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Abstrakt 

Denna studie kommer att behandla förskollärares upplevelser och deras beskrivningar om 

arbetsrelaterad stress i förskolans verksamhet. Studien kommer även undersöka hur 

förskollärare upplever att arbetsrelaterad stress påverkar deras förutsättningar till att 

genomföra sitt uppdrag. Arbetsrelaterad stress i förskolan diskuteras flitigt i sociala 

medier, förskoleupproret, i artiklar och mellan verksamma förskollärare.  

Studien kommer utgå från ett psykosocialt perspektiv där krav, stöd och kontroll-

modellen används för att analysera resultatet. Metoden som använts i undersökningen är 

en enkät där verksamma förskollärare från en kommun i norra Sverige fått svara på  9st 

frågor kopplade till arbetsrelaterad stress. Av cirka 60 potentiella respondenter var det 17 

stycken som medverkade i studien. Svaren har sedan sammanställts och fem olika 

kategorier kunde arbetas fram. 

Det som framgår i resultatet är att en hög andel av respondenterna upplever en stress i sitt 

yrke och att stressen ökat då förskolans läroplan förnyats, vilket enligt respondenterna 

beror på att arbetskraven och ansvarsområdena blivit större. Det framkommer även i 

resultatet att förskollärare får hitta egna lösningar för att få vardagen på förskolan att gå 

ihop. Många upplever trötthet, humörsvängningar, sömnlöshet och sjukdomar. 

Barngruppen blir påverkad av att personalen inte hinner med allt som ska göras och i 

vissa fall väljs barngruppen bort för att annat är viktigare. Undersökning lyfter fram att 

barngruppernas storlek och för få förskollärare/barnskötare är de största bidragande 

faktorerna till att förskollärarna upplever stress i sitt yrke.  
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1. Inledning 

Förskolläraryrket skulle kunna ses som ett yrke där det skapas frihet och glädje. Där 

man varje dag möts av kramar och uppskattning, blir påmind om hur älskad man är 

som människa och får hitta på aktiviteter tillsammans med barnen som bidrar till skratt 

och gemenskap. I de flesta fall möts vårdnadshavare av ett leende på läpparna hos en 

förskollärare när de lämnar eller hämtar sitt barn. Men hos många förskollärare döljer 

det sig en stress, en stress som egentligen bör tas på allvar men som oftast skyms bort. 

När Forte (2015) presenterade sin kunskapsöversikt blev det uppenbart att människor 

idag lider av mer stress i sitt yrke än tidigare. Då var sjukskriven på grund för benbrott 

eller liknade men idag är fler sjukskriven av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.  

Förskollärare har högre krav på kompetens, utbildning och omsorgstillsyn än vad 

barnskötare har, samtidigt som det även finns andra krav gällande dokumentationer, 

observationer och att besitta en viss kompetens inom digitalisering. Det finns en hög 

press på att kunskap och nya mål ska uppfyllas varje dag och att det senaste inom 

tekniken ska sitta inom en snar framtid för att vidarebefordra detta till barnen så fort 

som möjligt (Länsberg, 2017). Men frågan är var gränsen går till när det blir för 

mycket. När blir kraven och belastningen för stor hos förskollärarna? När det sätts för 

höga krav är det inte alltid det leder till något negativt, dock när kraven blir högre 

jämfört med de resurser som finns kan detta leda till negativa och skadliga effekter 

för hälsan (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Studien kommer att utgå från ett psykosocialt perspektiv eftersom ett arbete i 

förskolan innebär att man befinner sig i en psykosocial arbetsmiljö där förskolläraren 

varje dag bemöter barnen, kollegor och vårdnadshavare vilket i sin tur påverkar 

förskolläraren (Eklöf, 2017). Liksom Forte (2015) lyfter även Koch (2015, 2 

september) fram att förskolläraryrket är ett yrke där flest sjukskrivningar sker och att 

detta blivit som en trend eftersom sjukskrivningarna ökar mer och mer för varje år. 

Den främsta orsaken till sjukskrivningar är för psykisk sjukdom där kategorier som 

stressrelaterade sjukdomar, ångest och utbrändhet tas upp. Försäkringskassan (2018) 

menar att detta oftast beror på ett arbetsmiljöproblem när man sjukskriver sig inom 

förskolans verksamhet. Vidare beskriver de att även fast sjukfrånvaron och 

långtidssjukskrivningen är hög bland förskollärare är det många av de tidigare 

sjukskrivna som återgår till sitt yrke jämfört med andra yrkesgrupper.  
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Skolverket (2016) lyfter i sin rapport att förskollärare ständigt utsätts för buller i 

verksamheten och att detta vidare också leder till sjukskrivningar. Barngrupperna är 

för stora och förskollärarna har svårt att hitta tillfällen att kunna varva ner. Rapporten 

tar även upp att det är svårt för en förskollärare att hinna se varje enskilt barn då 

barngrupperna är för stora. Detta bör tas på största allvar då det är en stor brist i dagens 

förskolor och detta påverkar barnen och vidare samhället.  

Dokumentation och andra administrativa åtaganden är något som på senare år blivit 

mer aktuellt i förskolans verksamhet (Ekström 2007; Utbildningsdeparmentet, 1998; 

Skolverket, 2016). Detta är något som sätts som ett högre krav och flera förskollärare 

yrkar på att det är dessa administrativa åtaganden som tar mest tid och sätter högst 

krav. Dessa krav som innan nämnts behöver inte vara krav som leder till en psykisk 

ohälsa. Utan det är när kraven blir större än de resurser som finns och när 

arbetsuppgifterna blir fler än vad tiden räcker till (Arbetsmiljöverket, 2015).  

Stressen i förskolans verksamhet är ett problem som behöver lösas för samhällets 

skull, även för att kunna uppnå en hållbar utveckling. Om samhällsproblemen tystas 

ner är de också svåra att göra något åt. En medvetenhet om det som håller på att ske i 

förskolans verksamhet, där sjukskrivningar ökar på grund av psykisk ohälsa gör att 

förutsättningar till problemlösning och en bättre arbetsmiljö ökar.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt kunskapsbidrag med denna studie är att bidra till den samhällsrelevanta 

diskussionen om upplevd arbetsrelaterad stress i förskolan, genom att studera 

förskollärares skiftande upplevelser av arbetsrelaterad stress. Utifrån studiens syfte 

har nedanstående frågeställning formulerats: 

• Hur påverkar den arbetsrelaterade stressen förskollärarens förutsättningar till att 

utföra sitt arbete?  
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1.2  Disposition  

Denna studie kommer att presenters på följande sätt. Rapporten startar med en inledning 

där syfte och frågeställning tas upp samt disposition. Därefter kommer en 

bakgrundbeskrivning av stress, hur stress påverkar, arbetsrelaterad stress, positiv och 

negativ stress samt krav, stöd och kontrollmodellen. Bakgrundsbeskrivningen efterföljs 

med ett avsnitt om tidigare forskning där tillvägagångsättet vid sökandet av artiklar och 

avhandlingar beskrivs samt att forskningen presenteras. 

Vidare kommer ett avsnitt om den metod som använts i studiens datainsamling. Där 

kommer utformandet av enkäten, undersökningsgrupp, genomförande, datainsamlingen 

samt databearbetningen tas upp. Avsnittet avslutas med att presentera de forskningsetiska 

principerna. Efter metodavsnittet presenteras undersökningens resultat med tematiska 

rubriker som är utformade efter enkätens svar och avslutas med en sammanfattning. 

Därefter följer en analysdel där resultatet analyseras med det som presenterats i 

bakgrunden och forskningresultatet. Studien avslutas med en diskussion där även 

metoddiskussionen presenteras. Avsnittet avslutas med fortsatt forskning där hela studien 

knyts ihop.   
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2. Bakgrund 

 

Under denna rubrik presenteras vad stress beskrivs som samt hur personal på förskolan 

upplever stressrelaterad ohälsa. Vidare under bakgrunden behandlas olika typer av stress 

och att det både finns positiv och negativ stress, samt hur detta påverkar oss människor. 

För förskolläraryrket är läroplanen av stor vikt och därför kommer den att ändras genom 

åren då ny forskning blir aktuell och samhället förändras. Detta ses också som ett relevant 

ämne att diskutera och kolla närmare på.  

 

2.1  Vad är stress 

Währborg (2009), Länsberg (2017) och Eklöf (2017) framhåller att stress är något som 

kännetecknar den tid vi lever i just nu och att de flesta människor har en egen uppfattning 

om vad begreppet stress innebär. Främst beskriver författarna att individer associerar 

stress med tidsbrist och en känsla av otillräcklighet medan man i mediciniska termer 

associerar stress med utbrändhet, depression och utmattning. Att beskriva stress är inte 

enkelt eftersom det inte finns någon fullständig definition på vad stress är och varje 

individ upplever stressen på olika sätt. SAOL (2015) beskriver ordet stress som kroppens 

reaktion på psykisk och fysisk påfrestning, överansträngning och jäkt. Eklöf (2017) 

nämner stress som en känsla av hög aktivering och att känslan upplevs som obehaglig 

medan Währborg (2009) och Länsberg (2017) för fram att stress kan vara kroppsliga 

funktionsförändringar. 

Hur stress uppstår kan vara svårt att beskriva då Länsberg (2017) och Währborg (2009) 

lyfter fram att det beror på många olika orsaker och faktorer. Länsberg (2017) beskriver 

att stress uppstår när det finns ett problem som inte kan lösas och många gånger beror det 

på höga förväntningar på oss själva både privat och yrkesmässigt. Vidare menar även 

Länsberg (2017) och Währborg (2009) att sociala påfrestningar från familj och relationer 

är något som utgör en stressfaktor. Därför poängterar Länsberg (2017) att det är viktigt 

att den som upplever en stressrelaterad ohälsa får möjlighet att kartlägga och beskriva 

grunden till vad som gör att stressen uppstår.  
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Det är även viktigt att förstå att stress inte alltid är något negativt, om vi skulle ta bort all 

stress skulle också det som motiverar och får oss att utvecklas försvinna. En del av den 

drivkraft som människan besitter är ursprungen ur positiv stress (Länsberg, 2017). 

 

2.2  Hur påverkas förskollärare av stress 

Stress påverkar oss på olika sätt beroende på vilka faktorer som är avgörande i det 

enskilda fallet (Länsberg, 2017; Eklöf, 2017; Währborg, 2009). Den främsta faktorn 

handlar om för höga krav som kommer från arbetet och krav från individens egen 

omgivning. Währborg (2009), Ellneby (1999) och Skolverket (2016) lyfter även att en 

miljö med mycket buller leder till en stressad miljö och stressen i sig leder till att kroppens 

fysiska funktioner påverkas genom exempelvis hörselskador, förhöjt blodtryck och i vissa 

fall även hjärtinfarkt. Den mentala funktionen påverkas negativt av en bullrig miljö då 

stressen medför ett försvagat minne och problemlösningsförmågan förminskas. 

Vidare beskriver Eklöf (2017), Assadi & Skansén (1999), Länsberg (2017) och Währborg 

(2009) att stress är en akut funktionspåverkan och påverkar både kognitiva, 

känslomässiga, sociala och samarbetsfunktioner. Den kognitiva funktionen som att tänka, 

ta emot information och tolka information blir negativt påverkat av stress. Detta leder till 

att det långsiktiga arbetet minskar och istället arbetas det med kortsiktiga lösningar för att 

lösa problem som finns här och nu. Eklöf (2017) påstår även att den känslomässiga 

funktionen blir negativt påverkad av stress eftersom denna funktion hjälper oss att 

uppmärksamma om kraven är för höga eller för låga samt om det upplevs finnas en balans 

mellan arbetskraven och de givna resurserna. Eklöf (2017) och Währborg (2009) 

framhåller även att de sociala funktionerna och möjligheten till samarbete minskar vid 

stress där risken för missförstånd och konflikter ökar mellan kollegor och chef. 

