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Sammanfattning 

 

Den negativa stressen ökar i dagens samhälle. Allt fler förskollärare inom förskolan 

rapporteras bli drabbade av utbrändhet och sjukskrivningar. Syftet med denna studie var 

att få en fördjupad kunskap om förskollärares erfarenheter och syn på negativ stress i 

förskolan. Bakgrunden baserades på tidigare forskning innefattande det valda området.  

Studien genomfördes med enkäter som därefter skickades ut till förskollärare i den valda 

kommunen. Enkäterna bygger på en kvalitativ undersökning och baserades på svar från 

trettio förskollärare. Resultatet vi fick var mer oroväckande än vad vi kunnat föreställa 

oss. Den negativa stressen är oerhört påtaglig inom förskolan och alla informanter 

hävdade känslan av stressen ofta framträder. De allra flesta förklarade att de mest stressiga 

i verksamheten är barngruppens storlek och ljudnivåerna som förekommer. Bilden vi 

erhöll av den negativa stressen innan arbetet har förändrats drastiskt, förståelsen för 

negativ stress har alltid funnits däremot hur påtaglig den verkligen är har överrumplat oss.  

Slutsatsen vi drar av detta arbete är att många förskollärare är drabbade av den negativa 

stressen, men få söker den hjälpen de egentligen har rätt till för att förskollärarna inte 

känner till att den hjälpen finns att tillgå.  
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Inledning  

I lärarförbundets tidning Förskolan, hittades en artikel där det nämns att sjukskrivningar 

bland pedagoger i förskolan ökar (Villanueva Gran. 12 okt 2015). Det är ett stort problem 

gällande arbetsmiljöerna i förskolan och följderna av detta leder till stress. Nästan varje 

dag går det att läsa i tidningar om stressen som sker ute i förskoleverksamheten och om 

den förändrade läroplanen som innebär ett större ansvar för förskollärarna. 

Fortsättningsvis påpekar skribenten gällande hur pedagoger försöker göra allt de möjligen 

kan utifrån de förutsättningarna som finns på arbetsplatsen. Allt fler blir sjuka av stress 

men de försöker göra så gott de kan för att barnen och deras välmående är det som ska 

vara i fokus (Villanueva Gran. 12 okt 2015). Det som är tanken med denna studie är att 

skapa en större förståelse för hur förskollärarna upplever den negativa stressen i 

förskoleverksamheten, varför känner de sig stressade och vad orsaken är? Vidare anser vi 

att det vore önskvärt att skapa en större förståelse för vilka åtgärder som finns att tillgå vid 

uppkomsten av negativ stress.   

Vi är två förskollärarstudenter som snart kommer ut i arbetslivet och utifrån detta vill vi 

öka den egna medvetenheten om den negativa stressen vid eventuella åtgärder samt stöd. 

Detta för att kunna bearbeta om den negativa stressen skulle drabba någon av oss eller 

våra kollegor. 

Studiens ämne uppkom utifrån tidigare verksamhetsförlagda kurser under utbildningen. 

Under dessa perioder har tydliga observationer skett där det noterats hur påtaglig stressen 

har varit hos de anställda och framförallt bland förskollärarna. På dessa arbetsplatser har 

det även kommit fram att stressen beror på barngruppernas storlek, låg personaltäthet och 

att lokalerna inte är utformade för det antalet barn som vistas på avdelningen. Antalet 

förskollärare varierar i olika kommuner och även på olika förskolor. Vissa förskolor kan 

det vara en ensam förskollärare på hela huset medan på andra kan det vara flera på samma 

avdelning. Det ökade kravet som tillkommit för förskolläraren tillför ett större ansvar när 

det gäller det administrativa arbetet (Skolverket, 2018). Everskog och Persson (2006) 

beskriver i sin studie, lärarnas uppgivenhet och negativa stress kring att hinna allting 

under dagarna på arbetsplatsen.  

Vi har själva sett hur pedagoger arbetar övertid ute i verksamheterna för att de ska bli 

färdiga med alla arbetsuppgifter, framförallt när det kommer till det administrativa arbetet, 

då planeringstiden sällan kan tas ut för att det är för få i personalen. Detta är tid som 

förskolläraren har rätt till men på grund av personalbristen kan de sällan ta ut den under 

arbetstid. Det kan även vara andra orsaker som sjukdom i arbetslaget eller till exempel 

inskolningar. Detta är något som förskollärarna anser bidrar till att den negativa stressen 

ökar. Förskollärarna får arbeta över sina ordinarie arbetstider eller ta med sig 

arbetsuppgifterna hem, för att hinna med det som skulle gjorts under dagen. 

Uppgivenheten syns tydligt hos förskollärare eftersom tiden i barngruppen minskar på 

grund av att det administrativa tar över.  

Under den verksamhetsförlagda delen av förskollärarprogrammet, observerades även 

pedagogers stress för olika typer av möten som genomförs på förskolorna. De ska hinna 
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läsa på, förbereda sig och förbereda redovisningar. Det kan även förekomma att 

exempelvis rektorn ska hålla i föredrag men inte har möjlighet och då har förskolläraren 

fått ta över med kort varsel. En annan problematik som vi har observerat är att det kan 

förekomma olika förhållningssätt gentemot barnen i ett arbetslag. Dessa olika 

förhållningssätt kan ha skapats av olika erfarenheter och lärdomar hos de anställda. Det är 

viktigt att pedagogerna i arbetslaget har gemensam syn på lärandet och bemötandet till 

barnen utan att blanda in personliga åsikter.  

I den senaste versionen av förskolans läroplan förklaras det vilket stort ansvar 

förskollärare har när det kommer till att nå de nationella målen, barnens utveckling, 

utbildningens syfte med mera. 

Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och 

analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i 

utbildningen (Skolverket, 2018. s18). 

Tanken med studien är att tydliggöra vad som kan vara en bidragande orsak till 

uppkomsten av den negativa stressen hos förskollärare i verksamheten, samt även om det 

är en återkommande faktor. Kan den negativa stressen bero på exempelvis ljudnivån, 

barngruppens storlek eller skulle det kunna bero på det ökade ansvaret? Detta är det vi vill 

undersöka i vår rapport. 

Förskolläraryrket är oerhört viktig för att samhället ska fungera, det är i förskolan som 

barnens kunskaper skapas, utvecklas samt att det är här som barnet formar sina 

värderingar. Detta för att de ska erhålla god grund vid deras mognadsutveckling inför livet 

(Everskog & Persson, 2006). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2019) släppte i oktober 2019, sin 

ekonomirapport för 2020, som bygger på enkäter till kommunernas ekonomichefer. I den 

kan man utläsa att ca nittio kommuner kommer att gå med underskott år 2019. Fyra 

femtedelar av de 216 kommuner som svarat på enkäten säger även att det ser ut att bli 

sämre nästa år. Detta förklaras bero på att antalet äldre och unga som inte kan arbeta har 

ökat samt att en lågkonjunktur väntar landet. Detta är även något som vi själva märkt av 

ute i verksamheterna. Ekonomin är begränsad inom förskoleverksamheten och det ska 

även täcka kostnader till exempelvis material samt extra personal som behövs för att bidra 

till barnens utveckling och vistelse i verksamheterna.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om förskollärares erfarenheter och 

syn på negativ stress hos förskollärare i förskolan. 

 

1. Vilka upplevelser av negativ stress förekommer hos förskollärare i förskolan? 

2. Vilka faktorer uppfattar förskollärare har betydelse för negativ stress hos 

förskollärare i förskolan? 
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Bakgrund 

I denna del kommer vi att förklara hur den negativa stressen uppstår hos förskollärare i 

förskolan och vilka faktorer som utlöser stressen. Vi kommer även att ta upp betydelsen 

av olika faktorer som är viktiga i återhämtningen samt möjliga åtgärder till förbättring. 

Med negativ stress hos förskollärare anser vi den dagliga kontakten förskollärare erhåller 

med höga ljudnivåer, stora barngrupper, få pedagoger, planeringstid, dokumentationer, 

undermålig miljö. Sådana saker som sker inom verksamheten som kan bidra till att en 

känner sig stressad och att den stressen övergår till negativa, uppgivna känslor.  

 

Stress och negativ stress inom förskolläraryrket 

Enligt socialförsäkringsrapporten (2018:2) har det framkommit att förskolläraryrket är ett 

av de yrken som lider av högsta risken för sjukskrivningar hos pedagoger när det kommer 

till stresspåverkan i dagens samhälle. Tittar man tillbaka i tiden märks det att detta ett 

samhällsfenomen som har pågått under en längre tid. Även Lärarförbundet (2015) påpekar 

samma samhällsproblem. Sjukskrivningarna för stressrelaterade sjukdomar ökade med 46 

% hos förskollärare mellan åren 2011–2015. Everskog och Persson (2006) förklarar att 

barnen i förskolan är möjligheten för att kunna stärka samhället. För att lyckas med detta 

krävs bra utbildning och nyckeln till att lyckas är en bra handledning samt undervisning. 

Författarna belyser att det är därför förskolans personal är viktig. Genom åren har 

förskolan förändrats och förändringarna har bidragit till att nya krav ställs på de anställda 

inom förskoleverksamheten. Lärarna själva har beskrivit stressen som en obehaglig känsla 

med många negativa känslor, ilska eller depression. Everskog och Persson fortsätter och 

förklarar att orsakerna till stressen upplevs vara många men däribland nämns mängden 

arbete, dåliga relationer på arbetsplatsen och teknologins utveckling. Följden av stressen 

blir att lärarna upplever hög grad av utbrändhet som i sin tur leder till dåliga 

arbetsförhållanden, sämre prestation och hög frånvaro på arbetsplatsen.  

 

Arbetsmiljön är även någonting som Everskog och Persson förklarar har förändrats de 

senaste åren. Det har skett i form av större barngrupper och mindre personal. 

Möjligheterna för personalen att vara med och påverka verksamheten har blivit lidande till 

följd av detta. På grund av den höga arbetsbelastningen som arbetsmiljöns förändringar 

har lett till, känner även personalen att läroplansmålen för förskolan hindras att uppnås. 

Everskog och Persson belyser att fokus idag läggs på ännu mer planering, uppföljning, 

dokumentation, utvärdering och kompetensutveckling. Detta är vad som krävs av 

förskollärarna utöver arbetet tillsammans med barnen.  

 

Angelöw (2005) lyfter fram att stressen kommer inifrån och tolkningen av stress är 

personlig från individ till individ. Det handlar om hur pedagogerna själv väljer att tolka 

det som de uppfattar som stressiga situationer. När det förekommer någonting som 

upplevs stressigt för vissa personer, kan det däremot vara tvärtom för någon annan. Om 

situationen upplevs som stressande eller ej beror på tolkningen av den mentala bild och 

den tankemässiga tolkningen av situationen. Om känslan av att inte kunna hantera 

situationen som uppstår finns, skapas följaktligen en stressande känsla. Fortsättningsvis 

förklarar Angelöw att stress även kan se ut på olika sätt. För att lättare kunna hantera 

stressiga situationer är det bra om de lär sig att upptäcka sina egna reaktioner som sker när 
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det inträffar förändringar och känslan av stress uppkommer. Olika symptomer av stress 

kan erhållas av alla individer, utan vetskapen om att dessa symptom kan vara en 

stressreaktion. 

 

Arbetsmiljöverket (2001) lyfter fram att det som avgör om stressen hos individer är 

skadlig eller ej, är i vilken grad stressen visar sig och hur allvarlig den är. Stressen blir 

också allvarligare och mer negativ om den är långvarig och om inte tid för återhämtning 

ges. Stress kan orsakas av många faktorer. Det kan vara en för stor arbetsbörda, 

övertidsarbete eller för lite tid till att utföra sitt jobb på. Bristfälligt stöd från chefer och 

arbetskamrater kan även det leda till stress samt om arbetsmiljön är dålig.  

Detta kan leda till allvarligare problem såsom hjärtproblem, värk i kroppen, magen och 

huvudvärk (Angelöw, 2005; Aronsson, Astvik & Gustafsson, 2010; Sjödin, 2012).  

 

I resultatet av studien som Landström, Nordström, Stenudd och Åström (2003) utfört 

förklarades det att lärarna rapporterade höga besvär under arbetet när det gällde stress och 

trötthet. Detta uppträdde nästan dagligen hos ungefär var tredje anställd. Man kunde se ett 

samband mellan att känna sig sliten och vilken typ av bullerstörning som upplevdes. Detta 

gör att man kan dra slutsatsen att ogynnsamma bullersituationer på förskolorna kan bidra 

till sämre arbetsmiljö vilket i sin tur kan påverka personalens välbefinnande.  

