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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i förskolan upplever stress i sin 

arbetsmiljö med avseende på orsaker, effekter och förebyggande åtgärder. 

Undersökningsmetoden som användes vid genomförandet av studien var kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes på två förskolor med både förskollärare och 

tidigarelärare.  

Resultaten av denna studie visade att de vanligaste orsakerna till upplevd stress i förskolan 

var brist på personal samt för lite tid för planering och administrativa arbetsuppgifter. 

Även störande ljud i inomhusmiljön och lärare som stressar andra lärare gav upphov till 

en stressfull arbetsmiljö i förskolan. Effekterna av den upplevda stressen yttrade sig 

genom att lärarna kände ett större kontrollbehov och blev mer inrutade på det som skulle 

göras. Lärarna kunde även att den kognitiva förmågan påverkades negativt vilket i sin tur 

ansågs ha en ogynnsam inverkan på verksamheten. Humöret och tålamodet hos lärarna 

blev sämre i en stressfull arbetsmiljö vilket bidrog till att vissa lärare påverkades på olika 

sätt även i sitt privatliv. De förebyggande åtgärder som lärarna beskrev var att ha en tydlig 

struktur och planering över verksamheten både enskilt och tillsammans i arbetslagen för 

att undvika uppkomsten av stress. Även känslan av guldögonblicken med barnen och 

stöttande arbetskamrater ansågs viktigt för lärarna för att kunna utstå den många gånger 

stressfulla arbetsmiljön. Lärarna hävdade även att chefen har en viktig och betydande roll 

i att lyssna, stötta och förebygga stress i arbetsmiljön, men att det inte alltid tillämpas.  

Nyckelord: Arbetsmiljö, stress, KASAM- känsla av sammanhang, socialt samspel, fysiska 

psykiska och sociala symptom, förebygga stress. 
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1 INTRODUKTION 
Skolan och förskolan har genom åren genomgått stora förändringar vilket påverkar 

lärarnas arbete på flera sätt i sitt dagliga arbete. Mer och mer tycks förväntas av lärarna 

trots att resurserna ofta minskar. Utifrån tidigare forskning och erfarenheter från VFU-

platser jag varit på under min utbildning vet jag att lärare i förskolan upplever stress i 

sin arbetsmiljö. Barn i förskolan behöver en lugn och trygg miljö att vistas i för att 

kunna utvecklas och en lärare som ser varje barn och kan utmana dem till ett lärande. 

Under rubriken Förskolans uppdrag i Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) står det följande: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen till att utforska omvärlden. I förskolan 

ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2010, s. 6). 

För att förskolan ska kunna infria dessa uppdrag krävs en lärare som befinner sig i 

harmoni med sitt yrkesuppdrag i den dagliga verksamheten på förskolan. Det blir svårt 

för en lärare att känna engagemang och inspiration om hen ständigt utsätts för stress i 

sin arbetsmiljö. Utifrån egna privata upplevelser av stress skapades intresset att ta reda 

på mer om hur lärare i förskolan upplever stress. En fördjupning i vad som orsakar 

stressen, hur stressen upplevs och hur stressen kan förebyggas ansågs för mig väldigt 

relevant då resultatet kan bidra till kunskap som jag själv kan ha nytta av när jag inom 

en snar framtid ska arbeta som lärare i förskolan.  

Som spindeln i nätet bör chefen på förskolan ha en förmåga att kunna känna av 

stämningen som råder i lärarnas arbetsmiljö. Under rubriken Förskolechefens ansvar 

i Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) står följande: 

Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, 

utvärdera och utveckla verksamheten (Skolverket, 2010, s. 16). 

Att som chef ha ansvaret för förskolans kvalitet och utveckling av verksamheten borde 

göra att hen uppmärksammar sambandet mellan en god arbetsmiljö för lärarna i 

förskolan och en god kvalitet på verksamheten. För att lärarna ska kunna se varje barn, 

individanpassa verksamheten, driva verksamheten framåt rent kunskapsmässigt, 

garantera barnens säkerhet och ge dem den omsorg samt möjlighet till utveckling varje 

barn förtjänar krävs lärare som trivs med sitt arbete och befinner sig i en arbetsmiljö 

som upplevs tillfredsställande. Utifrån egna erfarenheter från tidigare VFU-platser jag 

varit på under min utbildning har jag uppmärksammat chefens varierande engagemang 

och arbetssätt i att förebygga stress och stötta lärare i stressfulla situationer i sin 

arbetsmiljö.  

Därför är syftet med denna studie att undersöka hur lärare i förskolan upplever stress 

i sin arbetsmiljö med avseende på orsaker, effekter och förebyggande åtgärder. 
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2 BAKGRUND 
Hur kan det egentligen komma sig att lärare i förskola och skola, i dagens samhälle 

upplever stress? Deras arbete borde infinna sig i en vardag med harmoni både för 

lärarnas egen skull och för att barnen och eleverna ska kunna känna trygghet och ett 

välbefinnande på sin väg mot en kunskapsutveckling. I detta kapitel kommer 

bakomliggande orsaker till lärarens upplevda stress presenteras. Vidare kommer 

begreppet stress definieras, därefter de teoretiska perspektiv vilka är relevanta för 

denna studie och till sist tidigare forskning som bedrivits inom detta område. 

 

2.1 Skolans förändring  

Skolan i dagens samhälle styrs till stor del av ekonomi och samhällets övergång från 

modernism till postmodernism innebär stora förändringar för skolans verksamhet och 

en lärares arbete. Förr var skolan i Sverige mer oföränderlig, samma läroplaner 

användes under väldigt lång tid och lärarnas arbete ifrågasattes sällan. Det fanns ingen 

press på förändring medan idag, i det postmoderna samhället, finns ett ständigt tryck 

på snabb utveckling och förbättring vilket ställer högre krav på läraren i form av mer 

administrativt arbete. Detta upplevs ofta som att tiden inte räcker till. Läraren idag, i 

det postmoderna samhället, måste leva med att vara flexibel och kunna anpassa sig till 

nya bestämmelser och en utveckling som är ständigt pågående. Tidsramarna är idag 

betydligt mer strama och tydligt utformade vilket gör lärarens arbete begränsat till viss 

del. Skolan står under ständig utvärdering och omstrukturering vilket ibland kan skapa 

oro och stress bland lärarna. Det pågår en ständig kamp mellan modernism och 

postmodernism i skolans värld eftersom skolan inte vill ha för snabba, tvära kast i 

förändringen av verksamheten (Hargreaves, 1998).  

Aili, Blossing och Tornberg (2008) hävdar att det är lärarens målmedvetenhet och 

drivande kraft som skapar en god lärandesituation för eleverna. Hargreaves (1998) 

menar att för många förändringar kan hota att släcka den glöd som en lärare behöver 

för att skapa en framgångsrik undervisning och kunna utföra ett gott arbete (a.a.). 

Anställda ska behandlas på ett respektfullt sätt genom att delges information och känna 

sig som en del i nya bestämda arbetssätt för att kunna hantera det på bästa sätt. En 

oklarhet i en förändring på en arbetsplats skapar oro och stress bland de anställda 

(Arnetz & Ekman, 2013). 

 

2.1.1 Tidspress och intensifiering i lärarens arbete 

Lärarna behöver mer tid för att kunna uppnå det som förväntas av dem i dagens 

postmoderna samhälle. De är oerhört styrda av en tid som oftast inte räcker till och 

den bästa resursen för förbättring av en verksamhet är att lärarna får mer tid 

tillsammans till att reflektera och därefter arbeta för att verksamhetsutveckla. Men 

även om det skulle finnas mer tid avsatt för lärarna lämnar det ingen garanti för att 

skolverksamheten skulle bli bättre eftersom det beror på vad lärarna gör av den avsatta 

tiden. Det tycks vara så att skolledningens tidsramar inte alltid stämmer överens med 

vad läraren uppfattar som rimligt att genomföra trots att det ser bra ut i deras kalkyler. 

Det kan då lätt uppstå en konflikt däremellan (Hargreaves, 1998). 

Tiden är med andra ord ett väsentligt element i struktureringen av lärarnas arbete. 

Tiden strukturerar yrkesutövningen och blir i sin tur strukturerad av den. Tiden är 
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därför något mer än bara en liten organisatorisk omständighet, som hämmar eller 

befrämjar ledningens försök att få till stånd förändringar. Avgränsningen och 

tilldelningen av tid utgör en del av kärnan i lärarens verksamhet och i planerna 

och uppfattningarna hos dem som administrerar denna verksamhet (Hargreaves, 

1998, s 107). 

Det som kan anses vara en positiv del i förändringen över tid är att arbetslag har bildats 

på dagens skolor. Det har över tid gått ifrån det individuella arbetssättet till det sociala 

samspelet. Lärarna arbetar med att ge vägledning och återkoppling till varandra vilket 

bidrar till att utveckla och föra verksamheten framåt (Aili m.fl., 2008; Sjöberg & 

Westlund, 2005). För att trivas i livet och känna en tillhörighet behöver individer 

varandra. Samarbete ska ses som en tillgång i arbetslivet och bör tas tillvara på (Arnetz 

& Ekman, 2013). 

Hargreaves (1998) hävdar att olika människor har olika tidsupplevelser i jämförelse 

med den faktiska tiden. Detta benämns som en fenomenologisk dimension av den 

objektiva, faktiska tiden. Olika upplevelser av tid kan bero på intresse eller de krav 

individen ställer på sig själv. Det finns lärare som har en monokrom uppfattning av 

tiden, de fokuserar endast på en uppgift åt gången och gör allt för att hålla sig inom 

tidsramarna som angivits. Lärare som däremot arbetar efter en polykrom uppfattning 

av tiden kan arbeta med flera uppgifter samtidigt, sätter relationer och sammanhanget 

av vad som ska läras om i centrum och lägger därför inte så stor vikt vid att hålla 

förutbestämda tidsramar (a.a.). Aili m.fl. (2008) anser att det är viktigt att skapa goda 

relationer till sina elever och ta sig tid att lyssna när de behöver prata (a.a.).  

Skolledningen arbetar ofta utifrån en monokrom uppfattning av tiden. De befinner sig 

långt ifrån lärarens klassrum och märker inte av allt som händer runt omkring 

lärandesituationen och anser därför att fordrade förändringar går mycket långsammare 

än de förväntat sig. Läraren däremot som står mitt i en organisation av nya 

arbetsuppgifter, krav på kollegialt samarbete och elevers sociala problem upplever att 

tiden inte räcker till allting. Därför uppstår det lätt konflikter mellan de tidsramar som 

bestäms av skolledningen och den objektiva tiden som läraren har att arbeta med. Ju 

hårdare tryck skolledningen sätter på läraren om en förändring på kort tid desto mer 

fördröjer läraren det eftersom hen anser att kraven är svåra att nå upp till på denna 

knappa tiden som finns att tillgå. Det i sin tur leder till att skolledningen sätter ännu 

hårdare press på läraren med ett krav på en förändring. Det uppstår då en intensifiering 

(Hargreaves, 1998). 

