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1. Inledning 

Stress är ett växande problem i samhället och arbetsrelaterad stress är en del av problemet. 

”Stress relaterad till arbetslivet är idag vårt kanske vanligaste psykosociala problem i 

Sverige” (Assadi & Skansén, 2000, s. 38). Från och med 31 mars år 2016 började nya regler 

gälla för den psykiska och sociala arbetsmiljön, eftersom den numera anses lika viktigt som 

den fysiska (AFS, 2015:4). 

 

Förskolan är inget undantag, verksamheten speglar samhället och forskare har konstaterat 

att människor inom läraryrken upplever mycket arbetsrelaterad stress (Dworkin, Haney, 

Dworkin & Telschow, 1990: Kyriacou, 1987). I och med revideringen av Läroplanen för 

förskolan 2010 fick förskollärare större ansvar för verksamheten jämfört med barnskötare 

och andra yrkesverksamma i förskolan (Skolverket, 2010). Lärarförbundet (2015) framhå ller 

att det idag är brist på förskollärare i verksamheterna och att bristen inte kommer avta inom 

de närmsta tio åren. Om det är personalbrist eller inte finns tillräckligt mycket resurser för 

att göra ett bra arbete, leder det till att färre personer ska utföra mer arbete på kortare tid 

(Assadi & Skansén, 2000). Hög arbetsbelastning kan leda till arbetsrelaterad stress 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Förskolläraryrket har visat sig vara ett mer stressade yrke jämfört 

med andra yrkesgrupper (Lärarförbundet, 2014).  

 

På grund av den växande arbetsrelaterade stressen (Assadi & Skansén, 2000), anser vi det 

viktigt att studera vad som orsakar stress och hur stress går att minska. Både för dagens och 

för framtidens förskollärare. Tidigare forskning visar att det finns otillräckligt med forskning 

om förskollärares stress i förskolan (Kelly & Berthelsen, 1995: Hall-Kenyon, Bullough, 

MacKay & Marshall, 2014). Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollära res 

uppfattningar av yrkesrelaterad stress. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av 

yrkesrelaterad stress. Följande frågor ligger till grund för studien: 

● Vad anser förskollärare orsakar stress i deras yrkesvardag? 

● Hur anser förskollärare att den pedagogiska verksamheten påverkas av stressen som 

personalen upplever? 

● Vad anser förskollärarna görs för att minska den yrkesrelaterade stressen?  
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3. Bakgrund 

3.1 Tidigare forskning 

Sveriges största psykosociala problem är idag arbetsrelaterad stress (Assadi & Skansén, 

2000). En av de vanligaste orsakerna till att människor inte kan jobba är på grund av psykisk 

ohälsa (Theorell & Karasek, 1996). Förutom minskad produktivitet leder stressen till högre 

kostnader för vård och omsorg (OECD, 2013). Detta anstränger svensk ekonomi med 8 

miljarder euro om året (ca 70 miljarder svenska kronor). En studie om mindfulness1 baserad 

stressreduktion för grundskollärare visade på att de flesta lärare lider av känslomässig stress 

(Gold et al., 2010). Det finns en del forskning kring lärares2 stress, men tidigare forskning 

visar att det behövs mer kunskap kring förskollärares stress (Kelly & Berthelsen, 1995: Hall-

Kenyon, Bullough, MacKay & Marshall, 2014). 

 

3.1.1 Stressorsaker 

Yrkesrelaterad stress kan uppkomma vid krävande eller tidspressande arbetsuppgifter (Bell, 

Rejendra & Theiler, 2012). Förskollärare fick större krav och större ansvar i förskolans 

verksamhet när revideringen av förskolans läroplan kom år 2010 (Skolverket, 2009). 

Revideringen gjordes för att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag och höja kvalitén på 

verksamheten. Både positiva och negativa förändringar kan leda till stress (Assadi & 

Skansén, 2000). Hur vi upplever stress är individuellt och beror på psykiska, fysiska, 

materiella och sociala förutsättningar. På grund av detta har också människor olika 

förutsättningar att hantera stress. Kroppen blir lika påverkad av stress oavsett om den 

kommer inifrån eller utifrån, om den är farlig eller ofarlig samt positiv eller negativ. Även 

sjukdomar, dåliga kostvanor eller brist på sömn belastar kroppen med stress (Lundberg & 

Wentz, 2004). Stress kan också uppstå vid obalans mellan den egna förmågan och de krav 

                                                                 
1 Mindfulness är ett förhållningssätt som handlar om att vara medvetet närvarande i nuet (Schenström, 2007). 

Det sker genom att observera nuet utan att döma eller värdera tankar, händelser och känslor.  
2  Lärare definieras i studien som lärare med behörighet från årskurs ett och uppåt.  
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som ställs. En del förskollärare säger sig ha otillräckliga kunskaper inom vissa 

ämnesområden och andra förskollärare vet inte hur de ska använda den kunskap de bär på 

(Skolverket, 2009). Därför rekommenderar Skolverket kompetensutveckling och 

fortbildning, för att ge mer kunskap till personal som arbetar inom förskolan (Skolverket, 

2010). Andra faktorer som kan skapa stress i arbetslivet är svagt ledarskap, höga arbetskrav, 

lågt socialt stöd och låg kontroll över arbetet (Andel, et al., 2012). Förskolechefer har ett 

ansvar att kontinuerligt ge personal kompetensutveckling, för att de på bästa sätt ska kunna 

genomföra sina uppgifter (Skolverket, 2010). Förskolechefer i Sverige anser dock att det är 

en stor pedagogisk utmaning att kombinera lärande och omsorg (Renblad & Brodin, 2012). 

Förskolecheferna skriver att läroplanens tydliga ämnesinnehåll kan skapa negativa 

konsekvenser i förskolans verksamhet. Samtidigt har förskollärare ansvar för att stimulera 

barns utveckling och lärande samt skapa trygghet (SFS 2010:800: Skolverket, 2010).  

 

Förskollärare kan uppleva stress när de möter krav och förväntningar som ställs av barn, 

vårdnadshavare, skolledning och samhälle (Csaszar & Buchanan, 2015). Det kan bland annat 

handla om att utveckla och stödja aktiviteter som uppfyller varje barns enskilda behov. Det 

kan även vara stressande att utföra arbetsuppgifter utanför barngrupp eller lösa problem som 

kan uppstå med vårdnadshavare (Kelly & Berthelsen, 1995). Vårdnadshavare som har starka 

åsikter om vad lärare ska göra och berättar det öppet kan skapa en stress hos lärare (Hamann 

& Gordon, 2000). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) skriver att förskolan ska vara 

ett komplement till hemmet och att förskolan ska ge barnen omvårdnad, omsorg, fostran, 

utveckling och lärande. Det står även att “förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina 

behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 2010, s. 

8).  

 

I förskolan är det brist på förskollärare (Skolverket, 2009). Brist på personal med lämplig 

utbildning kan bidra till stress på en arbetsplats (Hamann & Gordon, 2000). Bristen på 

förskollärare bidrar även till att förskollärares arbetsuppgifter fördelas på färre personer 

(Skolverket, 2009). Det är svårare att behålla och rekrytera ny personal när människor inom 

läraryrken upplever mycket arbetsrelaterad stress (Gold et al., 2010). 
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3.1.2 Reaktioner på stress 

Stressande arbetssituationer kan visa sig i form av känslomässig utmattning eller behov av 

återhämtning (Sonnentag, Kuttler & Fritz, 2009). Det kan även skapa svårigheter att släppa 

tankar om arbetet efter arbetsdagens slut. Dock är det inte alltid negativt att tänka på sitt 

arbete utanför arbetstid. Stress kan också visa sig genom sjukdom, till exempel hjärt- och 

kärlsjukdom, högt blodtryck, försvagat immunförsvar eller magproblem (Chandola et al., 

2008: Theorell & Karasek, 1996). I förlängningen kan sjukdom leda till sjukskrivning 

(Theorell & Karasek, 1996). Höga stressnivåer påverkar även produktivitet och 

arbetsförmåga negativt (Lee, Holzemer, & Faucett, 2007). Om förskollärare eller lärare inte 

hittar strategier för att hantera stressiga situationer kan det leda till oprofessionellt agerande 

(Csaszar & Buchanan, 2015). Det kan även leda till relationsproblem, negativ utmattning, 

utbrändhet eller valet att lämna yrket.  

 

3.1.3 Pedagogisk påverkan 

Stora barngrupper gör att förskollärare har för lite tid för att engagera sig i barnen och 

verksamheten (Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson, 2014). Det bidrar även till stress 

och förskollärare kan känna att de inte räcker till. En mindre barngrupp ger istället möjlighet 

för pedagogiska uppgifter och ett arbete utefter läroplanens mål. Skolverket (2010) skriver 

att lärande och omsorg ska bilda en helhet i förskolans verksamhet. Pramling Samuelsson, 

Sheridan, Williams och Nasiopoulou (2014) skriver att vissa förskollärare känner att det är 

svårt att prioritera arbetet utifrån läroplanens mål och intentioner när de är stressade. Men 

huvudmannen har ett ansvar att se till att förskolans verksamhet har en god kvalitét 

(Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionen har i sin tur ett ansvar för att barn i förskolan 

ges möjlighet att utvecklas och lära. Kvalitetsgranskningar är ett sätt att kontrollera att 

kraven uppfylls. Skolverket (2016b) har statistik på att personaltätheten och barngruppens 

storlek har sett likadan ut sedan 2005. Men statistiken visar att barngrupperna är större idag 

jämfört med år 1984 och att barnen idag går längre dagar på förskolan (Skolverket, 2016b: 

Skolverket, 2013). Storleken på barngruppen är mer avgörande för den pedagogiska kvalitén 

än vad personaltätheten är (Skolverket, 2016a). Det är huvudmannen som är ansvarig för att 

barngruppen är lämplig vad gäller sammansättning och storlek (SFS 2010:800). År 2016 

kom Skolverket med rekommendationer om att på en avdelning med barn mellan ett till tre 
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år skulle det vara sex till tolv barn (Skolverket, 2016a). En avdelning med barn mellan fyra 

till fem år skulle det vara nio till 15 barn. Rekommendationerna säger dock inget om 

personaltätheten. Lärandemiljön i förskolan kan dock förbättras om fler förskollärare tillsät ts 

(Shim, Hestenes & Cassidy, 2004). När det finns möjlighet att dela in barn i mindre grupper 

förbättras kommunikation mellan personal och barn (Sheridan, Williams & Pramling 

Samuelsson, 2014). Personalen kan se varje barn, vilket bidrar till lärande och utveckling. 