 

Enligt Söderberg, Landström och Kjellberg (2001) har läroplanen förändrats sedan 1990-

talet gällande miljön i förskolorna. Redan på den tiden sparade kommunerna in pengar och 

drog på så vis in på antalet pedagoger men ökade barnantalet i grupperna. På den här tiden 

var det även bekymmer med pedagogers inflytande i verksamheten då tiden inte fanns till 

för dem att vara med och utforma förändringarna. Det var svårt att nå läroplansmålen. 

Författarna fortsätter och beskriver att i dagens samhälle förekommer det stora brister vid 

utformandet av lokaler inom förskolan.  

 

Söderberg, Landström och Kjellberg förklarar att i verksamheten förekommer det en 

ökning hos personalen gällande sjukfrånvaro. Hörselskador är en åkomma som ökar vid 

större barngrupper. Problemet med pedagogernas påverkan har även den fortsatt på senare 

år. Författarna fortsätter och förklarar att när den mentala belastningen med ökad 

barngrupp och minskad personalstyrka blir stor, finns inte tiden till för att vara med och 

påverka verksamheten, samtidigt som förskollärare ska hinna med arbetet i barngruppen. 

Detta leder till ökad känsla av stress hos pedagogerna i verksamheten.  

 

Informanterna i Bronsbergs (2000) studie förklarade att förskollärare kände sig förvirrade 

över den förändrade läroplanen. De uppgav en oro kring dåliga lokaler samt problemet 

med att samarbeta i ett arbetslag där det finns flera olika viljor. Vidare förklarade 

förskollärarna att det förekom låg personaltäthet medan barngrupperna blev allt större. 

Detta medförde även att barn som var i behov av stöd inte fick de resurserna som krävs. 

Den så kallade negativa stressen, blir påtaglig när det upplevda och reella jaget står i 

konflikt med varandra, men Bronsberg anser att orsakerna kan vara många. Det kan vara 

att det är bristande kunskaper, intresse eller bero på hur mycket tid man orkar satsa på just 

detta i livet. Men det kan även till exempel vara omgivningens krav i form av arbetet.   
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Stresspåverkan av ljudnivåer 

Kindenberg (2005) belyser att alla påverkas på olika sätt av ljud, dess styrka, tonhöjd eller 

dess upprepning. Människor blir störda av både högfrekventa och lågfrekventa ljud. De 

högfrekventa ljuden är besvärande och irriterar oss direkt medan de lågfrekventa ljuden är 

ljud som inte märks av att de irriterar. Lågfrekventa ljud som kan upplevas som störande 

kan vara andras telefonsamtal, hjärnan hör denna typ av ljud och försöker tolka den genom 

signaler. Detta är den form av ljudkällor som uppstår mest i skolan. De lågfrekventa 

ljuden är de ljud som inte uppfattas som störande förrän de har tystnat.  

 

I sin doktorsavhandling skriver Sjödin (2012) att studier har visat att ljudnivåerna i 

förskoleverksamheter avviker från andra arbetsplatser där det är hög ljudnivå. Det beror på 

att inom förskoleverksamheten finns det ett flertal olika ljudkällor såsom personal och 

barngrupp, men det kan även uppstå ljudnivåer från materiella ting såsom torkskåp, 

telefoner, stolar som faller till marken med mera. Utifrån dessa ovanstående finns det 

risker när ljudnivåerna är höga att hörselrelaterade problem kan uppstå. Vidare påpekar 

Sjödin att det även är i denna miljö som arbetet gällande barnens utveckling och 

kunskaper ska utökas. Det som är mest oroväckande när det kommer till ljudnivån är att 

det är svårt att få det pedagogiska arbetet gjort på grund av höga ljudnivåer. Sjödin 

förklarar att det är trots allt det som är målet i förskolan, att utbilda och hjälpa barnen med 

kunskap. För att lyckas med detta är det viktigt att det finns en möjlighet till 

kommunikation mellan lärare och barnen samt att kommunikationen inte hämmas på 

grund av ljudnivån. Författaren nämner även att biverkningarna av höga ljudnivåer kan 

leda till hörselskador eller tinnitus.  

 

I skolmiljön är tystnaden en viktig bristvara. Eftersom det är en verksamhet med mycket 

ljud är det viktigt att försöka anpassa miljöerna efter arbetet som ska utföras på platsen. 

Det är även viktigt med ljudvila och att det därför ska finnas en plats för avkoppling och 

tystnad (Kindenberg, 2005).  

 

Söderberg, Landström och Kjellberg (2001) förklarar att när det förekommer höga 

ljudnivåer i förskoleverksamheten resulterar det i att stress, trötthet och trötta öron 

uppkommer. Detta är någonting som ungefär var tredje anställd påpekar erfara. Det är 

även vanligt att när denna påfrestning sker i förskoleverksamheten minskar en gynnande 

miljö som även i sin tur leder till att pedagogers välbefinnande riskerar att försämras. 

Vidare påpekar författaren att uppkomsten av trötthet och stress i verksamheten kan leda 

till att stressen följer med till fritiden. Detta kan i sin tur leda till att den fritiden som 

erhålls inte räcker till vid återhämtning.  

 

I sin avhandling för doktorsexamen beskriver Sjödin (2012) att ljudnivån kan förändras 

beroende på hur många barn som vistas på avdelningar. Författaren förklarade att både 

stress och energipåfyllnad finns i verksamheten. Cirka 30 % av personalen förmedlar att 

de upplever någon form av utbrändhetssymtom. Gällande den mentala återhämtningen 

visade det en försämring, vilket var beroende av ljudnivåerna och stressrelaterade 

uppgifter inom yrket. Sjödin uppmärksammar att när arbetsdagen är slut för pedagoger 

anträffas det stressrelaterade symptomen även under deras fritid, dessa kan vara ökad 
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sömnighet vid uppvaknande och nedsatt sömnkvalitet. Dessa problem uppkommer till 

följd av, exempelvis den ljudtrötthet som uppstår på arbetsplatsen.  

 

Sjödin (2012) fortsätter med förklaringen att det vid tidigare studier inom 

förskoleverksamheten har framkommit att pedagoger upplever höga ljudnivåer, vilket 

även bidragit tyngre belastning och ökad stresskänsla. Pedagoger inom yrket har olika 

personligheter vilket kan påvisa känsligheten gällande ljudnivåer och stress. Vidare 

förklarar författaren att det tidigare har framförts att pedagoger som kommer vara i 

verksamheterna under stress och höga ljudnivåer skulle anpassat sig. Däremot har 

forskning påvisat motsatsen, desto längre personalen befinner sig i en icke gynnande miljö 

med höga ljudnivåer, desto mer störande upplever pedagogerna att det är.  

 

Stress leder till ökat kortisol i kroppen  

Vid uppkomst av stress skapar den mänskliga kroppen en ökad dos av kortisol som 

uppkommer från binjurebarken. Reaktioner som bidrar till stress är ofta inte skadliga för 

kroppen, däremot när stressen är långvarig och möjligheten till vila och återhämtning är 

begränsad kan det skapa hälsobekymmer (Sjödin, 2012).  

 

Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) förklarar att återhämtningen i kroppen kan mätas 

genom självskattning av stresshormonet kortisol. Om man har höga halter av kortisol i 

kroppen kan man även känna olust, brist på kontroll och känna sig hjälplös. Om dessa 

halter av kortisolet förblir höga under en längre tid, ökar även risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Även risken för infektioner ökar då immunförsvaret försämras. Om det 

skapas för höga halter av kortisol under en längre tid får kroppen problem med att själv 

kunna reglera halten av kortisolet. Om kroppens egen reglering av kortisol blir försämrad 

kan det leda till störd dygnsrytm.   

 

Det finns ett samband mellan ljudnivåer och stress som har påvisat att frekventa ljudnivåer 

och ökad stress resulterar med ökad produktion av kortisol som släpps ut i kroppen. 

Kortisolnivåerna inom den mänskliga kroppen visades öka om det förekom ett större antal 

barn på avdelningen (Sjödin, 2012). 

 

Statistik över hur stress kan leda till utbrändhet 

Sjödin, Kjellberg, Landström och Lindberg (2012) påvisade i sin studie att det fanns 

starka symptom av utbrändhet hos deltagarna. Tio procent av de som deltog var utbränd 

och fjorton procent var högt utbrända. Det betyder att omkring ungefär var fjärde anställd 

lider av symptom på utbrändhet. Stress och brist på energi var uttalat hos de anställda och 

cirka trettio procent var kraftigt utbrända. Återhämtning och vila efter jobbet var lågt och 

detta indikerade på hög stressnivå från jobbet, vilket antydde på att de inte kunde slappna 

av och vila. Symptomen på utbrändhet var dålig sömn och trötthet på morgonen. 

Kortisolnivåerna visade att slutsatsen var sann, daglig stress fanns hos förskolepersonalen. 
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Sömnens betydelse för återhämtning 

Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) förklarar att risken för ohälsa och 

förslitningsskador på kroppen ökar med långvarig och återkommande stress. Den 

viktigaste återhämtningsfaktorn efter stress och ansträngning är sömn. Forskning har visat 

att det finns ett samband mellan hur mottaglig man är för förkylningsvirus och sömn. Om 

man utsätts för mycket stress under en längre period utan att hinna vila upp sig, reagerar 

kroppen med ökad risk för ohälsa. 

 

Även Everskog och Persson (2006) berättar om sömn som en viktig faktor för att kroppen 

ska kunna återhämta sig efter stress. Detta eftersom kärnan i utbrändhet ligger i tröttheten. 

Författaren förklarar även att det har visats att personer som är nöjda med sitt jobb och 

trivs bra på sin arbetsplats har färre sömnstörningar än individer som är missnöjda och 

känner sig stressade på sina arbetsplatser. Om det går att koppla bort arbetet och ägna 

tiden till återhämtning när de kommer hem från arbetsdagen, löper de mindre risk att 

drabbas av trötthet. 

Åkerstedt och Kecklund (2013) belyser att när kroppen befinner sig i stress är det viktigt 

med återhämtning, detta eftersom återhämtningen bidrar till att kroppen stabiliserar sig 

från stressen. Det finns olika sätt att återhämta sig på och det kan variera beroende på 

individ. Det kan bland annat handla om minuter under vila eller rast tätt följd utav någon 

form av fysiskt eller mentalt arbetet. Men återhämtningen kan även bero under dygnsvilan 

tätt intill en lång arbetsdag. Författaren anser därmed att arbetet som den anställde 

genomför på arbetsplatsen ska lämnas kvar på jobbet, för att dem som blivit drabbad av en 

stresspåverkan ska få möjlighet att vila i hemmet. Genom att göra på detta vis kommer 

inte tröttheten att påverkas. Detta gör även att risken för utmattningssyndrom minskar. 

Vidare påpekar Åkerstedt och Kecklund att det skapar ingen försämring av hälsan om 

människor arbetar någon timme övertid om de med säkerhet kan ägna några timmar för 

återhämtning där arbetet lämnas utanför. Det har även framkommit att utifrån detta kan 

sömnen förbättras, dock enbart om arbetet läggs åt sidan. 

Landström, Nordström, Stenudd och Åström (2003) framförde att under deras tidigare 

studie kunde de även observera att var tredje anställd kände sig trött under sin fritid. 

Författarna drog då slutsatsen att detta gick att koppla till att dessa lärare tog med sig 

stressen och tröttheten från arbetsmiljön. De negativa effekterna av stressen och tröttheten 

var höga och till följd av detta kunde inte dessa lärare koppla av och lägga tid för 

återhämtning på fritiden. Av de lärarna som deltog i studien, var det få av dem som 

rapporterat problemet till företagshälsovård eller skyddsombud för att be om hjälp. 