Hargreaves (1998) anser att intensifieringen i skolan påverkar lärarna på olika sätt 

genom tidvis uteblivna raster, ständig överbelastning och att det är svårt att hinna 

förbereda sig ordentligt (a.a.). Lärarna har ofta svårt att få tid till rast och när de väl 

har det blir de ofta avbrutna genom föräldrakontakt via telefonsamtal eller fysiska 

besök. Många gånger används även lärarnas rast som ett tillfälle att diskutera det som 

rör skolarbetet och inte till en paus ifrån det (Sjöberg & Westlund, 2005). Enligt 

Hargreaves (1998) tar många lärare trots överbelastningen på sig mer än vad de 

egentligen mäktar med för att de vill förhålla sig professionella till sitt läraryrke (a.a.). 

Vissa lärare tar på sig extra uppgifter genom att engagera sig i ytterligare arbete som 

rör skolans verksamhet i hopp om en löneökning. Intensifieringen ökade när skolan 

övergick i kommunaliseringen genom att fler arbetsuppgifter lades över på lärarna. 

Fler administrativa uppgifter ska utföras av lärarna med en ekonomi som ser olika ut 

beroende på vilken kommun hen arbetar i (Aili m.fl., 2008).   

Begrepp så som ekonomi och effektivitet är centrala i sammanhanget. Det handlar 

i stora drag om att göra mer för en mindre kostnad. Genom att kontrollera 
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verksamheter via uppföljningar av olika slag, ska man se till att kvaliteten säkras, 

utifrån givna ekonomiska ramar (Aili m.fl., 2008, s. 214). 

Den undervisningsfria tiden infördes i skolan i och med intensifieringen. Därför ska 

den tiden användas till planering och förberedelser, vilket bidrar till att lärarna slipper 

göra det utöver sin arbetstid. Det minskar stressen och på så vis kan lärarna bedriva en 

bättre verksamhet. Det tycks vara olika hur hårt intensifieringen upplevs av lärarna 

eftersom individer är olika känsliga för stress, har olika planeringsförmågor och olika 

sätt att se på sin lärarroll (Hargreaves, 1998). Gotvassli (2002) och Theorell (2012) 

anser att individer reagerar på olika sätt trots att de utsätts för samma stressande 

faktorer eftersom individer tolererar olika mycket stress (a.a.). Mer undervisningsfri 

tid tros vara en lösning på intensifieringen men istället uppkommer nya problem som 

påtvingade kollegial tid eller ofrivilliga planeringsmöten vilket gör att lärarnas arbete 

intensifieras ännu mer och regleras ytterligare av arbete kopplat till administration 

(Hargreaves, 1998). Läraren känner ofta att de störs eller blir avbrutna i sitt arbete och 

har svårt att hinna med. Det kan i sin tur leda till att de antingen gör ett dåligt arbete 

eller tar på sig en roll som de i längden inte orkar med genom att genomföra så mycket 

de bara kan på den knappa tiden som finns. Detta leder i slutändan till en ohälsosam 

arbetsmiljösituation (Aili m.fl., 2008). 

 

2.1.2 Lärares skuldkänsla 

Det är vanligt att lärare idag känner skuldkänslor inför sitt arbete eftersom tiden ofta 

känns knapp och arbetsbelastningen har ökat över tiden. Det finns två typer av 

skuldkänslor som kan framkallas hos läraren vilka är persekutorisk skuldkänsla och 

depressiv skuldkänsla. Den persekutoriska skuldkänslan uppkommer ofta i samband 

med att läraren avstått från att göra något som fordras av hen eller gjort något som inte 

är tillåtet. Denna skuldkänsla kopplas samman med krav på förväntade resultat som 

läraren ska åstadkomma och får oftast läraren att välja bort undervisningsmaterial 

utifrån intresse eftersom hen är rädd för att eleverna inte ska nå upp till de krav som 

förväntas av dem. Depressiv skuldkänsla kan härledas från lärarens barndomstid och 

kan dyka upp i vuxen ålder när hen tycker att hen har gjort någon besviken eller varit 

bristfällig mot någon i sin omgivning som hen månar om. Lärare har ett arbete som 

innefattar en viss omsorg och befinner sig därmed i farozonen för att hamna i en 

depressiv skuldkänsla om hen tar på sig skulden när elevens omsorgsbehov inte har 

blivit tillfredsställt. Ifall läraren ägnar för mycket energi åt elevernas omsorgsbehov 

kan det i värsta fall leda till psykisk utmattning (Hargreaves, 1998). Lärarna har många 

gånger svårt att gå på rast när lektionen är slut eftersom många elever söker deras 

uppmärksamhet och vill stanna kvar i klassrummet. Men även lärarna kan ha svårt att 

släppa ansvaret för eleverna när de gått på rast till lärarrummet eftersom 

omsorgsbehovet trots allt finns så starkt inpräntat i dem (Sjöberg & Westlund, 2005). 

Hargreaves (1998) hävdar att läraren behöver lära sig skilja på privatliv och arbetsliv 

och därmed sätta en gräns för hur mycket av arbetet och den medföljande omsorgen 

hen tar med sig hem (a.a.). Trots det går många lärare hem från sitt arbete med en 

känsla av att inte räcka till för sina elever. Tidsbrist och personalbrist är många gånger 

en bidragande orsak till lärarnas dåliga samvete (Kindenberg & Wallin, 2000).   

Arbetet är på väg att invadera hela livet. Möjligheterna till fullständig avkoppling 

i tid och rum beskärs allt mer (Kindenberg & Wallin, 2000, s. 37). 
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I och med att kraven på uppvisade resultat bland eleverna ökar, ökar även kraven på 

lärarna. Det förväntas allt mer av lärarna men tiden tycks sällan räcka till. Stress och 

oro över att inte vara tillräcklig och all press på att eleverna ska prestera bra kan i 

slutändan leda till att tiden för omsorgen inte räcker till. I lärarkulturer där samarbete 

är centralt kan lärarna stötta varandra i svåra situationer som antingen grundar sig i 

privata eller arbetsrelaterade problem (Hargreaves, 1998). Att som individ känna ett 

socialt stöd i påfrestande och svåra situationer anses viktigt för en bibehållen hälsa 

(Arnetz & Ekman, 2013; Theorell, 2012). 

 

2.2 En definition av stress 

En individ förfogar över olika resurser som behövs för att hantera de krav hen ställs 

inför. Resurser kan vara förmågan att kunna slappna av, mentala förmågor så som att 

vara flexibel i sitt tänkande och kunna lösa problem när de uppstår. Det kan också 

handla om att individen känner en meningsfullhet i det som ska göras, kunna känna 

kontroll över situationen som råder och ha ett socialt stöd att luta sig mot. Tid och 

ekonomi anses också vara resurser som för en individ kan ha stor betydelse. Om en 

individs resurser anses tillräckliga i förhållande till de krav som ställs på hen skapas 

och upprätthålls en balans som är både kroppslig och psykisk. Individen upplever då 

att det finns en kontroll över den egna livssituationen. Om individens resurser däremot 

upplevs otillräckliga uppstår stress (Almén, 2007). Forskaren Selye myntade 

begreppet stress på 1930-talet då han kopplade samman ordet med sin upptäckt av 

olika påfrestningars reaktion som ett genomgående mönster (Levi, 2002). 

Det han ville beskriva var ju en reaktion i en biologisk organism, likadan från gång 

till annan, trots att påfrestningarna kunde vara av helt olika slag (Levi, 2002, s. 

33). 

Ur ett hälsoperspektiv är denna obalans mellan krav och resurser inte farlig ifall det 

förekommer i kortare tidsperioder. När en individ utsättas för måttlig stress i form av 

krav vilka upplevs hanterbara av hen, kan det istället bidra till fortsatt engagemang 

och utveckling. Stress blir däremot hälsofarligt om det förekommer under en längre 

tid eller förblir kronisk (Almén, 2007). Theorell (2012) påstår att det finns en ökad risk 

att drabbas av depression om en individ utsätts för akut eller ständigt pågående stress 

(a.a.). Orsakerna till att individer upplever stress, som leder till ett ohälsosamt tillstånd 

beror oftast på att det inte ges tillräckligt med tid till vila och återhämtning (Almén, 

2007; Kindenberg & Wallin, 2000). Vid långvarig stresspåverkan kan stressrelaterade 

symptom uppstå hos individen i form av magproblem, utmattning, huvudvärk, 

irritabilitet och sömnsvårigheter (Almén, 2007; Gotvassli, 2002; Kindenberg & 

Wallin, 2000). 

 

2.2.1 Kroppens reaktion på stress 
Arnetz och Ekman (2013) menar att om en individ inte känner igen en specifik stimuli 

i en situation eller upplever situationen som otillfredsställande blir upplevelsen ofta 

betecknad med stress. Olika individer kan uppleva stress på olika sätt. Det beror på att 

olika stimuli inte upplevs på samma sätt av alla individer. Det kan också vara så att 

individen sedan innan upplevt samma typ av stimuli och kan därför utefter tidigare 

erfarenheter bedöma betydelsen av situationen och hur den skulle kunna påverkas av 

individen själv. Arnetz och Ekman, 2013; Gotvassli, 2002; Kindenberg & Wallin, 

2000 samt Levi, 2002 hävdar att hjärnan aktiverar stressreaktionen med en stark 
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uppmärksamhet vid en situation som av individen upplevs som stressande. Därefter 

sker det omställningar i det centrala nervsystemet. Denna reaktion anses vara en form 

av alarmreaktion, där även beteendet, muskulaturen, immunsystemet och 

hormonsystemet påverkas. Hjärtat arbetar då hårdare vilket medför att blodtrycket höjs 

(a.a.).   

I en akut, hotande situation uppstår en flykt- eller kampkänsla hos individen. Samtidigt 

utsöndras adrenalin och noradrenalin vilka är kroppens stresshormoner som får 

individen att upplevas irriterad, argsint med ett dåligt tålamod och i vissa fall upplever 

individen själv även ångest. Om individen istället ständigt befinner sig i en situation 

som känns omöjlig att klara av leder det till oupphörligt pågående stress. Denna 

stresspåverkan upplevs inte fullt så akut och intensiv, men leder till att kroppen 

utsöndrar stresshormonet kortisol, vilket kan förorsaka brist i återhämtningen. 