 

Människor kan känna sig trötta, slitna och omotiverade på grund av stress menar 

Währborg (2009) men oftast ses man inte som tillräckligt sjuk och detta sätt att förhålla 

sig till hälsa, ohälsa och sjukdom bidrar till att människor kan hamna i svårare tillstånd 

av stress. En påverkad sömn är något som Länsberg (2017) beskriver att man bör vara 

vaksam på för detta kan ses som ett tecken på att stressen börjar bli för hög. Utan 

återhämtning och yttre stöd är ångest, utmattning och depression tre sjukdomar som ofta 
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blir en följd av att stressen påverkat en negativt och för hårt (Assadi & Skansen, 2000; 

Länsberg, 2017; Währborg, 2009). 

 

2.3  Arbetsrelaterad stress  

Arbetsrelaterad stress är idag det vanligaste psykosociala problem som finns i Sverige. 

Detta behandlas av Assadi och Skansén (2000), Länsberg (2017) och Eklöf (2017) som 

betonar att en negativ stress ofta är kopplad till en organisation/arbetsplats som präglas 

av dåligt ledarskap, otydliga mål samt orealistiska förväntningar. Dessa faktorer kan bidra 

till minskat självförtroende samt att orken hos de anställda försämras. Vidare lyfter 

Assadi & Skansén (2000), Länsberg (2017) och Eklöf (2017) hur viktigt det är att de 

anställda uppmärksammar dessa faktorer för att minska risken att man själv tar på sig 

skulden för brister som egentligen hör till organisationen. En organisatorisk stress upplevs 

lätt hos den anställda exempelvis om man är för få anställda och de anställda får fler 

uppgifter utöver de tidigare. Även brister på resurser såsom tid och material eller att de 

anställda egentligen saknar befogenhet för att utföra alla arbetsuppgifter är faktorer som 

kan utgöra en stress som beror på organisation (Assadi & Skansén, 2000; Länsberg, 2017) 

En aspekt man bör tänka på i förskolans verksamhet är att även de vuxna behöver stöd, 

inte bara barnen (Nyholm, 2016). Vuxna behöver ges rum att få tänka på varandra och 

sina kollegor då arbetslaget är en viktig faktor för att man ska orka vardagen i förskolan. 

I ett arbetslag ska det finns möjlighet att kunna hjälpa varandra i svåra stunder, detta 

eftersom ett arbetslag i förskolan innebär ett nära samararbete och om någon inte mår bra 

kan hela gruppen bli berörd. Relation och socialisering beskrivs som en viktig del för att 

alla på arbetsplatsen ska må bra och för att förhindra att en negativ stress uppstår (Assadi 

& Skansén 2000; Länsberg, 2017). 

Skolverket (2016) lyfter att barngruppens storlek har stor betydelse i hur stress bildas 

både hos barn och vuxna. Sjukskrivningar har ökat och fler av personalen på förskolan 

påstår att de är stressade och har svårt att sova på nätterna. Detta kan bero på att förskolans 

lokaler är beräknad för mindre antal barn än vad som är i verksamheten idag vilket leder 

till en för hög bullernivå i lokalen. Rapporten tyder också på att om en grupp barn är fler 

än 15 ökar stressen i barngruppen och arbetsmiljön försämras.  
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Ellneby (1999) betonar att det är viktigt att diskutera barnstorleken och personaltätheten 

om man vill minska på stress hos både barn och vuxna. Detta eftersom även barnen blir 

påverkade av stressad personal och visar en högre stress om det finns för lite resurser. Det 

är lätt att barnen tar efter när personalen är stressad och detta kan särskilt synas hos de 

barn som redan innan har sociala svårigheter. Det som visades på barnen var orolighet, 

rastlöshet, bråkighet och otrygghet.  

 

2.4  Förskolans läroplan och de ökade kraven 

Förändring i verksamheten kan bilda en stress menar Assadi och Skansén (2000) samt 

Länsberg (2017). Förskolans läroplan har genom åren förändrats och blivit större. Den 

senaste läroplanen för förskolan gavs ut 2018 och har tre nya rubriker inom mål och 

riktlinjer, jämförelse med läroplanen för förskolan som gavs ut 1998 (Skolverket 2018; 

Utbildningsdeparmentet 1998). Följande rubriker som tillkommit i senaste revideringen 

är: 

• 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling  

• 2.7 förskollärarens ansvar i undervisningen  

• 2.8 Rektorns ansvar 

Sammanlagt har förskolläraren 20 fler ansvarsområden som ska göras i förskolans 

verksamhet idag jämfört med för 20 år sedan (Skolverket, 2018).  I 

Utbildningsdeparmentet (1998) var det inte förskolläraren som stod ansvarig för att 

strävansmålen skulle följas utan det var hela förskolans verksamhet och personal. 

Skolverket (2018) framhåller att det är 10 fler mål som ska uppfyllas i dagens läroplan 

och arbetslaget har ytterligare sex ansvar i hur barnen ska klara dessa mål.  

Länsberg (2017) lyfter att förskolan idag måste vara ständigt uppkopplade till mejl och 

andra kommunikationskällor som sker digitalt då stor del av kommunikationen mellan 

kollegor, rektorer och högre instanser sker genom mejl. Vidare beskriver författaren att 

kommunikationen är viktig, men om kommunikation med varandra sker via mejl kan 

risken för missuppfattningar öka. När man ska lyfta fram sin talan eller sina upplevda 

problem rekommenderas kontinuerliga samtal med varandra i arbetslaget och med 

ledning eftersom risken för missförstånd eller konflikter därmed minskar. Det är vanligt 
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att många känner stress över bland annat den nya tekniken och det digitala samhället. I 

förskolan kommer ständigt nya krav och utmaningar där förhoppningen är att 

förskolläraren ska kunna genomföra och hantera dessa utmaningar snabbt och lära sig 

använda och bemästra materialet utan problem inom en kort tid (Länsberg 2017).  

 

2.5  Positiv och negativ stress 

Assadi och Skansén (2000), Länsberg (2017), Nyholm (2016) samt Währborg (2009) 

framhåller att lagom nivå av stress är något positivt. Vidare framhåller författarna att det 

kan vara bra och stimulerande med en låg mängd stress i arbete som engagerar oss och 

gör oss motiverade. Om resultatet av det arbete man gjort blir bra upplevs stressen mer 

som en utmaning än som en belastning. Utan återhämtning från den motiverande och 

positiva stressen kan stressen övergå till en negativ stress. Tid för avkoppling och 

återhämtning beskrivs vara av stor vikt för att orka både fysiskt och psykiskt.  

Vid positiv stress ökar stresshormonerna fort men går även fort ner till normalnivå igen. 

Detta kan vara till exempel när vi blir skrämda, utsätts för olika utmaningar. 

Stresshormonerna går sedan tillbaka till normalnivån när utmaningen är slutförd 

(Nyholm, 2016). Det är när dessa hormonpåslag istället blir mer täta och utdragna som 

en negativ stress uppstår menar Nyholm (2016), kroppen hinner inte normalisera sig och 

ta igen sig innan nästa hormonpåslag slår igång. Negativ stress behöver tas på allvar innan 

den negativa stressen bildar en ond cirkel. Denna typ av stress kan leda till negativa tankar 

och i värsta fall kan ångest, depression och utmattning utvecklas. 

 

2.6 Krav, kontroll och stöd-modellen 

 

Genom ett psykosocialt perspektiv kan det kartläggas hur mycket olika krav och 

förväntningar som påverkar oss inom arbetsmiljön. På de flesta arbetsplatser innebär det 

att man behöver orientera sig i en psykosocial arbetsmiljö där man hela tiden påverkas av 

eget välmående, andra människor och olika arbetskrav (Eklöf, 2017).  
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Krav, beskriver Karasek & Theorell (1990), är det som förväntas av den anställde, 

exempelvis olika deadlines och produktivitetskraven. Kraven kan vara kognitiva, 

kvalitativa, kvantitativa eller emotionella. Dessa krav utgör en grund i vår mentala 

arbetsbelastning, hur mycket det påverkar vårt psyke och mentala kraft för att utföra de 

förväntade produktionskraven (Eklöf, 2017).  

Att ha kontroll i sitt arbete påstår Karasek & Theorell (1990) är en bidragande faktor till 

att minska stressen med arbetskrav i olika situationer. Bristande kontroll i sitt arbete kan 

vara alltifrån missad eller otillräcklig information om sina produktionskrav och 

arbetsuppgifter, att IT-systemen krånglar eller att tiden inte räcker till.   

Vidare lyfter Karasek & Theorell (1990) att om den anställde upplever ett socialt stöd 

från chef och arbetskamrater så kan man minska stressymptomen. Hur ett socialt stöd 

visas är olika, men både Karasek & Theorell (1990) och Eklöf (2017) föreslår att det kan 

vara att den anställde får återkoppling och uppskattning för sitt utförda arbete, att man får 

tydliga vägledningar kring arbetsuppgifter samt att man känner arbetsglädje och 

gemenskap i sitt arbetslag.  

I modellen menar Karasek & Theorell (1990) att det finns olika faktorer som spelar in på 

hur vi människor blir påverkade av stress, både psykiska och sociala faktorer som har en 

påverkan på vår reaktion i en stressade arbetsmiljö. Dessa psykiska och sociala faktorer 

avgör hur individen klarar av förväntade krav. En individ kan klara höga krav i rätt balans 

mellan kontroll och stöd medan en annan individ kan ha svårt för att klara av de enklaste 

kraven för att det inte är rätt balans mellan kontroll och stöd.  

 

2.7  Sammanfattning  

Det framkommer att stress kan vara svårt att förklara eftersom stress upplevs i olika 

grader och ingen upplever stress på samma sätt. Däremot framhåller även Währborg 

(2009), Assadi & Skansén (2000) och Länsberg (2017) att stress alltid varit en del av 

människans natur och att stress behövs för att bli motiverade och utvecklas. Den stress 

som hjälper till att hålla igång motivationen är en positiv stress men om kroppen och 

själen inte får den återhämtning som behövs så framhåller Nyholm (2016) att den positiva 
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stressen övergår till en negativ stress. Författaren beskriver även att negativ stress har en 

inverkan på minnet och inlärningsförmågan vilket i sin tur leder till förhastade slutsatser 

och besluts som öka risken för att göra misstag.  

Eftersom förskollärarens ansvar har förändrats i och med läroplanens uppkomst och den 

senaste revideringen kan dessa krav leda till att förskollärare upplever en arbetsrelaterad 

stress kring de krav som råder. Under åren har ytterligare 10 strävansmål kommit till och 

arbetslaget har fått ytterligare sex direktiv i ansvaret om hur barnen ska nå dessa mål 

(Skolverket, 2018; Utbildningdeparmentet, 1998). Assadi och Skansen (2000) samt 

Länsberg (2017) beskriver att förutom ökade krav så är förändring en stressfaktor och 

revideringen i den nya läroplanen innebär att förskolan ska sträva efter en digitaliserad 

verksamhet, vilket kan upplevas som en stress. Även Länsberg (2019) lyfter fram att en 

digitaliserad verksamhet innebär att man ständigt är uppkopplad och det finns en stress 

över att hinna läsa mejl, se över att olika digitala verktyg och se till att tekniken fungerar. 