 

Styrdokument 

I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) kapitel 3 §2 står det skrivet att arbetsgivaren ska 

vidta de åtgärder som kan vara användbara för att förebygga ohälsa eller olyckor gällande 

arbetstagaren. Det ska med andra ord vara sådant som upplevs skapa någon form av skada 

gentemot arbetstagaren, dessa ska antingen ändras eller bytas ut för att utsattheten ska 

minska. Det är även arbetsgivarens uppgift att uppmärksamma om det finns risker 

gällande arbetsuppgifter som görs ensam av arbetstagaren. 
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I Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) står det i paragraf 9 att: 

“Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas 

arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att resurserna 

ska anpassas till kraven i arbetet” (sid 8). Vidare i föreskriften under paragraf 6 finns en 

förklaring om att arbetsgivaren ska se till att arbetsledare och cheferna på en arbetsplats 

besitter kunskaper bland annat om hur man förebygger och hanterar ohälsosam 

arbetsbelastning. Vidare förklaras att det är arbetsgivarens uppgift att se till att det finns 

förutsättningar för hur man ska omsätta dessa kunskaper i praktiken, exempelvis att 

utbilda sig själv och skyddsombud inom detta på arbetsplatsen. Utbildningen ges av 

företagshälsovården eller liknande resurs. Om negativ stress skulle förekomma, är det 

rektorernas ansvar att se över personalens välbefinnande (Organisatorisk och social 

arbetsmiljö, AFS 2015:4; Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160).  

Det skrivs även i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) kap 2 §3 att lokalerna som arbetet 

utförs i ska vara anpassade för att fungera på ett givande sätt ur arbetsmiljösynpunkt.  

Gällande §4 i samma kapitel står det tydligt att arbetsplatser ska vara gynnande gentemot 

de arbetshygieniska förhållandena som kan förekomma. Dessa kan innefatta vibrationer, 

luft, ljus, ljud och att det ska fungera på ett sätt som är givande för dem som vistas i 

miljöerna.  

 

I förskolans läroplan står det att utbildningen som sker ska utvecklas på ett sådant sätt att 

den svarar mot de nationella målen. Ansvaret för att det sker ligger hos huvudmannen. Det 

är ledning av rektorn och förskolläraren som ska se till och ha ansvaret för att detta följs. 

Arbetslagets uppgift är att se till att barnens utveckling och lärande har förutsättningarna 

för att utbildningen ska lyckas och hålla en hög kvalité. För att lyckas med detta krävs att 

alla i arbetslaget samt även rektorn systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer 

upp, utvärderar och analyserar utbildningens resultat (Skolverket, 2018). 

 

I skollagen står det att det är huvudmannen som ansvarar för att se till att utbildningen i 

förskolan sker i enlighet med bestämmelserna i skollagen och liknande föreskrifter 

(Skollagen, SFS 1982:763). Som huvudman menas den myndighet eller liknande 

organisation som ansvarar för en viss verksamhet (Refors Legge, 2015). Vidare står det i 

skollagen att huvudmannen även ska se till att det är en lämplig sammansättning i 

barngrupperna när det gäller storleken på dessa (Skollagen, SFS 1982:763). 

 

Åtgärder vid stresspåverkan  

Angelöw (2005) ger tips på åtgärder som de människor som är i behov av kan få hjälp 

med efter att ha blivit utbränd på sin arbetsplats. Författaren påpekar bland annat att det är 

positivt att se över möjligheterna för att öka sitt sociala stöd. Genom att utöka sitt sociala 

liv av människor, kan de söka tröst och erhålla nya perspektiv på problem som kan uppstå. 

Detta för att kunna göra personliga jämförelser av problemen. Det behövs även göras 

förbättringar på arbetsplatsen i form av fler resurser, att via samtal berätta för kollegor om 

den rådande utbrändheten, varierade arbetsuppgifter samt en rotation i arbetsfördelning. 

Övertidsarbetet behöver begränsas och det bör finnas möjligheter för den utbrände att 

komma ifrån om det uppstår krävande arbetssituationer.  
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Kindenberg (2005) påpekar att i verksamheter ska det framkomma handlingsplaner där det 

finns rutiner för arbete gällande kartläggning vid brister, åtgärder, utvärdering och även 

hur förbättringar kan ske. Vid de olika besluten som förekommer i verksamheter gällande 

genomförande, åtgärder, planeringar och organisationer, ska det finnas hänsyn gentemot 

vilken betydelse det har för miljön. Hur pedagogers men även barns hälsa, säkerhet och 

välmående påverkas skall även det tas i beaktning.  

 

Bronsberg (2000) berättar att när förändringar sker i omgivningen kan de be om att få 

hjälp. Det betyder att som personal finns det möjligheter att efterfråga handledning från 

arbetsgivaren gällande kurser eller läromedel. Det är även bra att när en förändring sker 

tillåta att detta sker i individens egen takt. 

 

I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) kapitel 2 §1 står det skrivet att arbetsmiljön ska vara 

tillfredsställande genom att ta hänsyn till arbetets natur men även gentemot den sociala 

och tekniska utvecklingen som sker i samhället. Förhållandena i arbetet ska anpassas till 

människors olika förutsättningar ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Arbetstagaren ska 

själv kunna vara med och utforma utvecklingsarbetet kring sin egen arbetssituation. 

Utformningen ska göras utifrån att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska 

påfrestningar som kan medföra ohälsa. Variation i arbetet ska eftersträvas likaså social 

kontakt och samarbete.  

 

Kindenberg (2005) förklarar att politiker ofta kan överlämna arbetet gällande arbetsmiljön 

till rektorerna som finns i verksamheten. Även i läroplanen står det skrivet att ansvaret ska 

finnas hos rektorn när det kommer till att utföra en givande arbetsmiljö. Därför erhålls 

rektorerna att se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet har en givande funktion för 

verksamheten. 
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Metod 

Undersökningsmetod  

Valet av metod utgick från ämnesvalet där vi ville studera förskollärares uppfattning av 

negativ stress hos förskollärare i förskolan. Den empiriska datan för den här studien 

samlades in genom en digital enkät som förskollärare fick ta del av.  

Vi valde enkät som metod för att kunna få en god statistik av bilden av hur den negativa 

stressen ser ut och ter sig i förskolans verksamhet. De enklare frågorna valdes ut för att 

kunna skapa en bättre bild av den negativa stressens uppkomst samt för att samla 

bakgrundsinformation från förskollärarna. För att få en bild av förskollärares egna 

erfarenheter, upplevelser och känslor kring området, valde vi att ha några frågor så att de 

själva kunde skriva sitt svar. Dessa svar gav oss ytterligare information kring den negativa 

stressen som vi inte skulle ha fått om vi bara valt att ha svarsalternativ. Johansson och 

Svedner (2010) anser att om insamlingen av den empiriska datan enbart ska ske genom en 

enkät, skall detta ske i samband med faktafrågor. I annat fall borde enkäten kompletteras. 

Vi ville även med hjälp av denna studie få mer förståelse för vilka faktorer i förskolans 

verksamhet som gör att förskollärarna blir påverkade av den negativa stressen. Enkäten 

skickades till förskolor inom en och samma kommun. Kommunen vi valde att utföra 

studien i, är en storstad som ligger placerad i Norrland.  

 

Frågorna i enkäten är baserade utifrån vårt syfte och frågeställningar. Enkätfrågorna är 

utformade efter vad det var vi ville få ut för information utav förskollärarna. Vi ville 

undersöka vad det är som förskollärare anser påverkar den negativa stressen samt vilka 

stunder under arbetsdagarna som bidragit till den negativa känslan. Frågorna var även 

konstruerade för att kunna möjliggöra om åtgärder blivit förslaget av rektorer. Vi delade 

även upp vilka frågor vi ville ha mer statistik på samt på vilka vi ville ha förskollärarnas 

erfarenheter och egna åsikter. Den här studien utgår från forskningsetiska överväganden, 

därför kommer förskollärarna som ställde upp i enkäten att vara fullständigt anonyma. Vår 

upplevelse vid utformandet av enkäten var att vissa frågor skapade tolkningsbara svar 

vilket vi ville undvika, därför skrevs en förtydligande text inom parenteser. Ortens namn 

kommer ej heller att publiceras för att säkerhetsställa anonymiteten. Enkätunderlaget visas 

under bilaga 3. 

 

Ejlertsson (2005) förklarar att användandet av enkäter är ett underlag som respondenten 

vid eget initiativ får svara på. Vid utformandet av frågor går det att använda sig utav 

tidigare frågekonstruktioner. Däremot kan det förekomma egenskapade frågor om det inte 

redan förekommer liknande frågor inom området. Utformandet av enkäten kan se ut på 

olika sätt, postenkät, datorenkät och gruppenkät med mera.  

 

Björkdahl Ordell (2007) förklarar att den vanligaste formen av enkät är postenkät. Det 

behöver inte vara så att den delas ut på posten, det går även bra med internetpost. 

Viktigast i det fallet är att konfidentialitetskravet uppfylls. Björkdahl Ordell fortsätter och 

förklarar att genom enkäter kan det underlätta för respondenten om frågorna rör områden 

som kan vara känsliga. Detta eftersom de svarande är anonyma och det inte blir den 

personliga kontakten som kan uppstå vid en intervju. Genom att använda enkäter blir det 
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enklare att nå ut till fler individer inom den kategorin som enkäten efterfrågar. Vid vidare 

tanke gäller det att utförandet av enkäten är tydlig med ingående beskrivning och vad som 

är syftet med den. Författaren förklarade att vid en intervju kan det förekomma 

otydligheter där du som samtalsledare kan förklara vidare vad som menas, detta går 

däremot inte vid insamlad information av enkäter. Vilket gör att det är extra viktigt att 

informationen är detaljerad. Johansson och Svedner (2010) förklarar att om utformandet 

av frågor i en enkät är kring 10 - 15 frågor så bringar det större chans att enkäten blir 

besvarad av fler mottagare.  

 

Urval 

För att nå ut till så många förskollärare som möjligt så ansåg vi att en digital enkät var den 

bästa metoden. Därav valde vi att ringa runt till förskolor inom den valda kommunen för 

att komma åt förskollärarnas mailadresser. I vissa fall fick vi även ringa till rektorer för att 

få kontaktuppgifter till förskollärare på deras förskolor. Enkäten skickades ut via mail till 

förskollärare i den valda kommunen. Vi valde ut kommunen efter närmast tillgängliga 

storstad i vårt närområde. Kommunen är placerad i Norrland. Förskolorna som 

kontaktades var både kommunala och fristående förskolor. Urvalet i denna studie har 

gjorts med slumpmässigt urval. Detta innebär att vi kontaktade så många förskollärare 

som vi kunde, i hopp om att så många som möjligt skulle ta sig tiden att svara.  

Ejlertsson (2014) beskriver det slumpmässiga urvalet som att ett stickprov görs och att det 

är slumpmässigt. Det finns således inte någon subjektiv inverkan på vilka personer som 

kommer att delta i urvalet.  

 

Vid enkätens uppbyggnad framkommer det tydligt vilka som ska vara delaktiga. Vilket 

Björkdahl Ordell (2007) förklarar att det är viktigt att basera valet av respondenter till de 

frågorna som faktiskt förekommer i enkäten. Författaren anser därmed att det inte går att 

bjuda in individer till att delta om de inte har med ämnet att göra. Johansson och Svedner 

(2010) skriver att det är under metoden som det ska påvisas hur stort bortfallet är. Det ska 

även finnas med hur många som har fått ta del av enkäten, samt att man ska förmedla 

tankar kring varför bortfallet skedde. Vår enkät skickades till 124 förskollärare i den valda 

kommunen. När enkäten delades ut var det många förskollärare och rektorer som 

framförde åsikter gällande denna period, att det är mycket som sker i verksamheterna som 

gör att tiden för att kanske kunna svara knappt räcker till. Planeringstiden som 

förskollärare har behövs för att hålla i utvecklingssamtal, tiden för att för att kunna svara 

på enkäten finns inte. Detta är vår teori om bortfallet. Det framkom även att rektorer har 

stoppat utdelningar av examensarbeten till avdelningar, detta för att förskollärarna har 

påtalat den befintliga stressen som uppkommer av detta. Vi fick in trettio förskollärare 

som svarade. Vilket ger oss ett bortfall på 76 procent.   

 

Datainsamling 

Datainsamlingen från enkäterna skedde digitalt. Enkäten skapades vid Googles 

enkätunderlag. Vi ansåg att det blev enklare för oss att använda en digital enkät för att nå 

ut till förskollärare. Vi skickade webblänken till enkäten, via mejl till förskollärarna där vi 

även skrev in slutdatumet för att de skulle veta när sista svarsdag för studien skulle vara. 

Enkäten fanns tillgänglig för förskollärare att svara på i tio dagar. Tanken var att enkäten 
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skulle vara tillgänglig i två veckor men eftersom den inte hann bli granskad av 

handledaren, blev den tillgängliga tiden tyvärr kortare för informanterna än vad vi hade 

önskat. Valet av digital enkät var för att resultatet tydligare skulle presenteras i statistisk 

form, detta bidrog även till minskad tid för transkribering. Googles enkätunderlag var lätt 

att manövrera, enkel och tydlig att förstå.  

