskolan. Samt vilka åtgärder som måste genomföras för att hantera och 

förebygga stress i förskolan. Datainsamling för vår studie utgick från tio kvalitativa 

intervjuer med olika förskollärare. Respondenterna har besvarat intervjufrågor gällande vad 

som orsakar stress i förskolan, hur stress kan påverka barn och förskollärare i förskolan samt 

hur det kan hanteras och förebyggas. Intervjutillfällen har spelats in ljudmässigt för att sedan 

kunna sammanställa resultat och skriva vårt arbete.   

6.1 Urval 

 

Vi valde att begränsa vår studie till att intervjua förskollärare. Eftersom vi är blivande 

förskollärare anser vi att det var intressant att enbart intervjua förskollärare och få svar ur 

deras perspektiv. Vi har kontaktat olika förskolor i en stad i Mellansverige. Via mail och 

telefonsamtal fick vi godkänt att intervjua några förskollärare. Telefonsamtalen och mailen 

som genomfördes och skickades till förskollärarna innehöll information om vår studie samt 

att vi gärna spelade in intervjun för att sedan kunna sammanställa resultat och skriva vårt 

arbete. Esaiasson m.fl. hävdar att den intervjuade ska vara medveten att intervjun ingår i ett 

vetenskapligt studie och att det ska finnas ett informerat samtycke. Därmed kan intervjuaren 

även utlova anonymitet till respondenten (2012, s.257).  

 

6.2 Databearbetning och analysmetod  

 

Vi genomförde totalt tio intervjuer med fem förskollärare var. Hanan har intervjuat fem 

förskollärare och Ashwaq har intervjuat fem förskollärare. Vi har lyssnat och har tagit del 

på varandras intervjuinspelningar och har sedan transkriberat dem. Vi valde att transkribera 

intervjuerna för att underlätta skrivandet av vårt arbete. Med hjälp av den transkriberade 

texten kunde vi notera likheter och olikheter på respondenternas svar. Hanan hade ansvar 

om delstudie 1 (barn och stress) och har fokuserat på intervjusvaren som rör barnen. Medan 

Ashwaq hade ansvar om delstudie 2 (förskollärare och stress) och har fokuserat på 

intervjusvaren som rör förskollärare. Vi har använt oss av tematisk analysmetod, med hjälp 

av det har vi analyserat våra resultat för att komma fram till tema som präglar sig i 

respondenternas beskrivningar. Kvale och Brinkmann menar att genom en tematisk 

analysmetod kan man gå igenom sin empiri många gånger för att identifiera återkommande 

förklaringar som kan introduceras som teman (2014, s.247–248). Exempelvis är tidsbrist, 

stora barngrupper och ständigt personalombyte ett återkommande tema i våra respondenters 

svar och på så sätt blir det ett tema som introduceras fram i vårt resultatavsnitt. 
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6.3 Kvalitativ intervju  

 

Vi valde att utföra en kvalitativ intervju med tio förskollärare för att få närmare inblick på 

hur stress kan påverka barn och förskollärare i förskolan samt hur det kan hanteras och 

förebyggas. Esaiasson m.fl. menar att intervjuer ger tillfälle till att utgå från individers 

vardagserfarenheter. Intervjuer ger också möjligheter till att spela in och registrera oväntade 

svar och ger även möjligheten till uppföljningar (2012, s.251–253).  

 

Vid förberedning av våra intervjufrågor har vi främst lagt fokus på innehåll och form. Vi 

eftersträvade ett levande samtal i våra intervjuer och därför har vi inkluderat 

uppvärmningsfrågor, uppföljningsfrågor och tolkandefrågor i våra intervjufrågor.  

 

Vid planering av intervjufrågor ska den som intervjuar tänka på form och innehåll. Innehåll 

ska anknytas till undersökningens problematik. Form innebär att skapa en dynamisk 

situation och få ett levande samtal. Respondenten ska bli motiverad till att berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser. Att ha korta intervjufrågor och få långa intervjusvar är ett 

signum på en bra intervju (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.264).  

 

Esaiasson m.fl. menar att intervjun helst ska börjas med uppvärmningsfrågor som berör 

enkla personuppgifter för att skapa kontakt och etablera en god stämning med respondenten. 

Sedan ska det uppföljas med uppföljningsfrågor som handlar om konkreta situationer. 

Direkta intervjufrågor kan även tillägas om sådant som respondenten ska egentligen handla 

om men som ännu inte kommit upp. Vid slutet av intervjun kan tolkandefrågor användas för 

att stämma av om man har förstått det som respondenten själv menat (2012, s.265).  

6.4 Reflektion över metod  

 

Vi anser att metoden har varit relevant. De genomförda kvalitativa intervjuer har hjälpt oss 

att få svar på studiens syfte. Genom kvalitativa intervjuer har vi fått möjlighet till en öppen 

diskussion med respondenterna. Vi har även fått tillfälle att tillsätta följdfrågor eller 

tolkandefrågor för att stämma av respondenternas svar. Vi anser att kvalitativa intervjuer är 

ett bra verktyg för att upprätthålla tydliga och givande svar.     

6.5 Etiska förhållningssätt  

 

Vi har utgått från olika forskningsetiska principer i vår vetenskapliga studie. De 

forskningsetiska principer som vi har tagit hänsyn till är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innebär informationskravet att forskaren 

ska informera respondenten om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

undersökningsdeltagarna har rätt till att självständigt bestämma över sin egen deltagande. 

Konfidentialitetskravet handlar om att behålla undersökningsdeltagarnas uppgifter anonyma 

och otillgängliga från utomstående. Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär att 

insamlade uppgifter som forskaren får från respondenterna ska endast användas i studiens 

ram och får inte utlämnas till icke-vetenskapliga syften (2002, s.7, 9, 12 & 14). Vi har 

kontaktat tio förskollärare genom telefonsamtal och mail. I enlighet med informationskravet 

har vi presenterat oss och informerat de om vår studie och vilket syfte vi hade med vår studie. 

Enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har vi informerat förskollärarna att studien 

kommer att vara anonymt och att allt material kommer endast att användas i vår studie. Enligt 

samtyckeskravet hade förskollärarna valfriheten till att medverka i intervjun eller inte.  

6.6 Reliabilitet & Validitet 

 

Reliabilitet innebär att studiens resultat ska vara stabil och inte utsättas för exempelvis 

slumpinflytelser. Att intervjuare ska framföra frågorna på samma sätt och att insamlade data 

ska noteras på samma sätt. Det är en risk för en låg reliabilitet i kvalitativa intervjuer jämfört 

med i kvantitativa intervjuer. Eftersom kvalitativa intervjuer har låg grad av standardisering, 

blir svaren inte alltid desamma när den givna frågan ställs. Det betyder att människors 

föreställningsvärld ständigt förändras, vilket gör att svaren på den givna frågan alltid 

varieras. Validitet innebär giltighet och ska därmed mäta det den är menad att mäta (Trost, 

2010, s.131–133). Det var svårt för oss att nå upp till en hög reliabilitet och validitet i vår 

studie eftersom vi bara har intervjuat tio förskollärare. Vi kunde inte riktigt generalisera och 

dra slutsatser genom att bara intervjua ett få antal respondenter. Därför har vi valt att ställa 

samma intervjufrågor och följdfrågor för alla respondenter och samla in data på samma sätt, 

för att försöka uppnå en hög validitet och reliabilitet i vår studie med endast tio förskollärare.  
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7. Resultat och Analys  

I resultat och analysdelen redogör vi för respondenternas svar angående barn och stress 

(delstudie 1 skriven av Hanan) samt förskollärare och stress (delstudie 2 skriven av Ashwaq). 

Vi redovisar respondenternas svar apropå stressfaktorer, hur de kan uttrycka sig och vilka 

metoder som används för att förebygga och hantera stress hos både förskollärare och barn. I 

resultat kommer några citat från respondenterna att redovisas. Respondenterna har fått namn 

som förskollärare A, B, C, D och E.  

7.1 Delstudie 1: Barn och stress  

 

Delstudie 1 handlar om barn och stress i förskolan. Delstudie 1 ska redovisa de intervjuade 

förskollärarnas svar angående barns välmående i förskolan, vad som orsakar stress hos 

förskolebarn, hur stress kan uttryckas hos barnen och hur miljön kan påverka dem.  

   

Enligt våra respondenter är det viktigaste för att barn ska må bra i förskolan att de ska känna 

sig trygga och utvecklas i en trygg miljö. Förskolebarn ska ha trygga relationer i förskolan, 

de ska vara trygga med både sina kamrater och med förskollärarna. De ska känna sig sedda 

och välkomna samt känna glädje och uppleva att det är roligt att komma till förskolan. 

Förskolebarnen behöver närvarande personal som ser till barnens behov och trygghet.  

7.1.1 Orsaker till stress hos barn 

 

I våra intervjuer framkom det av respondenterna att stress hos förskolebarn orsakas av bland 

annat förskollärarnas stress. Att de har mycket att göra utöver barngruppen och att inte följa 

vardagliga rutiner kan vara påfrestande för barnen. Övriga faktorer som kan orsaka stress 

hos förskolebarnen är stor personalomsättning, hög ljudnivå och att ha många aktiviteter och 

inte få hinna leka klart. Att ständigt ha många nya vikarier påverkar barnens trygghet och 

stressar dem. Detta för att barnen inte känner vikarierna. Barnen väljer i så fall att ty sig extra 

mycket till personal som de känner. Orolighet och rädsla spelar också en viktig roll i hur 

barnen mår. Att vara rädd från någon kamrat eller inte känna sig trygg kan framkalla stress 

hos barn.  

 

Enligt respondenterna kan även stress bland förskollärare påverka barnen. Om personalen är 

stressade kan det bli otryggt för barnen. Barngruppen kan bli ur balans, testa gränserna och 

göra saker som de vet att de inte får göra. Personalens stress kan påverka negativt deras 

situationshantering och det kan leda till att hela dagen blir ur balans. Barn är väldigt känsliga 

och känner om det är mycket stress eller om personalen är stressade. Barn kan ta i sig mycket 

och det kan uttryckas genom att de börjar slåss, bråka eller gråta.  
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7.1.2 Hur stress uttrycker sig hos barn 

 

Våra respondenter säger att stress hos förskolebarn kan uttryckas genom framförallt skillnad 

på beteende. Barnen kan bli passiva, aggressiva, skrikiga och bråkiga mot varandra och mot 

förskollärarna.  De kan känna oro, vara ledsna och vara inåtvända (sitta för sig själv). En del 

barn kan dra sig undan och en del kan vägra att gå till förskolan. Barnen kan känna sig 

otrygga och deras aptit kan minskas. Somliga barn kan påverkas av deras föräldrars humör. 

Om föräldrarna är stressade påverkas då barnet negativt eftersom det kan ha varit jobbigt 

hemma. Barnen får då en dålig start och blir därmed stressade på morgonen som i sin tur kan 

påverka hela dagen. Barnens stress kan även noteras genom att barngruppen är rörig. Att de 

springer runt mycket, är oroliga, högljudda, skriker och gör inte som förskollärare säger. 

Enligt våra respondenter kan stress hos barn även synas genom att de testar gränser mer än 

vad de brukar göra. Men det brukar även vara rörigt när själva personalen är röriga och 

stressade. Barnen är känsliga och kan lätt känna av personalens stress. Därmed om 

förskollärarna är lugna och känner att de har koll på läget speglas det då på barngruppen. 

Med detta blir barnen trygga och vet vad som förväntas av dem. Förskollärare A förklarade 

att: ”Jag tror inte att barnen känner sig stressade, jag tror att det är vi som kan stressa barnen. 

Jag tror inte att barnen vet vad stress är de tycker bara att vi flänger runt och har mycket att 

göra”.  