När barngruppen är för stor tillbringar förskollärare istället en stor del av dagen till att lösa 

problem som uppkommer i vardagen och den pedagogiska verksamheten blir därmed 

lidande. I Skollagen (SFS 2010:800) står det att alla barn från ett års ålder har rätt till att få 

en plats i förskolan. 

 

3.1.4 Olika sätt att minska stress 

Risken för att uppleva stress går inte koppla ihop med etnicitet, geografi eller välstånd 

(White, 2004). Därför är det inte meningsfullt att titta på dessa faktorer vid stresshanter ing 

(Royal & Grobe, 2008). Stresshantering handlar mer om att veta sina begränsningar och hur 

mycket stress som är hanterbart. Det finns flera olika sätt att minska stress på och ett av det 

mest effektiva sättet är att motionera, eftersom det är bra både för den psykiska och den 

fysiska hälsan (Hamann & Gordon, 2000). Motionsformerna kan till exempel vara att 

promenera, styrketräna eller spela tennis. Yoga och qigong är ytterligare två motionsformer 

som är speciellt lämpade för att minska stress, eftersom fokus ligger på att vara i nuet och 

medvetandegöra kroppens andningsprocesser. Andra sätt att minska stress är att ta korta 

pauser i vardagen, sova tillräckligt, lyssna på kroppens signaler och äta välbalanserade 

måltider (Paulsen, 1994). Ytterligare ett sätt är att avsätta mer tid för återhämtning (Zohar, 

Tzischinski & Epstein, 2003). Förmågan att släppa tankar om jobbet vid arbetsdagens slut 

är även viktigt för att minska sin stress, oavsett arbetsuppgifter (Sonnentag & Bayer, 2005).  

 

Mindfulness är en metod som motverkar oro och stress (Schenström, 2007). Metoden 

handlar om att vara medvetet närvarande i nuet. Mindfulness-Based Stress Reduction 

(MBSR) är en mer specifik metod som kan motverka stress (Gold et al. 2010). Metoden går 

ut på att rikta sin närvaro genom olika meditationstekniker och syftar till att ändra relationen 

till stressande tankar och händelser. I studien Mindfulness-based stress reduction (MBSR) 
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for primary school teachers testades grundskollärares nivåer av ångest, depression och stress 

innan de började använda sig av metoden MBSR. Därefter kunde förbättringar ses på 

samtliga områden. Resultatet visade även att metoden gav ett ökat välbefinnande och ökad 

förmåga att klara av den pedagogiska undervisningen i skolan.  

 

Meditation 3 är en metod som kan hjälpa människor att minska sin stress, bli närvarande i 

nuet och öka det emotionella välbefinnandet (Csaszar & Buchanan, 2015). Forskning visar 

att lärarstudenter som dagligen utövar meditation för kärleksfull vänlighet minskar sin stress 

efter sex veckor (Csaszar, 2013). Meditation för kärleksfull vänlighet innebär att sätta sig på 

en behaglig plats i en avslappnad position, sluta ögonen, andas djupt och tänka följande: Må 

jag vara hälsosam och stark. Må jag vara lycklig. Må jag känna lugn (Csaszar & Buchanan, 

2015). Efter att ha upprepat fraserna minst tre gånger görs samma sak fast riktat mot någon 

utövaren älskar djupt. Sedan upprepar utövaren samma fraser fast till någon hen känner sig 

neutral inför och till sist riktar hen ovanstående fraser till alla människo r i hela universum. 

 

Vid långvarig stress utan återhämtning kan en person bli utbränd och då krävs en rad åtgärder 

(Hamann & Gordon, 2000). Åtgärderna kan till exempel vara att se över sina 

ansvarsområden, få kompetensutveckling eller vara med i nätvärk för att diskutera och prata 

om stresshantering. Det kan även krävas professionell hjälp eller byte av arbetsplats. Andra 

åtgärder kan vara att dagligen motionera, utöva yoga, gå på massage eller se över sina 

fritidsaktiviteter. För att undvika utbrändhet är det viktigt med balans mellan arbete och 

fritid. Det är även viktigt att kunna uppfylla kraven från arbetet utan att offra tid med vänner 

eller familj. Arbetsgivaren har ansvar för att personal inte ska ha orimligt hög 

arbetsbelastning som bidrar till sjukdom (AFS, 2015:4). De resurser som finns ska anpassas 

till de krav som ställs. Det finns flera åtgärder att vidta när arbetsbelastningen är hög. För att 

åtgärderna ska ha effekt är det viktigt att identifiera vad som orsakar den höga 

arbetsbelastningen. Åtgärderna kan vara att ge mer utrymme för återhämtning, ändra 

prioriteringar och arbetssätt samt anställa mer personal. Men även att minska 

                                                                 
3 Det finns flera definitioner av meditation (Csaszar, 2013). De flesta forskare är dock överens om att det är 

mental träning där syftet är att stilla eller tömma sinnet. Målet är att observera och bli medveten om sin 

omgivning, utan att värdera, döma eller engagera sig i den. 
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arbetsmängden, ha omväxlande arbetsuppgifter eller erbjuda kompetensutveckling är 

åtgärder som kan användas. Oavsett vilken metod som används för att minska stress är det 

viktigt att använda sig av någon metod (Hamann & Gordon, 2000). Det har visat sig att 

förskollärare och lärare i fritidshem har nästan dubbelt så stor sjukskrivningsprocent jämfört 

med andra yrkesgrupper (Lärarförbundet, 2014).  

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Studien är inspirerad av fenomenografi och hermeneutik, vilka kommer beskrivas närmare i 

följande avsnitt. 

 

3.2.1 Fenomenografi 

Studien är inspirerad av fenomenografisk forskningsansats. Inom kvalitativa metoder finns 

första och andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986). Fenomenografin riktar in sig på andra 

ordningens perspektiv, vilket handlar människors uppfattningar av livsvärlden. Första 

ordningens perspektiv står istället för fakta och vad som kan observeras utifrån. Studien 

undersöker hur förskollärare uppfattar yrkesrelaterad stress. Uppfattningar är ett centralt 

begrepp inom fenomenografin (Kroksmark, 2011), vilket studien fokuserar på. Människors 

agerande och tankesätt utgår ifrån deras uppfattningar om världen (Patel & Davidsson, 2011). 

Genom att uppfatta något skapar människor mening. Fenomenografin utvecklades av Ference 

Marton under 1970-talet. Ordet fenomenografi är en sammansättning av fenomen och grafi 

och kommer ifrån grekiskan (Kroksmark, 2011). Fenomen står för “att visa sig” eller “det-i-

sig-själv-visande” och grafi betyder att beskriva i ord eller bild. Perspektivet handlar om att 

beskriva hur ett fenomen framstår för människor och inte om att försöka förstå hur något i 

själva verket ter sig (Larsson, 1986). Fenomenografi används framförallt inom pedagogiska 

studier, vilken är en anledning till att vi valt att inspireras av teorin.  

 

Förutom att uppfattningar är centralt inom fenomenografin är även kvalitativt skilda 

uppfattningar centralt (Kroksmark, 2011). Studien fokuserar dock inte på kvalitativt skilda 

uppfattningar utan inspireras även av en tolkande, hermeneutisk ansats. Ansatsen beskrivs 

närmre nedan.  
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3.2.2 Hermeneutik 

Studien är även inspirerad av den hermeneutiska forskningansatsen. Hermeneutik betyder 

tolkningslära (Patel & Davidsson, 2011). Det innebär att hermeneutiska forskare granskar, 

tolkar och försöker förstå sin empiri. Människor uttrycker sig genom det talade och det 

skrivna språket samt genom handlingar, vilket sedan går att tolka och förstå. Centralt i 

hermeneutiken är därmed tolkning. Hermenutiken har fått sitt namn ifrån den grekiska 

mytologin och ifrån Hermes, som var gudarnas budgivare (Vikström, 2005). Länge ansågs 

hermeneutikens uppgift vara att förmedla gudomliga och eviga sanningar till människan. De 

gudomliga och eviga sanningarna framkom genom att tolka bibeln. Antingen genom att 

klarlägga textens bokstavliga budskap eller lyfta fram dolda budskap. En viktig vändpunkt 

inom hermeneutiken var när Fredrich D.E Scheiermacher eftersträvade att förena språklig 

tolkningsmetod tillsammans med inlyssnande metod. Den förstnämnda metoden kallade han 

grammatisk. Den andra metoden kallade han psykologisk. Metoderna skulle stödja och 

korrigera varandra. På 1900-talet kom en annorlunda riktning jämfört med de som tidigare 

funnits. Nu skulle människans självförståelse inkluderas och det metodiska sanningssökandet 

skulle inte längre finnas kvar. Hans-Georg Gadamer betonar att det inte bara är läsaren som 

ställer frågor till texten, utan även texten som kritiskt utmanar läsaren. Den hermeneutiska 

synen håller fast vid att uppmärksamheten på varje tolkning bör ses i relation till läsarens 

historia och sociala sammanhang. Att tolka en text genom hermeneutik kan beskrivas som en 

spiral. Läsaren har från början en viss förståelse av helheten, men ifrågasätter under tidens 

gång texten. Det blir en rörlig växelverkan mellan förståelse av texten som helhet och dess 

olika delar. För att kunna tolka texten sätts läsarens självförståelse på spel, eftersom 

tolkningen direkt eller indirekt påverkar läsarens sätt att se på omvärlden och läsarens egna 

existens. Den nya tolkningen, eller den kritiskt prövade förståelsen, kan leda till praktisk 

tillämpling i livet och till formulerandet av nya texter.  

 

Studien inspireras av hermeneutik när vi identifierar olika teman utifrån vår empiri. Vi tolkar 

därmed empirin och är medvetna om att de teman som framkommer påverkas av vår 

förförståelse. Vår förförståelse av begreppet stress presenteras därför i nedanstående 

rubriker. 
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3.2.3 Begreppet stress  

Studien fokuserar på negativ stress och inte positiv stress. Positiv stress kan bidra till att 

människan klarar av hög belastning under en kortare period (Stress.se, 2016a). Positiv stress 

kan också bidra till att människan blir verksam och kreativ. Om stressen inte avtar, utan 

istället ökar, kan det leda till negativ stress (Stress.se, 2016b). Vilket i sin tur kan leda till att 

människan börjar må dåligt. Lärares stress har definierats på olika sätt (Kelly & Berthelsen, 

1995). En av de mest använda definitionen kommer ifrån Kyriacou (1987) som framhå ller 

att lärares stress visar sig genom negativa eller obehagliga känslor och att det har ursprung 

från arbetet. Ytterligare en definition av stress är relationen mellan person och miljö (Csaszar 

& Buchanan, 2015). Människor påverkas olika av vilka faktorer som leder till stress. 