För att kunna hitta en bra balans i arbetsmiljön och med arbetsförhållanden beskriver 

Karasek och Theorell (1990) samt Eklöf (2017) att det behöver finnas tydlighet och stöd 

från ledningen. Det krav som man förväntas att klara av behöver förtydligas samtidigt 

som det gäller att hitta en balans mellan krav och kontrollen över kraven. Kraven utgör 

en grund för vår mentala arbetsbelastning. Genom att ha kontroll över sin arbetsinsats 

minskar risken för stress, en bristande kontroll som ökar risken för stress kan vara 

otillräcklig information om arbetsuppgifter och förväntningar, teknikkrångel eller 

tidsbrist (Karasek & Theorell, 1990; Eklöf, 2017). 
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3 Forskning 

Under detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för hur den tidigare forskningen sökts 

fram. En djupgående presentation om den tidigare forskningen kommer att presenteras 

tematiskt.  

3.1 Tillvägagångssätt för sökning av tidigare forskning 

Tillvägagångssättet som använts för att söka fram forskningsartiklarna till studien är 

genom databaserna ERIC, SocIndex och Libris samt Google. I databaserna ERIC och 

SocIndex kan man finna olika ämnen som rör pedagogik medan Libris har en stor samling 

av uppsatser och avhandlingar. Sökningarna i databaserna avgränsades till peer reviewed 

och full text samt till forskning som gjorts de senaste femton åren för att resultaten ska 

vara någorlunda relevant med dagsläget. I sökandet av kunskapsöversikten begränsades 

det till relevans för studie samt att den inte skulle vara äldre än tio år.  

Sökorden har varierats på olika sätt genom att byta plats på orden, kombinerat orden på 

olika sätt eller placerat om dem på raderna. Att variera sökorden möjliggjorde att 

ytterligare artiklar kunde hittas som tidigare inte hade synts till för att de låg för långt bak 

i sökningen eller för att de inte fanns med.  

De engelska orden som användes I sökningen var stress variables, health*, illness, 

pressure, anixety, stress, depression, burnout, workload, workpressure, preschool, early 

childhood education, kindergarten och teacher. Och de svenska sökorden som användes 

i sökningen var examenarbete inom stress hos förskollärare, examensarbete 

arbetsrelaterad stress förskola, doktorsavhandling, kunskapsöversikt, psykisk ohälsa, 

stress och arbetsmiljö. 

 

3.2 Arbetsrelaterad stress – vad säger den tidigare forskningen? 

Detta avsnitt avser att lyfta fram vad tidigare forskning funnit om arbetsrelaterad stress 

hos lärare och förskollärare som arbetar i förskola.  

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~SU%20%22Stress%20Variables%22%7C%7Csl~~rl','');
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3.2.1 Stress i arbetsmiljön 

Perry (2015) lyfter att det behövs mer forskning inom området för att kunna undersöka 

förhållandet med stress hos förskollärare samt för att skapa en förståelse för hur stress 

kan påverka det pedagogiska arbetet. Vidare beskriver forskaren att den forskning som 

finns kring arbetsrelaterad ohälsa i förskola och skola för fram att det finns en 

arbetsrelaterad ohälsa som inte blir tillräckligt uppmärksammat. 

Rentzou (2012) har i sin studie funnit att stress och känslomässig utmattning i stor 

utsträckning upplevs hos förskollärare och Jeon, Buettner och Grant (2018) beskriver i 

deras studie att en ostrukturerad arbetsmiljö i förskolan är en hög faktor till att stress, 

utmattning och depression upplevs hos förskollärarna. Dessa faktorer granskas även i 

Wagner, Forer, Cepeda, Goelman, Maggi, D’Angiulli, Wessel, Hertzman och Grunaus 

(2012) och Grant, Jeon och Buettners (2019) studier kring upplevd arbetsrelaterad stress 

hos förskollärare/lärare. Både Wagner et al. (2012) och Grant et al. (2019) tar upp att 

utmattning, stress och frustration över att inte ha kontroll över sitt arbete kunde ge upphov 

till att förskollärarna upplevde mer stress. Grant et al. (2019) för fram att utmattning, 

stress och frustation är faktorer som kan bidra till att förskolläraren/läraren väljer att byta 

arbetsplats eller lämna yrket helt och hållet. 

 

3.2.2 Ostrukturerad miljö 

 

Jeon, Buettner och Grant (2018) betonar att undervisning, effektivitet och arbetsmiljö i 

en ostrukturerad miljö generellt är kopplad till att förskollärare upplever depression, stress 

och arbetsrelaterad utmattning. Ytterligare en aspekt till att miljön upplevs ostrukturerad 

nämner Ekström (2007) kan vara att barngruppernas storlek har blivit ett 

arbetsmiljöproblem och en stressfaktor i förskolan. Precis som Grant, Jeon och Buettner 

(2019) och Wagner, Forer, Cepeda, Goelman, Maggi, D’Angiulli, Wessel, Hertzman och 

Grunaus (2012) så för även Ekström (2007) fram att de ökade arbetskraven och villkoren 

leder till en frustation hos personalen, detta eftersom balansen mellan kraven och stöd 

från ledningen inte finns eller är begränsat. Om personalen känner att arbetsbelastningen 

är för hög menar Forte (2015) att det kan leda till individen upplever en känslomässig 

utmattning, depression, sömn och andra störningar i psyket. Det som gemensamt lyfts 

fram i resultatet från Wagner et al. (2012), Grant et al. (2019), Jeon et al (2018) och 
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Ekström (2007) studiers är att arbetsmiljöproblemen och stressen över att inte ha kontroll 

medför att förskollärarna till stor del upplever utmattning, frustration och stress i sitt 

arbete.  

Jeon et al. (2018) och Ekström (2007) lyfter att en ostrukturerad arbetsmiljö medför en 

risk till att barnen i förskolan blir negativt påverkade av miljön och de förändrade kraven. 

Perry (2012) konstaterar i sin studie att arbetsrelaterad stress förekommer och att det 

påverkar möjligheterna att undervisa barn i förskola och skola. Likväl har även Ekström 

(2007) i sin studie konstaterat att den ökade arbetsbelastningen försvårar arbetet med det 

individualiserade arbetet i barngruppen och att arbetet istället blir mer kollektivt, detta 

innebär att alla barn inte får det de behöver för kunskapsinlärning och utveckling.  

 

3.2.3 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden 

Forte (2015) beskriver att personer som känner att de inte kan uppfylla kraven eller det 

arbete som förväntas kan leda till att individen får en negativ självbild och därför utveckla 

psykisk ohälsa. För att minska risken för detta beskriver forskningen att arbetsmiljön och 

arbetsförhållandena behöver utvecklas för att öka personalens välmående. Forte (2015) 

tar upp att goda arbetsförhållanden behöver arbetas fram och organiseras på arbetsplatsen 

men det behöver finnas ansvar hos den anställde att medverka och se till att 

arbetsförhållandena ständigt utvecklas och förbättras. Med goda arbetsförhållanden 

menar Forte (2015) kan innebära att den sociala miljön är positiv, att det finns balans 

mellan målen och kontrollen samt att det finns hälsofrämjande insatser.  

Vidare framhålls det av Grant, Jeon och Buettner (2019) och Wagner, Forer, Cepeda, 

Goelman, Maggi, D’Angiulli, Wessel, Hertzman och Grunaus (2012) att om man vill 

behålla förskollärarna inom yrket så behöver arbetsmiljön förbättras men även ge 

personalen verktyg till att förebygga eller att hantera problem och stressiga situationer. 

En bra arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden beskriver Wagner et al. (2012) bidrar till 

att personalen kan öka medvetenheten om kontrollen i sitt arbete och detta leder till ökad 

uppskattning av sitt arbete. En strukturerad och välfungerande miljö beskriver Forte 

(2015) som en viktig friskfaktor för att minska psykisk ohälsa och arbetsrelaterad stress 

vilket även lyfts av Wagner et al. (2012) som framhåller att en bra struktur i verksamheten 
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får förskollärarna att må bättre vilket leder till att det kan ske positiva effekter för lärarnas 

arbete och för barnen i deras utveckling och lärande. 

 

3.3 Sammanfattning 

I forskningskapitlet presenteras det att stress, utmattning, depression och frustration kan 

bli upplevelsen av olika stressfaktorer (Wagner, Forer, Cepeda, Goelman, Maggi, 

D’Angiulli, Wessel, Hertzman & Grunaus (2012); Grant, Jeon Buettner (2019); Jeon, 

Buettner och Grant (2018); Forte (2015) och Ekström, 2007). Den främsta faktorn där 

höga nivåer av stress kan uppmärksammas menar Jeon et al. (2019) grundar sig i en 

ostrukturerad miljö. En ostrukturerad miljö kan innehålla för höga krav, ansträngt arbete, 

bristande kontroll samt bristande stöd från ledning. 

Om arbetsbelastningen upplevs för hög eller krävande och stödet för lågt för Forte (2015), 

Ekström (2007), Wagner et al. (2012) samt Grant et al. (2019) fram att risken för att 

uppleva stress ökar. Vid stress eller låga möjligheter till att utföra sitt förväntade arbete 

lyfter Forte (2015) kan leda till att individen får en negativ självbild och därför utveckla 

psykisk ohälsa. För att minska risken att uppleva stress och en eventuell psykisk ohälsa 

nämner Jeon et al. (2019), Ekström (2007), Forte (2015) och Wagner et al. (2019) att det 

behövs organiseras en strukturerad arbetsmiljö med goda arbetsförhållanden. Med detta 

lyfter de bland annat behoven att anpassa kraven efter möjligheterna, positiv stöttning 

samt att ha hälsofrämjande handlingsplaner.  

Forskarna Jeon et al. (2018), Perry (2012) och Ekström (2007) poängterar att en 

ostrukturerad miljö också kan påverka lärandet och utvecklingen till barnen negativt, 

liksom en strukturerad miljö kan påverka barnens lärande och utvecklingen positivt. 

Slutligen föreslår Forte (2015) och Perry (2012) att det behövs göras flera och bredare 

undersökningar kring arbetsrelaterad stress i förskolan men de trycker även på att det är 

viktigt att använda den forskning som finns för att handleda de anställda i stressiga 

situationer.  
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4 Metod  

Att hitta en metod som ska vara välfungerande i en undersökning innebär att det är många 

aspekter som man ska ta hänsyn till och det gäller att tänka om och tänka till för att hitta 

den metod som ger bäst tillförlitlighet.  

Ejlertsson (2014) lyfter att stress i arbetsmiljö kan vara ett känsligt område för många, 

samtidigt är det ett område som många vill ska synliggöras. Hjalmarsson (2016) beskriver 

att en enkät tillåter respondenterna att ta sig tid till att svara och att svaren kan bli mer 

genomtänkta utan yttre påverkan från den som intervjuar. Ejlertsson (2014), Eklöf (2017) 

och Bryman (2018) nämner dock att enkäter lätt kan väljas bort hos potentiella deltagare, 

enkäten glöms bort, frågorna blir misstolkade eller så orkar man inte delta i den. Men en 

enkät möjliggör även att nå ut till fler deltagare och därmed en chans till större antal 

respondenter. 