7.1.3 Metoder att förebygga stress  

 

I våra intervjuer uppgav majoriteten av respondenterna att några metoder behöver medföras 

för att förebygga och minska stress hos barn i förskolan. Barnen bör delas in i små grupper 

och i olika gruppkonstellationer. Förskollärarna ska lära känna barnen och barnen ska 

därmed kunna känna tillit och förtroende för personalen. Barnen ska bemötas på bästa sätt 

och känna sig sedda när de exempelvis kommer på morgonen till förskolan. Det är även 

viktigt att ha dagliga rutiner under dagen som är återkommande i hela veckan. Att göra 

samma saker i samma ordning för att barnen ska veta vad som kommer härnäst. Samma 

rutiner ska behållas även vid inkommande vikarier för att barnen ska känna sig trygga och 

veta vad som kommer att hända. Förskolebarnen kan också varva ner med hjälp av 

högläsning och genom att titta på korta pedagogiska filmer. Bra övergångar krävs för att 

undvika barnens påfrestning. Förskollärare kan exempelvis samla barnen på mattan, komma 

ner i varv och sedan övergå till en annan aktivitet.     

 

Enligt respondenterna är miljön väldigt viktigt för barnens välmående. Tydliga miljöer där 

barnen kan leka, varva ner och utvecklas i minskar stress hos de eftersom miljön blir som en 

tredje pedagog. Miljön ska inte vara rörig eftersom en del barn är mer känsliga än andra för 

mycket intryck. Vissa färger kan vara störiga och påverka barnen om det finns för mycket 

runt omkring. Att ha många material framme kan också störa. Därför är det viktigt att rensa, 

plocka undan och ha lite material i taget. Vidare hävdar våra respondenter att barnen har 

tillgång till professionell hjälp vid behov. De kan få hjälp av en specialpedagog, en 

talpedagog och en psykolog.  Förskollärare B menade att: ”Vi har specialpedagog, hon är 
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här för att stötta arbetslaget i arbetet med barnen. Så specialpedagogen kommer och ger oss 

råd och det behöver inte alltid vara för ett specifikt barn utan vi gör oftast insatser för hela 

barngruppen”.  

7.1.4 Analys 

 

I enlighet med respondenters svar kan jag notera att barn behöver främst trygga personal, 

goda relationer och en trygg miljö för att förebygga stress. Detta kan kopplas till Ellnebys 

tankar om hur stress kan förebyggas i förskolan. Ellneby menar att förändring behöver ske 

redan i förskolan för att kunna åstadkomma ett stressfritt samhälle och trygga människor. 

Vid tidigt förändringsarbete och goda relationer kan barnen lära sig att stå emot och hantera 

stress (1999, s.34). Inom det psykosociala perspektivet är trygghet en viktig aspekt i barnets 

liv. Barnet ska kunna uppleva omgivningen som en trygg plats att leva och vara i (Hwang & 

Nilsson, 2011, s.54). I denna delstudie kom det fram att den psykosociala miljön har en stor 

påverkan på barnets psykiska och fysiska välbefinnande. Enligt det psykosociala 

perspektivet påverkas barnets utveckling av den psykosociala miljö, situationer och 

upplevelser som den stöter på i det vardagliga livet och det avgör hur barnet blir i framtiden 

i vuxen ålder (Hwang & Nilsson, 2011, s.54 & 56). Wasserman menar att enligt det 

psykosociala perspektivet påverkas individen av den sociala situation och miljön den lever 

i. Omgivningen påverkar individen och dess attityder. Attityderna påverkas därmed av olika 

faktorer såsom kunskaper, personliga erfarenheter och personlighet (2003, s.122).  

 

Stress hos barn framstår på flera olika sätt. I detta sammanhang är förskollärarna medvetna 

om vad som orsakar stress hos barn. Omgivningen som barnen vistas i har en stor inverkan 

på deras hälsa och trivsel. De psykosociala påfrestningar som barnen stöter på kan påverka 

deras mående och välbefinnande. Verksamheten upplevs som en stressig miljö för barnen 

och förskollärarna kan även framkalla stress hos barn, det vill säga att barnen påverkas av 

förskollärarnas stress. Däremot lugna och trygga förskollärare minskar stressnivån hos 

barnen. Fortsättningsvis ska förskollärare ha en öppen kommunikation med sina 

arbetskollegor och barnens vårdnadshavare för att kunna förstå och förebygga stressfaktorer 

som uppstår hos barnen. Ändringar på kroppsspråk och beteende hos barn framkommer som 

största tecken på stress. Det är viktigt att förskollärarna ska vara tålmodiga samt försöka 

utreda och förstå orsaker till barns beteendeförändringar. På grund av tidsbrist kan 

förskollärare inte alltid uppmärksamma barns beteendeförändringar på ett tydligt sätt. Vidare 

har stämningen i förskolan en stor vikt i hur barnen mår. Den psykosociala miljön påverkar 

barnens beteende och välbefinnande. Sammanfattningsvis kom det fram i intervjuerna att 

barn behöver framförallt trygg personal, trygg miljö och goda relationer för att förebygga 

stress. Barn behöver få uppmärksamhet samt trygga och närvarande förskollärare för att 

uppleva trygghet och minska stress hos dem. Förskollärare ska därmed vara medveten om 

hur de ska arbeta med stress och hur de kan förebygga och hantera det.  
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7.2 Delstudie 2: Förskollärare och stress  

 

Delstudie 2 handlar om förskollärare och stress i förskolan. I delstudie 2 kommer 

förskollärarnas förståelse om stress redovisas. Orsaker till stress hos förskollärare, hur stress 

kan uttryckas hos dem, metoder som de använder för att minska stress samt miljöns betydelse 

för dem kommer också att framhävas.   

 

De intervjuade förskollärarna i vår studie hade samma uppfattning om stress. Stress innebär 

för dem att inte ha tillräcklig tid, att tiden inte räcker till. Att ha många saker att göra på en 

gång, många administrativa uppgifter såsom dokumentation, utvecklingssamtal osv. Stress 

innebär också att det är dåligt planerat i verksamheten, att inte tänka på vad man gör och det 

påverkar varandra.  