Exempelvis kan en bullrig miljö bidra till stor stresspåverkan till en person medan det för en 

annan person inte stressar lika mycket. Människors upplevelse av stress är individue ll 

(Schenström, 2007).  

 

Det finns tre olika varianter av stress – fysisk, psykisk och social stress (Schenström, 2007). 

Fysiska stressorer är höga ljudnivåer, värme och kyla. Att ständigt visa medkänsla till andra 

människor kan orsaka psykisk stress. Sociala stressorer kan vara höga krav, förändringar 

eller att inte kunna påverka sin arbetssituat ion.  

 

3.2.4 Vår förförståelse 

Vi är medvetna om att de tolkningar vi gör är förankrad i och beroende av våra 

livssituationer. Oavsett om forskare är medvetna om det eller inte har forskare ofta en 

förförståelse för ämnet de forskar om (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Vi studerar båda 

två till förskollärare och är inne på vår sjätte termin. Vi har tidigare jobbat och haft 

verksamhetsförlagd utbildning på olika förskolor. Där har vi fått ta del av andra 

förskollärares uppfattningar om yrkesrelaterad stress. Vi har även själva uppfattat stress. I 

och med vår utbildning har vi även fått insikt i det arbete som förskolans verksamhet ska 

eftersträva och det ansvar som förskollärare har. 

 



15 
 

4. Metod 

4.1 Insamling av material 

Intervjuerna i studien är semistrukturerade utifrån Brymans (2013) beskrivning. Metoden 

har valts för att respondenterna skulle kunna prata om det som de  ansågs viktigt och för att 

få djupa och detaljerade svar. Valet gjordes även för att få struktur på intervjuerna, för att 

säkerställa att få svar på forskningsfrågorna och för att få ett visst minimum av jämförbar 

data. Vi valde att skicka intervjufrågornas innehållsliga teman till medverkande förskollä rare 

en tid innan intervjun skulle genomföras. Temanen skickades ut för att förskollärarna skulle 

vara förberedda på vilka teman som intervjutillfället skulle beröra. Under intervjun följdes 

en intervjuguide (se bilaga 3) och följdfrågor ställdes utifrån respondenternas svar. Enligt 

fenomenografin samlas data in genom att spela in intervjuer och därefter transkribera dem 

(Kroksmark, 2011), vilket gjorts i studien. Fyra intervjuer genomfördes och vi gjorde två 

stycken var. Vi valde att inte vara med båda två under intervjuerna, för att respondenterna 

inte skulle känna sig förhörda eller underlägsna och att det skulle bli “två mot en”.  

 

Intervjuerna tog 20-45 minuter. Det fördes inga anteckningar under intervjun, eftersom fokus 

skulle vara på att lyssna. Däremot skrev vi ner hur vi uppfattade miljön vi befann oss i direkt 

efter intervjun. Intervjuerna gjordes i samtalsrum på förskollärarnas förskolor och i 

grupprum på en högskola. När intervjuerna var färdiga transkriberades de inom tre dygn. 

Det gjordes eftersom det är bra att transkribera när intervjuerna fortfarande är nya i minnet 

(Dalen, 2007). Intervjuerna transkriberades genom att skriva ner ord för ord vad 

förskollärarna sa och vilka frågor som ställdes. Allt som sades under intervjun 

transkriberades. 

 

4.2 Urval 

Vi valde förskollärare vi haft kontakt med under vår utbildning, för att våra förväntningar 

var att de kunde ge oss djupare svar, eftersom vi inte var helt nya för dem. Urvalet består av 

förskollärare i olika åldrar och med olika lång erfarenhet som förskollärare. Två förskollä rare 

jobbade på småbarnsavdelning och två jobbade på syskonavdelning. Dessa val gjordes för 

att få en variation i urvalet.  
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Tabell 1.  Ålder Erfarenhet 

som 

förskollärare 

Kön Arbetsplats 

Förskollärare 1  62 30 år Kvinna Syskonavdelning. 19 

barn i åldern tre till 

fem år. Två 

förskollärare, en 

outbildad pedagog 

och en resurs. 

Förskollärare 2 43 23 år  Kvinna Småbarnsavdelning. 

14 barn i åldern ett 

till tre. En 

förskollärare och två 

outbildade 

pedagoger. 

Förskollärare 3 36 13 år Kvinna Småbarnsavdelning. 

13 barn i åldern ett 

till tre. Två 

förskollärare och två 

outbildade 

pedagoger. 

 

Förskollärare 4  52 29 år  Kvinna Syskonavdelning. 20 

stycken barn i åldern 

tre till fem. Två 

förskollärare och två 

barnskötare.   
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4.3 Etik 

Studien följer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har följts genom att vi tog 

kontakt med de personer vi önskade skulle delta i studien och presenterade syftet med 

studien. Personerna tillfrågades om de ville delta i studien. Alla tillfrågade tackade ja. Sedan 

skickades information ut till alla deltagare om de innehållsliga teman som skulle användas i 

intervjuerna, hur länge intervjuenerna skulle hålla på och att deltagarna skulle få vara 

anonyma. Det skickades även ut en definition av begreppet stress för att alla deltagare skulle 

förstå studiens definition av stress (se bilaga 2). Samtyckeskravet har följts genom att skicka 

ut ett dokument där deltagarna fått lämna underskrift för sitt deltagande (se bilaga 1). 

Deltagarna har även fått information om att de när som helst får avbryta utan att uppge 

anledning och utan några påföljder. Genom att benämna respondenterna med siffror istället 

för namn i transkriberingarna följs konfidentialitetskravet. Det följs även genom att förvara 

röstinspelningarna och transkriberingarna på ett säkert ställe där enbart forskarna har 

tillgång. När respondenterna nämnt namn eller orter har det fingerats i texten. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas till studien och därmed följs nyttjandekravet. 

Deltagarna har blivit tillfrågade om de vill ta del av transkriberingarna och studien när 

studien är färdigställd. 

 

4.4 Analysmetod 
Vi har gjort en tematisk analys som är inspirerad av den hermeneutiska ansatsen. 

Hermeneutiken genomsyrar analysen när vi försökte tolka och förstå transkriberingarna. 

Transkriberingarna lästes i sin helhet men vi gick också mer djupgående in i 

transkriberingarnas olika delar. Tematisk analys innebär att dela in empirin i teman och 

subteman4 (Bryman, 2013). Dessa teman och subteman kommer fram när vi läst våra 

transkriberingar noggrant flera gånger. Efter transkriberingarna ansåg vi att vi hade bra 

översikt på de intervjuer vi gjort själva och därför såg vi det som en fördel att under analysen 

få den andra personens synvinkel. Två kopior av alla transkriberingar skrevs ut och de lästes 

till en början fyra gånger var för att vi skulle bli insatta i materialet. Vi läste 

transkriberingarna själva men diskuterade med varandra under tiden, för att få en fördjupad 

                                                                 
4 Med subteman menar vi underkategorier.  
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förståelse och för att se texten utifrån flera synvinklar. Desto fler gånger vi läste 

transkriberingarna, desto större förståelse fick vi för dem. Den femte gången som 

transkriberingarna lästes skrev vi ner olika subteman vid sidan av texten. De subteman vi 

skrev ner utgick ifrån förskollärarnas uppfattningar av yrkesrelaterad stress. När alla 

transkriberingar arbetats igenom skrevs de subteman som hittats ner och diskuterades. 

Subtemana skrevs sedan i ett nytt dokument i datorn. Vi tog ett subtema i taget och plockade 

ur alla citat som hörde till det subtemat. Transkriberingarna arbetades igenom lika många 

gånger som vi fann subteman. Subteman lästes sedan mer noggrant och vi kom fram till att 

några hörde ihop och att viss data var irrelevanta utifrån forskningsfrågorna. Det som inte 

handlade om stress raderades och allt eftersom vi läste texten fler gånger tog vi bort mer text. 

Av all insamlad data finns cirka 60 procent med i resultatet. De gånger vi fann samma 

uttalande under två subteman behölls det där det passade bäst. 

  

Vi valde att ha forskningsfrågorna som huvudkategorier i resultatdelen. Därför delades 

subtemanarna upp ytterligare.  

De teman vi fick ihop utifrån forskningsfrågorna var följande:  

1) Stressorsaker: som innehåller övergångar, otillräcklig, tid, krav, arbetsuppgifter, 

engagemang, personal, barngrupp, små och stora, skolledning, förr/nu, 

nyexaminerad/erfaren förskollärare och skolledning.  

2) Pedagogisk påverkan som innehåller: reaktioner, närvarande, krav, sjuk och hel/deltid.  

3) Sätt att minska yrkesrelaterad stress: som innehåller åtgärder, struktur, förebygga, tid, 

engagemang, personal, närvarande, barngrupp, små och stora, skolledning, närvarande, sjuk 

och åtgärder. 
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5. Resultat 

Resultatet innehåller de teman som framkommit under analysen. Citaten nedan är utvalda för 

att belysa förskollärarnas uppfattningar, vilket vanligen görs i fenomenografiska studier 

(Larsson, 1986).  

 

5.1 Stressorsaker 

Intervjuerna visar att förskollärare uppfattar stress i förskolan idag. Flera förskollärare ansåg 

att stressen ökat i förskolan med åren. “Mycket stressigare är det nu.” (Förskollärare 4).  

 

5.1.1 Personalbrist  

Det framkom i intervjuerna att det råder personalbrist, vilket leder till stress. Förskollärarna 

uppfattar sig otillräckliga och hinner inte med de arbetsuppgifter som ska genomföras under 

dagen. Personalen räcker inte till för att tillgodose alla barns behov, de kan inte fördjupa 

barnens arbete och barnen får inte den stimulans som krävs. Personalbristen drabbar barnen, 

vilket även stressar flera av förskollärarna.  

 

Nä, då kommer det ett annat barn och då är ju den andra personalen, ja, då är de upptagna 

med annat och man får ju lära barnen men det tar ett tag för barn att lära sig att fröken kan 

inte, men det kan jag känna att det tar tycker jag på mig. Man skulle vilja vara med mycket 

mer men man kan inte, för att det är 19 barn, vi är tre personal. (Förskollärare 3).  

 

Det framfördes under intervjuerna att det är ett problem att hjälpa andra avdelningarna. Ska 

kollegor till exempel iväg på möten behöver andra avdelningar hjälpa den avdelning som det 

saknas personal på. Det leder till att två avdelningar har mindre personal än planerat. 

Avdelningen som hjälpt till kan kräva hjälp en annan dag, vilket leder till ett återkommande 

av hjälpande. I förlängningen skapar det lägre personaltäthet på flera avdelningar. Det är inte 

heller säkert att avdelningarna alltid kan hjälpa varandra, till exempel på grund av 

sjukdomar. “Vi får lösa det själva och det är en stackars avdelning som alltid blir drabbad 

och den vill ju ha tillbaka något från oss då och då får vi ju offra en annan dag.” 