 

Vi valde enkät som metod eftersom vi hoppades på att kunna få så många svar som 

möjligt på enkäterna. Detta för att uppnå en lättare överblick över hur stort 

problemområdet egentligen är i förskoleverksamheten. Ejlertsson (2005) förklarar att det 

är viktigt att enkäten utformas tydligt för att det valda problemområdet ska kunna 

problematiseras och slutligen skapa diskussioner. Enkätunderlaget finns som bilaga 3. 

Insamlingen av förskollärarnas svar kommer att bearbetas för att kunna sammanställa 

figurer.  

 

Etiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådet (2017) har en föreskrift om olika etiska ställningstaganden som skall 

beaktas när information med vetenskaplig riktning, samlas in från andra. Enligt 

konfidentialitetskravet ska all information behandlas konfidentiellt för att personen i fråga 

inte ska kunna ta skada av informationen de givit till oss om obehöriga skulle komma åt 

informationen. Uppgifter ska heller inte gå att koppla till en arbetsplats. Vi kommer att ta 

hänsyn till detta, vilket betyder att alla förskollärare i vår studie är helt anonyma och 

likaså även området och staden. All information kommer enbart att användas i denna 

studie och det är det som Vetenskapsrådet kallar för informationskravet. Information om 

detta kommer att tilldelas förskollärarna i enkäten. I enkäten blev även förskollärarna 

tilldelade studiens syfte, så att de hade kännedom om vad studien handlade om. 

Vetenskapsrådet (2017) har även ett samtyckeskrav som innebär att informanten själv när 

som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Förskollärarna som deltog i enkäten kunde 

själva välja om de inte ville delta eftersom de när som helst kunde välja att avbryta 

enkäten. Detta är något som vi även tog med i den inledande informationstexten i enkäten. 

 

Fördelning av arbetet 

Detta examensarbete är skrivet av två studenter. Vi ansåg att det var viktigt för oss att vara 

lika delaktiga bägge två därav har vi alltid läst igenom och varit med och ändrat det vi har 

skrivit från varsitt håll. Det gjorde vi för att vi båda skulle känna oss nöjda med rapporten. 

En del gånger har vi träffats och skrivit tillsammans samt letat litteratur. Andra gånger har 

vi suttit via Google drive och skrivit tillsammans. De flesta gånger har vi även talat med 

varandra via telefon för att kunna dela tankar och liknande.  

Inledningen 

Inledningen skrev vi tillsammans. Letat litteratur till denna del har vi bägge två varit 

delaktiga i samt även att skriva ihop det med egna observationer.  

Bakgrund 

Båda två har letat källor till bakgrunden. Vi har tillsammans funderat över vilka källor vi 

skulle ha som var relevanta för våra frågeställningar. Tillsammans sammanställde vi 

texten. Utformningen av den flytande texten har vi gjort tillsammans. 

Metoden 
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Metoden har vi skrivit tillsammans och hjälpt att korrekturläsa de vi skrivit. Julia hade 

mer fokusering kring de delar som skulle kopplas till litteratur i denna del. Sandra 

fokuserade på utförandet och tillsammans skrev vi samman allting.  

Resultatet 

Resultatet har vi tillsammans varit involverade i gällande att skriva och korrekturläsa. 

Sandra var mer involverad i skrivandet och skapandet av några figurer baserat på svaren 

som vi fick in. Och Julia fokuserade på att skapa figurer till de kvarstående svaren och 

även där skriva ner de svar som framgick.  

Diskussion 

Diskussionen skrevs av båda, vi korrekturläste varandras och sedan strukturerade vi 

tillsammans med litteraturen. Julia lade mest fokus på att koppla in litteraturen och Sandra 

fokuserade mer på att analysera och problematisera egna tankar. Tillsammans har vi 

hjälpts åt att förändra språkbruket under tiden vi sammanställt. 

Bilagor 

Missivbrevet och mailunderlaget hade Julia störst fokusering kring medan Sandra har 

korrekturläst. Enkätfrågorna lade Julia en grund för men frågorna har skrivits om flera 

gånger och slutresultatet gjorde vi tillsammans. Skapandet av Googleenkäten gjorde Julia.  

Arbetsprocess 

Att arbeta två har alltid sina fördelar och nackdelar. Fördelarna handlar mer om att när 

någon haft en tyngre dag har den andra kunnat ta ledningen och på så vis har arbetet 

fortfarande varit i gång. Även när arbetet skrivs ihop har man någon att diskutera arbetet 

med. Genom att kunna dela sina åsikter och diskutera arbetet får man upp ögonen för 

sådant som den andra kanske sett som man själv inte såg från början. 

Nackdelar kan handla om olika sätt att se på formuleringar av meningsuppbyggnader. En 

annan nackdel kan vara när man ska inhämta olika typer av litteratur, man kan till exempel 

kanske tycka olika om vilka litteraturer man ska ha. 

 

Metoddiskussion 

Enkät som metod kändes som den bästa metoden för oss eftersom vi ville få in så mycket 

information som möjligt från flera förskollärare om deras uppfattning om den negativa 

stressen. Vår tanke från början var att plocka förskollärare från flera städer i landet men vi 

valde att koncentrera oss bara på en stor stad i Norrland eftersom vi märkte att det var stor 

skillnad bara på kommunal nivå. Fördelarna vi kan se med enkät som metod är att man når 

ut till fler individer med hjälp av enkät. Dessutom får förskollärarna själva svara på 

enkäten i mån av tid och när det känns bäst för dem. Nackdelarna med enkät som metod är 

när det inte går att ställa följdfrågor på samma sätt som om man skulle ha använt intervju 

som metod. Vi märkte även att det var lätt för förskollärarna att missuppfatta några av 

våra enkätfrågor, vilket vi också hade undvikit om vi använt oss av intervju istället.   

 

Vi trodde även att vi skulle lyckas nå ut till fler förskollärare än vad vi gjorde. Det är svårt 

att säga vad det kan bero på men när vi ringde runt till förskolor för att höra om de ville 

ställa upp, så var det en del förskolor som tackade nej för att tiden helt enkelt inte fanns. 

Personalen hade dessutom märkt av sin negativa stress för att det helt enkelt var för 

mycket examensarbeten och praktikanter under denna period. 
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Vår teori är helt enkelt att vår låga svarsfrekvens jämfört med antalet utskick beror på 

planeringstiden som förskollärarna i brist av tid, knappt kan plocka ut. Andra faktorer tror 

vi kan vara att det är utvecklingssamtalstider och inskolningsperiod i förskolans 

verksamhet under denna tid på året. En annan faktor som kan vara bidragande är att vi 

egentligen inte vet hur många förskollärare som regelbundet kollar sin arbetsmejl. Vissa 

kanske inte alls använder den medan andra bara kollar den under planeringstiden. När man 

använder internet för att förmedla enkäter så måste man däremot veta att alla personer som 

ingår i undersökningen också har tillgång till och använder internet.  

 

Ett alternativ till den digitala enkäten skulle kunna ha varit att vi själva besökt förskolor 

och delat ut enkäten i pappersform för förskollärarna att svara på. Vi hade genom detta 

sätt kunnat begränsa antalet som tagit del av enkäten och på så sätt minskat bortfallet. Vår 

teori är däremot att detta tillvägagångssätt skulle ha bidragit mer till stressen ute i 

verksamheterna, då tiden personalen befinner sig i barngruppen är en känslig tid på dagen 

på grund av alla andra faktorer såsom till exempel personalbristen. Negativ stress är även 

ett känsligt ämne för många och vi tror även att det skulle förekomma de som inte alls vill 

delta i studien på grund av risken att inte känna sig tillräckligt anonym. Enkäten skrevs om 

många gånger då vi i början av utformningen inte var tillräckligt tydliga i vad det var för 

typ av svar som vi sökte. Vi fick se till att vara övertydlig med saker som vi själva tyckte 

var en självklarhet, men vi insåg att den självklarheten berodde på att vi själva visste vad 

vi sökte och inte på utformningen av frågan. Det var med andra ord en stor fördel att få 

enkäten granskad innan den skickades ut till informanterna. Resultatet av studien blev 

tydligare och bättre med hjälp av handledarens granskning av enkäten. Vi fick många bra 

svar men hade önskat fler för att få en bättre bild statistiskt över hur det ser ut i det valda 

området.  
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Resultat 

Resultatet av studien har vi valt att nedan redovisa utifrån frågeställningarna. Detta 

gjordes genom att gruppera enkätfrågorna till tillhörande frågeställning, för att uppnå en 

lättare presentation. Vi valde att göra så för att enkelt kunna se att rätt enkätfrågor svarade 

på rätt frågeställning. Sammanlagt så delades enkäten ut till 124 förskollärare i den valda 

kommunen. Av dessa så valde trettio att svara på enkäten. 

 

Bakgrundsinformation om förskollärarna 

Några av de frågor vi ställde i enkäten var så kallade bakgrundsfrågor som vi kommer 

välja att presentera under denna rubrik. Dessa frågor gör inte att vi kan besvara studiens 

frågeställning utan de är mer för statistiken kring den negativa stressen. Enkäten 

besvarades av trettio förskollärare, frågorna som presenteras här nedan kommer variera i 

antalet svarande. För att få reda på hur uppdelningen såg ut mellan könen på de som 

svarade hade vi en fråga om detta. Tjugonio förskollärare har svarat på frågan och 

resultatet visade tydligt att kvinnor är det dominerande könet. Tjugoåtta personer 

definierade sig som kvinna och en definierade sig som man. 

 

Vi ville även se hur länge förskollärarna hade jobbat på sina arbetsplatser för att se om det 

kunde vara någon skillnad i hur förskollärarnas negativa stress påverkades. Det visade sig 

att förskollärarnas svar var av stor variation. 50 % av förskollärarna har arbetat på sina 

nuvarande arbetsplatser i 1–5 år. Efter detta beskrev 33% att de har arbetat på sina 

förskolor i 5–10 år. Sista alternativet vi hade var om förskollärarna jobbat på samma 

förskola i 10 år eller längre, det svarade 17 % att de stämde bäst. 

 

Därefter efterfrågades det vilken åldersgrupp förskollärarna som svarat arbetar med. I 

resultatet framgick även där varierade svar. Därför valde vi att presentera svaren i 

kategorier för att enklare kunna påvisa skillnaden. 52 % svarar att de arbetar med barn i 

åldern 1–3 år. Barn i åldern 4–6 år var det 41 % som svarar att de arbetar med. Och 

slutligen för åldersblandad grupp 1–5 år svarar 7 % att de arbetar med.  

 

I enkäten fick förskollärarna svara på hur många pedagoger som vistas på avdelningen de 

jobbar på. Även denna fråga gav oss en stor variation i svaren. 69 % av förskollärarna 

uppger att de är tre pedagoger på deras avdelningar. Av de som svarat anger 24 % att de är 

fyra pedagoger på avdelningen de arbetar på. Slutligen svarade en förskollärare att de var 

två pedagoger på avdelningen och en annan att de var sex pedagoger på avdelningen. Det 

ger oss det procentuella svaret 3,5 % vardera. Medelvärdet för hur många pedagoger som 

arbetar på de svarandes avdelningar blir således tre. 

 

Vi ville även undersöka om antalet förskollärare på avdelningen kunde vara en bidragande 

orsak till att förskollärarna kände av den negativa stressen. Av de som svarade så anger 62 

% att det är två förskollärare på avdelningen, medan 21 % anger att det är tre förskollärare 

som arbetar på avdelningen. Fem förskollärare uppger att det enbart finns en förskollärare 
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på deras avdelning, vilket ger 17%. Baserat på svaren så får vi ett medelvärde på 2 

förskollärare på avdelningarna.  

 

Vilka upplevelser av negativ stress förekommer hos förskollärare i förskolan? 

 

Upplever du negativ stress i ditt arbete? 

Tjugonio personer svarade på frågan om de upplever stress i arbetet på förskolan. 

Resultatet visade att alla tjugonio svarade ja så svarsprocenten blir 100 %. 

 

Hur ofta känner du av den negativa stressen? 