Individen upplever då oro, viljelöshet, likgiltighet, svårt med minnet och 

koncentrationen samt en känsla av apati (Almén, 2007; Kindenberg & Wallin, 2000; 

Levi, 2002). Kroppen kan inte urskilja ifall individen utsätts för en hotande situation 

eller plågas av tung arbetsbelastning utan sätter igång ett stressförlopp ändå 

(Kindenberg & Wallin, 2000). 

Den kognitiva upplevelsen av en situation är orsaken till att en individ känner sig 

stressad. Upplevelsen kan dock se olika ut och reaktionen kan tydas som en nödsignal 

eller besvär. Om individen räknar med att kunna behärska situationen avtar 

stressupplevelsen men ökar dock om individen upplever det motsatta. Stress behöver 

inte leda till något sjukdomstillstånd men kan upplevas otillfredsställande för en 

individ (Arnetz & Ekman, 2013). När en individ lever under stressande omständigheter 

som påverkar hela livssituationen kan hen till slut påverkas så mycket att hen börjar 

misstolka situationer i dess omgivning och får det positiva till att upplevas negativt 

(Levi, 2002). 

 

2.2.2 Stress i arbetsmiljön 
Att det uppstår en ohälsosam miljö på en arbetsplats kan grunda sig i flera olika 

orsaker. Många gånger tvingas medarbetare att arbeta under ständig tidsbrist och 

förväntas utföra arbetsuppgifter som är omöjliga att genomföra på den utsatta tiden. 

Om en individ upplever att hen inte får tillräcklig bekräftelse på att arbetet hen utför 

är bra och har en känsla av att inte kunna inverka på sin egen situation på arbetet ger 

det upphov till upplevd stress (Arnetz & Ekman, 2013). Långtidssjukskrivna i Sverige 

har ökat genom åren och för många beror det på stress. Men trots det väljer många att 

gå till sitt arbete även om de är sjuka, vilket kan betecknas som sjuknärvaro. 

Anledningen till att många medarbetare väljer att gå till sitt arbete vid sjukdom är på 

grund av oron över sin privata ekonomi men också stressen över den tunga 

arbetsbelastningen som inte går att överge på sitt arbete. Det har även visat sig att 

bland arbeten som innefattar hög belastning med väldigt liten förmåga att påverka sin 

arbetssituation är risken att drabbas av hypertoni och hjärt- och kärlsjukdomar 

överhängande (Kindenberg & Wallin, 2000). 

En annan bidragande orsak till stress är en hög ljudnivå i arbetsmiljön. Att ständigt 

lyssna på olika individers tal och ljud är väldigt svårt att ignorera eftersom dessa ljud 

är till för att uppmärksamma individer på någonting. Den störande faktorn av dessa 

ljud beror på hur pass oförberett och högt ljudet är. Även varierande höga och låga 

ljudnivåer upplevs många gånger påfrestande och stressande av en individ. En 
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störande ljudnivå kan påverka en individ genom att det kognitiva förmågan sänks, 

initiativrikedomen och koncentrationen försämras (Kindenberg & Wallin, 2000). 

 

2.2.3 Att förhindra uppkomsten av stress på arbetsplatsen 
Mycket talar för att stress går att förhindra utifrån hur arbetsgivarna agerar. Det är 

viktigt att låta medarbetarna tilldelas en möjlighet att ansvara för sin yrkesroll och ges 

ett förtroende från arbetsgivarens sida. Tidspressen stressar många gånger 

medarbetarna vilket gör att de känner sig pressade och inte tillfreds med sin 

arbetssituation. Genom att utöka den ålagda tiden för bestämda arbetsuppgifter ges 

möjlighet till ett lugnare tempo i arbetsmiljön. Arbetsgivaren bör värdesätta sina 

medarbetare när de utför ett gott arbete genom att visa uppskattning och på så vis får 

medarbetarna en bekräftelse på att de är skickliga i sin arbetsroll (Arnetz & Ekman, 

2013). Det är viktigt att som arbetsgivare uppmärksamma individers enskilda 

färdigheter för att skapa en sund och utvecklande arbetsmiljö vilket kan inspirera andra 

medarbetare (Kindenberg & Wallin, 2000).  

En av de mest avgörande framgångsfaktorerna blir för arbetsgivarna att ta tillvara 

kunskap, kreativitet, motivation, och social förmåga hos de anställda (Kindenberg 

& Wallin, 2000, s. 48). 

En annan viktig aspekt i en god arbetsmiljö är en närvarande chef som finns vid 

medarbetarnas sida för att stötta och vägleda dem. Chefen måste även ha ett förtroende 

för sina medarbetare i att de kan lösa problem som uppstår, men samtidigt visa dem 

att hen alltid ställer upp i svåra situationer. Det är även chefens ansvar att känna av 

stämningen på en arbetsplats och ingripa innan besvär orsakade av en dålig arbetsmiljö 

ger permanenta ohälsosamma åkommor. Det ligger även i chefens angelägenhet att 

medarbetarna känner en meningsfullhet i att gå till sitt arbete för att kunna skapa en 

god arbetsmiljö vilket bidrar till en hälsosam livssituation (Kindenberg & Wallin, 

2000; Theorell, 2012). 

 

2.3 Teoretiska perspektiv 

Nedan kommer Antonovskys och Vygotskijs olika teorier beskrivas, vilka är relevanta 

för denna studie. Antonovskys teori utgår ifrån ett salutogent synsätt för att vidare ta 

reda på och förklara vad det är som gör att vissa människor kan bibehålla sin hälsa 

trots att utsätts för en oerhört påfrestande situation (Antonovsky, 1987). Vygotskij 

teori beskriver den sociala betydelsen för en individs utveckling (Strandberg, 2009; 

Vygotskij, 2007). 

 

2.3.1 KASAM- känsla av sammanhang 
Antonovsky (1987) menar att om en individ utsätts för en fruktansvärd eller oerhört 

påfrestande situation finns det en chans att fortsätta livet med hälsan i behåll om den 

upplevs möjlig att bemästra. Individen måste kunna se att det finns en mening i det 

som sker och uppleva en känsla av sammanhang, KASAM. KASAM beskrivs som 

något som byggs upp och skapas av individens livserfarenheter vilket delas in i tre 

centrala delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet beskriver 

hur individen har kunskap om, samt upplever yttre och inre stimuli på ett 

sammanhängande sätt. En individ med hög känsla av begriplighet räknar med att 
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kunna förklara och ordna, oförberedd stimuli, i sitt inre. Att förstå hur problem kan 

lösas och hur saker hänger samman är en förutsättning för att kunna ta sig igenom 

svåra situationer. För det krävs att individen har en förmåga att förstå varför olika saker 

sker och även kunna bedöma situationen efter hur verkligheten fungerar. Vidare 

beskrivs komponenten hanterbarhet. Har individen en stark känsla av hanterbarhet 

kommer hen inte känna sig underlägsen i tuffa situationer utan anses istället kunna 

hantera dessa. Individen måste uppleva att hen har resurser och en möjlighet att klara 

av de krav som förväntas. Resurserna kan upplevas finnas hos den enskilda individen 

eller i dess omgivning i form av socialt stöd. Omgivningen ses som en hjälp att tillgå 

för att själv klara av att hantera kravfyllda situationer. Den tredje komponenten som 

ingår i KASAM är meningsfullhet och verkar utifrån en slags motivation. Individen 

försöker hitta en mening i situationer, trots att de anses vara tröstlösa. Att känna 

meningsfullhet anses vara den viktigaste delen i KASAM, utan den kommer individen 

inte vilja sträva mot ett hälsosamt tillstånd (Antonovsky, 1987). 

Vidare anser Antonovsky (1987) att vissa individer klarar bättre av att utsättas för olika 

prövningar i livet än andra. Det beror på vilken KASAM individen besitter. Det som 

påverkar individens motståndskraft mot stress bottnar i vilken social bakgrund och 

uppväxt hen har samt vilka ärftliga egenskaper som finns. Det är inte hälsofrämjande 

att bara undvika situationer som framkallar stress utan individen måste lära sig att 

hantera med- och motgångar i livet och göra det bästa av tillvaron. Det sociala stödet 

är därför oerhört viktigt för att individen själv ska kunna ta sig igenom kravfyllda 

situationer. En individ med stark KASAM kommer inte påverkas på samma sätt som 

en individ med svag KASAM när hen utsätts för stimuli i form av krav. Individen med 

en svag KASAM kan uppleva kravet som oövervinnligt och på så vis omvandlas 

upplevelsen till stress (a.a.). 

 

2.3.2 Att gå från det sociala samspelet till det individuella 
lärandet 

Enligt Vygotskij behöver ett socialt språkande rum finnas eftersom det är i samtal och 

agerande i sociala sammanhang som individer lär sig något och utvecklas. Därför anses 

fantasier och tankar vara en tillgång till utveckling och bör ha ett fritt flöde individer 

emellan. Språket ses som en koppling till att förmedla och utveckla erfarenheter som 

individen har förvärvat genom ett socialt samspel. Språket benämner därför Vygotskij 

som ett socialt verktyg. Genom olika verktyg kan individer tillägna sig kunskap och 

vidareutveckla dessa. Språket anses ha två funktioner, dels förmedling i ett socialt 

samspel och dels vidareutveckla tankar i sitt inre rum. Det tillsammans utgör grunden 

för ett lärande. En individs lärande är starkt kopplat till den kultur hen omges av och 

lever i. Genom att ta del av en specifik kultur lär sig individen mer om den än andra 

som inte befinner sig på samma plats (Strandberg, 2009; Vygotskij, 2007). 

Olika individer befinner sig i olika utvecklingszoner där de besitter en viss kunskap 

men kan utmanas till att öka den individuella kunskapen och utvecklingen genom ett 

socialt samspel. En individ kan tillägna sig ny kunskap genom att efterlikna någon 

annan som redan har kunskap inom det specifika området. Det är viktigt att individen 

själv får vara aktiv i det som ska läras och inte bara få tankemässiga förklaringar kring 

hur det ska ske. En individs utveckling går på så vis ifrån det sociala till det 

individuella. Individens psykiska funktioner utvecklas i möten med andra och görs 

sedan om av den enskilda individen genom inre processer. När individen tillägnar sig 



11 

 

kunskap tillsammans med den individ som har mer kunskap befinner hen sig i en 

proximal utvecklingszon (Strandberg, 2009; Vygotskij, 2007). 

 

2.4 Tidigare forskning 

Enligt tidigare forskning som bedrivits inom området för denna studie finns det olika 

anledningar till att lärare som arbetar i skolan eller förskolan upplever stress. Ahlgren 

och Gillander Gådin (2011) hävdar att lärare i Sverige har gått från att var en av de 

friskaste yrkesgrupperna till en yrkesgrupp där sjukskrivningar har blivit allt mer 

vanligt förekommande. Stress i arbetsmiljön är idag den vanligaste orsaken till 

sjukfrånvaron hos lärare (a.a.). 