(Förskollärare 4). Det uppkom under intervjuerna att det var personaltätheten som 
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förskollärarna saknade. En förskollärare berättade att “de är just att inte räcka till. Att jag 

känner att de skulle behövt vara flera vuxna liksom runt barnen.” (Förskollärare 2).  

 

5.1.2 För stora och sämre fungerande barngrupper  

Förskollärarna anser att det är för stora barngrupper för att hinna tillgodose alla barn. Barnen 

vistas längre dagar på förskolan jämfört med ett x antal år sedan, vilket leder till större 

barngrupper över hela dagen. Flera förskollärare förklarar att det är en stressfaktor, eftersom 

barngruppen växer men personalstyrkan är den samma. “Det är så mycket mer barn, större 

barngrupper och barnen går längre dagar. [...] Vi är ju inte mer personal nu än vad vi var förr 

[...] och då räcker man inte riktigt till.” (Förskollärare 2). Förskollärare 1 upplever att 

verksamheten är intensiv hela tiden, eftersom det är många barn hela dagarna. Förskollärare 

4 förklarar att gruppsammanhållningen inte blir densamma när det är 20 stycken viljor som 

vill åt olika håll. “När tjugo barn i en barngrupp säger så och går åt sitt håll, då är de klart, 

då blir de en stress för oss. Då har ju inte vi en gruppsammanhållning, för alla är väldigt egna 

individer idag och det blir stressande.” (Förskollärare 4). 

 

5.1.3 Nya uppgifter har tillkommit utan att något tagits bort  

Det visade sig i intervjuerna att stress uppkom när kraven blev högre för förskollärare, till 

exempel när dokumentationen tillkom. Stress uppkom även när förskolan blev en skolform 

och hamnade tillsammans med skolan. Även den reviderade läroplanen, med mer krav på 

förskolläraren, har påverkat stressen hos förskollärare.  

 

De är ju krav som har kommit på senare år, i och för sig i och med den nya läroplanen, men 

de har blivit för mycket. Jag tror att det var när vi skulle gå med och vara under samma 

paraply som skolan, då blev det mer stressigt för oss. (Förskollärare 4). 

  

Den reviderade läroplanen fick ett nytt kapitel som heter uppföljning, utvärdering och 

utveckling. Flera förskollärare upplever det som stressande, eftersom tiden inte räcker till att 

följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. “Det har ju pålagt mycket mer på en 

förskollärare och det är väl det man känner att man inte hinner dokumentationen som man 

vill göra mycket mer.” (Förskollärare 1). I intervjuerna framkom det att flera förskollä rare 

önskar mer tid till att skriva dokumentationer på. De berättar även att de inte alltid hinner 



21 
 

diskutera och reflektera över dokumentationerna under deras planeringstid, eftersom de 

ibland har annat viktigt som de måste samtala om. En annan stressfaktor som förskollärarna 

nämner är när kollegor är sjuka. När kollegor är sjuka behöver personal gå till andra 

avdelningar för att fråga om kollegor kan hjälpa dem eller ringa och boka vikarie. Det 

uppfattas som energikrävande. En förskollärare berättar att stressen ökar ännu mer när de 

inte får reda på att personal är sjuk förrän de kommer till arbetet på morgonen.  “Men det tar 

ju energi, tid. Men alltså man gör ju det, man är så van, men det kan ju ta energi. Ibland kan 

man ju känna att ‘åh nej, nu måste vi ringa igen’.” (Förskollärare 1). Förskollärare 1 berättar 

även att det är stressande att inte hinna med alla idéer och tankar som hon vill förmedla till 

barnen. Istället för att hinna med aktiviteter med barnen måste personalen i första hand lösa 

vardagen. Det leder till stress, eftersom förskolläraren har stora ambitioner för verksamheten 

som hon inte hinner med. “Och då känner man ibland att man inte riktigt hinner med det 

man skulle vilja göra med barnen.” (Förskollärare 1).  Flera förskollärare tycker det är 

stressigt att inte kunna se varje barn samt ta tillvara på deras idéer och tankar. Förskollärare 

2 och 3 uttrycker även att det är stressande att inte hinna utmana barnen i sin utveckling eller 

bara gräva och samtala med dem. Istället för att vara närvarande krävs det att de vet var alla 

barn befinner sig och det leder till att de är tvungen att cirkulera mellan olika rum. 

“Egentligen skulle jag vilja sätta mig här och vara med dem, men jag måste vara där uppe 

och se vad dem gör eller så måste jag vara inne i det rummet och se vad de gör där.” 

(Förskollärare 2). 

 

5.1.4 Otillräcklig skolledning 

En stressad skolledning bidrar till en stressad personalgrupp. Förskollärare 4 tycker att 

ledningen inte borde gett hennes arbetslag fler arbetsuppgifter eller bett dem hjälpa andra 

avdelningar, eftersom deras verksamhet behövde all personal på plats. “Ledningen är 

stressad och då blir vi ju stressade med.” (Förskollärare 4). När barn skulle flytta och därmed 

sluta på förskolan bad personalen förskolechefen om att inte få nya barn. Personalen ville 

hinna med de barn som var där och minska sin egen stress. Trots detta fick arbetslaget nya 

barn till barngruppen.  

Vi hade barn som slutade, som flyttade, och då bad vi om att vi skulle få ha mindre antal 

barn. Men de fick vi inte. Samtidigt så kan ju inte dem lyssna på samma sätt eftersom de har 
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ju sina chefer som trycker på att vi ska få in fler barn och budgeten måste vi dra in på så nu 

får vi dra in på personal. (Förskollärare 4). 

 

5.1.5 Strukturerad verksamhet 

En annan stressfaktor som alla förskollärarna berättar om är när verksamheten inte är 

strukturerad. “För annars blev det så att vi sprang såhär och ingen visste och då hörde man 

ju något och då hände det ju något och då var det ju ingen nära.” (Förskollärare 4).  Flera 

förskollärare anser övergångar mellan olika aktiviteter som stressande. Det kan handla om 

när alla ska gå ut eller in, när kläder ska på eller av samt efter en aktivitet när barnen ska 

hitta en ny syssla. Det kan också uppfattas som stressigt vid situationer när barn och personal 

inte vet var de ska eller vad de ska göra, vilket kan ske när personalen inte planerat upp 

något. “Det var ofta stressigt precis när något nytt skulle hända, typ att man ska ut, eller in 

eller man ska byta aktivitet. Då kan de ofta bli mest stressigt och man kanske inte riktigt vet 

vart barnen och man själv ska sådär, om man inte riktigt har bestämt.” (Förskollärare 2).  

 

5.1.6 Vårdnadshavares krav 

En förskollärare upplever att vårdnadshavare idag är mer krävande och ställer högre krav på 

förskollärare, vilket skapar stress. “Vi har ju de här yngre föräldrarna idag, de är vana vid att 

få allt serverat och vi ska vara mer som en service. Vi har skyldigheter men de har inga 

skyldigheter tillbaka.” (Förskollärare 4). 

 

5.2 Pedagogisk påverkan av stressade förskollärare 

5.2.1 Hinner inte planera, dokumentera eller reflektera 

Flera förskollärare tycker att det är för få personal och att det finns för lite tid. Det leder till 

att de inte hinner planera, dokumentera eller reflektera över och följa upp det barnen gör. 

Förskollärare 2 förklarar att hon anser reflektionen och diskussionen som viktig, eftersom 

det är den som utvecklar verksamheten.  

 

Hinner man inte få en planering då ligger man ju efter så då ska man ju skriva två 

veckor nästa. Och känner man att kan man inte gå ifrån, de är bara den timmen man 
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har när man har planeringstid som man kan skriva de. Man kan inte sitta på 

fredagseftermiddagen och skriva då hinner man inte. (Förskollärare 4). 

 

5.2.2 Hinner inte se varje barn, är inte tillräckligt närvarande 

Förskollärare 3 berättar att hennes uppdrag är att se barns lärande och utveckling. Det blir 

dock svårt när förskollärare inte är närvarande eller inte hinner delta i situationer med barnen 

där intressanta saker händer. Det gör det även svårt att ta tillvara på barns tankar och idéer 

och forma verksamheten därefter. “Då är jag inte riktigt närvarande, och då kan jag inte, det 

är ju det, jag är ju här för att se barns lärande och utveckling.” (Förskollärare 3).  

 

Men det påverkar ju på det sättet att inte kunna ta tillvara kanske på om jag ser, det är något 

spännande som händer, men då, just då är det någon som behöver hjälp på toa eller någon 

slår sig eller en konflikt och då måste jag ta det. Jag kan känna att då jag blir avbruten i något 

som kunde ha blivit intressant och följa upp och bara kunna vara lite i den situationen och se 

vad barnen gör då som jag ser verkar intressant. (Förskollärare 3). 

 

5.2.3 Reaktioner på stress 

Det framkom i intervjuerna att även om stressen inte alltid syns utåt kan den finnas ändå. 

Förskollärarna förklarade att de kan känna en inre stress, få en klump i magen eller bli 

nedstämda. Förskollärarna beskriver även att de glömmer saker, blir irriterade både på jobbet 

och på fritiden eller att de stannar upp och inte minns vad de skulle göra. “Då börjar hjärnan 

fundera kring allt som ska hända och vad som ska hända, och hur ska jag hinna med allt och 

så. Sen känner jag mig stressad under dagen.” (Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 1 säger att sömnproblem kan vara stressrelaterat. Vid brist på eller vid dålig 

sömn från förskollärares sida kan det påverka den pedagogiska verksamheten. “Jag kan ju 

få svårt att sova någon natt för då kommer ‘åh, hjälp, jag har glömt det’ eller ‘nu måste jag 

tala om det för den föräldern’.” (Förskollärare 1). Flera förskollärare menar att det är svårt 

att hålla i den pedagogiska verksamheten när de är stressade, eftersom de inte känner glädje 

eller engagemang i arbetet de gör. “För det är ju med glädje man ska göra det. Man kan ju 

inte förmedla det på det rätta sätten om inte jag är engagerad. Och jag blir inte engagerad 

om jag är stressad och tappar suget.” (Förskollärare 4). 
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5.2.4 Större sjukfrånvaro 

Sjukdom bland kollegor kan påverka den pedagogiska verksamheten, eftersom den 

planerade verksamheten inte alltid kan fullföljas. “Om man har planerat något, man har tänkt 

att göra och så är någon sjuk och så.” (Förskollärare 1). Flera förskollärare berättar att det är 

många som är sjukskrivna, som går in i väggen eller inte mår bra. De menar även att det kan 

leda till att personal slutar. “Inte mått bra på grund av detta och det blir ju bara det blir ju 

som en virvel. Det blir bara mer och mer och mer och till slut ser man bara nackdelar. Så till 

slut när det blev såhär, så var det ju sista momangen annars tror jag att vi hade slutat.” 