 

4.1 Utformandet av enkäten  

I enkäten finns både öppna och slutna frågor för att möjliggöra ett resultat med fler 

svarsvariationer. Eklöf (2017) presenterar tre olika undersökningsformer för att utforma 

frågor i enkät som undersöker arbetsmiljöförhållanden. Den första handlar om att 

undersöka arbetsmiljöförhållanden, den andra undersöker reaktioner eller effekter i 

arbetsmiljön och den tredje berör bakgrundsfrågor. Den andra metoden valdes i 

utformandet av frågor till enkäten då frågorna berör stressupplevser, vad som sker vid 

stress och hur den uttrycker sig i vardagen på förskolan.  

Inledningsvis i enkäten fanns ett följebrev som beskrev oss, undersökningens syfte och 

valet av undersökningsgrupp. Följebrevet utformades så att respondenterna får en 

inledning till enkäten där de etiska principerna samt hur många frågor som fanns och hur 

lång tid enkäten förväntades att ta (Kylén, 2004; Ejlertsson, 2014; Hjalmarsson, 2014).  

Utifrån syftet och frågeställningen formulerades en enkät som bestod av nio frågor 

kopplade till arbetsrelaterad stress. Hagevi och Viscovi (2016), Ejlertsson (2014) samt 

Eklöf (2017) beskriver problematiken kring att utforma enkätfrågor där en yttre påverkan 

framställs och lyfter därför vikten av att läsa igenom sina frågor och kontrollera dem.  
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Aspekter som funnits i åtanke vid frågornas utformande: 

• Går frågan att svara på eller är det en bekräftelse på att vi har rätt i ett påstående? 

• Vilket svar kan det tänkas att vi får? 

• Är denna fråga ledande? Hur kan frågan formuleras om? 

• Går frågorna ihop med syfte och frågeställning? 

Utformandet av enkäten gjordes i Google Formulär, som är en lättillgänglig plattform och 

hade enkla verktyg som underlättar i skapandet av enkäten. I enkätens design valdes både 

färger och typsnitt med medvetenhet för att ge en lugnare sinnesstämning, detta för att 

locka respondentens intresse till att vilja besvara enkätens frågor (Kylén, 2004).  

 

4.2  Undersökningsgrupp  

Till undersökningen valdes verksamma förskollärare ut som undersökningsgrupp, detta 

eftersom förskollärare har ett större och mer övergripande ansvar i verksamheten än 

annan personal. Undersökningen begränsades till en kommun i norra Sverige och 17 

förskolor valdes ut genom ett urval utifrån förskolornas placering i kommunen, centrala 

förskolor och förskolor i landsbygd. Att välja många förskolor gav oss möjlighet till ett 

användbart underlag samtidigt som dessa förskolor arbetar utifrån från mål och riktlinjer 

framtagna av politiker i kommunen. 

För att nå ut till förskolorna mejlades lärandeförvaltningen i kommunen med en önskan 

om att få mailadresser till rektorerna vilket vi fick tillgång till omgående. Enligt Löfdahl 

(2014) är det viktigt att rektorn för förskolan får information om studien och dess syfte 

vilket de fick genom ett mejl med en kortfattad presentation av studien samt en önskan 

om att få svar från minst en förskollärare per avdelning. I mejlet bifogades länken till den 

webbaserade enkäten för att den skulle vara tillgänglig för rektorerna att granska och 

sedan avgöra om de var villiga att delta.  

I mejlet tydliggjordes det att studien var frivillig och att de själva fick avgöra om de ville 

att sina anställda skulle ha möjlighet att medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2017; 

Löfdahl, 2014). En undersökning kring arbetsmiljö där det bästa användningsbara 
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resultatet kan användas bör alltid vara frivilligt menar Eklöf (2017) då det inte blir en lika 

stor press på den tänkta respondenten. 

Då varje rektor har ett eget område med ansvar för två till tre förskolor genererade detta 

att vårt underlag hade ca. 60 potentiella deltagare från 17 olika förskolor. I både mejlet 

till rektorerna och i följebrevet beskrevs vår önskan att minst en förskollärare per 

avdelningen inom varje förskola fick svara på enkäten. Trots att det fanns möjlighet till 

ett användbart underlag så fanns en medvetenhet om att bortfall kan förekomma, speciellt 

i enkäter då annat kan prioriteras före och enkäten lätt kan glömmas bort eller att man inte 

orkar svara (Ejlertsson, 2014; Bryman, 2018 och Eklöf, 2017). Rektorerna uppmanades 

därför att återkoppla till oss om de valde att delta i studien, detta för att för kunna skapa 

en uppfattning om hur många förskolor som deltog. Studien fick ett bortfall på ca. 40 

potentiella respondenter när enkäten stängdes. Resultatet blev att 17 verksamma 

förskollärare av ca 60 potentiella respondenter hade deltagit i undersökningen.  

 

4.3  Genomförande  

Genom att skicka ut en enkät till verksamma förskollärare innebär det att det finns 

möjlighet för respondenten att besvara enkäten i egen takt. Enkäten gjorde det möjligt för 

respondenten att begrunda frågorna samtidigt som denne hade flera valmöjligheter i 

denna utformning att antingen svara på alla frågor, hoppa över vissa frågor eller avbryta 

vid behov. Vid utformandet av enkäten fanns en medvetenhet om att genom denna form 

av undersökning inte går att ställa några följdfrågor eller kompletterande frågor. Dock 

kan inte respondenterna påverkas i samma utsträckning av vårt tyckande eller av ledande 

frågor som de kan göras i intervju beroende på hur frågan framförs och förklaras (Hagevi 

& Viscovi, 2016; Ejlertsson, 2014) 

 

4.3.1 Datainsamling  

Enkäten var tillgänglig och öppen för deltagare att svara på under ca två veckors tid. 

Deltagarna informerades om hur länge enkäten kunde besvaras eftersom det i följebrev 

stod ett slutdatum för att besvara enkäten, detta tar Ejlertsson (2014) upp att det kan göra 
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respondenter medvetna om när materialet behöver finnas hos forskaren för att kunna 

bearbetas. Den enkät som utformades bestod av nio frågor om arbetsrelaterad stress i 

förskolan. När enkäten var avslutad skrevs allt material ut, materialet sammanställdes och 

sorterades.  

 

4.3.2 Databearbetning  

Enkäten innehåller både öppna och slutna frågor. Två av de slutna frågorna visar 

resultatets procent i diagram men främst presenteras svaren i resultatet med det faktiska 

antalet i flytande text för att lättare beskriva respondenternas svar i respektive tema. 

Eftersom detta är en kvantitativ undersökning beskriver Eklöf (2017) att resultatet i 

enkätstudie ska presenteras så välbeskrivande och så datanära som möjligt för att ge 

studien mer trovärdighet. 

När enkätens tidsram nådde sitt slut skrevs allt material ut och svaren sorterades efter 

olika faktorer som likheter och svarsfrekvensen mellan respondenterna. Svaren bearbetas 

utifrån undersökningens frågeställning och diskuterade deras betydelse till 

tolkningsverktyget. Utifrån Karasek & Theroells modell används analysbegreppen krav, 

kontroll och stöd för att analysera resultatet. Dessa analysbegrepp blev även en 

utgångspunkt till utformandet av teman till kategorierna.  

Utifrån det insamlade materialet bearbetas fem olika kategorier fram. Dessa är sprungna 

ur respondenternas svar och studiens syfte. Dessa kategorier är: 

• Vad väljs bort i en stressig förskoleverksamhet. 

• Bristande åtgärder. 

• Förskolans läroplanens påverkan. 

• Behov av andra åtgärder. 

• Den arbetsrelaterade stressens påverkan.  

 

4.3.3. Reliabilitet och validitet  

 

Inom forskning beskriver Bryman (2018) att det finns två begrepp som används för att 

säkerställa trovärdigheten på en studie, dessa begrepp är reliabilitet och validitet. Begrepp 
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är beroende av varandra eftersom en studie behöver vara reliabel för att kunna anses vara 

av validitet. I denna studie finns det begränsningar som kan påverka studiens resultat, 

deltagarantalet är en av dem, det hade varit bra för studien med ett större underlag men 

upplevelsen är att resultatet blivit rättvist vi med stor sannolikhet kan räkna med att 

materialet är framtaget med frivilligt deltagande från rektorerna och svaren kommer från 

rätt målgrupp. En annan begränsning som kan påverka studiens resultat är tidsaspekten, 

respondenterna hade en begränsad tidsperiod på sig att svara eftersom enkäten stängde 

efter två veckor.  

 

Bryman (2018) lyfter fram att begreppet reliabilitet används för att säkerställa studiens 

trovärdighet med utgångspunkt i om resultatet skulle bli detsamma om en studie utfördes 

igen med samma metod. Utifrån denna enkätstudie och det resultat som framkommit så 

är det av stor sannolikhet att resultatet i ett nytt utförande skulle bli liknande om den utförs 

inom en närliggande tidsperiod.  Till denna studie har relevant forskning och litteratur 

använts för att stödja och bygga upp studien men inom studiens område finns det 

begränsat forskning. Studien har en bra stabilitet och reliabilitet då rektorerna för 

förskolorna har gett sina arbetstagare tillåtelse att göra denna studie och därför är det av 

stor sannolikhet att studien nått ut till rätt urvalsgrupp. För att ökat och stärkt reliabiliteten 

i studien hade enkäten kunnat skickats ut till ytterligare rektorer för förskolan och 

intervjuer hade kunnat utförts för att ge studien möjligheten för ett mer tillförlitligt svar. 

Detta säkerställer även att den externa validiteten uppnås då studien kan tillämpas till 

urvalsgrupper med förskollärare i andra kommuner och resultatet med stor sannolikhet 

får ett utfall liknande denna studie.  

 

I studien har även begreppet validitet använts och tagits hänsyn till, validitet är ett begrepp 

som Bryman (2018) förklarar handlar om hur studien är sammanfattad. I denna studie 

togs det hänsyn till validiteten i urvalsgruppen och enkätfrågorna. Alla har olika 

upplevelser och erfarenheter av stress vilket även framkommer i resultatet även om 

många delar liknande upplevelser. Enkätens frågor är utformade för att respondenten ska 

kunna ha möjlighet att beskriva sina skiftande upplevelser. Validiteten stärks även i det 

faktum att metoden som användes gav respondenterna den tid de behövde för att svara på 

frågorna och möjligheten till att svara på känsliga frågor i ensamhet om det var önskvärt. 

Att varje respondent haft den möjligheten ger studien en säkerhet i att svaren blir 

individuella.  
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Vidare beskriver även Bryman (2018) att validitet innebär att studien har en bra och 

genomgående struktur där syftet och frågeställningar alltid finns med i bakgrunden. 

Enkätfrågorna har utformats med förankring till syftet och frågeställningar, de svar som 

inte var relevanta till syftet och frågeställningen sållades bort. Detta innebär att i denna 

studie finns en genomsyrande koppling till syfte och frågeställningar vilket gör att 

validiteten kan stärkas. Till de svar som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar så har ett välvalt analysbegrepp använts för att tolka vårt resultat vilket 

stärker att studien uppnår en intern validitet (Bryman, 2018). 

 

4.4  Forskningsetiska principer  

Enligt både Löfdahl (2014) och Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att rektorer för de 

förskolor som är med i undersökningen blir informerade och att det finns tillåtelse att 

genomföra undersökningen på deras förskolor. Rektorerna för förskolan fick information 

om enkäten och undersökningen först och det var rektorerna som fick bestämma om de 

ansåg att förskolorna kunde delta i undersökningen. 