 

2.4.1 Olika orsaker till upplevd stress hos lärare i skolan 

Enligt Skolverket (2012) som började undersöka lärares orsaker till stress år 2006 ses 

en ökning av upplevd stress i arbetsmiljön fram till år 2013. Över hälften av alla lärare 

i skolan känner sig oftast eller alltid stressade i sin arbetssituation (a.a.). En stor 

bidragande orsak till lärarnas upplevda stress är främst det administrativa arbetet som 

bland annat innefattar dokumentationer av elevers kunskapsutveckling och för lite tid 

för planering (Ahlgren & Gillander Gådin, 2011; Skolverket, 2012). 

Andra orsakar som ger upphov till den arbetsrelaterade stressen bland lärare i skolan 

är de strama tidsramar som lärarna måste förhålla sig till, hög arbetsbelastning och 

tillrättavisande av elever med koncentrationssvårigheter vilket många gånger stör 

klassrumssituationen och de andra eleverna. Antalet barn i klasserna, lärarens 

upplevelser av isolering då de inte omges av stöttande kollegor samt all tid som läggs 

på möten och föräldrakontakter, vilket tar tid från den undervisningsfria tiden, ger 

också upphov till en känsla av stress. Många lärare anser sig själva även bli stressade 

av den extra hjälp och det stöd som många elever i skolan behöver men inte kan tillgå 

på grund av den svikande tillgången på vikarier (Ahlgren & Gillander Gådin, 2011).  

Lärare får ofta på grund av ekonomiska nedskärningar inom skolhälsovården hantera 

elevers sociala problem själva vilket stjäl mycket tid ifrån undervisningen. Högt 

presterande elever ägnas därför mindre uppmärksamhet vilket genererar i dåligt 

samvete och leder till upplevd stress hos lärarna. Att försöka stödja elever i sociala 

svårigheter ger också upphov till stress eftersom lärarna inte har någon kunskap kring 

sociala frågor och känner på så vis en hjälplöshet i sin lärarroll. Många studier visar 

att en kombination av elevers dåliga uppförande och hög arbetsbelastning på lärarna 

är relaterat till stress eftersom läraren ibland känner att hen inte kan leva upp till sina 

egna eftersträvande mål. Lärare som arbetar i områden med elever i stora sociala 

problem ligger oftare i riskzonen för att bli utbrända (Ahlgren & Gillander Gådin, 

2011).  

Lärarna påverkas olika när arbetsbelastning och intensifiering ökar, därför sker ofta en 

kompensation i form av uteblivna raster för att hinna med allt arbete som ska utföras. 

Många gånger tvingas lärarna arbeta övertid, ibland obetald, eller ta med 

arbetsuppgifter hem för att hinna med (Ahlgren & Gillander Gådin, 2011; Aronsson, 

Astvik & Gustafsson, 2010). Det finns en ytterligare strategi för att hinna med alla 

arbetsuppgifter, i form av sjuknärvaro. Det innebär att läraren går till arbetet trots att 

hen borde sjukskrivit sig men eftersom arbetsbelastningen är så pass hög anses inte en 
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sjukskrivning hinnas med (Aronsson m.fl., 2010). Det är även vanligt att lärarna ibland 

känner en känsla av skuld. Skuldkänslan gentemot sina elever kan uppkomma ifall 

lektionen inte är väl förberedd eftersom hen inte har hunnit med att planera. Men i de 

fall läraren har tagit med arbete hem för planering känner hen skuld gentemot sin 

familj (Ahlgren & Gillander Gådin, 2011). Vissa lärare har svårt med nedvarvning 

som är kopplad till den befintliga arbetssituationen. Det gör att olösta problem eller att 

ständigt bli avbruten i sitt arbete på arbetsplatsen leder till psykiska ansträngningar 

vilket tar energi från individen. En känsla av trötthet och stress följer dem hem efter 

arbetstidens slut. Det kan bero på hur individen själv hanterar problemen men även de 

begränsade tidsramar, vilket för läraren är opåverkbart. Samma individ kan ha olika 

återhämtningstid vid olika tidpunkter beroende på vilken hård påfrestning hen utsatts 

för (Aronsson m.fl., 2010; Landström, Nordström & Stenudd, 2003). 

 

2.4.2 Olika orsaker till upplevd stress hos lärare i förskolan 

Aronsson m.fl. (2010) menar att en orsak till att lärare i förskolan upplever stress kan 

vara om den enskilda individen ställs inför krav som bedöms ligga över den personliga 

förmågan. Sjödin (2012) samt Nielsen och Persson (2010) hänvisar till att en av 

anledningarna till att lärare i förskolan upplever stress är att mycket tid ägnas åt ålagda 

administrativa uppgifter vilket bidrar till att verksamheten blir lidande och barnen 

ibland blir försummade (a.a.). Höga ljud är också en bidragande orsak till stress bland 

lärare i förskolan. Den mest störande och tröttande ljudkällan upplevs komma från 

barns höga röstlägen och skrik vilket lärarna själva känner är svåra att kontrollera 

(Nielsen & Persson, 2010; Sjödin, 2012; Landström m.fl., 2003). Ljud från bestick och 

porslin vid matsituationen samt stolar och bord anses också ge upphov till stressande 

och störande ljudupplevelser. Detta beror enligt lärarna i förskolan på det ökande 

barnantalet på avdelningarna (Nielsen & Persson, 2010). 

Sjödin (2012) och Aronsson m.fl. (2010) menar också att en annan stressrelaterad 

faktor hos lärare i förskolan är bristen på vila och återhämtning. Trots det utesluter 

många lärare rasten av olika anledningar och tillåter sig inte att gå undan till utrymmen 

med lägre ljudnivåer. Sjödin (2012) hävdar att lärare i förskolan som tar rast och 

därmed vilar, orkar med höga ljudnivåer på ett bättre sätt. Aronsson m.fl. (2010)  anser 

att bristen på återhämtning och en långvarig aktivering av kroppens fysiologiska 

stressystem på längre sikt orsakar ohälsa (a.a.). Om arbetsmiljön är för påfrestande 

finns en risk att individen inte hinner återhämta sig på sin fritid (Landström m.fl., 

2003).    

 

2.4.3 Effekter av stress 

Att ständigt utsättas för stress kan påverka kroppen på olika sätt. Vanliga symptom på 

stress är kroppslig trötthet, mental trötthet, huvudvärk, tinnitus, ljudkänslighet, 

koncentrationssvårigheter, spänningar och värk i kroppen, sämre tålamod och ett 

asocialt beteende (Nielsen & Persson, 2010; Landström m.fl., 2003). Stressnivån i 

kroppen kan mätas på olika sätt. Antingen genom att individen själv får skatta 

upplevelsen av den stress hen utsätts för eller genom fysiologiska mätningar. Genom 

ett blodprov utläses hur höga värden av stresshormonet kortisol som finns i individens 

blod. Kortisolet talar om individens förmåga att varva ner och återhämta sig. Vid 

långvariga, höga kortisolnivåer i blodet kan en känsla av oförmåga och bristande 
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kontroll uppenbara sig samt risken för ohälsa genom hjärt- och kärlsjukdomar har en 

tendens att öka (Aronsson m.fl., 2010). Arbetslagsarbete anses vara ett sätt att minska 

en lärares stressiga situation genom ett samarbete med kollegor. Ibland kan det dock 

få en motsatt effekt och verka ogynnsamt på grund av konflikter som lätt kan uppstå 

då lärare inte delar samma uppfattningar vilket tar onödig tid från verksamhetens 

arbete. Arbetslagsarbete kan därför ibland orsaka stress istället för att förebygga den 

(Ahlgren & Gillander Gådin, 2011). 

 

2.4.4 Förebygga stress och stresshantering 

En individ behöver känna att det finns ett socialt stöd i stressiga situationer men det är 

även viktigt att känna en gemenskap på arbetsplatsen för att minska på 

arbetsbelastningen. Det i sin tur bidrar till en gynnsammare återhämtning genom vila 

och sömn. Sömnen anses därför oerhört viktig för att förebygga stressrelaterad ohälsa 

(Aronsson m.fl., 2010). Att samarbeta i arbetslag kan lösa en del problem som stora 

klasser med social problematik medför, eftersom barnen på så vis kan delas in i mindre 

grupper. Lärarens egen situation kan genom arbete i arbetslag också gynnas eftersom 

planering av verksamheten sker tillsammans. För att minska stressen hos läraren och 

risken för ohälsa krävs även en bra arbetsplanering som är möjlig att följa (Ahlgren & 

Gillander Gådin, 2011). 

Lärare i förskolan anser att upplevd stress orsakad av en högljudd arbetsmiljö blir 

bättre när ljuden mildras. Ett sätt att förebygga uppkomsten av störande ljud är att 

använda leksaker med ett dovt ljud eller inget ljud alls, möbler som till viss del 

absorberar ljud, där barnen ska leka eller vistas vid matsituationerna samt lägga in golv 

med ljuddämpande effekt. Vila och återhämtning i form av rast i utrymmen där 

ljudnivån är låg är ett måste för att klara av de påfrestande och stressande höga 

ljudnivåerna inne på avdelningen. Mindre barngrupper minskar lärarnas upplevda 

stress genom att de upplever sig mer tillgängliga för barnen och nivån på ljuden sänks. 

Känslan av att hinna med och kunna tillgodose varje enskilt barns behov ger upphov 

till mindre upplevd stress hos lärarna i förskolan (Sjödin, 2012; Nielson & Persson, 

2010).  

För att kunna skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare belyses arbetsledarens 

roll. Med det menas att chefens roll, i hur medarbetarna upplever sin arbetsroll, är av 

stor betydelse. Det har framkommit ett samband mellan att skatta sin chef positivt i 

många avseenden och minskad risk för hjärtinfarkt längre fram i livet. Med att skatta 

sin chef på ett positivt sätt menas att medarbetarna ges en möjlighet till ett självständigt 

arbete med tydliga riktlinjer, att chefen innehar en kompetens i att kunna genomföra 

förändringar till det bättre på arbetsplatsen, att chefen sätter upp delmål så att 

medarbetaren förstår sammanhanget mellan sin egen insats och verksamhetens mål 

och att kraven som ställs på medarbetaren stämmer överens med de kompetenser hen 

besitter. Vikten av ett socialt stöd från chefen gentemot sina medarbetare belyses även. 