(Förskollärare 4). 

 

5.3 Sätt att minska yrkesrelaterad stress 

5.3.1 Försök att förbättra organiseringen av arbetet  

Förskollärarna förklarade att struktur är viktigt för att minska den arbetsrelaterade stressen. 

Det framkom att det hjälper att ta några barn i taget och slussa, till exempel när alla ska gå 

ut. Flera förskollärare ansåg att stressen minskar när de vet vad de ska göra, till exempel vem 

som ska ha samlingen eller vem som ska plocka fram frukosten. I ett arbetslag har de ett 

barn i behov av särskilt stöd och därför har de gjort ett strikt schema över vem som har hand 

om barnet under olika tider på dagen. Den personalen som har hand om barnet behöver 

därmed inte fokusera på något annat. Ibland delar personalen upp sig i olika rum och ibland 

delar de även upp barngruppen. “Nu är det två rum så är vi två kan vi dela upp oss i två rum 

med hälften av barnen.” (Förskollärare 3). En förskolechef skulle göra en arbetsbeskrivning 

för vikarierna för att det ska bli tydligt vad de förväntas göras och för att underlätta ordinarie 

personals arbete. En förskollärare berättade att när flera barn pratade med henne samtidigt 

sa hon att barnen får prata en i taget och funkade inte det fick de ställa sig i kö. På så vis kan 

förskolläraren lyssna på ett barn i taget. “Då får man väl vara ännu mer bestämd ‘nu är ni 

tre, nu lyssnar jag på dig först, och sen dig, och sen dig, eller så får ni ställa er i en kö’.” 

(Förskollärare 2). 

 

Det framkom att det behövs mer personal på syskonavdelningarna och att det hade kunnat 

hjälpa mot stressen. Men det beskrevs också att mindre barngrupper är önskvärt och att fler 
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vuxna inte skulle hjälpa, utan att det istället skulle leda till mer prat mellan personalen. Det 

hänvisades också till att Fridolin5 har kommit ut med rekommendationer om mindre 

barngrupper. “Det är ingen som mår bra och då kan jag tänka mig att mindre barngrupper, 

hålla antalet och inte så mycket vuxna.” (Förskollärare 1). Två förskollärare berättade att det 

kan vara mindre stressande att jobba på en småbarnsavdelning gentemot att jobba på en 

syskonavdelning.  “Sen har jag faktiskt varit bland de mindre barnen nu i någon vecka och 

de är inte lika stressigt.” (Förskollärare 3). 

 

5.3.2 Fysisk aktivitet 

I intervjuerna uppkom det att förskollärarna tycker att olika former av motion hjälper mot 

stress. Motionsformer som togs upp var att gymma, simma, promenera samt att utöva yoga 

och qigong. Qigong är medvetna rörelser som ska utföras långsamt, förklarar en 

förskollärare. Ibland anordnas det även fysiska aktiviteter tillsammans med hela 

personalgruppen, som att ha en stegtävling, promenera eller simma tillsammans. 

“Överhuvudtaget är det ju fysisk aktivitet som är bra mot stress [...] När du tränar måste du 

ju koncentrera dig på det. Då kan jag ju inte hålla på att tänka på vad som hände på jobbet 

innan. Då får man ju, hjärnan får ju en paus då. Så att det är ju verkligen jätteviktigt. ” 

(Förskollärare 3). 

 

5.3.3 Stresshanteringskurs  

Alla förskollärare har fått erbjudande om att gå på stresshanteringskurs, antingen genom 

arbetet eller via en vårdcentral och tre av fyra har gått på en sådan. “De [förskolechefe rna] 

satte ju till en sån stresshanteringskurs nu då, det var ju bra.” (Förskollärare 2). Nedan 

presenteras de verktyg som förskollärarna som gått på stresshanteringskurs beskrev att de 

fått ta del av:  

 

5.3.3.1 Stressbarometer:  

Vid en stresshanteringskurs användes en rund barometer som innehöll olika stressfaktorer 

för att hjälpa deltagarna att se vad som stressar just dem. “Och sen så får vi lite olika verktyg, 

                                                                 
5 Gustav Fridolin, svensk utbildningsminister 2016. 
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någon barometer man kan pricka i så man hittar var sin stress finns.” (Förskollärare 2). Om 

deltagarna uppfattade mycket stress över något, vilket till exempel kunde vara att bo trångt, 

hamnade krysset långt ut i cirkel. Uppfattade de lite eller ingen stress hamnade krysset långt 

in. Därefter funderade deltagarna över om de kunde göra något åt stressen eller inte. 

Barometern gällde både för arbetslivet och för privatlivet.  

 

5.3.3.2 Vara här och nu: 

Förskollärarna berättade att medveten närvaro eller meditation är verktyg som kan minska 

stress. En annan åtgärd är att låta saker ta sin tid. Barn och vårdnadshavare får ibland vänta 

när det inte finns tid här och nu. Nedan berättar en förskollärare om en övning i medveten 

närvaro:  

Då får man läxa om till exempel varje morgon när jag borstar tänderna ska jag bara lyssna 

på ljudet på eltandborsten då och inget annat. Och det tänkte jag “det är väl inget svårt”, men 

då märkte jag att då tittar jag ju på kranen att den måste jag ju torka av och jag måste kanske 

byta handdukar. (Förskollärare 4). 

Förskolläraren menar att läxan ovan ska göra att den medvetna närvaron kan tas med in i 

arbetslivet. Medveten närvaro ska hjälpa vid stressiga situationer, genom att ändra fokus till 

att göra en sak i taget istället för att försöka göra allt på en gång. Det ska även göra så att 

förskollärare slipper stå stilla och inte veta vad som först behöver göras. Från en 

stresshanteringskurs har deltagarna fått olika meditationsövningar som helst ska utövas varje 

dag och som handlar om att ligga ner och ta det lugnt. Nedan är ytterligare ett exempel på 

medveten närvaro, där fokus är att titta noggrant på ett föremål och sakta ner sitt eget tempo.  

Vi fick ett russin och sen så skulle man med många sinnen då. Vi skulle känna på den, hur 

känns det? Det kändes lite kladdigt. Titta på den, hur ser den ut? Den var ju lite brun och 

skrynklig. Hur doftar den? Den doftade sött. Låter den något? Så satte vi russinet mot örat 

och det lät lite faktiskt sådär man när nuddade den och sen så skulle lägga den på tungan och 

bara känna hur den kändes fram, på båda sidorna, lite längre in och sen tugga den och till sist 

svälja den. (Förskollärare 2). 
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5.3.3.3 Andning:  

En förskollärare förklarade att det hjälper att fokusera på andningen vid stress. Från 

stresshanteringskursen framfördes metoden nedan:  

 

Man ska tänka som ett fönster när man andas [...]  ett, två, tre och sen så håller man andan 

ett, två, tre och så andas man ut ett, två, tre och så håller man andan innan man andas in igen 

och så börjar det om igen. (Förskollärare 2). 

 

5.3.3.4 Spänna och slappna av:  

En annan metod som en förskollärare lärt sig från en stresshanteringskurs är att växelvis 

spänna och slappna av i en muskel. Till exempel trycka ner ett ben mot golvet i några 

sekunder och sedan slappna av. “Att man både blir lite avslappnad och att man blir lite 

piggare bara av att göra en sådan övning.” (Förskollärare 2).  

 

5.3.3.5 Sömn:       

Vid stresshanteringskurserna pratades det om sömnproblem, eftersom det kan vara kopplat 

till stress. Det finns olika metoder som kan hjälpa människor som har svårt att sova. Det kan 

vara att räkna baklänges från 300, gå upp en stund, skriva ner sina tankar, läsa en bok eller 

lyssna på musik. “Ja, man kan lyssna på musik [... ] för rätt som det är så somnar man.” 

(Förskollärare 1). 

 

5.3.4 Förändring av egna prioriteringar och förhållningssätt 

Förskollärare 1 menar att det finns andra personer i barnens liv, exempelvis vårdnadshavare 

och annan personal, som kan tillgodose barnens behov. Förskolläraren anser att förskollä rare 

inte är mer än människor. Det hjälper inte att ha dåligt samvete över att inte hinna med allt 

som förskollärarna önskar. En annan stressåtgärd som visade sig var att bestämma sig för att 

inte stressa, utan istället lita på att det kommer att lösa sig. “‘Äh, det ordnar sig’” kan man 

ju tänka.” (Förskollärare 1). Flera förskollärare menar att stress kan hanteras genom att 

prioritera. 
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Ta det som är viktigast först, den som piper på toaletten är ju viktigast, den kan ju inte sitta 

där, den får man ju ta först och sen att man får göra så, lägga dem i prioriteringsordning. 

Första och sen får det ju komma någonting som blir längst ner även om man tycker att alla 

saker är lika viktiga så får man ju ändå ta dem i turordning. (Förskollärare 2).  

 

Förskollärare 2 berättar att om det är mycket som händer och planeringar uteblir eller om det 

har bytts mycket personal, har en åtgärd varit att hoppa över vissa uppgifter och endast 

fokusera på barnen och att de får den omsorg de behöver. Barnen är viktigast och har högst 

prioritet. Det är viktigt att ha roligt tillsammans med barnen och i arbetslaget, men även att 

göra roliga saker på fritiden, eftersom detta stärker upp och ger kroppen energi. Ibland gör 

personalen något roligt tillsammans i förebyggande syfte, till exempel gå på after work eller 

bowla. Det framkom även att det hjälper mot stress att tänka positivt. “Det är viktigt att man 

gör roliga saker för det fyller man ju på energi med.” (Förskollärare 1). 

 

5.3.5 Stöd 

Det är viktigt att cheferna är tillåtande inför att pedagogerna ibland behöver prioritera. 

Förskollärare 2 tycker att det hjälper mot stressen när cheferna ibland godkänner att allt inte 

alltid måste hinnas med. “De är lite tillåtande så då att de här rektorerna nu då säger det att 

‘lägg ner de, lägg matteuppgiften åt sidan och så koncentrera er på barnen’”. (Förskollärare 

2). En förskolechef är tydlig med att när det händer jobbiga händelser eller om det blir osämja 

någonstans, är det alltid hen som har huvudansvaret. “Därför säger alltid rektorn ‘är det 

något, har du någonting, då får ni ringa mig, det är jag som bestämmer’”. (Förskollärare 1). 