Vi tog hänsyn till informationskrav och samtyckeskrav där respondenterna fått ett tydligt 

syfte med vår undersökning och varför de valts ut att svara på enkäten genom ett följebrev 

till enkäten. Inledningsvis i enkäten så finns följebrevet där det tydligt beskrivs att varje 

undersökningsdeltagare är anonym och att den information som kommer till oss är endast 

vilka förskolor som deltar, men att svaren inte kommer kunna kopplas varken till förskola 

eller förskollärare. Stress kan vara ett känsligt område som alla inte vill prata om och 

därför blir enkätformen en fördel eftersom respondenterna får vara helt anonym och kan 

öppna sig utan att man vet vilken det är, som kan ske i en intervju till exempel (Ejlertsson, 

2014). Genom detta tas det hänsyn till både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

där respondenterna inte kan identifieras av utomstående och det inte finns spår av 

personuppgifter från respondenterna som visar på vilka som har svarat på 

undersökningen. Det framgår i följebrevet att det resultat som enkäten ger endast kommer 

att användas till studien och inte i något annat sammanhang och att respondenten när som 

helst under studiens gång har rätt till att avbryta sitt deltagande. (Ejlertsson, 2014; 

Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). 
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5 Resultat 

Nedan presenteras det resultat från enkäten som skickades ut till förskollärare i en 

kommun i norra Sverige. Av cirka 60 potentiella respondenter var det 17 slutliga 

respondenter som svarade på enkäten. Av de 17 respondenter som svarade var det 9 som 

svarade att de ofta känner sig stressad i sitt yrke, det var 5 som svarade ibland och 3 

svarade oftast inte. 

Även fast stressen framkommer som påtaglig i förskolans verksamhet så upplever 14 av 

17 respondenter en arbetsglädje i sitt yrke då barnen håller de motiverade.  

 

5.1  Vad väljs bort i en stressig förskoleverksamhet 

Resultatet visade att 14 av respondenterna beskriver att de behöver prioritera bort 

ansvarsområden när de upplever att det finns en arbetsrelaterad stress i sin verksamhet. 

En respondent berättar om hur stressen kan påverka arbetet ”När arbetsbördan blir för 

stor eller stressen för hög så går vi in i basverksamhet, där man försöker hålla fast vid 

rutinerna i första hand, den planerade verksamheten uteblir och dokumentationen släpar 

efter” (Respondent 9).  

Av respondenterna är det 9 stycken som upplever att det är dokumentationen som 

prioriteras bort medan 6 stycken upplever att det är andra administrativa åtaganden som 

väljs bort när stress upplevs i arbetet. Men det är inte bara administrativa åtaganden som 

prioriteras bort, även närheten till barnen, samt det enskilda barnet, prioriteras bort i en 

stressig arbetsmiljö. Det blir tydligt i respondenternas svar att aktiviteter utanför förskolan 

minskar och är svåra att hinnas med vilket leder till att barnen blir mer isolerade i 

förskolans lokaler samt utegård. En respondent nämner att det är svårt att prioritera 

gruppen och få en trygg miljö då gruppen är ”strulig” och personalen har mycket annat 

administrativt att tänka på samtidigt.  

Av respondenterna var det 9 stycken av 17 som svarade att det är dokumentationen som 

försvinner och prioriteras bort då de känner att de inte hinner med, samt att planering och 

reflektionstid inte blir av då det är svårt att gå från barngruppen. Några respondenter lyfter 

fram att stressen i verksamheten uttrycker sig i att planering och reflektionstider inte hinns 
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med och istället läggs på hög. De uttrycker att personalen tappar fokus, de upplevs trötta 

och glömska, att personalen är irriterad samt att fler i personalen blir sjuka. 

 

5.2  Bristande åtgärder 

På frågan om det finns åtgärder för att förebygga stress i förskolans verksamhet var det e 

stycken om valt att inte svara på frågan, sedan var det lika många  (5 stycken) som menar 

att det finns åtgärder på förskolan för att förebygga stress. Det var 3 stycken som svarade 

att det inte finns några åtgärder alls i sin verksamhet för att förebygga stress och 4 av de 

som svarat på enkäten framhåller att de får hitta egna lösningar som är anpassade efter 

arbetslag, barngrupper och omsorgsbehov för att minska stressen i verksamheten.  

Figur 1. Figuren visar svarsfrekvensen i procent på enkätfråga 4. 

 

 

De respondenter som svarade ja på frågan om det finns åtgärder på arbetsplatsen för att 

förebygga stress beskriver att det finns olika hälsofrämjande planer och en friskvårdsplan 

i verksamheten. En respondent beskriver att man hittar en lösning tillsammans i 

arbetslaget när det förkommer stress i gruppen. Det framkommer hos en respondent att 

29%

18%29%

24%

Finns det några åtgärdet som görs på din arbetsplats för att 
förebygga stress?

Ja Nej ej svarat Egna lösningar
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det finns planer för att förebygga stress men att man också i arbetslaget hjälps åt att skapa 

en miljö där man förebygger stress genom kvalitetsarbete och uppföljningar.  

Många av de som svarat ja på frågan har också egna lösningar de presenterar, men flera 

av respondenterna lyfter fram att de endast har egna lösningar i arbetslaget för att 

förebygga stress. En respondent beskriver hur tiden används effektivt i undervisningen 

”Vi försöker se hur vi alltid kan utnyttja tiden bäst. Hitta stunder då vi kan 

göra/slutföra/reflektera, dokumentera det vi annars inte hinner med” (Respondent 2). 

En respondent nämner särskilt att de behöver dela upp barngruppen i mindre grupper, då 

de anser att barngrupperna är för stora och för att de då ska hinna se alla barnen. 

Respondenten tar också upp barngruppens storlek som ett problem då det är svårt att hinna 

med det pedagogiska arbetet som dokumentation och andra administrativa åtaganden.  

Det finns även de respondenter som beskriver att det inte finns några åtgärder alls och 

som bara svarat nej på frågan, medan andra för fram hur de arbetar. Många hittar egna 

lösningar för att förebygga stress men antyder att det inte finns några åtgärder från rektor 

etc.  

 

5.3  Förskolans läroplans påverkan 

Resultatet från undersökningen visar att arbetsrelaterad stress har ökat allteftersom 

läroplanen förnyats. 8 respondenter för fram att stressen har ökat, 7 stycken av de som 

svarat menar att stressen inte har ökat allteftersom läroplanen förnyats och 2 stycken kan 

inte svara på frågan. Det skiljer inte mycket mellan svar ja och nej så det är delade 

meningar kring den frågan. 
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Figur 2. Figuren visar svarsfrekvensen i procent på enkätfråga 2. 

 

 

Respondenterna fick till denna fråga (Figur 2) även svara på en öppen fråga kring ämnet 

som lyder, om du svarat ja på föregående fråga, beskriv hur stressen har ökat genom 

läroplanens förnyelser? Många av de som svarat ja på första frågan har vidare svarat på 

följdfrågan och då lyfts fram att det är dokumentationen som har blivit större med större 

krav kring läroplanen då den förnyats. En respondent beskriver hur uppdraget har 

förändrats ”Uppdraget är större och djupare. Mer dokumentation, lägg där till det vi 

tidigare var ålagda att göra och storleken på grupperna” (Respondent 2). En respondent 

betonar att de tidigare också hade ett lärande i samlingar men att det är mer att göra idag, 

samt mer som ska dokumenteras. En annan respondent poängterar att tiden till att 

dokumentera tas från tiden i barngruppen vilket respondenten lyfter som en nackdel då 

neddragning av personal gjorts.  

Respondenterna understryker att undervisningen i sig är positiv, dock menar de också på 

att det blir för mycket att hinna med och att stress då blir mer påtagligt. De beskriver att 

utvärderingar och dokumentationen tar tid eftersom det sker löpande hela tiden. 

Respondenterna konstaterar att detta får efterföljder då det blir svårt att hinna se det 

enskilda barnet. En respondent beskriver att det inte finns utrymme till det enskilda barnet 

helt enkelt, vilket egentligen bör vara högsta prioritet. Vidare lyfter respondenten att det 

47%

41%

12%

Om du upplever att det finns arbetsrelaterad stress, 
har den ökat allteftersom läroplanen förnyats?

Ja Nej Kan inte svara på detta
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kommer en ny läroplan som ska gälla från år 2019, där fokus också ska läggas på omsorg. 

Respondenten funderar då på hur det är möjligt att hinna med omsorgen då personalen 

redan innan känner sig stressad.  

 

5.4  Behov av andra åtgärder 

Frågan, vad skulle hjälpa dig att förhindra/hantera stressen på ditt arbete? var den enda 

av de öppna frågorna som samtliga respondenter har svarat på.  Några respondenter 

beskriver att mindre arbetskrav och mindre ansvarsområden skulle underlätta för att 

hantera en stressig vardag. Respondenterna betonar att många arbetskrav och 

ansvarsområden kräver att man tar tid från barngruppen. 

Av respondenterna är det 8 stycken av 17 som beskriver att mindre barngrupper skulle 

vara en åtgärd för att minska stressfaktorn och lyfter att mer utbildad personal i 

verksamheten är en önskvärd åtgärd som de strävar efter att få in i verksamheten.  

En respondent tar upp att det är förskolläraren som får bära skulden om det är svårt att 

hitta en lösning på ett problem. Vidare beskriver respondenten att rektorn för förskolan 

inte finns där som ett tillräckligt stöd utan ställer frågan tillbaka till förskolläraren om det 

är något som oklart. 

Att torka bord, dra ut stolar, tvätta leksaker och västar är något som en respondent tar upp 

som åtgärder som bör tas bort från förskollärarens arbetsuppgifter och istället lägga mer 

planeringstid då respondenten beskriver att allt som ska göras inte hinns med på den 

planeringstid som finns idag.  

 

5.5  Den arbetsrelaterade stressens påverkan  

Respondenterna upplever till stor del att deras uppdrag blir påverkat på olika sätt genom 

stress. Mer än hälften av respondenterna nämner att barngruppen får utstå mycket lidande 

när det blir brist på personal, utebliven planering och barnens intresse inte kan uppföljas.  
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Så här uttrycker sig en av respondenterna i frågan om hur stressen uttrycker sig i det 

pedagogiska arbetet: ”Stressiga pedagoger som inte är närvarande med barnen 100% i 

många situationer. Pedagoger som tänker 3 steg framåt istället för att vara närvarande. 

Minnet sviker då det ofta är många bollar i luften. Stunder som skulle vara lugna, 

exempelvis matsituationen, bokläsning, blöjbyten etc, blir ofta stresspåverkade” 

(Respondent 11).  

En respondent menar att barnen påverkas av personalens stress då barnen också vid 

tillfällen upplevs stressade. En annan respondent tar upp att fler barn upplevs stressade 

men även att personalen upplevs mer irriterad och att det leder till irritation mellan 

kollegorna i arbetsgruppen. 5 av respondenterna uttrycker att stressen påverkar dem både 

fysiskt och psykiskt, såsom trötthet, humörsvängningar, sömnlöshet, sjukdomar och 

glömskhet.  

Lite mindre än hälften av respondenterna upplever att områden som planering, 

dokumentation och andra administrativa uppgifter blir påverkade. Det blir svårt för 

personalen att följa barnens intressen samt att följa upp ett resonemang kring ämnen som 

barnen lockas till prioriteras bort då tiden inte finns. 

 Några respondenter lyfter att det spontana som utflykter och annat blir lidande och 

prioriteras bort då det är annat personalen måste hinna med och göra istället och barnen 

blir mer isolerade inom förskolans ramar, samt att vardagarna blir mer inrutade och det 

spontana försvinner mer och mer.  