Viktiga aspekter av ett gott ledarskap som leder till en god arbetsmiljö innefattar leda, 

stödja och uppmuntra. Ett bristande socialt stöd från omgivningen och chefen, vilket 

är allmänt känt i dagens samhälle, kan leda till ökad risk för depression och hjärt- och 

kärlsjukdomar (Nyberg, 2009).  
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskolan upplever stress i sin 

arbetsmiljö med avseende på orsaker, effekter och förebyggande åtgärder. 

 

Denna studie har utgått ifrån fyra frågeställningar: 

 Hur definierar lärare i förskolan stress? 

 Vilka är orsakerna till att lärare i förskolan upplever stress? 

 Hur yttrar sig stressen bland lärare i förskolan? 

 Hur kan uppkomsten av stress hos lärare i förskolan förebyggas? 
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4 METOD 
Denna studie har för avsikt att undersöka hur lärare i förskolan upplever stress i sin 

arbetsmiljö med avseende på orsaker, effekter och förebyggande åtgärder. Nedan 

presenteras studiens metodval, undersökningsgrupp, genomförande, bearbetning av 

insamlad data, de etiska principer som tillämpats samt studiens tillförlitlighet. 

 

4.1 Metodval 

Valet av metod för att kunna genomföra denna studie var kvalitativa intervjuer. En 

kvalitativ metod valdes eftersom den ger möjlighet att gå på djupet och nå fram till 

respondenternas tankar, känslor och upplevelser kring ett visst fenomen (Lantz, 2013). 

I de kvalitativa intervjuerna ställdes riktade öppna frågor som föranledde svar till 

syftets fyra övergripande frågor. Enligt Lantz (2013) samt Kvale och Brinkmann 

(2014) används riktade öppna frågor i den kvalitativa intervjun för att respondenten 

fritt ska få svara utifrån sina egna tankar och uppfattningar. Genom att intervjuaren är 

flexibel och ställer följdfrågor där det behövs kan hen få en fördjupad förståelse kring 

respondentens sätt att tänka (a.a.).  

Den subjektiva erfarenheten är i fokus och kunskap om fenomen nås genom 

inifrånförståelse. Undersökaren närmar sig fenomenet inifrån individen och ur 

dennes perspektiv (Lantz, 2013, s. 61). 

Metodvalet gjordes utifrån tanken att det är lättare att få fördjupad förståelse kring hur 

en individ uppfattar fenomenet stress ifall det försiggår ett samtal kring det. Därför 

ansågs intervjumetod vara mest relevant som en del i denna studie.  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Intervjuerna genomfördes med förskollärare och tidigarelärare på två förskolor i en 

mellanstor stad. Den ena förskolan låg närmare stadens stadskärna och den andra en 

bit längre ifrån. Valet av förskolor grundar sig på tidigare kontakter med dessa. På de 

utvalda förskolorna valdes förskollärare och tidigarelärare slumpmässigt ut. Eftersom 

det arbetar både förskollärare och tidigarelärare inom förskolan kommer jag benämna 

alla respondenterna som lärare för att göra det enklare i studiens redovisade resultat.  

Det genomfördes totalt sju intervjuer. Respondenternas antal år av arbetslivserfarenhet 

var mellan 5 år och 19 år. I tabellen nedan visas undersökningsgruppens 

sammansättning med respondenternas utbildning, antal, kön och ålder.  

 

 Antal lärare Kön Ålder 25-40 år Ålder 41-55 år 

Förskollärare 3   3 

Tidigarelärare 4  3 1 

Kvinna  6   

Man  1   

Totalt 7 7 3 4 

 

Tabell 1. Undersökningsgruppens sammansättning. 
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4.3 Genomförandet 

När metodvalet stod klart kontaktades berörda förskolor via telefon och delgavs 

information om studien samt de etiska principerna. Lämplig dag och tid valdes ut 

vilket anpassades efter lärarnas arbetstider och verksamhetens krav på 

personaltillgång. Som en förberedelse till intervjuerna gjordes en, enligt Lantz (2013) 

intervjuplan upp med planerade frågeställningar, se bilaga 1. En inspelning av 

intervjuer ger möjlighet att gå tillbaka till svaren och på så vis ges en mer trovärdig 

bild av resultatet (a.a.). Även Kvale och Brinkmann (2014) förespråkar en inspelning 

av intervjuer eftersom intervjuaren då ges en möjlighet till att koncentrera och fördjupa 

sig i det samtalet som förs (a.a.). Intervjuerna i denna studie spelades in samtidigt som 

de ägde rum. 

Varje intervju genomfördes enskilt och inleddes med att berätta om de etiska 

principerna vilket Kvale och Brinkmann (2014) förespråkar att en intervjuare gör som 

en inledning till intervjun (a.a.). Därefter ställdes frågor kring individens 

utbildningsform, arbetslivserfarenheter och ålder. Lantz (2013) kallar detta för 

bakgrundsvariabler. Frågor av denna karaktär som en inledning på intervjun gör ofta 

att situationen blir mer avslappnad (a.a.). Sedan fortlöpte de planerade frågorna som 

skulle ge en bild av vad det är som orsakar stress, hur stressen yttrar sig och hur stress 

kan förebyggas bland lärare i förskolan. Följdfrågor ställdes till vissa av frågorna för 

att få en fördjupning i svaren. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) krävs en viss 

förkunskap hos intervjuaren inom ämnet för att kunna ställa följdfrågor till 

respondenten och fördjupa sig i hens svar (a.a.). Intervjuerna genomfördes under två 

dagar och varje enskild intervju tog ca 20-30 minuter.  

 

4.4 Bearbetning av material 

Utifrån metodvalet intervjuer, vilka spelades in, gjordes sedan en bearbetning och 

kvalitativ analys av materialet. De inspelade intervjuerna avlyssnades och 

transkriberades en efter en. I transkriberingen plockades en del pauser bort för att få 

ett bättre sammanhang i respondenternas svar. Därefter skrevs transkriberingarna ut i 

pappersform för att lättare få en överblick av vad respondenterna hade sagt i 

intervjuerna.  

I föreliggande arbete gjordes en kvalitativ analys av den insamlade datan från 

intervjuerna för att försöka få svar på de fyra frågeställningarna som formulerats i 

studiens syfte. Enligt Lantz (2013) görs en kvalitativ analys med syftet att få ökad 

kunskap och förståelse för ett fenomen och utifrån tidigare inblick ges en möjlighet till 

vidare utveckling (a.a.). Först gjordes ett stort collage med alla frågor nedskrivna och 

alla respondenternas sammanfattade svar vilket gav en snabb överblick. Därefter 

påbörjades den kvalitativa analysen av respondenternas svar vilket ledde fram till att 

samband och mönster upptäcktes. Utifrån dessa samband och mönster framarbetades 

kategorier genom tolkningar av intervjuaren och exempel på hur analysen ledde fram 

till kategorierna ges nedan.  

Svaren på syftets första fråga, hur definierar lärare i förskolan stress, kategoriserades 

och framarbetades genom analyser samt tolkningar av svaren. Eftersom svaren 

varierade och stress förknippades med olika upplevelser antingen rent generellt med 

hög arbetsbelastning och tidsbrist eller kopplat till sin egen person tolkas detta som att 

stress kan definieras på olika sätt. Utifrån den tolkningen framarbetades 

huvudrubriken lärarnas definition av stress. Med utgångspunkt i denna huvudrubrik 
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skapades en tillhörande underkategori stress kopplat till tid och arbetsbörda eftersom 

svaren tolkas här som att stress handlar om brist på tid, för stora krav samt brist på 

resurser. 

Jag tänker att när man har större krav på sig än vad man har tid och liksom... Ja, 

större krav än vad det finns tid för. Eller liksom… Ja, eller att man har mer att göra 

än man hinner. Och då kan mer och göra vara att man inte hinner med alla barnen. 

Det behöver ju inte vara tidsmässigt men att arbetsbördan är för stor mot vad man 

har för resurser.  

Man skyndar på, man känner kanske att man inte har tillräckligt med tid. Tiden är 

ju liksom en del utav stressen.  

 

Utifrån samma kategori med huvudrubriken, lärarnas definition av stress, skapades 

även underrubriken stress- ett negativt laddat ord med olika kroppsliga symptom 

eftersom tolkningar ledde fram till att stress ger en negativ kroppslig påverkan både 

fysiskt och psykiskt. 

Man tänker inte riktigt klart. Det är så mycket så man har liksom svårt att tänka 

och sortera det man ska göra, skulle jag vilja säga. Ja... Att det påverkar en både 

fysiskt och psykiskt. Man blir ju mer trött i huvudet om man har alldeles för 

mycket att göra, vilket förmodligen gör då att man inte har möjlighet att sortera de 

sakerna som faktiskt är viktiga att göra, utan det blir för mycket!  

Jag kan ju relatera till hur jag känner det och då kan det ju vara att man får 

hjärtklappning.  

 

4.5 Etiska principer 

Vid tillfrågandet av intervjuerna på de olika förskolorna informerades lärarna om de 

etiska principerna. Även som en start vid intervjuerna delgavs information kring de 

etiska principerna för att tydliggöra om vilka rättigheter en individ har som blir 

intervjuad. Enligt Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR (2002), 

finns ett krav, forskningskravet, gentemot individer och samhället som innefattar att 

forskning bedrivs med en hög kvalité och innefattar relevanta frågor att reda ut och 

fördjupa sig i. För att skydda en persons personliga integritet innefattas varje enskild 

individ av individskyddskravet vilket innebär att enskilda individer inte får utsättas för 

kränkning, förödmjukelse, psykisk eller fysisk skada. Ibland måste forskningskravet 

och individskyddskravet ställas emot varandra och en övervägning göras (a.a.).  

Individskyddskravet vid forskning delas in i fyra övergripande krav vilka forskaren är 

skyldig att upplysa individen, som blir tillfrågad att delta i forskningsprojektet, om. 

Dessa fyra övergripande krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uttrycker vilka 

rättigheter individen som deltar i forskningen har gällande vad de ska medverka i för 

slags forskning och vad den har för syfte, att medverkan sker på frivillig basis och att 

individen har rätt att avbryta sin medverkan när som helst hen önskar. Vidare beskrivs 

samtyckeskravet vilket innebär att en individ själv bestämmer om hen vill delta eller 

inte i forskningen. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att alla individer 

som deltar i forskningen och deras uppgifter de lämnar är sekretessbelagda. Det ska 

inte vara möjligt att kunna identifiera individer genom deras svar. All insamlad data 

ska förvaras så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av det. Det sista kravet, 

nyttjandekravet, beskriver hur uppgifter som samlats in av enskilda individer till ett 
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forskningsprojekt endast får användas i forskningens syfte. Uppgifterna får inte lånas 

ut eller nyttjas i andra syften än de som individen gett sitt samtycke till (Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, 2002). 