Ett arbetslag fick hjälp utifrån i form av handledning när de upplevde stress, i och med ett 

barn som behövde särskilt stöd. Att få hjälp från en specialpedagog framkom också som en 

åtgärd mot den stress som kan uppkomma när ett barn är i behov av särskilt stöd. “Vi har ju 

då våran specialpedagog som vi pratar lite med om barnen och försöker få hjälp.” 

(Förskollärare 4). En förskollärare berättade att när personal är sjuk ringer kommunhä lsan 

till personen för att fråga hur personen mår och vad sjukdomen kan bero på. Åtgärden har 

vidtagits på grund av att sjukfrånvaron varit hög.  

 

Man kan ju se, är det någon som är sjuk varje måndag? Är det jobbet? Är det hemma? Det 

är ju oftast inte bara jobbet utan det kan ju vara hemma man har mycket du vet, familjen, 

man har skilsmässa, så det kollar de ju också då. (Förskollärare 1).  
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Flera förskollärare uppfattade att det är viktigt att prata om stress med varandra eller fråga 

hur kollegor mår. Stressen kan minska när någon annan vet hur ens situationen är. “Vi 

försöker prata om det. Som om det är något speciellt barn så pratar vi om det, så man inte 

blir så stressad av det utan vi hjälps åt om det är någonting.” (Förskollärare 4). Att hjälpa 

varandra med strategier för att inte stressa och att dela upp arbetet är viktigt. “Man ska ju 

inte vara ensam i sin roll, man har ju kollegor.” (Förskollärare 4). 

 

5.3.6 Vara utomhus  

Att vara utomhus, i skogen, i trädgården eller på förskolans utemiljö, upplever flera 

förskollärare minskar stressen. Det gäller både privat och i arbetslivet. “Utomhus är det ju 

alltid mindre stress.” (Förskollärare 3). 
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6. Diskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar av 

yrkesrelaterad stress. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv, eftersom vi tolkar resultatet utifrån vår förståelse och drar nya slutsatser med 

hjälp av tidigare forskning och andra infallsvinklar. Metoddiskussion, slutsats och förslag 

till vidare forskning avslutar diskussionen.   

 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen presenteras efter de tre övergripande teman som skrivs fram i resultatet.  

 

6.1.1 Stressorsaker 

I resultatet framkom det att förskollärarna känner sig otillräckliga och att det skapar stress. 

Orsaken till att förskollärarna känner sig otillräckliga är både tids- och personalbrist. 

Storleken på barngrupperna är också något som förskollärarna upplever som stressande. 

Vissa förskollärare upplever att barngrupperna blir större men att personalstyrkan är 

densamma. Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) skriver att stora 

barngrupper får personal att känna sig otillräcklig och stressad, eftersom de inte kan 

engagera sig i barnen och den pedagogiska verksamheten. Huvudmannen har ett ansvar att 

se till att barngrupperna har lämplig storlek och sammansättning (SFS 2010:800). Vi undrar 

däremot om de alltid tar det ansvaret. Vi funderar kring om det är så att huvudman och 

förskolechef tycker att barngruppen har en lämplig storlek, men att personalen i förskolan 

inte håller med. Vi anser att förskollärarna har en bättre uppfattning av om en barngrupp har 

en lämplig storlek eller inte, beroende på behovet i barngruppen. Förskollärarna spenderar 

hela dagarna med barnen men det gör inte förskolechefen, därmed kan det vara lättare för 

cheferna att se barnen i antal. Samtidigt har förskolecheferna en viss budget att förhålla sig 

till och det kan vara svårt att minska barngrupperna utan mer pengar. Csaszar och Buchanan 

(2015) skriver att ökade krav från barn och vårdnadshavare leder till stress hos förskollärare. 

Vi anser därför att större barngrupper leder till mer stress hos förskollärarna. Vissa 

förskollärare anser att mindre barngrupper är mer önskvärt än högre personaltäthet. I 

resultatet framkom även att vårdnadshavare kräver mer utav förskollärare idag än vad de 

gjorde förr. Uppfattningen var även att förskolan har blivit mer som en service, där 
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vårdnadshavare ställer krav men inte vill ge något tillbaka. Vårdnadshavare som har starka 

åsikter om vad lärare ska göra och berättar det öppet kan skapa stress hos lärare (Hamann & 

Gordon, 2000). Att vårdnadshavare kräver mer idag än vad de gjorde förr kan vara 

förståeligt, eftersom det idag går att begära mer av förskollärare och av förskolan. Om det 

vårdnadshavarna påtalar inte går att åtgärda krävs det att förskollärarna har en förklaring till 

varför det inte är möjligt att åtgärda. Vi anser att förskollärarna därmed har ett val att 

antingen göra något åt kritiken eller förklara varför det inte går att åtgärda. Oavsett vad 

förskollärarna väljer att göra åt kritiken, hjälper det inte att stressa.  

 

I förskolan är det brist på förskollärare (Skolverket, 2009). När kollegor är sjuka och 

förskollärare måste gå ifrån barngruppen för att ringa in vikarie kan stress skapas. Stressen 

skapas för att det är personalbrist och för att det inte finns utbildad personal i verksamheten. 

Det leder även till att den förskollärare som arbetar får ett större pedagogiskt ansvar och fler 

arbetsuppgifter. Arbetsgivaren måste se till att personal inte blir sjuka på grund av för hög 

arbetsbelastning (AFS, 2015:4). I resultatet framkom det att förskollärarna känner att de har 

kollegor som är sjukskrivna på grund av yrkesrelaterad stress. En förskollärare menar att 

kollegor snart kommer att sluta om det inte görs något åt stressen. Gold et al. (2010) berättar 

att om ett yrke är fullt av stress är det svårare att behålla och rekrytera ny personal. 

Förskollärare och lärare i fritidshem har nästan dubbelt så stor sjukskrivningsprocent jämfört 

med andra yrkesgrupper (Lärarförbundet, 2014). Vi reflekterar över om det påverkar 

rekryteringen av förskollärare till förskolan. Om ett yrke är för stressigt, kan det bidra till att 

yrket blir mindre attraktivt. 

 

Vi tror att anledningen till att det inte tillsätts mer personal eller att barngruppernas storlek 

inte minskas beror på åtstramad ekonomi och i vissa fall brist på lokaler. Även Lotta Tajalin, 

som är förskolechef i Stockholm, styrker detta (Drevinger, 2016). Vi reflekterar över om det 

i förlängningen är kostnadseffektivt att ha för stora barngrupper eller för lite personal. 

Eftersom hög arbetsbelastning och långvarig stress är starkt sammankopplat med besvär som 

till exempel depression, magproblem samt hjärt- och kärlsjukdomar (Chandola et al., 2008; 

Theorell & Karasek, 1996). Sjukdom kan leda till sjukskrivning (Theorell & Karasek, 1996). 

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till att människor inte kan jobba. Psykisk 

ohälsa belastar den svenska ekonomin med nära 8 miljarder euro om året, vilket blir cirka 
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70 miljarder svenska kronor, eftersom det leder till minskad produktivitet och ökad kostnad 

för vård och omsorg (OECD, 2013). Det tillkommer även kostnader för vikarier när ordinarie 

personal är sjuka eller sjukskrivna. Vi vill även tillägga att det personliga lidandet aldrig kan 

mätas, men att det är en oerhört viktigt aspekt.  

 

Förskollärarnas uppfattning är att det blev mer stress när den reviderade läroplanen kom år 

2010. Revideringen bidrog till att förskollärare fick större ansvar i arbetslaget och att kraven 

på att dokumentera ökade. Avsikten med förändringen var att förstärka förskolans 

pedagogiska uppdrag och höja kvalitén (Skolverket, 2009). Men är det möjligt när det inte 

tillsätts mer resurser? Utifrån resultatet kan vi utläsa att barngrupperna har ökat, men att 

personalstyrkan är densamma. Skolverkets statistik från år 2005 tills idag visar att 

personaltätheten och storleken på barngrupperna i stort sätt sett likadana ut under dessa år 

(Skolverket, 2016b). Däremot är barngrupperna större idag jämfört med 1984. Dock har 

barnens vistelsetid ökat (Skolverket, 2013). Skolverket kom år 2016 med nya riktmärken för 

barngruppens storlek (Skolverket, 2016a). Det rekommenderas att vara sex till tolv barn för 

barn mellan ett och tre år och nio till 15 barn för barn mellan fyra och fem år. Alla 

förskollärare vi intervjuat har haft större barngrupper än Skolverkets rekommendationer. Vi 

tänker att större barngrupper ökar kraven från både vårdnadshavare och barn. Det blir även 

fler arbetsuppgifter för förskollärare att utföra. Lundberg och Wentz (2004) skriver att stress 

kan uppkomma när det ställs höga krav på personer som inte tror eller känner att de klarar 

av arbetsuppgifterna. Arbetsmiljöverket (AFS, 2015:4) skriver att resurser ska anpassas efter 

de krav som ställs.  

 

Att ha för lite kunskap kring ämnesområden inom förskolan kan också skapa stress 

(Skolverket, 2009). Där har förskolecheferna ansvar att ge personalen kompetensutveck ling 

(Skolverket, 2010). I resultatet framkommer det dock inte att förskollärarna upplever stress 

på grund av att de inte har tillräckligt med kompetens, men däremot saknar de kollegor som 

är förskollärare.  

 

6.1.2 Pedagogisk påverkan av stressade förskollärare 

När förskollärarna i studien uppfattar stress på grund av brist på tid och personal påverkas 

den pedagogiska verksamheten, eftersom det inte finns tillräckligt mycket tid för att planera, 
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dokumentera och följa upp. Förskollärarna anser att verksamheten inte kan utvecklas som 

de önskar. När ordinarie personal måste ersättas med vikarier påverkas verksamheten, 

eftersom vikarier inte känner till verksamheten på samma sätt som ordinarie personal. Den 

planerade pedagogiska verksamheten kan därmed bli lidande. Genom att tillsätta fler 

förskollärare till förskolan kan lärandemiljön förbättras (Shim, Hestenes & Cassidy, 2004). 