 

5.6  Sammanfattning 

Det man kan se i resultatet av undersökningen är att den största delen av de som svarat 

på enkäten upplever en stress i sitt yrke och att de upplever att stressen ökat då förskolans 

läroplan förnyats och arbetskraven samt ansvarsområdena blivit större. Resultatet visar 

på att så mycket som 14 stycken beskriver att ansvarsområden som dokumentation och 

andra administrativa åtaganden prioritets bort när det råder en stressig vardag i förskolans 

verksamhet.  
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Genom resultatet redovisas också att 5 stycken av de som svarat på enkäten har åtgärder 

på förskolan som förebygger stress. Där visar svaren på att förskollärarna får hitta egna 

lösningar för att få vardagen att gå ihop på förskolan och som är anpassad efter både 

arbetslag och barngrupper.  

Förskollärarna beskriver också hur stressen påverkar de både fysiskt och psykiskt då flera 

svarat att de upplever trötthet, humörsvängningar, sömnlöshet och sjukdomar. Även 

barngruppen blir påverkad då det är brist på personal, planering som prioriteras bort, samt 

att barnens intressen väljs bort då annat är viktigare. Därför nämner störst antal av de som 

svarat på enkäten att det behövs fler förskollärare i barngrupper och/eller mindre 

barngrupper så man ska hinna med att se alla barnens behov.  

  



 

28 

 

7 Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys av resultatet där litteratur och tidigare forskning knyts 

an. I analysen används Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och stödmodell som 

analysverktyg.  

En hög andel av respondenterna som svarat på enkäten bekräftar att de ofta känner en 

stress i sitt yrke medan en del av respondenterna svarade att de känner sig stressad men 

endast ibland. Vad kan då detta bero på? Vad är det som gör att flera av respondenterna 

känner sig stressad i dagens förskolor? I Skolverket (2016) bekräftas det i en rapport att 

sjukskrivningar bland förskollärare och barnskötare har ökat med åren och även Forte 

(2015) lyfter fram att stress och utmattning är sjukdomar som fortsätter att öka med åren.  

Att förskollärare ständigt tilldelas ny information, nya krav och utmaningar kan innebära 

att arbetsmiljön upplevs som ostrukturerad vilket Wagner, Forer, Cepeda, Goelman, 

Maggi, D’Angiulli, Wessel, Hertzman och Grunaus (2012), Jeon, Buettner och Grant 

(2018) samt Grant, Jeon och Buettner (2019) lyfter fram kan öka risken för att personal 

upplever stress, utmattning och depression.  

Karasek och Theorells (1990) beskriver i sin modell att det till stor del är olika arbetskrav 

och arbetsförhållanden som ligger till grund till att arbetsrelaterad stress upplevs. I denna 

studie framkommer det att kraven på dokumentation och andra administrativa områden 

är något som många av respondenterna beskriver att de behöver prioritera bort i 

verksamheten och att de främst är dokumentationen som ges lägre prioritering. Dessa 

krav kan förstås genom Karasek och Theorell (1990) som mental arbetsbelastning vilket 

även beskrivs av Eklöf (2017) som för fram att den mentala belastningen har betydelse 

för hur mycket psyket klarar av samt hur mycket mental kraft det går åt till att lösa kraven. 

Respondenterna beskriver att det är dokumentationen som ges en lägre prioritering i 

verksamheten samtidigt som det är där kraven har ökat mest och att den främst väljs bort 

för att tiden till den tas från barnens tid. I resultatet kan vi se att respondenterna upplever 

att det främst är dokumentationen som ökat mest och att denna tid tas från barnen i 

barngruppen. Respondenterna menar att dokumentationen ska ske löpande hela tiden men 

eftersom det finns en tidsbrist så utvecklar de en stress över att hinna med att ta igen den 

förlorade tiden. Att det är tidsbrist som ökar risken för att utveckla en arbetsrelaterad 

stress beskrivs av Karasek och Theorell (1990) som bristande kontroll. Vidare beskriver 
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de att förutom arbetskraven så är det kontrollen och arbetsförhållandena kring de krav 

och förväntningar som ställs som kan vara en bidragande faktor till att man upplever 

stress. När det dessutom är en verksamhet där det tillkommer förändringar och tillägg i 

de olika kraven beskriver Länsberg (2017) och Assadi & Skansen (2000) detta som en 

ytterligare stressfaktor eftersom de innehåller nya utmaningar som enligt respondenterna 

är något de förväntas att lära sig och kunna hantera utan problem inom den närmsta tiden.  

Flertalet av respondenterna beskriver att det är barnen som får prioriteras bort på grund 

av arbetsförhållanden men nämner att barnen egenlitgen borde vara av högsta prioritet i 

verksamheten. Ekström (2007) för fram i sin studie att det är svårt att hinna se det 

individuella barnet i förskolans verksamhet idag och menar att det beror på att förskolans 

barngrupp har blivit mer av ett kollektiv och varje barn ses mer i grupp än individuellt. 

Enligt Skolverket (2016) ska varje arbetslag ges möjlighet att arbeta och diskutera med 

ett fåtal barn åt gången för att utveckla ett lärande, detta för att ge alla barn möjligheten 

att bli sedda och hörda. Vidare lyfter flera av respondenterna att barnen blir lidande inte 

bara genom att bli bortprioriterade i sitt lärande utan även vid tillfällen då det är brist på 

personal och annat. De nämner att både tidsbristen och personalbristen gör det svårt att 

uppmärksamma barnens intressen och att föra resonemang eller följa upp deras intresse 

trots att detta nämns som en viktig del enligt Skolverket (2016) och Skolverket (2018).  

Även i Perry’s (2012) studie beskrivs det att stressen i verksamheten påverkar 

möjligheterna till en god undervisning för barnen och detta framkommer hos 

respondenter som beskriver att aktiviteter minskar och barnen blir mer isolerade på grund 

av bristen på personal eller för stora barngrupper, vilket Ekström (2007) tar upp som ett 

miljöproblem i förskolan. Det som även framhålls i Jeon et al. (2018) är att barnen kan 

bli negativt påverkade av en miljö som inte har genomgående strukturer och detta lyfts 

fram hos respondenterna där de beskriver att aktiviteter eller utflykter behöver väljas bort 

när andra åtagande behövs göras och upplevs vara viktigare än det planerade. 

 Enligt Karasek & Theorells (1990) modell så kan detta ses som både en brist på kontroll 

i sitt arbete men även att det finns brister i stöd från ledning.  Respondenterna beskriver 

att stressen uppstår på grund av tidsbrist och personalbrist och en bättre balans mellan 

tydligare information och bättre vägledningar från chefer kan minska risken för att detta 

upplevs som ett problem. Det som även behöver uppmärksammas är att det inte är 

personalen som brister i sitt yrke utan att det är organisationen som brister i ledarskap, 
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tydlighet och vägledning (Assadi och Skansen, 2000; Karasek & Theorell, 1990; Eklöf, 

2017 och Länsberg, 2017).  

En upplevelse från respondenterna är att de inte kan vara närvarande till 100% eftersom 

de behöver ha flera bollar i luften och det är många vardagliga rutiner som blir ett 

stressmoment. Det fanns respondenter som upplevde trötthet, humörsvängningar, 

sömnlöshet och glömskhet vilket Eklöf (2017) och Länsberg (2017) beskriver som 

vanliga symtom på att en person lider av stress och när det gått så långt som sömnlöshet 

poängterar de att då börjar stressen bli för hög. När stressen blir för hög tar man också 

förhastade slutsatser, vilket gör att det lätt görs misstag (Assadi och Skansén, 2000; Eklöf, 

2017; Länsberg, 2017). 

Att stress upplevs på arbetsplatsen beskriver Jeon et al. (2018) kan bero på att miljön blir 

ostrukturerad när det inte finns någon balans mellan kraven, kontrollen och stödet. Vidare 

beskriver Wagner et al. (2012) att man bör arbeta mot att en mer strukturerad miljö för 

att skapa en mer positiv atmosfär och detta beskrivs som önskvärt även av respondenterna 

då de upplever att de kan bidra till mer arbetsglädje men främst att det kan gynna barnen 

och deras utveckling (Perry, 2012; Jeon et al., 2018; Ekström, 2007 och Nyholm, 2016). 

För att förhindra en upplevd stress i verksamheten beskriver flera av respondenterna att 

de får hitta egna lösningar och detta ifrågasätts av respondenterna hur mycket stöd som 

egentligen finns från organisationen ledare. Det som respondenterna för fram som de 

största problemen handlar om barngruppens storlek, personalbrist och för många bollar i 

luften. Enligt Skolverket (2016) är barngruppens storlek en avgörande faktor för bra 

kvalitet på förskolan och för att personalen ska kunna ge varje barn den trygghet, omsorg 

och främja deras utveckling. Barngruppens storlek är en stor fråga i förskolan som man 

bör se allvarligt på menar Ekström (2007) och Ellneby (1999). Det har även framkommit 

i Skolverkets (2016) att barngrupper med ett högre antal är 15 barn medför en risk att 

även barnens stressnivåer ökar. Barns reaktioner på stress kan spegla sig i orolighet, 

rastlöshet eller att barnen blir otrygga. Vidare beskriver Skolverket (2016) att även för 

stora barngruppen ökar förskollärarens stressnivåer och att arbetsvillkoren försämras. 

Ett fåtal av respondenterna beskriver att ett finns en hälsofrämjande plan som de ska ta 

hänsyn till men respondenterna beskriver att i planen beskrivs inte orsakerna till att stress 

upplevs och inte heller de brister man behöver vägledning till för att komma vidare. 
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Handlingsplanen tar främst upp en hälsofrämjande plan över den organisatoriska 

arbetsmiljön och inte den verkliga, där nämns det även att den anställde har ett eget ansvar 

att utföra hälsofrämjande aktiviteter. Det är endast ett fåtal av respondenterna som nämner 

att denna plan finns men beskriver inte hur den används i verksamheten. Att det finns en 

handlingsplan innebär att det finns ett yttre stöd vilket Karasek och Theorell (1990) samt 

Eklöf (2017) lyfter att det yttre stödet behövs för att minska risken av upplevd 

arbetsrelaterad stress. Däremot är det enbart ett fåtal av respondenterna som har 

uppmärksammat denna handlingsplan vilket utifrån Karasek och Theorells (1990) modell 

kan tolkas som att det ändå finns brister i stödet från ledningen. Det som nämns i 

handlingsplanen för att individen ska främja sin hälsa är utföra hälsofrämjande aktiviteter 

men hur hjälper detta individen i yrket när det är där som respondenterna trycker på att 

man behöver mer stöd och vägledning? 

Nästan hälften av respondenterna beskriver att stressen har ökat med läroplanens 

revideringar och nya tillägg. Dessutom nämner flera respondenter att uppdraget blivit 

större och djupare. Flera av respondenterna beskriver att det egentligen inte är något dåligt 

med nya revideringar i läroplanen utan att det finns dåligt med tid att arbeta sig in i det 

nya och det då blir för många åtagande att hålla kolla på.  