7.2.1 Orsaker till stress hos förskollärare  

 

I vår studie hävdar våra respondenter att många olika typer av arbetsuppgifter framkallar 

stress hos förskollärare. Våra respondenter menar att förskollärarna känner sig mest 

stressade vid tidsbrist, personalbrist och när de har uppgifter eller övriga saker att göra utöver 

barngruppen såsom planering och reflektion. Att inte hinna med kan upplevas påfrestande 

för förskollärarna. Förskollärare C förklarade att: 

 

Det är när jag inte hinner med, kanske inte hinner med alla barn och mycket som drar i mig, att jag ska 

göra mycket och hinna mycket. Krav uppifrån att jag ska hinna med att göra, kanske skriva grejer och 

samtidigt som jag ska vara i barngruppen, det kan vara stressande. 

 

De kan även uppleva stress när de är underbemannade. Vidare hävdar respondenterna i vår 

studie att tidsbrist också kan stressa förskollärare eftersom de ibland blir tvungna att välja 

bort saker. Tidsbrist kan enligt respondenterna även påverka miljöutvecklingen i förskolan 

eftersom förskollärare sällan hinner skapa och utveckla en stimulerad miljö. Miljöerna blir 

sådant som förskollärare sällan hinner med. Till följd av tidsbrist får förskollärare ibland 

ingen planeringstid och det blir mycket att bara upprätthålla rutinerna.  

7.2.2 Hur stress uttrycker sig hos förskollärare 

 

Stress hos förskollärarna kan enligt respondenterna utryckas genom skillnad på beteende. 

De kan bli otrevliga, lätt irriterad, glömsk och kan själv tappa rutinerna fastän de vet exakt 

vad de ska göra. Det kan vara en dels huvudvärk, en del blir frånvarande, sjukskriver sig och 

inte orkar gå till arbetet. Stress kan även uttryckas genom att förskollärarna blir gapiga, 

gnälliga, sura, tysta, arga, trötta, skriker på barnen utan anledning och inte vill delta i någon 

konversation. Många sjukdomar kan sätta sig i kroppen som värk och magbesvär. 

Förskollärare D förklarade även att: ”Det kan ju säkert vara att man tänker på det när man 
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kommer hem. Kanske svårare att somna, man vaknar på nätterna och undermedvetet så 

kanske tänker på jobbet fast man inte tro det”.  

   

7.2.3 Metoder att förebygga stress  

 

I vår studie uppgav de flesta av respondenterna att samtal och samverkan är de metoder som 

används bland förskolepersonalen för att hantera stress. De samtalar mycket med varandra 

och har även en chatt-grupp där de kan prata. De hjälper och ställer upp för varandra. 

Förskolepersonalen har ett öppet klimat mellan varandra där de känner att de kan vara den 

man är mot varandra och ärlig mot varandra. De tycker att det är viktigt att kunna vara som 

man är för att må bra.  Förskolepersonalen tar också upp det i samverkan med rektorerna och 

skyddsombuden i förskolan för hur de ska motverka stress. Tillsammans tittar de på hur 

arbetsmiljön ser ut och diskuterar det varje månad. De har också en barometer att svara på 

som innehåller frågor som ”Hur känner du dig nu? Känner du dig stressad? I vilka situationer 

känner du dig stressad?” osv. Sedan tittar de tillsammans på svaren och försöker att hitta 

lösning på problemen. Förskolepersonalen ställer upp för varandra i arbetslaget. De hjälper 

och avlastar varandra, täcker upp och planerar så att det inte ska fattas personal.   

 

Vidare hävdar respondenterna att om inte miljön är bra planerad och trygg blir förskollärarna 

stressade. Miljön ska vara anpassad för både förskolepersonal och barn. Hög ljudnivå, 

rörighet, stark belysning och dålig luftkondensation påverkar förskolepersonalen. I miljön 

krävs det tydliga och goda strukturer såsom att anpassa barngruppens storlek till lokalernas 

storlek. Hög ljudnivå kan minskas genom att exempelvis ha dämpande kuddar på väggen, 

fler mattor på golvet och tennisbollar på stolarnas ben för att inte skrapa på golvet. Olika 

aktiviteter ska medföras i olika rum med små barngrupper.  

 

Respondenterna säger att vid behov har förskolepersonalen tillgång till professionell hjälp. 

Vidare hävdar somliga av respondenterna att förskolepersonalen som är mycket frånvarande 

blir automatiskt inkallad till hälsovård. Förskollärare E förklarade att: ”Vi kan alltid ringa 

till hälsovården och prata, så man har faktiskt fem fria samtal som man kan bara rådfråga 

med någon och prata”. Vidare menade en annan respondent att: ”om man är sjuk och om det 

beror på stress då kan man få samtal med våran chef och enhetschefen och prata om det”.    

7.2.4 Analys 

 

Utifrån respondenternas respons anser jag att det är nödvändigt att förskollärare ska 

medvetet utgå från den psykosociala teorin. Enligt det psykosociala perspektivet har 

förskollärarna en stor påverkning på barnets sociala och personlig utveckling. Hwang och 

Nilsson menar att individen skaffar sig resurser under sin livs resa som hjälper den att 

anpassa sig till omgivningen. Dessa resurser påverkas därmed av den psykosociala miljön, 

upplevelser och situationer som individen påträffar i det vardagliga livet (2011, s.54 & 56). 

Förskollärarna behöver därför vara närvarande, lyhörda samt skapa tillit, trygghet och goda 
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relationer med barnen för att minska stressnivån i förskolan. Enligt Erikson behöver barnet 

känna trygghet och tillit både till sig själv och till omgivningen. Barnet ska känna tilltro till 

andra individer annars kan konsekvenserna bli att den utvecklar istället misstro och kan 

därmed drabbas av psykiska sjukdomar i framtiden (1993, s.224–225).  Barn behöver en 

stark bas för att hantera stress. En stark bas kan skapas genom förskollärarnas tillgänglighet 

och trygga miljöer. Det behövs stressfria förskollärare för att uppnå en stressfri förskola. 