Arbetsbelastningen skulle kunna delas upp mer mellan personalen och varje förskollä rare 

skulle få mer tid till att vara närvarande med barnen. Det skulle leda till möjlighet att se och 

utveckla barns lärande och utveckling. Förskollärarna anser att mindre barngrupp är mer 

önskvärt än fler personal. Samtidigt upplever förskollärarna sig otillräckliga på grund av för 

lite personal. Vi tänker att fler personal skulle kunna minska förskollärarnas stress, men 

endast om barngruppens storlek får vara densamma. I resultatet framkommer det att Fridolin 

har kommit med rekommendationer om mindre barngrupper, vilket kan gynna förskolan och 

förskollärare. “Vi vet att barngruppernas storlek är viktig för att alla barn ska bli sedda, för 

tryggheten, och för att förskolepedagogiken ska vara tillgänglig för alla barn, säger 

utbildningsminister Gustav Fridolin.” (DN, 2015). Sheridan, Williams, Pramling och 

Samuelsson (2014) skriver att stora barngrupper bidrar till stress. Men stora barngrupper 

leder inte enbart till stress, utan det avgör också den pedagogiska kvalitén, mer än hur tät 

personalstyrkan är (Skolverket, 2016a). Därmed anser vi att mindre barngrupper är bättre än 

större barngrupper med samma personaltäthet. Förskolan måste emellertid ta hänsyn till att 

alla barn från ett års ålder har rätt till en förskoleplats (SFS 2010:800), vilket kan vara ett 

dilemma i frågan om barngruppernas storlek.  

 

I resultatet framkommer det att sömnproblem kan vara kopplat till stress, vilket även tidigare 

forskning styrker (Lundberg & Wentz, 2004). Dålig sömn kan leda till irritation och 

glömska, som i sin tur kan leda till att förskollärarnas engagemang i den pedagogiska 

verksamheten minskar. När förskollärarna uppfattar stress och inte hinner med det som de 

önskar, måste de prioritera och högsta prioritet är att barnen mår bra. I andra hand kommer 

barns lärande och utveckling. Vissa förskollärare känner att det blir svårt att prioritera arbetet 

utifrån läroplanens mål och intentioner (Pramling Samuelsson, Sheridan, Williams & 

Nasiopoulou, 2014). Vi tänker att istället för att vara en pedagogisk verksamhet kan 

förskolan bli en barnpassning. Då bildar lärande och omsorg inte en helhet, vilket förskolans 

verksamhet enligt läroplanen ska (Skolverket, 2010). Huvudmannen har ett ansvar att se till 
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att förskolan har en god kvalitet (Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionen (2015) har ett 

uppdrag att se till att barn i förskolan ges möjlighet att lära och utvecklas. Har verksamheten 

inte tillräckligt god kvalité vid granskning får personalen utvecklingsområden som följs upp. 

Har förskollärare valt att prioritera bort pedagogiken för att minska stress, kan det vid 

granskning bli tydligt att de prioriterat bort pedagogiken. Prioriteringarna kan i sin tur leda 

till åtgärder som måste vidtas, vilket i sin tur kan bidra till stress. Vi anser därför det viktigt 

att minska förskollärares stress och ge dem möjlighet att kunna fullfölja sitt pedagogiska 

uppdrag. Vi tror att prioriteringar i vissa fall kan leda till att läroplanens strävansmål för 

utveckling och lärande inte kan fullföljas. Vi anser dock att förskollärare har en kompetens 

att utforma miljön som en tredje pedagog, som kan bidra till utveckling och lärande. Vi anser 

att det kan underlätta för förskollärare, eftersom de inte behöver känna sig otillräckliga för 

att själva inspirera till lek och lärande när miljön kan bidra till det. Däremot tror vi att 

förskollärare kan känna sig otillräckliga när de måste avsätta tid för att skapa en inspirerande 

lärandemiljö.  

 

Förskollärarna i studien anser att stressen minskar när de är närvarande i nuet, vilket även 

Schenström (2007) skriver om. Även att fokusera på andningen hjälper människor att vara 

närvarande i nuet (Hamann & Gordon, 2000). Medveten närvaro kan även leda till fördjupad 

kunskap hos barnen, eftersom förskollärarna ser och kan utmana barnen i deras lärande. I 

resultatet framkom det att det är acceptabelt att inte hinna med alla barn hela tiden för att 

minska stressen. Det framkom också att en förskollärare menar på att personalen bara är 

människor och att de inte kan finnas överallt. Istället menar förskolläraren att det går att 

tänka att barnen har andra personer i deras liv och att de kan tillgodose en del av deras behov. 

Vi reflekterar över hur de barn som inte får den stimulans och uppmärksamhet de behöver 

hemma eller på förskolan mår. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att 

förskolan ska vara ett komplement till hemmet och att förskolan ska ge barn omvårdnad, 

omsorg, fostran, utveckling och lärande. Det står även att “förskollärare ska ansvara för att 

varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” 

(Skolverket, 2010, s. 8).  

 

I resultatet framkommer en uppfattning om att barn idag är individer med starka viljor, vilket 

kan göra det svårt att hålla ihop gruppen. Csaszar och Buchanan (2015) skriver att krav och 
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förväntningar från barn kan göra förskollärare stressade. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) skriver att varje barns nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 

uppmuntras och att förskolan ska vila på en demokratisk grund. Vi anser att det är positivt 

med barn som har starka viljor och är drivna, eftersom de kan driva förskolans projekt framåt 

och inspirera de andra barnen på förskolan. Det är lika viktigt att diskutera och reflektera 

tillsammans med andra, eftersom det kan leda till att barnen utvecklas i sig själva, förstår att 

alla har rätt till en egen åsikt och att alla kan tycka olika utan att någon behöver ha fel. Barnen 

får en möjlighet till att bland annat visa solidaritet och respekt. För att sådana samtal ska 

kunna genomföras krävs det att förskollärare är engagerade och tar sig tid till att leda sådana 

samtal.  

 

6.1.3 Sätt att minska yrkesrelaterad stress  

Resultatet visar att förskollärarna upplever att det görs åtgärder för att minska förskollära rnas 

stress, men även att de önskar att det gjordes fler åtgärder. Ett effektivt sätt att minska stress 

är att motionera (Hamann & Gordon, 2000). Vilket förskollärarna i studien uppfattas göra 

för att minska sin stress. Det framkommer även att det gör dem mer närvarande i nuet. Vid 

både yoga och qigong är rörelserna långsamma och fokus ligger på att vara här och nu. Att 

vara medvetet närvarande i nuet kan motverka stress (Schenström, 2007). I resultatet blir det 

tydligt att förskollärarna är medvetet närvarande på flera olika sätt. Genom att träna som 

nämnt ovan, men också genom att endast fokusera på en sak i taget, som att enbart byta en 

blöja eller äta ett russin med alla sinnen. Meditation kan minska stress och oro och gör 

människor mer närvarande i nuet (Csaszar & Buchanan, 2015). Det är ett verktyg som vissa 

förskollärare använder sig av. Även att fokusera på andningen hjälper människor att vara 

närvarande i nuet (Hamann & Gordon, 2000). Det framkommer även i resultatet där en 

förskollärare beskriver hur andningen kan hjälpa för att få ett lugn. Just Mindfulness-Based 

Stress Reduction (MBSR) handlar om att ändra stressande tankar (Gold et al., 2010). Vilket 

vi tänker att flera av förskollärarna gör genom deras tankesätt. Till exempel att det finns 

andra människor i barnens liv än de själva och därmed behöver inte förskolläraren hinna 

tillgodose allt. Även om det uppkommer stressade situationer tänker de att de inte ska stressa, 

eftersom det ändå inte hjälper dem i arbetet eller i livet.  
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Vid de stresshanteringskurser som tre av fyra förskollärare deltagit i har de fått lära sig att 

vara medvetet närvarande. Vid dessa kurser har de även fått prata och diskutera stress, vilket 

Hamann och Gordon (2000) skriver kan vara en åtgärd när någon har blivit utbränd. Vi 

tänker att det även kan vara en förebyggande åtgärd och att det är bättre att ta tag i stressen 

innan utbrändheten är ett faktum. Resultatet visar även på att det är viktigt med stöd från 

sina kollegor och från skolledningen, för att hantera stress. Svagt socialt stöd ger istället 

upphov till stress, vilket även dåligt ledarskap gör (Andel, et al., 2012). Det visar på gott 

ledarskap när förskolechefen ordnar att personal får gå på stresshanteringskurs. Men om 

personalen som ska gå iväg inte ersätts i verksamheten kan det istället bidra till stress, 

eftersom det blir mindre personal. Det framkommer i resultatet att en förskolechef sagt att 

det är hen personalen ska ringa om det händer något allvarligare, vilket vi tolkar som ett 

stark socialt stöd. I resultatet framkommer det även att cheferna har tillåtit pedagogerna att 

prioritera när det varit perioder med höga stressnivåer och hög arbetsbelastning. Ändringar 

av prioriteringar kan vara en åtgärd mot hög arbetsbelastning (AFS, 2015:4). Som vi nämner 

i texten ovan är det inte optimalt att prioritera bort pedagogiken, eftersom det är det som 

granskas av både huvudman och Skolinspektionen (2015). Att lärare erbjuds olika strategier 

för att hantera stress anser vi kan bidra till goda förutsättningar i verksamheten, eftersom 

stress kan leda till ett oprofessionellt agerande, utbrändhet eller valet att lämna yrket 

(Csaszar & Buchanan, 2015). Vi tänker att det kan skapa en negativ spiral där förskollä rare 

lämnar yrket och det blir svårare att anställa ny personal. I förlängningen kan det leda till att 

färre väljer att utbilda sig till förskollärare. Möjligtvis kan det vara en orsak till att det är 

brist på förskollärare (Skolverket, 2010). Det är dock inget vi kan utläsa i resultatet.  

 

En förskollärare berättar att kommunhälsan ringer till personalen när de är sjuka för att ta 

fråga om personens tillstånd och bakgrunden till sjukdomen. Det är viktigt att se vad som 

orsakar stress eller sjukdom (AFS, 2015:4) och att ringa upp sjuk personal kan vara ett sätt 

att göra det på. Utifrån resultatet anser vi att en orsak till stress bland förskollärare är att det 

är för stora barngrupper, men att minska barngruppen är ingen åtgärd som arbetsgivarna 

verkar ha vidtagit. 
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I resultatet framkom det att några förskollärare kände sig mindre stressade vid 

utomhusvistelse, till exempel att vara ute på förskolans utemiljö eller ute i skogen. Vi började 

därför reflektera över hur förskollärare på en I Ur och Skur-förskola6 upplever stress, 

eftersom de vistas ute en större del av dagen. I en studie där Margareta Söderström, läkare 

och docent, undersökt stresshormonerna på barn som går på I Ur och Skur-förskolor kom 

det fram att de hade högre nivåer av stresshormonet kortisol än hos de barn som går på 

vanliga förskolor (Eriksson Granér & Björnbom, 2013). “Jag tror inte att barnen är stressade 

på det sättet som psykisk stress utan att det är mer en fysisk ansträngning, en ansträngning 

på kroppen att tidigt på morgonen när det är kyligt gå ut och massa kläder på sig och det 

regnar kanske, och det kräver en viss ansträngning av kroppen” (Eriksson Granér & 

Björnbom, 2013). Vi skulle kunna dra en slutsats genom att frivilligt vara ute ger en lugnande 

effekt mot stress, medan att tvunget vara ute kan bidra till stress. Om det enbart gäller barn 

eller även förskollärare vet vi inget om. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I efterhand ser vi en nackdel med att inte ha övat på att intervjua innan första intervjun 

genomfördes, eftersom det hade förberett oss på hur vi skulle lyssna och ställa följdfrågor 

samtidigt. En respondent fick inte informationsbrevet innan intervjun, eftersom det blev ett 

missförstånd med mailadressen. Resultatet kan ha påverkats eftersom hon inte fick en 

förförståelse för de innehållsliga teman som intervjun skulle följa. Materialet som hon inte 

hade fått lästes istället upp vid intervjutillfället. Denna intervju blev kortare än de andra, 

vilket kan bero på att hon inte hade fått informationen innan, att det var en av våra första 

intervjuer eller endast på grund av att människor är olika och ger olika långa och detaljerade 

svar.  