Det respondenterna lyfter fram är att det finns en press på att hinna med allt och att den 

pressenslutningen blir för stor. Detta kan förstår genom Karasek och Theorell (1990) som 

beskriver att kraven som ändå inte är för höga men upplevs som många inte har någon 

balans varken men kontrollen eller från stödet. Eklöf (2017) samt Karasek och Theorell 

(1990) beskriver båda att det är möjligt för en individ att klara av höga krav om det sker 

i rätt balans mellan kraven, kontrollen och stödet men att obalansen mellan dessa ökar 

risken för att individen upplever stress. När pressen blir för stor beskriver Eklöf (2017), 

Assadi och Skansén (2000), Nyholm (2016) och Währborg (2009) att det kan utvecklas 

till en negativ stress och att stressen då sätter sig på kroppens psykiska och fysiska 

funktioner.   
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8 Diskussion 

 

Detta avsnitt inleds med att diskutera arbetsbelastningen i förskolan, dess ökade krav och 

barngruppens storlek. Därefter behandlas förebyggande av stress samt stressens 

konsekvenser inom pedagogiken. Sedan följer en metoddiskussion samt en slutsats och 

avsnittet avslutas med att se vidare på fortsatt forskning.  

 

8.1  Arbetsbelastning 

Flera av respondenterna upplever att när dokumentationen inte blir av, exempelvis för att 

kollegor är sjuk, tiden inte räcker till eller att man behöver finnas i barngruppen, skapar 

en stor frustration hos dem. I denna frustation beskriver respondenterna att de inte har 

samma förutsättningar till att prestera vilket gör att arbetsbördan ökar och med det växer. 

Samtidigt som den faktiska verksamheten inte hinner med sitt åtagande till fullo så 

beskriver respondenterna att rektorer och politiker lägger en press på att arbetet måste 

göras och det ska vara dokumenterat för att synliggöra.  

Likväl som i Ekströms (2007) studie så lyfts det fram hos respondenterna i denna studie 

att arbetsbelastningen upplevs som för stor bland förskollärare. Respondenterna 

återkommer till att dokumentation och andra åtaganden utanför barngruppen ökar risken 

för att de upplever stress. Flera respondenter menar på att kraven ökat i förskolan under 

de senaste åren. Många respondenter beskriver att det sätts för höga krav på dem, både 

från organisationens instanser men även från de själva. Detta bidrar till att känslan av att 

inte räcka till ökar, man hamnar efter i sina åtaganden och en negativ stress byggs upp. 

Vi tolkar denna studie som att arbetskraven och åtaganden egentligen inte är det som 

brister utan att individen upplever arbetet har höga krav på grund av tidsbrist, okunnighet 

och bristande stöd. Detta framkommer även i Rantzous (2012) studie att höga krav på 

prestationer hos förskollärare är en bidragande faktor till en fysisk och mental 

arbetsrelaterad stress.  
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Ett problem som beskrivs av både Arbetsmiljöverket och Ekström (2007) är barngruppens 

storlek som i stor utsträckning har ett högre barnantal än skolverkets rekommendationer. 

En barngrupp med högt barnantal kombinerat med de ökade kraven bidrar till ett ökat 

prestationskrav enligt respondenterna. I resultatet i denna studie kunde vi tolka att 

förskollärare har en önskan om bättre förutsättningar till att hinna med krav och 

åtaganden. Det vore önskvärt att utöka arbetslaget, mer tid utanför barngruppen och att 

arbeta med mindre barngrupper. En grupp med lägre barnantal innebär att utbildningen 

kan få bättre kvalité, lärandet hade istället för kollegialt kunnat blivit mer individuellt och 

det skulle innebära färre barn att göra dokumentationer med (Ekström 2007). 

Mindre barngrupper bidrar även till att bullret minskar, vilket minskar risken för stress 

och förutsättningarna till att genomföra små aktiviteter med barnen där alla blir sedda 

ökar.  

Denna studies resultat visar att den största inverkan och bidragande faktorn är 

barngruppens storlek. Hade barngrupperna varit mindre skulle de saker som enligt 

förskollärarna prioriterats bort få större utrymme och därmed minskar också 

arbetsbelastningen i kombination till de ökade kraven. 

 

8.2  Förbyggande av stress 

Många av respondenterna yrkar på att de får förebygga stressen själv i arbetslaget för att 

verksamheten ska gå ihop och upplever ett dåligt stöd från rektor och högre makter.  

Arbetsmiljöverket och Jeon, Buettner & Grant (2018) poängterar vikten av arbetsgivarens 

roll för arbetsmiljön. När stödet från arbetsgivare blir bristfälligt beskriver Jeon et al. 

(2018) att det kan påverka välbefinnandet hos arbetstagaren. I denna studie beskriver 

många respondenter att problemhanteringen får lösas inom arbetslaget för att 

verksamheten ska gå ihop vilket är hållbart om arbetslaget fungerar bra och om man ger 

varandra bra stöd.   

Detta tolkar vi både som något positivt men även negativt. Det positiva är att varje 

arbetslag tillsammans får arbeta fram en plan för vad som fungerar i arbetslaget eftersom 

arbetslag och barngrupper fungerar olika. En del arbetslag behöver tydlig struktur och ska 
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veta exakt vad de ska göra medan det för vissa fungerar bättre att lösa dagen som det 

kommer. Flera av respondenterna beskriver att de vill dela på barngruppen för att få 

mindre grupper där en vuxen är med och det finns möjlighet att se och höra alla barn. 

Medan andra respondenter beskriver att det är bättre att vara all personal och hela 

barngruppen för att underlätta för varandra. Det negativa är att om arbetslaget löser 

problemhanteringen själv så finns det ett bristande stöd från rektorer och den högre 

ledningen vilket leder till frustrerade förskollärare. Frustationen i sig innebär att man 

hakar upp sig och det blir svårt att gå vidare eftersom stödet är viktigt för tilliten mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (Eklöf, 2017 och Karasek & Theorell 1990).  

 

Kommunen som undersökningen har genomförts i har en handlingsplan för att förebygga 

ohälsa i arbetsmiljön och denna består av åtgärder som ska göras för att arbetstagarnas 

hälsa ska vara god. Men det respondenterna i studien beskriver som brister finns ej med i 

handlingsplan vilket innebär att stödet från ledningen återigen brister. Respondenterna 

önskar mindre barngrupper och/eller mer personal men förslag på åtgärder för detta är 

inget som lyfts i denna handlingsplan. Handlingsplanen framhåller inte heller hur 

prioriteringar i verksamheten ska göras eller hur problem ska hanteras. Istället sänker man 

personaltätheten för att spara in på ekonomin  

 

8.3  Stressens konsekvenser i pedagogiken 

Den stress som upplevs av respondenterna visar att det blir konsekvenser i deras 

pedagogiska arbete. Flera av respondenterna lyfter att barngruppen prioriteras bort då 

andra saker som enligt organisationens ledning är viktigare och behöver färdigställas. Det 

borde vara barngruppen som går allra först. Dock blir det dokumentationen och andra 

åtaganden som då blir åsidosatt, vilket leder till att stressen hos personalen ökar istället. 

Men när barngruppen inte ges den största prioriteringen så beskriver respondenterna att 

det leder till att barnens intressen väljs bort eller inte uppmärksammas. En utbildning som 

grundar sig i barnens intressen ökar lusten till att vilja lära. Om inte detta erbjuds kan det 

leda till att det blir svårt att få barnen delaktiga och intresserade av utbildningen. Blir inte 
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barnens intressen synliggjorda blir det mer ett kollektivt lärande där man ser till gruppen 

i stort och hela gruppens lärande.  

I Perrys (2015) och Ekströms (2007) studier kunde man se att det finns brister i 

undervisningen när personalen upplever en arbetsrelaterad stress. Likväl kunde vi i denna 

studie även uppmärksamma att flera respondenter nämner att undervisningen får 

prioriteras bort vid stressiga situationer eftersom man istället behöver släcka bränder för 

att se till att barnen har god tillsyn och omsorg. Förskolan ska vara en lärandeverksamhet 

men om förskollärarna är stressade och undervisningen prioriteras bort, hur möjliggör 

man då en lärande verksamhet? Detta är något som behöver synliggöras och hanteras 

eftersom flera respondenter lyfter att stressen ökar i takt med nya krav i läroplanen samt 

kommunens mål och att de inte får tillräckligt med tid att arbeta sig in kraven.  Om kraven 

fortsätter öka och stödet från ledningen brister, kommer stressen förmodligen öka hos 

förskollärarna och vidare leder det till att utbildningen uteblir då förskollärarna inte hinner 

med att genomföra utbildning och andra åtaganden.  

Trots att sjukskrivningar inom stress hos personal i förskolan har ökat så beskriver 

Arbetsmiljöverket (2015) att de flesta väljer att gå tillbaka till sitt yrke medan Grant, Jeon 

och Buettner (2019) lyfter fram i deras studie att ostrukturerade arbetsförhållanden som 

ökar risken för stress, som otydliga uppgifter och tidsbrist, gör att fler förskollärare/lärare 

väljer att byta yrke för sitt eget välmående, denna studie är genomförd av verksamma 

förskollärare/lärare i USA. Av det som lyfts fram från Arbetsmiljöverket (2015) och vår 

studie det tolkas som att svenska förskollärare förmodligen har bättre arbetsförhållanden 

än förskollärare i andra länder för även om det finns en upplevd arbetsrelaterad stress i 

svenska förskolan så är förskollärarna i stor utsträckning motiverade till att arbeta kvar.  

I vår studie framkommer det att majoriteten av respondenterna väljer att stanna kvar inom 

sin profession eftersom de trots upplevd arbetsrelaterad stress, brister i stöd och otydliga 

krav finner en arbetsglädje i yrket. Respondenterna beskriver att de finner glädje av att få 

upptäcka världen med barnen, att få mötas med glädje varje dag och att få vara en viktig 

del i deras start på livet.  
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8.4  Metoddiskussion 

Genom att använda enkätmetoden kunde fler potentiella deltagare nås och eftersom 

rektorerna för förskolan fick tillgång till enkäten i första hand och själva fick avgöra om 

deltagandet så upplevdes enkäten mer trovärdig (Vetenskapsrådet, 2017; Löfdahl 2014). 

Undersökningen inleddes med att kontakta rektorerna för förskolan vilket upplevdes även 

vara den rätta vägen eftersom undersökningen berör arbetsrelaterad stress som kan vara 

ett känsligt ämne för många och Eklöf (2017) betonar att en studie kring arbetsmiljö alltid 

bör vara frivillig.  

Rektorerna för förskolorna uppmanades att återkoppla till oss studenter om de valde att 

delta eller ej men detta blev ett problem då det endast var två rektorer som gav oss 

återkoppling. För att inte hamna i en ovetskap om hur många förskolor som deltog i 

undersökningen och hur många svar vi hade kunnat förväntat oss vid enkätens slut kunde 

en förtydligande i mejlet kunnat gett en bredare återkoppling. Det kan även tänkas att en 

ytterligare påminnelse via mejl till rektorerna hade behövts. 

Enkät är en lättillgänglig metod som ger chans till många svar. Dock kan enkät upplevas 

som jobbig, tråkig och tidskrävande och kan ge missvisande svar eftersom respondenten 

väljer bort den eller svarar ofullständigt (Ejlertsson, 2014; Eklöf, 2017; Bryman, 2018). 

Dock lyfter Ejlertsson (2014) och Hjalmarsson (2016) fram att studier som görs kring 

hälsa och arbetsmiljö kan vara lättare som enkät eftersom individen inte kan bli påverkad 

av den sociala omgivningen och ges tid till att formulera ett svar som blir utifrån individen 

själv. En anledning till att intervjuer valdes bort i denna studie är att detta är ett ämne som 

många upplever vara jobbigt och känsligt vilken kan resultera att man upplever det svårt 

att prata om. Intervju valdes även bort för att vi upplevde att det fanns för lite tid till att 

göra intervjuer och till att kunna bearbeta det material som intervjuer för med sig.  