Levi menar att första steget för att förebygga stress är att kartlägga arbetsrelaterade 

stressfaktorer, stressrelaterad ohälsa och stressreaktioner. Den fysiska miljön behöver även 

vara anpassad för förskollärarens behov och förmåga (2003, s.268–269). Miljöns 

organisation har en stor betydelse för förskollärarnas och barnens välbefinnande. Den 

fysiska miljön ska inte endast vara anpassad för barnen utan det ska även vara anpassad för 

förskollärares behov.  

 

Under intervjuerna kom det fram att nästan alla förskollärare upplever sig lika stressade på 

arbetet. Förskollärarna upplever att de inte hinner med allt på arbetet och känner samtidigt 

dåligt samvete eftersom de inte hinner vara tillräckligt i barngruppen. Detta kan även bero 

på olika andra faktorer såsom personalbrist, mycket administrativt arbete osv. Påfrestande 

situationer och många sysselsättningar gör att förskollärarna missar att lägga fokus på miljö, 

det vill säga att miljön ska planeras för att vara inspirerade och lockande för barnens 

utveckling och lärande. Vidare har samtliga förskollärare samma stressymptom. 

Stressfaktorer kan exempelvis innebära: magbesvär, huvudvärk, trötthet osv. Alla dessa 

symptom påverkar förskollärares hälsa på ett negativt sätt. De psykosociala påfrestningar 

som uppstår hos förskollärare bidrar till dessa stressfaktorer och sjukdomar. Avslutningsvis 

är samarbetet mellan alla förskollärarna det viktigaste i förskolläraryrket för att må bra och 

kunna orka arbeta. Ett öppet klimat är viktigt mellan förskollärarna. Det är även viktigt att 

kunna prata om hur man mår. Vidare finns det alltid tillgång till en professionell hjälp när 

det behövs.  
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8. Diskussion och konklusion 

I diskussions-och konklusionsdelen diskuterar vi stressfaktorer hos förskollärare och 

förskolebarnen. Hur stress kan uttrycka sig hos dem samt vilka åtgärder som ska tas för att 

hantera och förebygga stress i förskolan.  

8.1 Barn och stress 

 

De flesta av respondenterna nämner att konstant ha många nya vikarier stressar barnen. 

Barnen blir otrygga eftersom de inte känner personalen och är helt nya för dem. Barnen 

börjar i så fall att ty sig ännu mer till förskollärare och det märks i sådana situationer att de 

tyr sig extra mycket till den ordinarie personalen för att det är rörigt runt omkring. Nyholm 

belyser vikten av att skapa stressfria miljöer i förskolan. Den stressfria miljön ska erbjuda 

goda villkor för att åstadkomma en god utveckling och inlärning som i sin tur ger lugna, 

trygga och glada barn (2016, s.9). Vidare hävdar Nyholm att barn behöver trygghet, 

anknytning och samspel för att få en bra inlärningsförmåga och ett sunt själsliv (2016, s.9). 

Detta framhävs även i förskolans läroplan som hävdar att utbildningen i förskolan ska vara 

trygg, rolig och lärorik för samtliga barn (Lpfö18, 2018, s.7). Vidare menar respondenterna 

att stress orsakar rörliga rutiner och att barnen inte finner ro att sätta sig ner och leka, utan 

att de är överallt. De kan inte hitta lugnet att sitta och leka någonting lite längre. Barnen 

tycker att det är jobbigt när det blir avbrott med rutinerna. Stress hos barn kan även uttrycka 

sig genom att de blir aggressiva, bråkiga, skrikiga, passiva, oroliga, otrygga, ledsna, 

inåtvända, har en dålig aptit och vägrar att gå till förskolan. Förskolebarnens stress kan också 

synas genom att barngruppen blir rörig. Att barnen inte längre lyssnar på förskollärare, blir 

högljudda och stökiga. Ellneby menar att förskollärare behöver först veta och förstå vad som 

stressar barnet och vilka stressfaktorer barnet drabbas av för att sedan kunna hantera och 

förebygga stress hos barnet. Barnets stress kan hanteras och förebyggas först när 

stressfaktorerna identifieras och i så fall kan en förändring ske (1999, s.78–80).  

 

Orolighet och rädsla spelar en viktig roll i hur barnen mår. Att vara rädd för en kompis eller 

inte känna sig trygg kan orsaka stress hos barn. Detta överensstämmer med Ellnebys tankar 

om stressfaktorer hos barn. Ellneby menar att stress även kan förvandlas till rädsla och fobier 

som kan hindra barnets inlärningsförmåga och känsloutveckling samt avhålla barnet från att 

utforska sin omgivning (1999, s.69). Förskolebarnen är därmed känsliga och kan därför lätt 

känna av förskollärarens stress. För den skull brukar det även vara stökigt och rörigt när 

förskollärarna själva är stressade och röriga. Däremot för att åstadkomma en trygg och lugn 

barngrupp ska förskollärare först vara lugn och uppleva att den har kontroll över situationen. 

Nyholm menar att vuxnas stress påverkar barnen negativt och kan också orsaka stress hos 

dem (2016, s.9). För den skull ska en plan mot stress genomföras för att minska stressnivån 

i förskolan. Förskolepersonalen ska komma på varför och hur barnen reagerar på stress. 
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Sedan bör förskolepersonalen även tänka på och reflektera över sin egen stressupplevelse 

och hur det kan påverka arbetet (Nyholm, 2016, s.89).  

 

Vidare menar våra respondenter att närvarande pedagoger behövs för att minska stress hos 

barn. Att vara på barns nivå, att sitta med dem och leka med dem samt försöka skapa tillfällen 

för ro och hitta saker som gör dem lugnare när det är för rörigt i verksamheten. Organisation 

är en viktig aspekt för stresshantering. Det handlar mycket om hur förskollärare organiserar 

hela dagen för att minska stress och det kan vara genom att exempelvis dela in barnen i 

mindre grupper. Ellneby hävdar att stress kan minskas i verksamheten genom att ha mindre 

grupper och fler vuxna, låg ljudnivå, vistas i naturmiljön, massage och lyssna på lugn musik 

(1999, 24–26). 