 

Vi intervjuade enskilt för att respondenterna inte skulle känna sig underlägsen. I efterhand 

ser vi en fördel att vara två stycken under intervjun, eftersom det var svårt att fokusera och 

lyssna på respondenterna och samtidigt tänka ut nya följdfrågor. Vi såg även fördelar med 

att vara själva eftersom vi upplevde att respondenterna kände sig bekväma under intervjun. 

Det gjorde att vi kunde följa vår röda tråd utan att bli avbruten av den andra personen.  

                                                                 
6 I en I Ur och Skur-förskola är verksamheten främst förlagd utomhus och kommer från Friluftsfrämjandet.  
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För att få ett bredare resultat kunde det ha varit bra att intervjua en nyexaminerad 

förskollärare. Överlag skulle fler deltagare till studien ge ett mer tillförlitligt resultat, 

eftersom fyra stycken kan anses vara för lite för att få en allsidig bild av syftet. I och med 

tidsaspekten var det inte möjligt.  

 

Eftersom vi var bekanta med respondenterna sa vi till dem innan vi började spela in, att vi 

går in i en forskarroll för att endast ha fokus på intervjun och för att vara neutrala. Det har 

påverkat att vi var bekanta med respondenterna innan. Vi tror att respondenterna upplevde 

det lätt att berätta och dela med sig till oss, eftersom vi var bekanta med dem sedan tidigare. 

Det kan också vara negativt, eftersom det är svårare för oss att vara professionella, neutrala 

och ifrågasätta. Sammantaget anser vi att intervjuerna gav svar på våra forskningsfrågor och 

att intervjuerna är tillförlitliga.  

 

Forskningsfrågorna fokuserar enbart på negativ stress hos förskollärare, hur det påverkar 

förskolläraren och i sin tur den pedagogiska verksamheten. Därmed framkommer endast 

negativ stress och inte hur den positiva stressen kan bidra med effektivitet, engagemang, 

kreativitet och lust i den pedagogiska verksamheten.  

 

Kritik mot den hermeneutiska ansatsen är att forskarna själva tolkar respondenternas svar. 

Därmed påverkas resultatet beroende av förförståelsen av ämnet. Vi ser det dock inte som 

något negativt eftersom vi inte är ute efter att berätta en “sanning”. Fenomenografin handlar 

inte heller om att berätta en sanning utan istället om att presentera människors uppfattningar. 

Patel och Davidsson (2011) skriver att den förförståelse forskare har kan ses som en tillgång 

istället för ett hinder.  

 

Enligt fenomenografin ska kvalitativt skilda uppfattningar urskiljas i analysen och 

presenteras i resultatet. I studien presenteras inte skilda uppfattningar utan resultat utgår 

istället ifrån studiens forskningsfrågor och de teman som vi genom att tolka 

transkriberingarna funnit relevanta. Vi anser dock att fenomenografin är adekvat ändå, 

eftersom vi intresserat oss för förskollärares uppfattningar av yrkesrelaterad stress. Vi har 

alltså intresserat oss för människors uppfattningar av ett visst fenomen, vilket 



39 
 

fenomenografin avser att göra. Genom att använda citat i resultatet har vi styrkt 

förskollärarnas uppfattningar.  

 

Den fenomenografiska intervjun inleds med en på förhand bestämd fråga (Kroksmark, 

2011). Inledningsfrågan skall vara av öppen karaktär, det vill säga inte erbjuda något givet 

svarsalternativ. I intervjuguiden utgår vi inte ifrån att förskollärare är stressade, eftersom vi 

inte ville påverka resultatet i någon riktning. Däremot svarade alla förskollärare att de 

uppfattar stress och därmed kunde vi fortsätta forska kring ämnet. Tidigare studier visar att 

lärare uppfattar yrkesrelaterad stress och därför ansåg vi ämnet stress relevant.  

 

6.3 Slutsats 
Studien bidrar med ny kunskap kring förskollärares stress genom att vi gjort en ny studie där 

resultatet visar uppfattningar av förskollärarnas stress, att stress påverkar pedagogiken samt 

att det finns åtgärder att vidta. Resultatet visar att förskollärarna i studien är stressade, på 

grund av bland annat tid- och personalbrist. Men även på grund av att det idag är större 

barngrupper som gör att de inte hinner tillgodose alla barns behov. Pedagogiken påverkas 

eftersom det bland annat inte finns tid för att reflektera tillsammans med arbetslaget. Vi 

belyser därmed de pedagogiska konsekvenser som kan uppstå då förskollärare ofta uppfattar 

sig stressade. Förskollärare kan minska sin stress genom att strukturera upp verksamheten 

och genom att vara medvetet närvarande. Studien berör förskollärares stress, vilket är ett 

ämne det finns bristfälligt med forskning på. Det finns mer forskning kring barns stress i 

förskolan eller kring lärares stress i skolmiljön. 

 

6.4 Vidare forskning 
I studien ingår endast kvinnliga deltagare. Det speglar även hur förskolan ser ut vad det gäller 

könsfördelningen på personalen. Som vidare forskning hade det varit intressant att se hur 

resultatet hade blivit om det hade gjorts en jämförelse av hur stressade kvinnliga 

förskollärare är gentemot manliga. Det hade varit av intresse att se om det finns strukturer i 

samhället som gör att kvinnor har större press på sig, både i arbetslivet och privat, och 

därmed är mer stressade. Kan den höga stressnivån bland förskollärare ha att göra med att 

det är ett kvinnodominerande yrke eller har det inget samband? 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 

 

Ida Andersson och Sandra Mikkilä genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 

för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 

undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Syftet 

med studien är att genom att intervjua förskollärare om när de uppfattar stress enligt vår 

definition och hur de gör för att minska stressen. Med detta vill vi få en bild av vad som 

skapar stress, hur det påverkar undervisningen och vilka metoder det finns för att minska 

den.  

 

Ida Andersson och Sandra Mikkilä genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap 

om förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning 

inom utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping 

University. 

 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i följande 

aktivitet: 

 

____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

 

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och 

utan några påföljder.  
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Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig,  

Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se) 

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: 

 

________________________________     

Datum 

 

________________________________   ________________________________ 

  

Deltagarens signatur     Studentens namn  

 

 

________________________________   ________________________________  

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:monica.nilsson@ju.se)
mailto:monica.nilsson@ju.se)
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8.2 Bilaga 2 
Information till deltagarna inför intervjun 

För att vi ska kunna analysera vårt resultat krävs det att alla delaktiga har samma 

förförståelse kring vad begreppet stress är.  

Vår definition av stress är negativa och/eller obehagliga känslor eller kroppssensationer som 

uppkommit ifrån arbetet. Stressen kan vara både fysisk, psykisk och/eller social.  

 

Under vår intervju kommer vi att ställa frågor om stress relaterat till förskolläraryrket, vad 

som eventuellt görs för att minska den uppfattade stressen i arbetet och hur den eventue lla 

stressen påverkar undervisning.  

 

Är det något du undrar eller vill fråga om så är det bara att höra av dig till någon av oss: 

Ida Andersson (här stod även vårt telefonnummer och vår mailaddress) 

Sandra Mikkilä (här stod även vårt telefonnummer och vår mailaddress) 
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8.3 Bilaga 3 

Intervjuguide 

Syftet: Syftet med denna studie är att samla information och kunskap om förskollärares stress 

i förskolan eftersom forskning visar på att förskollärare mer eller mindre uppfattar stress.  

 

Vi kommer att gå in i vår forskarroll 

Är det okej om vi spelar in?  

 

Datum och tidpunkt:  

Plats:  

 

1. Händer det att du känt/känner dig stressad i förskolan? 

2. Svarade du nej på ovanstående gå till fråga 9 

Svarade du ja på ovanstående gå till fråga 3 

3. Kan du berätta om när du uppfattade/uppfattar stressen? 

4. Kan du berätta om hur du uppfattade/uppfattar stressen? 

5. Vad var/är mest stressande? 

6. Vad var/är minst stressande? 

7. Tycker du att stressen påverkade/påverkar din roll som förskollärare? I så fall hur? 

8. Tycker du att stressen påverkade/påverkar undervisningen i förskolan? I så fall hur? 

9. Kan du berätta hur avdelningen ser ut som du jobbar på? Personalmängd, antal barn 

osv. 

10. Hur ser en typisk dag ut på din avdelning? 

11. Kan du berätta hur du tänker en vanlig dag i förskolan som inte innehåller någon 

stress? 

12. Hur gör du för att inte känna dig stressad? 

13. Stödjer ni i arbetslaget varandra ang. stress? I så fall hur? Tycker du att det 

tillräckligt? 

14. Känner du att du bidrar till mer lugn i arbetslaget? 

15. Får du något stöd från din chef ang. stress? I så fall vad? Tycker du att det tillräckligt? 
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16. Får ni något friskvårdsbidrag? Använder du det? 

17. Händer det att du tänker på jobbet utanför arbetstid? 

 

Har du några frågor? 

Vill du ta del av studien när det är klart?  

 

Stöd till oss själva under intervjun:  

Berätta mer 

Kan du utveckla 

Aa, fortsätt? 

Du sa de här innan… hur tänker du då? 

Menar du såhär då…? 

Vad menar du med det? 

Kan du berätta lite mer om det här? 

Hur gjorde du då?  

Hur reagerade du på det? 

Jag kommer nu gå in på en ny fråga... 

 

Enligt Bryman (2013) ska en efter intervjun notera viktiga punkter som togs upp under 

intervjun.  

• Hur gick intervjun? (om respondenten var meddelsam, samarbetsvillig, nervös  

 osv.) 

• Andra upplevelser av intervjun? (Om det dök upp nya idéer eller intresseområden) 

• Miljön (lugn, stökig, många eller få individer i närheten, förekomsten av datorer, ny  

 eller gammal inredning) 