I denna studie med intervju som metod har de fyra övergripande kraven följts som 

individskyddskravet vid forskning innefattar. Intervjuerna inleddes med att informera 

lärarna om informationskravet och samtyckeskravet. Vidare beskrevs vad 

konfidentialitetskravet innebar och i vidare bearbetning av insamlad data har alla 

individer som deltagit i min studie avidentifierats. Till sist delgavs information om 

nyttjandekravet och detta krav följdes genom att endast använda den insamlade datan 

i denna studie utan att delge den till någon annan. Efter avslutat arbete med denna 

studie raderades respondenternas inspelade svar från intervjuerna. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är två sätt att mäta en studies kvalitet. Genom att vid 

upprepade tillfällen få samma resultat i en studie oberoende av vilken individ som gör 

studien bekräftas studiens reliabilitet, tillförlitlighet. I en kvalitativ studie behöver 

dock inte olika svar på samma sorts frågor anses ha en låg reliabilitet eftersom 

respondenten kan ha fått en ny kunskap inom ämnet som undersöks (Patel & 

Davidsson, 2011). 

Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika situation och detta yttrar 

sig i variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls (Patel 

& Davidsson, 2011, s.106). 

För att kontrollera validiteten i en studie granskar man om det som är relevant för 

studiens syfte, har undersökts (Patel & Davidsson, 2011). Studien med syftet att 

undersöka hur lärare i förskolan upplever stress i sin arbetsmiljö med avseende på 

orsaker, effekter och förebyggande åtgärder har undersökts med verktyget intervju. 

Intervjuerna genomfördes enskilt för att lärarna inte skulle bli influerade av varandras 

svar. De gavs heller ingen detaljerad information innan besöket kring 

frågeställningarna som intervjun baserades på för att minska risken att bli påverkade 

av andras tankar. Genom att spela in intervjuerna gavs en möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna på svaren om igen. På så vis förbisågs inga svar och intervjuaren gavs ingen 

möjlighet att lägga till eller dra ifrån något i svaren.  

Att samtidigt ställa frågor, lyssna och anteckna är inte lätt. Det är vanskligt att 

enbart föra anteckningar, bland annat för att detta innebär att data reduceras på ett 

osystematiskt sätt. Om intervjuaren antecknar under utfrågningen, skriver han/hon 

inte ner allt (Lantz, 2013, s.144). 

Enligt Lantz (2013) finns en påverkansprocess i en intervjusituation. Det innebär att 

intervjuaren och respondenten omedvetet påverkar varandra i sitt samspel under 

intervjun. Utifrån intervjuarens perspektiv pågår även en tolkning av respondentens 

svar vilket kan styra följdfrågornas karaktär och påverka respondenten i sina svar. Ifall 

intervjuaren och respondenten känner sig nervösa i intervjusituationen kan den 

kognitiva förmågan påverkas och försvåra upprättandet av en god ömsesidig relation. 

En annan aspekt som kan påverka samspelet i en intervju är individers olika 

personligheter vilket kan orsaka en sammanstötning ifall personkemin inte stämmer 

överens. Det kan påverka både intervjuarens och respondentens inställning, motivation 
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och lustfylldhet i intervjun. Dessa företeelser kan påverka tillförlitligheten av den 

insamlade datan (a.a.).  

Det som skiljde dessa två förskolor åt under intervjutillfällena var att på förskolan med 

respondenterna 1-3 satt vi i ett rum där personal och barn kom in eller gick igenom. 

Intervjutillfällena med respondenterna 4-7 genomfördes helt ostört i ett personalrum. 

Efter intervjuerna transkriberades svaren och skrevs ut i pappersform vilket gjorde 

dem mer tydliga, lättarbetade och minimerade risken att förbise något svar. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel kommer studiens resultat att redovisas. All insamlad data ifrån 

intervjuerna har kategoriserats under huvudrubriker med tillhörande underrubriker 

utifrån syftets fyra huvudfrågor. Citat som framkommit under intervjuerna 

tillsammans med en förtydligande text redovisas under de olika kategorierna. I den 

insamlade datan, upptäcktes mönster av liknande tankesätt men även avvikande 

individuella känslor och uppfattningar kring fenomenet stress. Fyra huvudrubriker har 

utformats i resultatet: Lärarnas definition av stress, orsaker till lärarnas upplevda 

stress, lärarnas reaktioner och konsekvenser av upplevd stress och förebyggande 

åtgärder. Varje huvudrubrik har tillhörande underkategorier.  

 

5.1 Lärarnas definition av stress 

Lärarna förknippar stress med olika saker och definierar stress på olika sätt. Ibland 

relaterar lärarna till sig själva med egna upplevelser och olika kroppsliga symptom 

samt föreställningar om ordet stress som ett negativt laddat ord. Ibland relaterar lärarna 

till hur stress rent generellt kan uppfattas vilket kan kopplas ihop med en hög 

arbetsbelastning och tidsbrist. Dessa tankar kring stress är vanliga hos lärarna i 

förskolan. Lärarnas definition av stress har delats in i underkategorierna: Stress 

kopplat till tid och arbetsbörda samt stress- ett negativt laddat ord med kroppsliga 

symptom.  

 

5.1.1 Stress kopplat till tid och arbetsbörda 
Stress förknippas generellt med en känsla av att flyga och flänga runt överallt och en 

återkommande definition till stress är kopplat till tid och arbetsbörda. Stress är att alltid 

ha bråttom och aldrig ha tillräckligt med tid för vad som egentligen krävs. 

Jag tänker att när man har större krav på sig än vad man har tid och liksom... Ja, 

större krav än vad det finns tid för. Eller liksom… Ja, eller att man har mer att göra 

än man hinner. Och då kan mer och göra vara att man inte hinner med alla barnen. 

Det behöver ju inte vara tidsmässigt men att arbetsbördan är för stor mot vad man 

har för resurser.   

Man skyndar på, man känner kanske att man inte har tillräckligt med tid. Tiden är 

ju liksom en del utav stressen.  

 

5.1.2 Stress- ett negativt laddat ord med olika kroppsliga 
symptom 

Stress benämns även som ett negativt laddat ord med fysiska och psykiska symptom 

som trötthet, hjärtklappning och svårt att sortera i det man ska göra och att inte kunna 

tänka klart. 

Man tänker inte riktigt klart. Det är så mycket så man har liksom svårt att tänka 

och sortera det man ska göra, skulle jag vilja säga. Ja... Att det påverkar en både 

fysiskt och psykiskt. Man blir ju mer trött i huvudet om man har alldeles för 

mycket att göra, vilket förmodligen gör då att man inte har möjlighet att sortera de 

sakerna som faktiskt är viktiga att göra, utan det blir för mycket!  

Jag kan ju relatera till hur jag känner det och då kan det ju vara att man får 

hjärtklappning.  
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5.2 Orsaker till lärarnas upplevda stress 

Lärare i förskolan upplever att stress i sin arbetsmiljö är orsakad av många olika 

faktorer. Det går dock att urskilja vissa gemensamma mönster i vad det är som stressar 

lärarna. Orsaker till lärarnas upplevda stress har delats in i underkategorierna: 

Kollision mellan brist på personal och ansvar, lärarnas tidsbrist, brist på 

planeringstid, störande ljud i inomhusmiljön samt lärare som stressar andra lärare 

vilket även påverkar barnen.  

 

5.2.1 Kollision mellan brist på personal och ansvar 
Mycket av den stress som lärarna i förskolan upplever, kan relateras till 

personaltillgången. Eftersom tillgången på personal ger upphov till ökad stress på 

grund av den höga arbetsbelastningen som uppstår känner även lärarna att ett stort 

ansvar vilar på deras axlar gentemot sina arbetskamrater och verksamheten. Orsaken 

till stressen över tillgång till personal upplevs av lärarna som opåverkbar genom att 

lärare i arbetslagen är sjuka eller borta från sin arbetsplats av olika anledningar. Ibland 

beslutar chefen att lärarna får arbeta med den personaltillgång av lärare som finns på 

plats på förskolan, ibland efterfrågas vikarier men det finns inga att tillgå och ibland 

tillsätts vikarier som aldrig har varit på förskolan innan. Det får konsekvenser för de 

lärare som finns på plats på förskolan då raster upplevs ge upphov till stress eftersom 

arbetsbelastningen ökar för de lärare som är kvar inne på avdelningen. Även de lärare 

som är hemma för vård av barn känner en uppkomst av stress i hemmet samt en känsla 

av ansvar inför sina arbetskamrater eftersom de vet hur ansträngande situationen på 

förskolan blir när alla inte är närvarande på sin arbetsplats.  

 

Lite personal och många barn 

Ibland tillsätts vikarier för den frånvarande läraren men ibland beslutar chefen att det 

inte behövs och de andra lärarna som är på plats får täcka upp för varandra. Lärarna 

kan uppleva att de då har ansvar för fler barn än vad de egentligen kan hantera både ur 

säkerhetssynpunkt och hur de kan möta och utmana dem på ett givande sätt.  

Vikariebiten kan ju också kännas… Att vi inte alltid får ta in vikarier… Och det 

kan vi ju köpa för vi är rätt gott bemannade, men när det är två eller fler borta och 

det inte finns vikarier att ta in, då är det jobbigt.   

Om det är kort om folk och väldigt mycket barn! Om det saknas kanske många 

samma dag… För det är fortfarande de barnen vi har i huset som vi ska ta hand 

om och göra en bra vardag för.  

 

Vikarier- en opåverkbar omständighet till stress 

Ibland uppstår problemet att det inte finns någon vikarie att tillgå när det väl behövs 

eller att vikarien aldrig har varit på förskolan innan och behöver läras upp. De 

faktorerna orsakar upplevd stress bland lärarna i förskolan eftersom de då får ta ett 

ökat ansvar för barnen och verksamheten men även över den nya vikarien. Dessa 

problem upplevs som väldigt påfrestande för lärarna och är en opåverkbar 

omständighet till stress. 

Jag kan inte påverka att en kollega är sjuk och att det kommer vikarier som vi 

ibland också får ta hand om då… Som inte har varit här någon gång innan och 

känner till det och så här… Då ska den introduceras också och… Det kan jag inte 
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påverka. Ibland händer det att det inte finns vikarier och det är ju väldigt jobbigt 

alltså! Då får man ta en timme i taget och se till så att det inte händer något.  

 

Hemma för vård av barn 

En annan stressande faktor som kan kopplas till personaltätheten är när läraren är 

tvungen att vara hemma för vård av barn. Det finns då en känsla av stress när hen vet 

att det är många sjuka eller borta på arbetsplatsen samtidigt som hen är hemma med 

sjuka barn. Ett dåligt samvete och stress över att kollegorna är underbemannade på 

arbetet yttrar sig då eftersom ansvaret gentemot sina kollegor är svår att bortse ifrån 

även om hen är frånvarande för giltiga skäl. 