 

I vår studie framkommer det även att barn behöver nedstressade övningar och aktiviteter 

såsom yoga, massage och mindfulness för att motverka stress i förskolan. Därför anser vi att 

förskollärare ska införa berörings och avslappningsaktiviteter såsom massage, mindfulness 

och yoga som metod för stresshantering i verksamheten. De skulle även kunna behöva 

använda sig av extra arbetsmaterial som en handledning för hur dessa aktiviteter bör utföras. 

Arbetsmaterialen kan exempelvis vara meditationssagor, yogasagor och massagesagor. 

Dessa aktiviteter ska enligt Nyholm hjälpa barnen att varva ner samt erfara och lära sig att 

lugna sin kropp (2016, 43–51). Dessutom hävdar Huppert och Johanson i sin 

forskningsstudie att mindfulnes har positiva och lugnande effekter på barns hälsa och 

välbefinnande (2010, s.270–271). I Von Knorrings m.fl. forskningsstudie visas massage ha 

en god påverkan på stresshantering. Massage bidrar till minskning av stresshormoner, 

stressymptom och smärtor (2008, s.1266–1268). I förskolor som vi genomförde våra 

intervjuer framkom det dock inga särskilda aktiviteter såsom massage, yoga eller 

mindfulness för att hantera och förebygga stress i förskolan. Nyholm menar att barn ska vara 

friska och må bra för att kunna uppnå läroplansmål för lärande och utveckling. Dessa villkor 

kan åstadkommas genom en nedstressad förskola (2016, s.13).  

 

I vår studie har vi lagt märke till att omgivningens psykosociala påverkan är av stor betydelse 

på barnets personliga och sociala utveckling. Hwang och Nilson menar att Eriksons 

utvecklingsfaser innefattar en särskild konflikt eller kris som måste lösas positivt för att det 

inte ska påverka barnets personliga, social och kroppsliga aspekter (2011, s.53). Vi har också 

lagt märke till att barn lätt påverkas av den sociala miljön och behöver därför känna trygghet, 

tillit och ha närvarande förskollärare för att minska och hantera stress i förskolan. Utifrån 

det psykosociala perspektivet ska barnen ha en god bas för att kunna möta omgivningens 

krav och påfrestningar som kan inträda. Barnen behöver även känna tillit och trygghet till 

sig själv och inför vuxna för att kunna utveckla sig. Därmed behöver förskollärarna vara 

medvetna om stressfaktorer som kan uppstå hos barnen samt hjälpa dem att förebygga och 

hantera det.   
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8.2 Förskollärare och stress 

 

Enligt våra respondenter i vår studie har förskolan i överlag alldeles för stora barngrupper. 

Stress orsaks främst av att de inte får vara tillräckligt ofta i mindre sammanhang och i mindre 

grupper. Detta stämmer överens med Clipa och Bogheans (2014, s.912–913) studie som 

menar att stress hos förskollärare orsakas framförallt av stora barngrupper. Även Ellneby 

nämner att på grund av stora barngrupper i förskolan kan förskolepersonal lätt feltolka barns 

beteende och uppleva barnen som tidskrävande och besvärliga (1999, s.19–20). Vidare 

menar respondenterna att förskollärare har väldigt många olika roller och kompetenser och 

förutom de faktiska arbetsuppgifterna de har som är likasom administrativt eller planera för 

gruppen är det också förskolepersonal som är sjuka som påverkar. När förskolepersonalen 

är sjuka tvingas förskollärare att exempelvis ta hand om och justera schemat och det tar tid 

från barngruppen.  Det är alltså många arbetsuppgifter samtidigt som förskollärare ska hinna 

med under dagen. Detta kan sammanlänkas med Clipa och Bogheans studie som poängterar 

att stressfaktorer hos förskollärare framkallas främst av extra administrativa arbete (2014, 

s.912–913). Ellneby menar att många vuxna upplever sig stressade på grund av tidsbrist, 

höga krav i arbetssituationer och många aktiviteter. Detta kan dessutom leda till att 

förskollärare glömmer att tillse barns välmående (1999, s.19–20). Förskollärare har riktlinjer 

som att göra veckobrev till föräldrarna eller som att planera in för utvecklingssamtal när de 

har lite tid kvar över. För den skull kan vissa saker försvinna som att planera ordentligt för 

de undervisningstillfällen/aktiviteter de har. Förskolläraren kan exempelvis ha en grov 

planering och vill skriva ner vilka typer av frågor de vill ställa, ta fram rätt typ av material 

och vara förberedda innan de ska presentera det inför barngruppen. Men tyvärr blir det sådant 

som väljs bort på grund av tidsbrist. Hade förskollärarna fått den tiden att lägga ner skulle 

undervisningstillfällen kunnat bli ännu mer genomtänkta än vad de blev. Dessutom hävdar 

Ellneby att stress hos individer framkallas främst av tidsbrist och av att inte kunna påverka 

ens situation (1999, s.34). 

 

Stressade förskollärare framkallar enligt våra respondenter stressade förskolebarn. Att ha 

många i personalgruppen som är sjuka och få in många vikarier samtidigt kan vara stressande 

för förskolläraren. Eftersom barnen inte får träffa personal som de känner att de tyr sig till. 

Förskollärare kan då känna stress av att hinna se alla, hinna hjälpa och hinna känna att barnen 

är trygga. Det kan kännas extra svårt för förskolläraren om det är ett barn som behöver extra 

stöttning. Detta kan även associeras med Ellnebys beskrivning av hur barn påverkas av 

ständig personalbyten. Enligt Ellneby kan barn stressa av upprepade byten av 

förskolepersonal och att det konstant tillkommer många vikarier som inte kan barnets rutiner 

och orutiner (1999, s.42–43).     