Frågorna i enkäten var alla frivilliga men med tanke på att den första frågan är utformad 

på detta sätt I vilken utsträckning upplever du stress i ditt arbete? Om ditt svar är inte 

alls, hoppa direkt till fråga 4,5 och 9. så skulle fråga 4 och 5 till studiens fördel kunnat 

varit obligatoriska. Detta eftersom svaren i fråga 4 och 5 till viss del blev svaga och det 

hade varit önskvärt med ett bredare resultat. Genom detta sätt hade svaren istället för 

uteblivit kunnat fått ett nej eller inte vad jag vet. Men vi kan även tänka att frågorna hade 
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behövts formulerats om för att respondenterna skulle svarat utförligare eller att frågorna 

hade svarsalternativ och det var frivilligt att själv formulera ett svar. 

Vidare finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av enkät, men i detta fall 

ser vi främst fördelar eftersom fler potentiella deltagare kan nås och det är ett känsligt 

område som behandlas. Nackdelarna är att svaren inte blir utförliga eller att följdfrågor 

inte kan ställas men formuleringen av enkätens frågor och respondenternas svar har i detta 

fall gjort att inga frågetecken kring svaren funnits och inte heller något behov av 

följdfrågor har upplevts. En förbättring för att nå ut till fler potentiella deltagare är att gå 

till kommunens ansvariga för förskolenheter eftersom de har möjlighet att nå ut till alla 

verksamma förskolor. På detta sätt hade alla förskollärare i kommunen getts tillgång till 

studien och fler svar hade kunnat förväntas. 

 Att ta hänsyn till forskningsetiska principer har funnits som en röd tråd under hela 

studiens gång då tankar kring anonymitet, godkännande och användning av resultatet 

ständigt varit i åtanke. I enkätens beskrivning till respondenterna beskrivs det tydligt att 

svaren inte kan kopplas till varken individ eller förskola vilket är viktigt när det gäller en 

undersökning som berör känsliga ämnen. Det var viktigt för oss att det framkom för 

respondenterna att de är anonyma i sina svar för att de skulle kunna öppna sig och svara 

på enkäten men även att de förstår att enkäten var frivillig och att de kunde avbryta sitt 

deltagande när som helst. (Vetenskapsrådet, 2017; Ejlertsson 2014; Löfdahl 2014). 

 

8.5  Slutsats  

I denna studie uppmärksammas det att det till stor del är arbetskraven som bidrar till en 

upplevd arbetsrelaterad stress hos förskollärare. Men det framkommer även att det 

egentligen inte är arbetskraven som är avgörande i den upplevda stressen utan det är 

förutsättningarna till att uppfylla arbetskrav och förväntningar, som är den bristande 

länken. Flertalet av respondenterna beskriver att de skulle uppleva en lägre nivå av stress 

om det fanns bättre förutsättningar som mer tid, bättre stöd och tydligare vägledning.  

 

Det lyfts även fram i denna studie att arbetsrelaterad stress kan ha en negativ påverkan i 

det pedagogiska arbetet eftersom det behöver göras omprioriteringar där barnen och 
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undervisningen blir lidande. Förskolläraruppdraget tappar sin verkliga funktion när 

stressen tar över och flera förskollärare menar att mindre viktiga åtaganden sätts före 

uppdraget och ansvaret.   

 

8.6  Fortsatt forskning  

Arbetsrelaterad stress är vanligt förekommande och ett ämne det finns för lite forskning 

om. När det kommer till arbetsrelaterad stress hos förskollärare borde forskning kring 

barngruppens storlek öka. Detta eftersom både tidigare forskning och svaren från 

respondenterna som deltagit i denna undersökning tyder på att mindre barngrupper skulle 

minska stressen i verksamheten, förskolan upplevs som en tryggare plats och alla barn 

skulle ha möjlighet att bli sedda som en individ istället för en grupp. Vidare behövs det 

mer forskning på hur förskollärare faktiskt mår och hur man kan förbättra 

arbetsförhållandena för att färre ska drabbas av stress och/eller bli sjukskriven.   
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Vingård, E. (2015). En kunskapsöversikt psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfråvaro. 

Forte: Socialdeperimetet.  

Wagner, S.L., Forer, B., Cepeda, I.L., Goelman, H., Maggi, S., D’Angiulli, A., 

Wessel, J., Hertzman, C. & Grunau, R.E (2012) Perceived Stress and Canadian Early 

Childcare Educators. Child & Youth Care Forum. Feb2013, Vol. 42 Issue 1, p53-

70. Hämtad från 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=af508723-a59f-45d2-

91e3-

0ba0323eb6e5%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImc2l0ZT1laG

9zd1saXZl#AN=85132733&db=snh 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=ef46601a-e8f9-40d1-93c4-e1959c2c1bb9%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=EJ958955&db=eric
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=ef46601a-e8f9-40d1-93c4-e1959c2c1bb9%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=EJ958955&db=eric
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=ef46601a-e8f9-40d1-93c4-e1959c2c1bb9%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=EJ958955&db=eric
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=ef46601a-e8f9-40d1-93c4-e1959c2c1bb9%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=EJ958955&db=eric
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~snh%7C%7Cjdb~~snhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Child%20%26%20Youth%20Care%20Forum%22%7C%7Csl~~jh','');
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=af508723-a59f-45d2-91e3-0ba0323eb6e5%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImc2l0ZT1laG9zd1saXZl#AN=85132733&db=snh
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=af508723-a59f-45d2-91e3-0ba0323eb6e5%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImc2l0ZT1laG9zd1saXZl#AN=85132733&db=snh
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=af508723-a59f-45d2-91e3-0ba0323eb6e5%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImc2l0ZT1laG9zd1saXZl#AN=85132733&db=snh
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=af508723-a59f-45d2-91e3-0ba0323eb6e5%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNoaWImc2l0ZT1laG9zd1saXZl#AN=85132733&db=snh


 

42 

 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. (2., [rev. och utök.] utg.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

  



 

43 

 

Bilaga 1 

Mejl till rektor för förskolan 

Hej!  

Vi är två förskollärare studenter som är igång med vårt examensarbete. Studien vi 

kommer att göra kommer att beröra förskollärares upplevelser av arbetsrelaterad stress. 

Vi har formulerat nio enkätfrågor som vi önskar att förskollärare ska besvara, enkäten är 

webbaserad och kommer även att vara helt anonym. Uppskattningsvis tar enkäten ca 

10–15 minuter att utföra. 

 

Vi väljer att gå genom er rektorer för att kunna nå ut till flera förskollärare men även för 

att inte behöva ta för mycket av förskollärarnas tid från verksamheten till intervjuer eller 

andra samtal.  

Vår önskan är att ni som är rektorer för förskoleverksamhet skickar ut dessa enkäter till 

era förskolor och att minst en förskollärare per avdelning besvarar enkäten.  

 

Länken till enkäten finns här: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ3StdOTVeuNWmpbQV6zZTFV2tSCS

X8fc8oDqwZyuhFswGQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2ZdJM810Ray4

RXm0pY2xjGHCo1uzu4OG9kCY7wwAkidyOTievtvGsquag 

 

Vi kommer stänga enkäten den 29/9 - 2019 och hoppas då att vi fått in ett bra underlag 

till vår studie! 

Besvara gärna detta mail om ni är villiga att skicka ut denna enkät till era anställda detta 

för att vi lättare kan uppskatta hur många svar som kan förväntas att komma in.  

 

Med vänlig hälsning, 

Sara Storm & Jennie Bylund 

Kontakt: sarastorm2016@gmail.com 

Handledare: Erika Åkerblom 

Kontakt handledare: erika.akerblom@hig.se 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ3StdOTVeuNWmpbQV6zZTFV2tSCSX8fc8oDqwZyuhFswGQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2ZdJM810Ray4RXm0pY2xjGHCo1uzu4OG9kCY7wwAkidyOTievtvGsquag
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ3StdOTVeuNWmpbQV6zZTFV2tSCSX8fc8oDqwZyuhFswGQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2ZdJM810Ray4RXm0pY2xjGHCo1uzu4OG9kCY7wwAkidyOTievtvGsquag
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ3StdOTVeuNWmpbQV6zZTFV2tSCSX8fc8oDqwZyuhFswGQA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2ZdJM810Ray4RXm0pY2xjGHCo1uzu4OG9kCY7wwAkidyOTievtvGsquag
mailto:sarastorm2016@gmail.com
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Bilaga 2 

Följebrev till enkäten 

Hej! 

Vi heter Jennie Bylund och Sara Storm, vi är inne på vår sista termin på 

Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi har nu kommit till delen i vår 

utbildning där vårt självständiga examensarbete ska göras. Syftet med vår studie är ta 

reda på förskollärares upplevelser kring arbetsrelaterad stress i verksamheten samt hur 

den påverkar förutsättningarna till att utföra sitt uppdrag. Vår önskan är därför att du 

som förskollärare vill ta dig tid att svara på denna enkät som består av 9 frågor och tar 

cirka 15 minuter att genomföra. Era svar kommer vara av stor betydelse för oss och vårt 

arbete.  

Du som besvarar enkäten kommer vara anonym vilket betyder att vi inte har möjlighet 

att se vem som svarat eller vilken förskola svaret kommer från. Du kan också när som 

helst avbryta din medverkan utan anledning och detta kommer inte att synas hos oss. De 

svar som vi får in kommer att analyseras och ligga som grund till vårt examensarbete.   

När enkäten är genomförd se till ditt svar är registrerat, detta kommer att stå tydligt om 

enkäten blivit korrekt avslutad.  

Finns det några frågor så tveka inte att kontakta oss på: sarastorm2016@gmail.com.  

Vår handledare, Erika Åkerblom, kan ni nå på mejladressen:  erika.akerblom@hig.se  

 Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar Jennie Bylund & Sara Storm 
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Bilaga 3 

Enkätfrågor 

 

1. I vilken utsträckning upplever du stress i ditt arbete? Om ditt svar är inte alls, hoppa 

direkt till fråga 4,5 och 9. 

Inte alls, Oftast inte, Ibland, Ofta eller Alltid. 

2. Om du upplever arbetsrelaterad stress, har den ökat allteftersom läroplanen förnyats? 

Om ditt svar är nej eller kan inte svara på detta gå vidare till fråga 4. 

Ja, Nej eller Kan inte svara på detta. 

3. Om du svarade ja på föregående fråga, beskriv hur har stressen ökat genom 

läroplanens förnyelser? 

Öppen fråga. 

4. Finns det några åtgärder som görs på din arbetsplats för att förebygga stress? Om ja, 

beskriv gärna vilka åtgärder som görs. 

Öppen fråga. 

5. Vad skulle hjälpa dig att förebygga stress i ditt arbete? 

Öppen fråga. 

6. Hur uttrycker sig stressen i det pedagogiska arbetet? Berätta om det finns områden 

som blir mer påverkat än andra och hur det påverkar arbetet. 

Öppen fråga. 

 

7. Finns det något ansvarsområde du känner dig tvungen att välja bort eller göra slarvigt 

på grund av stress? Om nej, gå vidare till fråga 9. 

Ja eller Nej. 

8. Om ja, berätta om vilka ansvarsområden du upplever behöver välja bort eller göra 

slarvigt och varför du upplever detta. 

Öppen fråga. 
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9. Oavsett om du upplever att det finns arbetsrelaterad stress på din arbetsplats eller inte, 

vad är det som får dig att hålla dig kvar inom yrket? 

Öppen fråga. 

 

 

 