Mitt problem är ju oftast att jag blir stressad hemma när jag ”vabbar”, när jag vet 

att det är många borta.  

Det är mer att när jag är hemma vet jag att alla andra är här och jag vet att det är 

jättemånga borta och det stressar mig.  

 

Minskad personaltäthet under raster 

Ett stressmoment som kan ses som ett genomgående problem är relaterat till rasterna. 

Lärarna behöver få vila och återhämta sig en stund för att kunna fortsätta arbeta under 

resten av sin arbetsdag. Vissa lärare känner att raster kan ge upphov till stress på grund 

av att personaltätheten minskar under den tiden inne på avdelningen med barnen och 

att rasterna kan dra ut på tiden. Lärarna känner ett ständigt ansvar både gentemot 

barnen och de andra lärarna. Därför väljer vissa lärare att hoppa över den korta 

förmiddagsrasten och ägnar sig istället åt förberedelser inne på avdelningen eller 

fortsatt arbete med barnen. 

Raster är inte svåra att få till för det är bara att ta dom, men det kan bli lite tufft 

för den som är kvar på avdelningen eftersom man blir ju ensam kvar då oftast.  

Sedan så finns det saker i schemat som gör att… Typ att, det kan vara svårt att få 

ut raster och att det blir en rimlig arbetsnivå för dom som är kvar. 

Förmiddagsrasten, den korta fikan, kan man ju ibland hoppa över för att man 

känner, nä det är inte värt det! Då är det bättre att vi i lugn och ro kan klä på oss 

eller förbereda aktiviteter. 

 

5.2.2 Lärarnas tidsbrist 
Lärarna brottas ständigt med brist på tid.  Mycket inom verksamheten styrs av tid och 

känner läraren att tiden är knapp kan det ge upphov till stress. Det gör att administrativa 

uppgifter läggs åt sidan och glöms ibland bort vilket gör att någon annan i arbetslaget 

belastas med detta. Lärarna tvingas även sålla bort arbetsmoment i verksamheten 

eftersom allt inte hinns med. Det i sin tur ger upphov till stress eftersom många av 

lärarna har en hög ambitionsnivå och gärna vill hinna med så många arbetsmoment 

som möjligt i verksamheten med barnen. Att inte hinna förbereda sig ordentligt inför 

föräldrasamtal eller tvingas lämna barngruppen för att kunna förbereda föräldrasamtal, 

ger en högre arbetsbelastning för kvarvarande lärare på avdelningen vilket stressar 

lärarna. Föräldrakontakten blir också ibland lidande på grund av att det inte alltid finns 

tillräckligt med tid till att prata med föräldrarna vid hämtning och lämning av barnen 

på förskolan.  
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Prioriteringar görs av lärarna 

Att inte ha tillgång till den tid som behövs orsakar stressande faktorer som påverkar 

verksamheten på olika sätt. Dokumentation och andra administrativa uppgifter får ofta 

stryka på foten då det arbetet tvingas prioriteras bort eller glöms bort. Det gör att det 

administrativa arbetet skjuts upp för tillfället och läggs på hög men måste istället göras 

vid någon annan tidpunkt.  

Jag kan inte göra mer än vad jag har tid med och barnen går först. Det spelar ingen 

roll hur mycket vi ska dokumentera och hur duktiga vi är på att dokumentera och 

skriva ner allting. Finns det ingen tid, så finns det ingen tid och jag väljer barnen 

först!  

De här administrativa bitarna glömmer jag ju bort. För är det mycket så lägger jag 

det bara åt sidan. Så det påverkar ju självklart, för då får ju någon annan göra det 

sen.  

 

Förberedelser inför föräldrasamtal och möten 

För mycket ålagda administrativa uppgifter i form av förberedelser inför 

föräldrasamtal eller möten som läggs på lärarna stressar dem eftersom tiden egentligen 

inte finns att tillgå. Det kan dessutom orsaka att verksamheten påverkas genom att en 

lärare måste lämna barngruppen för att utföra administrativa uppgifter vilket under 

tiden ger de andra lärarna en högre arbetsbelastning. 

Och oftast så är det ju så att man organiserar sig så att, har vi möte eller vi har 

samtal är det klart att vi kommer förberedda dit. För då har vi organiserat oss på 

dagen och kanske frigjort någon eller fördelat oss på ett sådant sätt att nån har 

kunnat suttit och gjort ett bildspel eller PowerPoint eller vad det nu än är. Men, 

men det är ju också en stressgrej. För då innebär ju det kanske då att min kollega 

då har många fler barn under tiden jag sitter och då måste jag skynda på liksom 

för att få det färdigt för, det här bara måste vi bli färdiga med. 

 

Höga krav och stort engagemang 

Att känna ansvar inför sin arbetsroll är naturligt för många. Dock tycks många lärare 

ha höga krav och engagerar sig så mycket i verksamheten att det i slutändan kan orsaka 

en besvikelse och en känsla av stress när tiden inte räcker till alla arbetsmoment de vill 

genomföra. 

Jag vill så mycket men jag hinner inte det jag vill. Jag kanske inte har kraven på 

mig från ledningen eller så, jag kanske uppfyller mina professionella, alltså, 

kraven på att vara förskollärare men jag vill göra så mycket mer. Jag vill att det 

ska bli bättre, jag vill att vi ska… ”Ha det här materialet och det har jag inte 

hunnit göra”, ”nå fram med det här budskapet men det hinner jag inte göra”. Den 

största uppkomsten till stress det är mina egna krav och att jag inte hinner det jag 

vill göra.  

Jag tycker ju om att ha mycket att göra, jag älskar ju när det är full fart... Sen så 

blir jag ju väldigt besviken när jag inte hinner med det man vill.  

 

Föräldrakontakt vid hämtning och lämning 

Att som lärare arbeta under tidsbrist kan få konsekvenser även för föräldrakontakten. 

Tiden till att prata med alla föräldrar vid hämtning och lämning av barnen på förskolan 

kan ibland vara knapp vilket upplevs stressande. Det finns även lärare som har andra 
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arbetsuppgifter och inte alltid är på plats hela dagen på förskolan utan hoppar in i 

verksamheten på eftermiddagen. Ibland hinner inte läraren uppdateras av andra lärare 

om vad barnen har arbetat med eller vad som har hänt under dagen när föräldrarna 

kommer för att hämta sina barn, vilket för läraren kan kännas stressande. 

Att man inte hinner ge den tiden för varje förälder därför att det är något annat 

som väntar, för att jag måste ta barnen som ska äta mellanmål och dom föräldrarna 

är fem stycken som vill ha en bra konversation. Det kan man ju uppleva ibland att 

bli stressad över ibland… Att man inte räcker till.  

Och då veta och möta föräldrar och kunna säga att ”Jag vet faktiskt inte vad ditt 

barn har gjort idag, jag har inte varit här!”. Det kan vara jobbigt. Eller bara en 

sådan fråga, ”Vad fick ni till lunch? ”. ”Det har jag inte hunnit ta reda på det vet 

jag inte”, det kan vara rätt stressfullt.  

 

5.2.3 Brist på planeringstid 
Många utav lärarna upplever stress i samband med både den enskilda- och 

gemensamma planeringstiden. Orsakerna till det beror oftast på att det inte finns någon 

tydligt bestämd tid i schemat för planeringen, brist på personal och för kort avsatt tid 

till planering i arbetslaget.  

 

För kort planeringstid som inte är schemalagd 

Lärarna upplever stress över att planeringstiden som ska genomföras varje vecka både 

enskilt och gemensamt ibland uteblir. Det beror på att det inte finns någon tydligt 

bestämd tid för planering inlagt i schemat. Det beror också på bristen på 

personaltillgång vid sjukdomsbortfall eller andra ledigheter bland de andra lärarna. En 

annan bidragande orsak till stress i samband med planeringstiden är att lärarna 

upplever att för lite tid finns att tillgå för att hinna med alla punkter de vill diskutera 

med varandra när de väl har en gemensam planering. 

För det första ligger det inte inlagt i schemat som det ska göra och det har jag 

berättat för arbetsgivaren och det har jag berättat flera gånger och dom säger att, 

ja… Nä... Men så är det… Och sedan att, att man inte kan få ut det alltid för att 

det fattas personal.  

Vi hinner inte prata så där jättemycket med varandra. Vi har ju liksom en tid på 

måndagar där vi sitter tillsammans i arbetslaget i 1,5 timme. Det kan jag uppleva… 

Den tiden är nästan för kort för att räcka till att både organisera oss, prata om 

innehållet, prata om förhållningssätt och prata om barn. Det är 1.5 timme för kort 

för, för lite för, och det kan ju vara stressande i sig.  

 

Närvarande vid gemensam planering bestämmer för hela arbetslaget 

Det finns även lärare som inte upplever stress kring den enskilda planeringstiden och 

att den gemensamma planeringstiden är något som går att genomföra utan att känna 

stress över att inte alla är närvarande. Det handlar för lärarnas del om att ta tillvara på 

den tiden som ges till planering, försöka att vara så effektiva som möjligt och göra upp 

planer för fortsatt arbete utan att känna dåligt samvete över att inte alla i arbetslaget 

får vara med och bestämma, varje gång. 

Jag får ut hyffsat med tid, det är i alla fall en timmes enskild planering, 

planeringstid i veckan. Och oftast får vi ju ut, upplever jag i alla fall, våra 

avdelningsplaneringar så vi kan sitta i alla fall några ihop och diskutera och då 
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gäller det ju att tänka att det vi bestämmer får ju resten hänga med på ifall inte alla 

kan delta planeringen. Och det tror jag många har svårt för... ”Men vi kan ju inte 

bestämma vad vi alla ska göra”. Men det måste man ju komma över. Och har man 

kommit över den så inser man att om bara två kan sitta på planeringen så ger det 

någonting och då kan dom planera för resten av verksamheten.  

 

5.2.4 Störande ljud i inomhusmiljön  

Det är uppenbarligen så att lärarna känner en upplevd stress när barnen blir uppspelta 

och inomhusmiljön upplevs mer högljudd. Lärarna förknippar höga ljud och att det 

kan bli stimmigt med många barn på liten yta. Även kring matsituationer upplevs höga 

ljudnivåer vilket är väldigt stressande för lärarna då de själva har slut på energi. Om 

lärarna är stressade smittar det oftast av sig på barnen vilket kan göra att situationen i 

inomhusmiljön förvärras.  