På frågan om hur ofta förskollärarna upplever den negativa stressen fick de svara i en 

gradering som bestod av sex alternativ med tillhörande förklaring för att undvika 

oklarheter i svaren. Frågan besvarades av tjugonio förskollärare. I presentationen av 

resultatet har vi valt att kategorisera in de sex olika alternativen i två grupper. Tjugofem 

personer anser att de känner av den negativa stressen ofta, här har vi valt att använda 

alternativen: alltid, mer än ofta och ofta. Detta resultat ger oss en procentsats på 86 %. I 

den andra stapeln har vi lagt in alternativen: aldrig, sällan och ibland. Fyra personer 

uppger att de känner av den negativa stressen sällan och detta resulterar i en procentsats på 

14 %. Resultaten presenteras i figur 1.  

 
Figur 1: Förskollärares svar gällande hur ofta de känner av den negativa stressen 

 

Vid avslutad arbetsdag, hur upplever du övergången från arbete till fritid? 

När det gäller denna fråga var det trettio personer som svarade. Här nedan visas tre 

kategorier beroende på hur de har svarat. Därefter valdes det även ut ett citat som styrker 

den specifika kategorin. 

 

De positiva upplevelserna visar att det är elva förskollärare som anser att det är relativt 

enkelt att släppa arbetet vid övergången. Detta ger oss en procentsats på 37 %.  
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När det gäller de negativa upplevelserna visar resultatet att femton personer anser att det 

är svårt på något vis med övergången mellan arbete och fritid. Detta påvisar en procentsats 

på 50 %. “Känner mig otillräcklig, svårt att släppa jobbet, fixar/googlar jobbrelaterade 

saker hemma för att jag inte hinner på arbetstid”. 

 

De övriga upplevelserna visar att det är fyra förskollärare som menar att det går hyfsat 

med hjälp av promenader där de ges tid till att reflektera över dagen. Här hamnar 

procentuellt svaret på 13 %.  

 

Har du någon gång upplevt risk för utbrändhet i förskolans verksamhet?  

På frågan om förskolläraren har upplevt risk för utbrändhet i förskolans verksamhet har 

totalt trettio svarat. Av dessa trettio var det tjugotre som valde att svara alternativ Ja. Detta 

ger oss procentsatsen 77 %. Tre personer valde alternativ Nej, vilket ger oss att 10 % av de 

som svarat inte har upplevt risk för utbrändhet. Det sista alternativet var Vet ej/Osäker och 

där var det fyra personer som ansåg att det alternativet stämmer bäst för dem. Detta ger 

oss en procentsats på 13 %. Resultatet redovisas i figur 2. 

 

 
Figur 2: Figuren visar förskollärares svar i frågan om de upplevt risk för utbrändhet i 

förskolans verksamhet. 

 

Under den här frågan kunde även de som svarade motivera sina svar under övrigt 

alternativ. Några av informanterna beskrev mer om sin risk för utbrändhet i förskolans 

verksamhet: 

Jag tror jag lever på gränsen till utbrändhet eller utmattning. men man har svårt att ta tid 

att kolla upp sin hälsa eftersom man har svårt att gå på arbetstid (kollektivavtalet för oss 

ger inga förutsättningar att kunna lämna jobbet för vård). Vi får ta ut komptid om det 

passar verksamheten. När gör de det? 

 

“Mitt minne börjar bli dåligt, minns ibland inte vad jag just sagt”. 
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“Upplever flera varningssignaler. Många kollegor som varit eller är på väg att bli 

utbränd”. 

“Har varit utbränd ett flertal gånger”. 

“Mer och mer arbetsuppgifter och mindre och mindre tid till att lösa dem”. 

 

Barn med särskilda behov som skulle behöva resurs 100 %, vi fick 0 %. Jag får symtom 

som att jag har haft magsjuka. kan inte äta eller sova. Äter jag en hårdbrödmacka så spyr 

jag direkt. Kunde endast äta vitt ris i tre veckor och byta avdelning för att symtomen 

skulle försvinna. 

 

“Nästan dagligen då våra förutsättningar för att bedriva en pedagogisk och meningsfull 

verksamhet är fruktansvärt bristfälliga”. 

“Har genom åren drabbat av åkommor och autoimmuna sjukdomar som härstammar från 

stress. Periodvis sömnsvårigheter”. 

“Har varit perioder då stressen påverkat sömnen. Vaknat mitt i natten varje natt och inte 

kunnat somna om pga jobbtankar som snurrar”. 

“Räcker ej till på jobbet, trött på fritiden”. 

“Hjärtklappning, svårt att komma ned i varv”. 

 

Av dessa trettio som svarat på frågan så var det även fem av dem som förklarar att de har 

varit sjukskrivna på grund av utbrändhet och stress, antingen på nuvarande arbetsplats 

eller på tidigare arbetsplatser. Detta ger oss ett procentuellt svar på 17 %. 

 

Har rektorn erbjudit en handlingsplan som kan leda till ett bättre mående? 

På frågan om förskollärarna ansåg att rektorn hade erbjudit en handlingsplan som kunde 

leda till ett bättre mående så svarade trettio förskollärare på frågan. Av dessa trettio anser 

nitton personer att rektorn inte hade erbjudit en handlingsplan. Elva personer angav att 

rektorn hade erbjudit en handlingsplan. 

 

Vilken typ av handlingsplan har erbjudits? 

När det kommer till personer som har blivit erbjuden en handlingsplan är det tolv 

förskollärare som har svarat. Svaren varierar beroende på individ. Här nedan är några av 

de svar som registrerats: 

“Nedsatt arbetstid, fått gå hälsoskola via vc gratis”.  

“Möte i arbetslaget för att ventilera situationer och tips om att använda en del av 

planeringstiden åt att arbeta med just kommunikation problematiken”. 

“Hjälp att prioritera bort saker”. 

“Gå ned i tid, gå i samtalsterapi”. 

 

Frågat om jag vill ha samtalsstöd. Hen har även sagt att jag ska försöka minska kraven o ta 

bort saker som inte är viktiga men kan själv inte komma på vad det skulle vara. 

 

“Stöttning med stresshantering från kommunens hälsoteam”. 

“Samarbete med specialpedagog”. 
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Rehabiliteringsplan som försäkringskassan kräver, jag har själv gått till läkare och är 

sjukskriven på halvtid, rektorn har inget med det att göra, tätare raster har jag önskat men 

det finns ej. 

 

“Pga sjukskrivning som hälsocentralen bestämt, så krävde jag att företagshälsovården 

skulle kopplas in. Allt hände pga att jag sa åt min rektor vad jag har rätt till”. 

“Vi får svara på en enkät ang. arbetsmiljö 1-2 ggr/år”. 

 

Vilka situationer under arbetsdagen gör att du upplever negativ stress? 

Vid denna fråga fick förskollärarna svara fritt. Tjugonio förskollärare valde att svara på 

frågan och därefter kunde de ange flera alternativ på möjliga situationer som bidrog till 

upplevelser av den negativa stressen. Stressen kring måltider ger flest svar elva 

förskollärare för att vara exakt. Därefter anger åtta personer att påklädnad var en 

stressande situation. Övergångar mellan aktiviteter eller rutinsituationer ger sex svar. 

Slutligen svarar fyra förskollärare att de anser att samlingen ger negativa stressande 

känslor. Resultatet presenteras i figur 3 nedanför.  

 

 
Figur 3: Figuren visar svaren av de fria svaren som förskollärare uppgav som de 

situationer under arbetsdagen som var de som gjorde att de upplevde mest negativ stress.  

 

Bland svaren fanns det även de som valde att berätta om oron för barn i behov av stöd 

men som inte får tillgång till välbehövda resurser. Oron över personalbortfall, raster eller 

vikarier var även dessa med bland svaren från förskollärarna.  

 

När man ska ut eller in med barnen(speciellt vintertid,mer kläder).. oftast handlar det om 

att organisera var pedagoger ska vara för att säkerställa ute på gården samt när man 

kommer in. Det är många barn och många barn med särskilda behov som gör att det kan 

uppstå oro och stress 
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Efter en måltid då mycket ska roddas med samtidigt och eftersom raster ska samtidigt tas ut så 

är det mycket du ska bolla samtidigt. Speciellt om du har vikarier bredvid dig, då ska du även 

styra upp vuxna människor som fått introduktion kring allt innan. 

 

“Transporter i huset, tillfällen då jag är ensam och måste punktmarkera två barn samtidigt 

som jag kanske ska ta emot andra barn som lämnas på morgonen”. 

“Att inte kunna finnas överallt vid konflikter, hjälpa, barn med speciella behov, Barn som 

inte har speciella behov men som ändå hamnar i skymundan”. 

“En ständig stress vid personalbortfall oavsett om det är på min avdelning eller på huset. 

Det är hela tiden ett pusslande för att få ihop dagarna”. 

 

Vilka faktorer uppfattar förskollärare har betydelse för negativ stress hos 

förskollärare i förskolan? 

 

Hur stor är barngruppen på avdelningen? 

Tjugonio personer valde att svara på frågan om hur stor barngruppen på avdelningen var. 

Vi grupperade in svaren i tre kategorier: mindre än tjugo, tjugo och mer än tjugo. Sexton 

personer anger att det var mindre än tjugo barn i deras barngrupp. Sju förskollärare 

kategoriseras in i att barngruppen innehöll tjugo barn. Sex förskollärare blev grupperad i 

mer än tjugo barn. Medelvärdet av detta resulterar i ett värde på nitton barn på 

avdelningen. Resultatet presenteras i figur 4 nedanför. 

 

 

Figur 4: Figuren visar svaren om mottagarens svar vid barngruppens storlek.  
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Vilket/vilka alternativ upplever du mest påverkar din stress negativt på arbetsplatsen? 

Denna fråga var en flervalsfråga, tjugotre förskollärare valde att svara. Svaren som 

förskollärarna ger kan uppvisa flera av alternativen, det betyder alltså att mängden svar på 

frågorna kan variera. Det visar sig att barngruppens storlek och ljudnivåer får flest svar. 

Därefter kommer utökade arbetsuppgifter, låg personaltäthet, många vikarier och slutligen 

framgår bristande pedagogisk miljö och olika förhållningssätt hos pedagoger. Detta 

redovisas i figur 5 nedan. 

Figur 5: De olika svaren som förskollärare har angett är de faktorer som mest påverkar 

deras stress negativt på arbetsplatsen. 

 

Under denna fråga kunde även förskolläraren motivera sitt svar där de fick möjlighet att 

förtydliga eller lägga till något de saknade. Vi fick många olika svar. Men de flesta var 

överens om att det var för lite/ingen tid för planering. Andra resurser som förskollärarna 

anser är relevanta i arbetet i förskolan är besparingar/ekonomiska ramar, svårt att plocka 

ut raster, brist på vikarier/vikariestopp och fler barn som är i behov av särskilt stöd men 

inte får resurserna till det. Många berättade om de ekonomiska förutsättningarna med alla 

besparingar som sker inom skolan.  

“Förskolans personal får mer att göra men får inte förutsättningarna p.g.a ekonomistiska 

besparingar. det sparas hela tiden inom förskola och skola. När ska det ta slut?”. 

 

Har du upplevt förståelse från rektor vid utbrändhet? 

Under frågan om förskollärare hade upplevt förståelse från rektorn vid 

utbrändhetssymptom, framkom det att det är tjugofem som svarat på frågan. Figuren 

nedan är indelad i kategorier.  

Alternativ ja valde elva förskollärare att svara. Svarsalternativ nej fick fyra svar av 

förskollärarna. Även fyra personer valde alternativet vet ej/osäker. Den sista kategorin är 

övrigt och det valde sex personer att svara. Inom kategorin övrigt förklarade de svarande 

att till exempel rektorer kan både förstå och inte, men att problemet ligger i 

begränsningarna från högre politiska nämnder. Detta visas i figur 6 här nedan. 
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Figur 6:  Svaren från förskollärarna angående om de upplevt förståelse från rektorn vid 

utbrändhet. 

 

Finns det någonting gällande negativ stress i förskolan som du anser att vi har glömt? 

Detta var den sista frågan som förskollärarna kunde svara på, den inriktade sig på deras 

egna tankar om det var något som de kände att vi glömt att ta upp. Till denna fråga var det 

sexton som valde att motivera sina egna tankar. Nedanför har vi strukturerat upp några 

svar skapade av informanterna: “Det finns mycket olika saker som ska hinnas med 

förutom att vara tillsammans med barnen. tex: vikarieanskaffning, husmöten, 

reflektionsmöten och andra möten”. 