 

I enlighet med våra respondenters respons kan stress hos förskollärare uttryckas på olika sätt. 

Förskollärare kan bli lätt irriterad, gnälliga, tysta, arga, trötta, otrevliga och glömsk. En del 

kan också bli frånvarande, inte orkar gå till arbetet och sjukskriver sig. Vissa kan få många 

sjukdomar som sätter sig i kroppen som magbesvär och värk. Stress kan även påverka 

förskollärares personliga liv genom att exempelvis omedvetet tänka på arbetet och genom 
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att ha svårt att sova och vaknar om nätterna. Sömnsvårigheter kan kopplas till Sjödins m.fl. 

studie som menar att stress är förknippad med dålig sömn och sömnighet (2012, s.167 & 

177). Vidare menar Sjödin m.fl. att nedsatt sömn resulterar i utbrändhet och trötthet. Risk 

för hög stressnivå och trötthet kan vara en följd av att arbeta i större barngrupper (2012, 

s.167 & 177).  Stresskopplade hälsoproblem hos förskollärare är främst orsakad av hög 

ljudnivå och buller i förskolan. Låg återhämtning efter arbetsdagen förklarar därmed orsaken 

till kvarvarande hög stressnivå. Utbränningssymtom är dessutom kopplade med dålig 

sömnkvalitet och sömnighet på morgonen (Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström & 

Lindberg, 2012, s.166).  

 

Hög ljudnivå framkallar många stressreaktioner i förskolan. Flera förskolepersonal upplever 

sig ljudtrötta och känner att de efter arbetsdagens slut har en dålig sömnkvalitet samt känner 

sig trötta vid uppvakningen (Nyholm, 2016, s.75–76). Buller ger upphov till psykiska 

problem såsom stress, irritation, okoncentration, kommunikationssvårigheter och nedsatt 

hörsel. Hög ljudnivå påfrestar både barn och vuxna samt hindrar dem till att tänka reflektera 

och lära sig saker (Ellneby, 1999, s.49–51).    

 

Stress kan enligt Nyholm orsaka en mängd ohälsa hos förskollärare. Det söks därför många 

metoder för att hantera både psykiska och fysiska stressreaktioner som uppstår (2016, s.61). 

I enlighet med våra respondenter finns det ett antal metoder att motverka stress i förskolan. 

Att dela in barnen i mindre grupper och att barnen får tid både till att leka samt till att ha 

aktiviteter. Förskolebarnen ska få sina röster hörda, de ska vara delaktiga och ha inflytande 

över verksamheten. Förskollärare ska ha ytterligare tid och ska även se varje barn och 

utmana de. Ellneby menar att det behövs medvetna vuxna för att hjälpa barn att behålla 

balans mellan oundviklig stress och en skön vila. Vuxna ska vara medvetna och urskilja 

situationer som kan framkalla stress hos barn samt vidta lämpliga åtgärder för att kunna 

hantera stress (1999, s.197).    

 

Förskollärare tar in en specialpedagog om de exempelvis tycker att det är någonting som är 

svårt och behöver hjälp med. Förskollärare får alltså råd från specialpedagogen. Det handlar 

alltid om hur förskollärare ska göra, deras arbetssätt och hur de ska organisera sig. 

Specialpedagogen kommer och observerar barngruppen och ger sedan tips till förskollärare 

på hur de ska hantera saker som de själv kanske inte har tänkt.  Förskollärare kan även prata 

med rektorn om den känner stress och tycker att det är jobbigt. Sedan kan rektor erbjuda från 

kommunen psykologer som förskollärare kan prata med som ger verktyg för hur de ska 

hantera stress eller vad de behöver göra för att minska på stressen. Nyholm menar att 

förskollärare är i behov av att prata av sig för att må bra och bli medveten om sin stressnivå 

(2016, s.59–60).  

 

I denna studie har vi noterat att samtliga förskollärare som vi har intervjuat upplever sig 

väldigt stressade på sitt arbete. Vid stress blir förskollärarna ofta lätt irriterade, oroliga, 

osäkra och känslan av säkerhet och trygghet minskas hos dem. Barnen kan lätt känna på 

stress och om förskollärarna är otrygga och osäkra blir därmed barnen också otrygga. 

Förskollärarnas humör och stress speglas på barngruppen. Detta kan kopplas till läroplanens 
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mål om hur förskollärare ska skapa trygga miljöer i förskolan. Enligt läroplanen ska 

förskollärare ansvara för att varje barn ”får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla 

relationer och känna sig trygga i gruppen (Lpfö18, 2018, s.15). I den psykosociala teorin 

framkommer det att förskollärares förhållningssätt kan hjälpa barnen att utvecklas till trygga 

och självständiga individer. Barns tillit, trygghet och självständighet blir starkare vid en 

genomtänkt och utformad miljö (Hwang & Nilsson, 2011, s.54).       

8.3 Konklusion  

 

Vi har konstaterat i vår studie att de största stressfaktorerna i förskolan är bland annat 

tidsbrist, stora barngrupper, personbyte (vikarie), hög ljudnivå och många administrativa 

arbeten. Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till dessa stressfaktorer och att de ska 

omedelbart åtgärdas för att på bästa sätt undvika negativstress i förskolan. Vi har därmed 

noterat i vår studie att största tecken på stress kan uttryckas genom förskollärares eller 

barnens förändrade beteende. Fördenskull anser vi att den första åtgärden som kan 

genomföras för att undvika negativ stress i förskolan är att uppmärksamma de förändrade 

beteenden hos både barn och förskollärare.  

 

Vi har också kommit fram till att förskollärare såväl som barn påverkas av den psykosociala 

miljön. Både förskollärare och barn är i behov av att känna trygghet, tillit, ha goda relationer 

och en lugn miljö i förskolan. Dessa kriterier spelar en viktig roll i förskollärares och barnens 

välbefinnande och minskar därmed risken för stress i förskolan. En nedstressad förskola kan 

åstadkommas genom att följa de tidigare nämnda åtgärderna i vår studie.  