 

Det är alltid individuellt. men det som är viktigt att komma ihåg att man arbetar ofta 

väldigt intimt och det krävs att alla ger och tar för att det ska finnas goda hållbara rutiner 

och en god arbetsmiljö och förståelse för att vår verksamhet ständigt kräver en god 

flexibilitet. 

 

Det förväntas att vi ska dokumentera, reflektera, digitalisera men det finns inte tekniska 

förutsättningar. Teknik som fallerar, lärplattform som inte lever upp till förväntningar och 

som faktiskt inte fungerar. Dessutom finns ingen adekvat utrustning, kameror, projektorer 

mm 

 

Då förskolan är en politisk styrd organisation och de ekonomiska förutsättningarna en 

nyckelfaktor. Pga beslut blir vi drabbade. Å priset per barn är ett avhäng på hur många 

barn vi behöver ta in i varje förskola för att ens ha råd med våra löner.  

 

“Om jag som pedagog känner av negativ stress hur blir då vardagen för barnen? Hur klarar 

de denna situation?”. 

“Kombinationen mellan större barngrupper, besparingar och större krav på verksamheten 

gällande planering, dokumentationer etc. upplevs som en stor stress hos många”. 

 

Upplever att det är svårt att påverka stressfaktorn då det mest handlar om beslut som fattas 

långt ovanför ens huvud. Min rektor kan inte göra så mycket åt saken då hen är 
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förpliktigad att följa en viss ekonomi etc. Hen kan skicka de anställda på “stresskurser” 

när någon är på väg in i väggen, men det tar ju inte bort orsaken till stressen. Syftet är bara 

att göra de anställda mer stresståliga, vilket jag tycker är fruktansvärt. man känner sig 

maktlös. 

Diskussion och Analys  

Vilka upplevelser av negativ stress förekommer hos förskollärare i 

förskolan? 

Resultatet av frågan om förskollärare upplever negativ stress i förskolans verksamhet fick 

ett tydligt svar. Av de trettio förskollärare som svarade på denna fråga i enkäten svarade 

nämligen alla ja. Alla var överens om att den negativa stresspåverkan existerar i 

verksamheterna och att de alla blivit påverkade av den. Detta är något som Landström, 

Nordström, Stenudd och Åström (2003) tar upp i sin studie, där förskollärarna talade om 

stora besvär på arbetsplatsen angående trötthet och stress.  

 

Inför resultatet hade vi båda funderat på hur förskollärarna skulle svara på frågan, men vi 

blev båda väldigt berörda av vad resultatet visade. Det tydliga svaret förmedlade en större 

förståelse för ohälsan och stressen som förekommer inom yrket. Någon gång förekommer 

stressande känslor, men för att förtydliga vad vi menar med negativ stress hade vi en 

introduktion till vad vi anser det är. Vi har fått höra de gånger vi befunnit oss i förskolans 

verksamhet om stressen som pedagogerna känner. Men vi trodde inte att vi skulle erfara 

att alla de svarande ansåg att de kände av den negativa stressen. Detta gjorde också att vi 

kände att valet av ämne till vårt examensarbete var helt rätt och behövligt för förskollärare 

ute i yrket. Den negativa stressen ser vi tydligt i vårt resultat att det är ett 

samhällsproblem. Alla förskollärare i vår studie upplever den på sina arbetsplatser men vi 

kan även avläsa att långt ifrån alla får den hjälpen de skulle behöva. Vi känner därför att 

det är viktigt för oss att belysa problemen men även åtgärderna som finns att tillgå för att 

detta samhällsproblem ska minska. Människans hälsa och välmående är viktigt för att 

hålla nere sjukskrivningarna. För oss är detta viktigt därför att förhållandena i förskolan 

ska bli bättre samt även pedagogers och barns välmående.  

 

Vid frågan om hur ofta de svarande känner den negativa stressen fanns det sex olika 

alternativ att välja. I figur 1 som presenteras har vi sammanställt alla svar och delat in dem 

i två kategorier, ofta och sällan. Resultatet som träder fram visar att kategorin ofta är den 

med mest svarande och sällan enbart är några få svarande. Angelöw (2005) förklarar att 

stressen som kan finnas beror på hur olika individer kan hantera den. Om känslan att inte 

kunna hantera den situationen som uppfattas som stressig finns så genererar detta till en 

ökning av den negativa stressen. 

 

Detta var också något som förvånade oss. Förskollärarnas svar på denna fråga gjorde att vi 

kände oro. Det var betydligt många fler som svarade att de kände av den negativa stressen 

någon eller några gånger per vecka än vad vi kunnat ana innan vi påbörjade vår studie. 

Både osäkerhet- och oroskänslor ökade inför vetskapen om att vi snart kommer att vara 

närvarande i arbetslivet. Känslorna som vi förklarat är bara en del av tankarna som 

uppstått. Hur vi själva kommer att kunna hantera stressen som uppstår i situationer är 
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fortfarande oviss. Till en början när inte rutiner finns är stressen säkerligen mer påtaglig 

och det är inte förrän rutinerna har inpräntats som vi kommer känna en lugnande känsla. 

Därefter kan det fortfarande skapas situationer där vi känner okunskap och det i sig leder 

till ökande känsla av negativ stress. Vi ser på stressen på samma sätt som Angelöw (2005) 

förklarar. Om vi kan lära oss att hantera vår egen stress när vi börjar känna av symptomen 

för den kommer vi inte att känna av den negativa stressen. Stresskänslan blir då snarare 

positiv för att vi kan hantera känslorna. 

 

Liknande känslor förmedlades vid frågan gällande vilka situationer under arbetsdagen som 

gör att förskollärarna upplever negativ stress. De svarande fick själva formulera sina svar 

om vad de upplever som stressande situationer. Resultatet framkommer i figur 3 och 

påvisade att måltider var den situation som flest svarade var den mest stressiga 

situationen, tätt efter det kom påklädnad. Det framkom även svarande som förklarade att 

när barnen på avdelningen befann sig i en övergång till en annan situation eller aktivitet 

skapade det negativ stress på grund av att det inte fanns några tydliga strukturer på hur 

dessa situationer skulle hanteras. Bronsberg (2000) förklarade att problematiken gällande 

dåliga lokaler och kommunikationen mellan andra medarbetare gjorde att oro uppstod. 

Författaren tog även upp problematiken med att de barn som var i behov av stöd inte fick 

de resurser som de kanske skulle behöva.  

 

Enligt våra egna kunskaper utifrån hur det fungerar på en verksamhet är det precis som de 

svarande skriver, det uppkommer situationer som gör att det blir stressigt och svårigheter 

att se alla barnen och deras behov. Vetskapen om att måltiderna är det som gör att man 

själv känner negativ stress och oro gör även att det speglas av på barngruppen. Samma sak 

med övergångar, om barnen till exempel ska städa undan eller tvätta händerna före eller 

efter måltid. Det kan även vara svårt för pedagogerna att vid dessa situationer, se alla barn 

som går för att tvätta sig samtidigt som man ska hålla koll på barnen som fortfarande sitter 

och äter. Hela personalgruppen måste alltså vara flexibel i dessa stressiga situationer och 

även arbeta ihop en utförlig och tydlig struktur på dessa situationer för att minska den 

negativa stresspåverkan. Bronsberg (2000) nämner problematiken med kommunikation i 

arbetslaget och detta är något som vi själva känner oro inför. Det är svårt att komma som 

nyexaminerad förskollärare till en ny arbetsplats där man inte vet om vi kommer att få 

göra våra röster hörda. Vi har hört många tidigare nyexaminerade förskollärare som inte 

fått detta. Kommunikation i arbetslaget är något som vi tycker är jätteviktigt. Speciellt för 

att alla ska känna sig välkomna och delaktiga i arbetslaget. Vi känner att denna studie 

kommer att agera som en form av vägledning. Det har även skapats en djupare förståelse 

för vad som är viktigt när den negativa stressen uppkommer, samt att kunskapen gällande 

vilka hjälpmedel och stöd som är tillgänglig har ökat. 

 

Förskollärarna fick besvara frågan gällande övergångar från arbete till fritid, där valde vi 

att dela in svaren i tre kategorier: positiva, negativa och övriga upplevelser. 

Svaren från förskollärarna skiljde sig verkligen åt. De flesta upplevde negativa känslor och 

förklarade att det fanns svårigheter att lämna arbetet. En förskollärare uttryckte: “Känner 

mig otillräcklig, svårt att släppa jobbet, fixar/googlar jobbrelaterade saker hemma för att 

jag inte hinner på arbetstid”. Medan det fanns några som antydde att det var positiva 

känslor som framkom vid avslutad arbetsdag. “Det var inte några större problem att släppa 
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arbetet när de väl gick hem”. Under övrigt visade det sig att förskollärarna ansåg att med 

hjälp av promenader fick dem en övergång att reflektera. De stressande känslorna som 

följer med förskollärarna hem efter avslutad arbetsdag är även något som Sjödin (2012) 

beskriver i sin studie. Informanterna från hans studie tog med sig stressrelaterade 

symptom från arbetet och det påverkade även deras fritid.  

 

Vi valde att dela upp svaren i olika kategorier för att det skulle bli lättare att läsa av 

resultatet och analysera den. Många av de negativa upplevelserna som förskollärarna 

berättar om är även sådant vi kan koppla till litteraturen vi läst inför detta arbete. Bland 

annat säger Åkerstedt och Kecklund (2013) att arbetet som den anställde utför ska 

genomföras på arbetsplatsen och lämnas kvar där efter avslutad arbetsdag. Den som är 

eller har blivit drabbad av en stresspåverkan behöver sin fritid till vila. Genom att få 

möjligheten att göra det, kommer inte heller stressen att bli värre och tröttheten påverkas 

inte.  

 

Enligt våra egna erfarenheter så har förskollärare berättat för oss om nyexaminerade 

förskollärare som vill förändra och förbättra så mycket de kan. De förskollärarna har 

mycket visioner och höga ambitioner och arbetar därför mer än gärna hemma för att kunna 

etablera detta i verksamheten. Detta är däremot enligt oss det första tecknet på negativ 

stress, att ta med sig arbetet hem. Det är något som vi själva kommer att försöka undvika 

för att slippa den negativa stresskänslan som kan uppstå.  

 

När det gäller frågan om förskollärarna någon gång upplevt risk för utbrändhet i 

förskolans verksamhet, fick vi ett tydligt resultat då 77 % av alla svarande svarade ja på 

detta. Se figur 2 i resultatet. Vi valde även att förskollärarna själva kunde skriva om de 

ville förtydliga något. Förskollärarna antydde att deras minnen försämrats, att 

arbetsuppgifterna växer men tiden till att lösa dem minskar. Det framkommer även 

förskollärare som påpekar hälsan, autoimmuna sjukdomar som skapats av stress och 

sömnsvårigheter. Slutligen visades det att en av förskollärarna får hjärtklappning och 

därmed problematiskt att komma ned i varv. Everskog och Persson (2006) påvisar 

problem med ökade arbetsbelastningen som drabbar förskollärare. De ska utöver arbetet 

med barnen exempelvis utveckla sin egen kompetens och dokumentera.  

 

Angelöw (2005), Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010), samt Sjödin (2012) anser att 

den långvariga stressen kan leda till allvarliga hjärtproblem, värk i kroppen, magen och 

huvudvärk. Sjödin (2012) förklarar också att reaktionerna som uppkommer vid stress inte 

är skadliga för kroppen. Det som är det skadliga är om stressen är långvarig och chansen 

till vila samt återhämtning är begränsad för då kan det bidra till hälsobekymmer.  

Även Sjödin, Kjellberg, Landström och Lindberg (2012) antydde i sin studie att det fanns 

starka symtom av utbrändhet hos deltagarna. I snitt så har ungefär var fjärde anställd 

symptom av utbrändhet. Deras studie visade även att återhämtning och vila efter jobbet 

var begränsad på grund av höga stressnivåer. Symptomen av utbrändhet var försämrad 

sömn och trötthet på morgonen. 

  

Om man kollar på resultatet av vår studie, stämmer det ungefär överens med det Sjödin, 

Kjellberg, Landström och Lindberg (2012) förklarar med att cirka var fjärde anställd lider 
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av symptom av utbrändhet. Förskollärarnas egna svar med beskrivningar på deras känslor 

och tecken på negativ stress är något som verkligen påverkar oss. Sömnsvårigheter för att 

man inte kan sluta tänka på jobbrelaterade saker ska man inte behöva lida av. Det är 

oroväckande att det är var fjärde anställd som har problem med detta. Det förklarar ganska 

mycket om varför det är hög sjukfrånvaro bland personalen på förskolor idag. Många av 

dem är sjukskrivna på grund av stressrelaterade symptom. När dessa förskollärare sedan 

kommer tillbaka till verksamheten kommer de med största sannolikhet att komma tillbaka 

med tillfälligt nedsatt tjänst. På grund av de ekonomiska besparingarna som finns inom 

förskolan, kommer inte tjänsten att tillsättas utav någon fast vikarie utan tillfälliga 

timvikarier kommer plockas in varje dag. Där har vi starten på den onda cirkeln för resten 

av arbetslaget.  

 

Hjärtklappning för att de är stressad och har svårt att komma ner i varv är heller inte bra, 

speciellt inte om man kopplar det till att långvarig stress kan leda till hjärtproblem som 

Angelöw (2005), Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010), samt Sjödin (2012) 

förespråkar. 

 

Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) beskriver sömnen som den viktigaste 

återhämtningsfaktorn när det kommer till långvarig och återkommande stress. Människor 

som lider av sömnbrist har även lättare för att dra på sig förkylningsvirus har tidigare 

forskning påvisat. Även Everskog och Persson (2006) pratar om sömnen som en 

återhämtningsfaktor. Sömnen är viktig eftersom kärnan av utbrändheten ligger i trötthet.  

 

Om förskollärarna känner sig såpass stressade att deras sömn blir lidande så påvisar även 

Aronsson, Astvik och Gustafsson (2010) att dessa har lättare för att bli förkylda. Återigen 

ökar då med andra ord sjukfrånvaron och personalen blir färre med fler vikarier. Därmed 

är betydelsen av sömnen otroligt viktig för återhämtningen och för att stressen inte ska 

uppkomma.  

 

Frågan gällande om rektorn hade erbjudit en handlingsplan för ett bättre mående vid 

utbrändhet så var det mer än hälften som ansåg att de inte fått någon hjälp angående detta. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) antyder att det är arbetsgivarens 

ansvar att möjliggöra för chefer på arbetsplatser, samt att kunskapen som kan behövas för 

att förhindra ohälsosamma arbetsbelastningar förekommer. Kindenberg (2005) förklarar 

också att det i förskolans verksamhet ska finnas handlingsplaner. Svaren från 

förskollärarna på denna fråga varierade eftersom vi var ute efter deras egna erfarenheter. 

Bland svaren kan vi läsa att flera fått hjälp via vårdcentralen med hälsoprogram och 

samtalsstöd. Även att rektorn försöker uppmuntra till att förskolläraren ska minska kraven 

och ta bort mindre viktiga arbetsuppgifter.  

 

Landström, Nordström, Stenudd och Åström (2003) berättade även att av de lärare som 

deltog i deras studie, var det få av dem som rapporterat problemet med hälsan till 

företagshälsovården eller skyddsombud för att få den hjälpen som behövdes.  

En teori som vi har angående detta är att det inte är många förskollärare som faktiskt är 

medvetna om att man kan kontakta företagshälsovården vid negativ stress eller samtala 

med skyddsombud på arbetsplatsen. Det är heller inte säkert att rektorer har 
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medvetenheten om detta. Annars kanske det är som med mycket annat i förskolans 

verksamhet, en kostnadsfråga. Vi förmodar att det är anledningen till att hjälpen inte 

framkommer förrän den anställde själv begär det. 

 

Vilka faktorer uppfattar förskollärare har betydelse för negativ stress hos 

förskollärare i förskolan? 

Frågan gällande hur stor barngruppen är på avdelningen sammanställdes och delades in i 

tre kategorier. Se figur 4. Det visades att de flesta som svarade uppgav att de hade en 

barngrupp på mindre än tjugo barn, men det framkom även att några av de svarande hade 

tjugo eller fler barn. Medelvärdet resulterade i nitton barn/barngrupp. Söderberg, 

Landström och Kjellberg (2001) framför att beroende på läroplanens uppdatering sedan 

1990-talet har det skett en stor förändring gällande kommunernas sparande ekonomiskt 

som även där bidrar till att pedagogerna minskar medan barngrupperna ökar i antalet. 

Sjödin (2012) förklarar även att stressen gör att kroppen får en ökad dos av kortisol som 

uppkommer i binjurebarken. Kortisolnivåerna ökade om det förekom ett större antal barn 

på avdelningen. 

 

Utifrån egna erfarenheter har vi upplevt att på grund av barngruppernas ökning och brist 

på personal, ökar även ansvaret för pedagogerna när det kommer till antalet ansvarsbarn. 

Baserat på våra erfarenheter så innebär ansvarsbarn att en viss pedagog ansvarar mer för 

detta barn när det kommer till dokumenterandet av lärandet, uppföljning samt 

föräldrasamverkan. Detta innebär alltså ännu mer pappersarbete för förskolläraren. Det 

står även i Skollagen (SFS 1982:763) att det är huvudmännen som ska skapa en lämplig 

storlek på barngrupperna.  

 

Vilket/vilka alternativ upplever du mest påverkar din stress negativt på arbetsplatsen var 

en sådan fråga där förskollärare kunde välja fler än ett alternativ. Svaren som framgår i 

figur 5 påvisade att det ofta inte är en enskild upplevelse utan det är flera som bygger på 

den negativa stressen.  

 

Vi tolkar detta som att flera händelser hör ihop i ett led. Kedjan början med en faktor men 

ökas på av andra faktorer som gör att de stressande känslorna ökar och den blir mer 

negativ. Detta tror vi är anledningen till att lärarna anser att det är flera faktorer som bidrar 

till stressen, det kanske börjar som en av orsakerna men sedan blir det allt fler faktorer 

som är orsaken till stressen.  

 

Av resultatet vi fick på denna fråga går det att utläsa att mesta svarande ansåg att 

barngruppens storlek och ljudnivåer var det som påverkade deras stress mest negativt. 

Efter vad vi har sett på förskolorna, är vi enade om att ljudnivåerna är en av de mest 

stressiga faktorerna i verksamheterna idag. Söderberg, Landström och Kjellberg (2001) 

berättar att uppkomsten av höga ljudnivåer i förskoleverksamheten leder till stress och 

trötthet. Författaren berättar även att om påfrestningar sker i verksamheten, minskar en 

gynnande miljö vilket i sin tur påverkar pedagogernas hälsa som riskerar att försämras. 

Kindenberg (2005) förklarar att de ljuden som gör att vi mest blir drabbade av ljudtrötthet 

är de lågfrekventa ljuden. Sjödin (2012) påpekar att det är dessa ljud som påvisas mest av 

i förskolan, materiella ting som torkskåp eller stolar mot golvet. Författaren förklarade 
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denna typ av ljud som den största faktorn till att risken för hörselrelaterade problem kan 

uppstå. Biverkningarna av de mer höga ljudnivåerna kan leda till hörselskador eller 

tinnitus. Kindenberg (2005) belyser att det är viktigt att anpassa miljöerna efter 

ljudnivåerna. En annan sak som är viktigt är ljudvilan och därför är det viktigt om det 

finns en plats för avkoppling och tystnad. 

 

Utifrån våra åsikter och erfarenheter kan man tydligt se ett samband mellan litteraturen 

och verkligheten i förskolan. Ljudnivåerna är höga, både de lågfrekventa och de mer 

högfrekventa. Innan vi började studera till förskollärare trodde vi att verksamheter med 

småbarnsgrupper skulle vara mer påfrestande ljudmässigt än storbarnsavdelningar. Idag 

vet vi att storbarnsavdelningar har mer högfrekventa ljud. Avdelningar med äldre barn är 

oftast fler i antalet, de springer och rör mer på sig samt att de pratar och leker mer högljutt 

än vad yngre barn gör. De yngre barnen rör sig heller inte lika frekvent eller pratar lika 

mycket.  

 

Vissa förskolor använder sig av ljudörat för att hålla nere bullernivån bland barnen. 

Ljudörat är ett hjälpmedel som mäter decibelnivåerna i lokaler med höga ljud. Den lyser i 

olika färger för att indikera när ljudet blir för högt. Många förskolor använder denna och 

inkluderar barnen i det för att alla ska hjälpas åt att hålla nere ljudnivåerna. Men det är inte 

alla som använder sig av detta hjälpmedel och därmed blir fysiskt drabbade av 

ljudtröttheten på grund av ljudnivån. Vi har även lagt märke till att långt ifrån alla 

förskolor använder sig av vilorum som är till för avkoppling och ljudtystnad. Vår teori om 

detta är att lokalerna helt enkelt inte finns för att kunna avsätta ett specifikt rum för 

avkopplingen. Detta rum ska dessutom vara ljudisolerat för att stänga ute bullernivåerna 

från kringliggande lokaler och med det i tanke hamnar vi direkt på den ekonomiska 

aspekten. Detta är något som vi anser baserat på tidigare forskning och vår studie, borde 

finnas på alla förskolor.  

 

Frågan om förskollärarna upplevt förståelse från rektorn vid utbrändhetssymptom, 

besvarades olika. Några var väldigt tydliga i sina svar att de fått viss typ av förståelse, 

medan det även förekom svar som var rätt osäkra om förståelsen fanns från rektorns sida. 

Många ansåg även att förståelsen fanns men att det inte är så mycket för rektorerna att 

göra, eftersom frågorna snarare är politiskt styrda. Se figur 6.  

 

Detta anser vi är en väldigt viktig punkt för att väl måendet ska finnas hos förskollärare. 

Däremot bör det finnas en förståelse för att det finns begränsningar som leder till att 

rektorerna behöver förhålla sig inom vissa ramar. I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 

kapitel 3 §2 står det att det är arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder som behövs för att 

förebygga ohälsa eller olyckor gällande arbetstagaren. Det står även i Organisatorisk och 

social arbetsmiljö, AFS 2015:4 och Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160 att om det skulle 

förekomma negativ stress på arbetsplatsen, är det rektorns ansvar att se över personalens 

välmående. Bronsberg (2000) förklarar att om det sker förändringar i omgivningen som 

man inte kan hantera, kan man be om att få hjälp. Denna hjälp kan bland annat vara att få 

handledning och stöttning från sin arbetsgivare när det kommer till kurser eller 

hjälpmedel. Det står även i arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) att vid utbrändhet så ska 

arbetstagaren själv vara med och utforma utvecklingsarbetet rörande sin egen 
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arbetssituation. Denna utformning ska göras så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska 

eller psykiska påfrestningar i sitt mående.  

 

Vi anser att styrdokumenten och lagarna talar rätt tydligt för sig själva. Det är rektorns 

ansvar att se till personalens välbefinnande och att ordna handlingsplan och arbeta 

förberedande för att se till att den negativa stressen inte uppkommer hos personalen. Vi 

tror även att det inte är många förskollärare som faktiskt vet om vilka åtgärder de kan 

kräva att få hjälp med efter en utbrändhet eller vid känslan av negativ stress. Sen har 

rektorn självklart vissa ekonomiska ramar som är politiskt styrda som de måste förhålla 

sig till. Men hjälpen finns att få, dock verkar det som, utefter våra resultat, att hjälpen inte 

ges om inte arbetstagaren själv påpekar att hjälpen finns. Vi anser att detta ska vara en 

självklarhet att få hjälp med, om man behöver det. Man ska inte själv behöva vara den 

som begär att få den hjälpen men tyvärr verkar det som att förskollärarna själva måste veta 

att de har rätten till den hjälpen för att rektorn ska tillhandahålla den hjälpen.  

 

Vid den sista frågan i enkäten efterfrågades om det är någonting gällande negativ stress 

som förskollärarna ansåg att vi har glömt att ta upp. Under frågan var det inte alla som 

svarade, men svaren som gavs var givande. De allra flesta skrev om sina åsikter angående 

de ekonomiska besparingarna som sker i förskolan och om att samhället måste få en ny 

bild av hur viktig förskolan är så att verksamheterna får mer pengar från politikerna. Men 

det framkom även förskollärare som uttryckte sin oro för barnen: “Om jag som pedagog 

känner av negativ stress hur blir då vardagen för barnen? Hur klarar de denna situation?” 

 

Vidare forskning 

När vi påbörjade detta arbete hade vi en bild av hur vi ville lägga upp arbetet. 

Förändringen vid upplägget skedde då vi insåg att vi valt ett alldeles för stort 

forskningsområde från början. Vi var helt enkelt tvungna att konkretisera ner arbetet för 

att vara säkra på att vi skulle hinna få fram all information vi behövde för att kunna skriva 

vårt examensarbete. Det finns flera olika möjligheter för vidare forskning efter vårt arbete. 