 

Hade vi fått ytterligare tid med vår studie skulle det vara intressant att utföra en mer 

omfattande studie med flera deltagare. Det vore intressant att intervjua större antal 

förskollärare i olika städer i Mellansverige och se ifall det blir samma resultat som vi har fått 

i denna studie. Det vore även intressant att genomföra en studie med nyexaminerade 

förskollärare och förskollärare med många års erfarenheter och sedan jämföra svaren med 

varandra.  

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Referenslista 

Choi, Soki (2019). Kimchi och Kombucha: den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna 

stärker din hjärna. Bonnier Audio 

 

Clipa, Otilia & Boghean, Amelia (2014). Stress factors and solutions for the phenomenon of 

burnout of preschool teachers, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 180, pp. 907-

915.  

 

Ellneby, Ylva (1999). Om barn och stress: och vad vi kan göra åt det. Stockholm: Natur och 

kultur 
 

Ellneby, Ylva (2011). Må bra i förskolan: [musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, massage]. 

Stockholm: Sveriges utbildningsradio 

 

Erikson, Erik H. (1993). Barnet och samhället. 3. utg. Stockholm: Natur och kultur 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) 

(2012). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik 

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Huppert, Felicia & Johanson Daniel M (2010). A controlled trial of mindfulness training in 

schools: The importance of practice for an impact on well-being. The journal of positive 

psykology. Volume 5, issue 4, pp. 264–274.  

 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. 3., rev. utg. Stockholm: 

Natur och kultur 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svenad (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur  

 

Levi Lennart (2003). Stress och hälsa i ett internationellt perspektiv. I Töres Theorell (red.), 

Psykosocial miljö och stress, s.259–270. Lund: Studentlitteratur.   

 

Läroplan för förskolan: Lpfö 18. (2018). [Stockholm]: Skolverket 

 

Nyholm, Lena (2016). Nedstressad förskola: medveten närvaro. 1. uppl. Stockholm: Gothia 

fortbildning 



 

34 

 

Skolverket (2016). Barngruppers storlek i förskolan [Elektronisk resurs]. 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a5bd5e/1553966502266/pdf358

4.pdf [2020-03-17] 

Sjödin, Fredrik, Kjellberg, Anders, Knutsson, Anders, Landström, Ulf & Lindberg, Lennart 

(2012). Noise and stress effects on preschool personnel [Elektronisk resurs]. Noise & Health, 

Vol 14, no. 59, pp. 166–178. 

 

Sjödin, Fredrik & Neely, Gregory (2017). Communication Patterns and Stress in the 

Preschool: an Observational Study, Child Care in Practice, vol. 23, no. 2, pp. 181–194.  

 

 

Så minskar du barnens stress – och din egen.  

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/Sa-minskar-du-barnens-stress/ 

[2020-03-17] 

 

Theorell, Töres (2003). Psykosociala faktorer – vad är det? I Töres Theorell (red.), 

Psykosocial miljö och stress, s.11–73. Lund: Studentlitteratur.   

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Von Knorring, Anne-Liis; Söderberg, Anna; Austin, Lena & Unväs-Moberg, Kerstin (2008). 

Massage decreases aggression in preschool children: a long-term study. Acta pædiatrica – 

Promoting child health. Volume 97, issue 9, pp. 1265–1269. 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdfdirect/10.1111/j.1651-

2227.2008.00919.x  

 

Wasserman Danuta (2003). Allmänt psykisk ohälsa. I Töres Theorell (red.), Psykosocial 

miljö och stress, s.119–158. Lund: Studentlitteratur.   

 

Åsén, Gunnar (red.) (2015). Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Öhman, Margareta (2008). Hissad och dissad: om relationsarbete i förskolan. Stockholm: 

Liber 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a5bd5e/1553966502266/pdf3584.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a5bd5e/1553966502266/pdf3584.pdf
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/Sa-minskar-du-barnens-stress/
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdfdirect/10.1111/j.1651-2227.2008.00919.x
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdfdirect/10.1111/j.1651-2227.2008.00919.x


 

35 

 

Bilaga1. Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat på förskolan? 

2. Vad innebär stress för dig?  

3. Vad är det viktigaste för att barnen ska må bra på förskolan? 

4.  Vad är det som kan orsaka stress hos förskolebarn?  

5. Hur kan stress hos barn uttrycka sig?  

6. Vilka metoder/aktiviteter använder ni för att förebygga stress hos barn? 

7. När känner du dig mest stressad på förskolan? I vilka situationer  

8. Hur kan stress hos förskollärare uttrycka sig?  

9. Vilka metoder använder ni för att hantera stress bland personalen?  

10.  På vilket sätt påverkar miljön barn i förskolan? 

11.  På vilket sätt påverkar miljön förskollärare i förskolan? 

12.  Anser du att stress bland personalen påverkar barngruppen? Hur?  

13.  Har ni tillgång till professionell hjälp om det behövs? Vilken i så fall?  
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Bilaga2. Informationsbrev  

Hej! 

Vi är två studenter som går i sista terminen på förskollärarprogrammet på Uppsala 

universitet. Som en del i denna utbildning ska vi göra ett examensarbete i form av ett 

skrivarbete. Vi vill undersöka hur stress påverkar förskolebarn och förskollärare. Vi vill även 

ta reda på vad som orsakar stress hos barn och förskollärare samt hur man kan 

hantera/förebygga det. Vi vore väldigt tacksamma om ni kan hjälpa oss med denna 

undersökning genom att vi får komma och intervjua er.  

 

Er medverkan och svaren på frågorna kommer att behandlas anonymt men intervjuerna 

kommer att spelas in ljudmässigt så att vi lättare ska kunna sammanställa resultat och skriva 

vårt arbete.  

 

Det går bra att kontakta oss om ni vill veta mer om vårt arbete. 

Tack för er medverkan! 

 

Hanan Ben Abderrahmen  

Mail xxxxxxxx 

 

Ashwaq Rubaie 

Mail xxxxxxxx  

 

Handledare: Pia Eriksson  

Mail xxxxxxxx 