Bland annat fick vi höra från en rektor vi var i kontakt med att det skulle vara en stor 

möjlighet att göra en studie gällande vad som fungerar på vissa förskolor för att den 

negativa stressen inte ska påverkas. För att sedan jämföra detta med de förskolor där det är 

mycket negativ stress. Detta för att möjligtvis skapa en vägledning och för att underlätta 

för de förskolor som inte har gynnande rutinsituationer för aktiviteter och övergångar. Vad 

är det som funkar bra på dessa förskolor som inte upplever stressen och varför? Detta är 

något som vi tar med oss till yrkeslivet. Det skulle kunna vara något att forska vidare med 

i samråd med kommunen, för att gynna en bättre arbetsmiljö ute i förskolorna? Annars 

skulle det även kunna vara en tanke att bygga vidare på för någon student i framtiden. En 

annan aspekt vi fastnade för var den förskolläraren som skrev “Om jag som pedagog 

känner av negativ stress hur blir då vardagen för barnen? Hur klarar de denna situation?”. 

Detta är även något som vi har sett oroliga tidningsartiklar om under den senaste tiden. 

Det är klart att barnen också påverkas av att vi vuxna stressar i deras närhet. Men hur 

påverkade blir barnen? Upplever barnen själva stressen? Hur påverkas deras lärande? 

Finns det någon koppling till stress hos barn och deras lärande i framtiden? Det finns 
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många olika sätt att vrida på den frågan men detta är något som vi själva känner skulle 

vara ett mycket bra sätt att bygga vidare vår studie på.  

Slutsats 

Utifrån detta arbete har vi kunnat utöka den egna förståelsen för den negativa stressen som 

finns hos förskollärare i förskolan. Förskollärarna har delat med sig av sina egna 

erfarenheter som kommer kunna gynna oss i framtiden och med denna skrivning hoppas 

vi även kunna hjälpa andra.  

 

Bristen av personal i förskolan är ett faktum. Det är brist både på förskollärare och på 

barnskötare. Barngrupperna blir större och personalen färre. Förskollärarnas stress blir allt 

mer markant på grund av utökade arbetsuppgifter. Alla dessa faktorer gynnar tyvärr 

framkomsten av den negativa stressen och känslan av otillräcklighet uppstår för att allt 

arbete inte hinns med. Den negativa stressen är mer påtaglig än vad vi misstänkte innan 

denna studie. Det finns inget samband mellan hur länge förskolläraren arbetat på förskolan 

och den negativa stressen då resultatet visade att stressen var påtaglig både för de 

nyanställda men även de som arbetat i flera år. Stressen som förekommer är olika från 

individ till individ. I vårt arbete kan vi tänkas oss att det till exempel skulle kunna vara att 

de individer som arbetat länge men som inte alls upplever särskilt mycket negativ stress, 

har lärt sig att hantera de stressiga situationerna som uppkommer i verksamheten. Som vi 

tidigare nämnt är även sömnen viktig för återhämtningen och vi kan tänka oss att de som 

arbetat länge har utökat sina kunskaper att lämna arbetet på förskolan istället för att ta med 

sig det hem. Utifrån våra egna åsikter känner vi att som ny på en arbetsplats vill man 

gärna visa framfötterna och därför tar på sig för mycket arbete. Mer än vad man själv 

klarar av i förhållande till de olika faktorerna som spelar in i verksamheten. De personer 

som känner sig negativt stressade men bara har jobbat ett par månader, anser vi att en 

tolkning skulle kunna vara att de tar på sig för mycket arbete.  

 

Påverkan från den negativa stressen uppkommer i flera etage hos förskollärare, många 

delar inom yrket bidrar till en ökning av de stressande känslorna. Sömnen till exempel blir 

påverkad och det leder i sin tur till att förskollärarna inte orkar med de dagliga uppdragen 

dem har. Och därefter hamnar förskollärarna i en ond spiral. Om inte tid för återhämtning 

ges ökar möjligheten för förskollärarna att bli sjukskrivna. Det är därmed viktigt att 

arbetsbelastningen inte ska överstiga tiden som faktiskt ges på förskolan genom planering 

med mera. Om det fortsätter mot liknande håll som nu kommer det troligen resultera i att 

fler tar med arbetet hem för att färdigställa, vilket i sin tur inte ger tid för den 

återhämtningen som kan behövas. 

 

Vi vill än en gång belysa att om den negativa stressen leder till hjärtklappning, precis som 

den gjorde för en av de förskollärare som svarade på vår studie, behöver man givetvis få 

hjälp med en gång. För att få hjälp med sina stressrelaterade problem kan man be om att få 

hjälp via företagshälsovården av sin rektor eller skyddsombud. Rektorn kan även hjälpa 

med handledning i arbetet så att förskolläraren erhåller hjälp med vad som kan prioriteras 

bort i arbetsuppgifter.  
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Vi vill även uppmärksamma hur otroligt viktigt det är med ljudvilan i förskolans 

verksamhet. Vi har bevisat med forskning hur skadlig ljudbullret är från lågfrekventa som 

högfrekventa ljud och därför påvisat hur skadligt det är för hälsan. Alla förskolor behöver 

ett rum som är avsatt för ljudtystnad som är ljudisolerat, detta rum ska vara tillgängligt för 

all personal på förskolan. Lokalerna i verksamheterna idag är små och det är ingenting 

man kan göra något åt. Men vilan är viktig för att minska antalet sjukskrivna och även 

hörselskador som kan uppstå av detta. Vi vill därför poängtera att detta är något som är 

viktigt att prioritera för förskolor. Vi hoppas att kunna bidra med en annan syn på detta så 

att alla förskolor får tillgång till ett eget ljudisolerat rum. Om inte annat så hoppas vi att 

politikerna väljer att avsätta mer ekonomi till förskolan i framtiden. Barnen är vår framtid 

och om inte personalen kan utföra sitt pedagogiska arbete så blir barnen tyvärr lidande.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Umeå Universitet som går sista terminen 

tillsammans.   

I och med det skriver vi ett examensarbete som handlar om den negativa stressen hos 

förskollärare. Intresset för ämnet är baserat på att vi själva snart kommer ta del av 

arbetslivet som förskollärare och därmed vill vi utöka den egna förståelsen för hur stressen 

upplevs i verksamheten. 

 

Vi har valt att använda oss av en enkät för att samla in kvantitativdata från förskollärare 

gällande området vi valt att fokusera på.  

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om förskollärares erfarenheter och 

syn på negativ stress hos förskollärare i förskolan 

 

Studien handlar om den negativa stressen som kan förekomma inom förskolan och hur 

förskollärare uppfattar den. Med negativ stress hos förskollärare menar vi den dagliga 

kontakten förskollärare erhåller med höga ljudnivåer, stora barngrupper, få pedagoger, 

planeringar, dokumentationer, dåligt utformade lokaler. Sådana saker som sker inom 

verksamheten som kan bidra till att en känner sig stressad och att den stressen övergår till 

negativa, uppgivna känslor.  

 

Enkäten besvaras helt anonymt och all information kommer att behandlas konfidentiellt. 

All information kommer enbart att användas i denna studie. Känns det som att man inte 

längre vill delta i studien under tiden enkäten skrivs så kan man välja att avstå och bara 

klicka bort utan att skicka in. När informationen väl är inskickad kan man däremot inte 

ångra sig. Det kan alltså vara bra att fundera över detta innan man skickar in svaren.  

 

Vi önskar därför att så många förskollärare som möjligt, som vistas i förskolans 

verksamhet skulle vara intresserade av att delta i vår studie. Det skulle uppskattas enormt 

om intresset att delta finns. 

Vid frågor och funderingar går det bra att kontakta någon av oss: 

 

june0007@student.umu.se  

saed0023@student.umu.se  

 

Du som förskollärare får gärna svara på enkäten som finns i länken här nedan. Vi 

uppskattar om enkäten besvaras senast 13/11–19. 

Tack för din medverkan och hjälp med vårt examensarbete!  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Julia Nederberg & Sandra Sahlén 

Umeå Universitet 

mailto:June0007@student.umu.se
mailto:saed0023@student.umu.se


 

 

 

Bilaga 2 – Informationen i början utav enkäten 

Negativ stress hos förskollärare 

Vi är två studenter från Umeå universitet som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Vi skulle gärna vilja att ni som är utbildade förskollärare tar 

några minuter för att svara på våra frågor.  

Ämnet som vi har valt att skriva vårt examensarbete om är viktigt för oss när vi själva 

snart befinner oss i arbetslivet.  

 

Studien handlar om den negativa stressen som kan förekomma inom förskolan och hur 

förskollärare uppfattar den. Med negativ stress hos förskollärare menar vi den dagliga 

kontakten förskollärare erhåller med höga ljudnivåer, stora barngrupper, få pedagoger, 

planeringstid, dokumentationer, undermålig miljö. Sådana saker som sker inom 

verksamheten som kan bidra till att en känner sig stressad och att den stressen övergår till 

negativa, uppgivna känslor.  

 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om förskollärares erfarenheter och 

syn på negativ stress hos förskollärare i förskolan 

 

Den här enkäten kommer enbart att användas i syfte till examensarbetet vi i nuläget håller 

på att skriva, därav kommer svaren att studeras utifrån de etiska reglerna: det betyder att 

vid medverkan är en helt anonym, det kommer inte gå att påvisa vilka som deltagit i 

studien. Medverkan i studien är fritt, insamlat material kommer förvaras så att obehöriga 

inte har tillgång till det.  

Vid studiens examination kommer den att sparas i högskolebibliotekets databas DIVA 

 

Tack på förhand, 

 

Julia Nederberg 

Sandra Sahlén  

 

Förskollärarprogrammet - Umeå universitet  

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 – Enkätunderlag  

Enkätunderlag  

 

1.Kön? 

-Man  

-Kvinna 

-Vill inte ange 

 

2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Svar:__________________________________ 

 

3. Hur länge har du arbetat på nuvarande förskola? 

Svar:________________________________________ 

 

4. Hur många förskollärare arbetar på din avdelning? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 eller fler 

 

5. Hur många pedagoger är ni på avdelningen? 

Svar:________________________________ 

 

6. Hur stor är barngruppen på avdelningen? 

Svar:________________________________ 

 

7. Upplever du negativ stress i ditt arbete på förskolan? 

- Ja 

-Nej 

 

8. Om JA på ovanstående fråga, hur ofta känner du av den negativa stressen? 

-Aldrig  

-Sällan (någon gång/månad) 

-Ibland (flera gånger/månad) 

-Ofta (någon gång/vecka) 

-Mer än ofta (flera gånger/vecka) 

-Alltid 

 

9. Vilket/Vilka alternativ upplever du mest påverkar din stress negativt på arbetsplatsen? ( 

Flera alternativ går att välja) Motivera gärna under övrigt. 

- Barngruppens storlek 

- Låg personaltäthet 

- Utökade arbetsuppgifter 

- Ljudnivåer 

- För mycket planering  



 

 

 

- Olika förhållningssätt hos pedagogerna 

- Många vikarier 

- Bristande pedagogisk miljö 

- Övrigt 

 

10.Vilka situationer under arbetsdagen gör att du upplever negativ stress? T.ex. samling, 

måltid etc. 

Svar:___________________________________________ 

 

11. Vid avslutad arbetsdag, hur upplever du övergången från arbete till fritid?  

Svar:___________________________________________ 

 

12. Har du någon gång upplevt risk för utbrändhet i förskolansverksamhet? Motivera 

gärna ditt svar under övrigt alternativet 

- Ja 

- Nej 

- Vet ej/Osäker 

- Övrigt 

 

13. Om du svarade JA på ovanstående fråga, har du upplevt förståelse från rektor? 

Motivera gärna ditt svar under övrigt alternativet. 

- Ja 

- Nej 

- Vet ej/ Osäker 

- Övrigt 

 

14. Har rektorn erbjudit en handlingsplan som kan leda till ett bättre mående? 

- Ja 

- Nej  

 

15. Om JA på ovanstående fråga, vilken typ av handlingsplan har erbjudits? (t.ex nedsatt 

arbetstid, sjukskrivning, ändrad arbetsbefattning, tätare raster) 

Svar:__________________________________________ 

 

16. Finns det någonting gällande negativ stress i förskolan som du anser vi har glömt? 

Motivera gärna då dina tankar/åsikter. 

Svar:__________________________________________ 

 

 

 

 