 

Många barn på liten yta blir stimmigt med en hög ljudnivå 

Ibland kan antalet barn i relation till liten yta i inomhusmiljön orsaka höga ljudnivåer 

och en stimmig miljö. Barnantalet är för lärarna en opåverkbar faktor som ibland kan 

upplevas som stressande om barnen stimmar upp varandra och inte lyssnar på läraren. 

Om vi pratar som helhet så kan ju en vanlig samling vara väldigt stressande när 

barnen är lite upprymda, speciellt en måndag då, och man ska försöka få ner dom 

och få ut något vettigt av samlingen. Man kanske ska berätta om något som har 

hänt som är väldigt viktigt. Och man är liksom… man vill att alla ska lyssna på 

det du säger. Och är det då stökigt då kan man bli lite så där…  

Vissa situationer kan man ju uppleva som jättestressande, fast dom inte är det, för 

att det är så stimmigt!  

Jag kan inte göra något åt barngrupperna heller som också kan bli en stressfaktor 

just när vi blir så många på liten yta. Jag menar det märker man ju de dagar man 

kanske bara är 11,12 barn så är ju den här tiden innan mellanmålet inte är alls 

lika...  

 

Högljutt i samband med matsituationer 

Vissa lärare förknippar att stressen av en högljudd inomhusmiljö är relaterad till 

matsituationer på förskolan. Ljudnivån tenderar att öka precis innan lunch då barnen 

är trötta efter olika aktiviteter eller utevistelse och behöver fylla på med ny energi. Det 

kan också vara efter att barnen har ätit sin lunch och fått ny energi fast lärarna ännu 

inte har fått sin lunchrast och vila. De höga ljuden kan också upplevas precis innan 

barnen ska äta mellanmål då de har tröttnat på att leka och inte riktigt vet vad de ska 

göra i väntan på att få äta lite och åter igen fylla på med ny energi för att orka med de 

sista timmarna på förskolan. 

Innan lunchen, då kanske vi har varit ute och dom har bränt av hela sin energi och 

är lite griniga och lite blodsocker. Då kan väl vara en sådan stund på dagen.  

Alltså det är kanske efter lunch, då börjar man ju själv trappa ner lite, då kan det 

ju bli liksom… Just för barnen också… När man fått lite energi så kan det ju öka 

hela alltet liksom med ljudnivån och så… 
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5.2.5 Lärare som stressar andra lärare vilket även påverkar 
barnen 

En del lärare upplever att en viss stress orsakas av andra lärare inom arbetslaget. Det 

kan bero på att lärare ser olika på hur verksamheten ska skötas eller om lärarna utsätts 

för en högre arbetsbelastning under en begränsad tid på dagen. Lärarnas stress har även 

en tendens att smitta av sig på barnen vilket tar sitt uttryck på olika sätt. 

 

Olika syn på utförandet av arbetsuppgifter stressar lärarna 

Stress orsakad av andra lärare i arbetslaget beror oftast på att man inte har samma syn 

på hur arbetsuppgifterna ska utföras eller att prioriteringar läggs på saker som inte är 

viktiga för tillfället. Det kan också uppstå i stressfyllda situationer där andra lärare 

misstror den enskilda lärarens förmåga att utföra de uppgifter som utlovats. 

Att man prioriterar att göra fel saker eller när det tar extremt lång tid för andra att 

göra sina sysslor, det blir jag stressad, jättestressad, utav också. Jag kan bli stressad 

utav enskilda kollegor också, jättestressad! För antingen görs inte det som har 

bestämts eller så har den glömt bort vad vi har bestämt eller så gör den det vi har 

bestämt fast det tar... Istället för att ta 10 minuter så tar det 45 minuter.  

Och sen då att man kanske man säger till någon då att, ”Det löser sig, jag tar det 

sedan”, och då kan det vara kollegor som liksom blir stressade av att ”Ja, men nu 

gör hon ju inte det..!” Och då kan ju det utlösa en stress hos mig när man… Man 

känner att man inte blir litad på.  

 

Stress smittar av sig vid högre arbetsbelastning  

Att lärare kan stressa andra lärare kan vara vanligt vid arbetsuppgifter som är i relation 

till högre arbetsbelastning. Vissa dagar i veckan täcker lärarna upp för varandra då de 

har en gemensam planering i arbetslagen. De lärarna som inte har gemensam planering 

har hand om den andra avdelningens barn. Är det då många barn upplevs det väldigt 

stressande och stress i arbetsmiljön smittar ofta av sig vilket märks tydligt. Några av 

lärarna känner ibland av och blir påverkade av någon annans stress i arbetslaget. 

När det andra arbetslaget har planering och sedan har jag en kollega som börjar 

tisdagen med att säga ”Åh... Nu är det den hemska tisdagen!” Och då har jag startat 

upp… Då startar jag upp min stress redan när hon liksom...  

Jag kan känna stress över att jag vet att någon annan inne på någon annan 

avdelning känner stress, på grund av att det fattas folk. Sådant kan jag gå runt och 

tänka på och då blir ju jag själv uppstressad för jag vet att dom är uppstressade.  

 

Lärarnas stress smittar av sig på barnen  

Barn är ofta duktiga på att läsa av vuxna. När lärarna blir stressade märker barnen 

oftast av det och stressen har en tendens att smitta av sig vilket gör att situationen i 

inomhusmiljön ofta förvärras genom att barnen blir stimmiga, rastlösa och tjatiga.  

Dom är väl dom största känselspröten så! Oftast stimmas det ju kanske, eller 

stimmas upp högre. Barnen, blir väl mer kanske... Det kryper mer i dom och dom 

stressas ju också upp av att känna våran stress”.  

Jag tror barnen är väldigt duktiga på att läsa av oss vuxna. Skulle dom märka att 

vi inte riktigt är i balans tar dom den bollen direkt alltså. Den chansen att få, alltså, 
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någon vinst eller någonting… En fördel kan man säga... Ja… Då tjatar dom mer 

och då vet dom att det är lättare att få som jag vill, dom är väldigt duktiga på det.  

 

5.3 Lärarnas reaktioner och konsekvenser av 
upplevd stress 

Under analysen från den insamlade datan framkom det att lärare i förskolan påverkas 

på olika sätt av upplevd stress i sin arbetsmiljö. Lärarna upplever att olika fysiska, 

psykiska och sociala symptom uppkommer i samband med stresspåverkan. Detta kan 

påverka både verksamheten på olika sätt, bemötandet gentemot både barnen och andra 

lärare, arbetssättet på förskolan och privatlivet. Lärarnas reaktioner och konsekvenser 

av upplevd stress har delats in i underkategorierna: Kontrollbehov och större fokus på 

verksamheten, sämre kognitiv förmåga och risk för felaktiga beslut, stress orsakar ett 

sämre humör och tålamod hos lärarna samt arbetsmiljöns stress- lärarens privatliv. 

 

5.3.1 Kontrollbehov och större fokus på verksamheten 
Lärarna kan genom upplevd stress uppleva ett större fokus, bli mer inrutade på det som 

ska göras och får ökat behov av kontroll. Genom att bara koncentrera sig på det som 

ska göras för tillfället kan läraren upplevas mindre social och kort i tonen av andra 

lärare. Många gånger upplever lärarna själva att de är övertydliga mot sina kollegor 

och har en känsla av att vilja dubbelchecka allt som bestämts så att alla har förstått vad 

de ska göra. 

Om jag börjar med de sociala symptomen så blir jag väldigt, väldigt osocial, jag 

blir korthuggen. Människor runt omkring mig känns, som att jag ger order bara 

och jag svarar knappt på tilltal. Jag blir väldigt fokuserad, jag får nästan 

tunnelseende!  

Jag kan känna ibland att jag får ett större kontrollbehov. Liksom när man kanske 

är kort om folk eller någonting då är man liksom väldigt… Då tighta man in ännu 

mer och har kanske lite mer fyrkantiga ramar än vad jag kanske annars har.  

 

5.3.2 Sämre kognitiv förmåga och risk för felaktiga beslut 

Det finns dock tillfällen där lärarna kan känna att den kognitiva förmågan påverkas så 

pass mycket utav stress att det upplevs som något negativt och blockerande för 

tankeverksamheten. Lärarna kan ibland fatta felaktiga beslut som kanske inte hade 

skett ifall läraren inte utsatts för stress. 

Jag tänker annorlunda… Men man får ju inte tillgång, men under stress får man ju 

inte tillgång till alla sina förmågor eller alla sina tankar. Utan man blir ju mer 

robotliknande. Man har ju inte tillgång till samma empatiska förmåga heller, man 

har ju inte tillgång till att säga samma kloka saker till barnen.  

Man tar nog mer felaktiga beslut tror jag, det är lättare att göra det i alla fall… 

”Jag skulle ha gjort det före det… jag skulle inte ha sagt så… jag skulle inte ha 

låtit den gå iväg där utan väntat lite” ja, sådana där småsaker kan det vara.  

… Att jag till slut inte kunde tänka klart och till slut kan man liksom inte organisera 

sig i sitt eget huvud för att det är alldeles för mycket som händer.  
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5.3.3 Stress orsakar ett dåligt humör och sämre tålamod 
hos lärarna 

När lärarna känner sig stressade kan deras humör och tålamod påverkas i en negativ 

riktning både gentemot barnen och andra lärare. Rösten höjs då många gånger i onödan 

och lärarna kan uppleva sig själva som otrevliga, tjuriga, snäsiga och irriterade i många 

situationer. Även trötthet och att lättare bli arg eller ledsen kan visa sig. Det verkar 

dock inte gynnsamt för arbetsmiljön och kan i sin tur leda till ytterligare stress för de 

som utsätts för ett sådant bemötande.  

Man kan känna kanske att man blir lite lättirriterad. Man kanske höjer rösten lite 

oftare, nu pratar jag om barngruppen då och mitt förhållande till dom. Ja… det är 

svårt att hålla sig så där lugn, så där som man borde.  

Jag kan nog uppfattas som arg… Och vresig! Så jag är rätt noga med att berätta 

om jag blir, hur jag blir, om jag blir stressad inför ett nytt arbetslag. Så att de vet 

att ”Hon är inte arg, hon är bara stressad”.  

 

5.3.4 Arbetsmiljöns stress- lärarens privatliv 

Vissa av lärarna upplever att stressen följer med dem hem i sitt privatliv. Lärarens 

tålamod med sin egen familj är inte lika stor som i arbetssituationen. Läraren tar på sig 

rollen som pedagog när hen kliver innanför förskolans väggar och tar av sig den innan 

hen går hem för dagen. Familjen kan uppmärksamma lärarens dåliga och snarstuckna 

humör vilket kan ge samvetskval hos läraren. Vissa fysiska symptom kan även visa 

sig så som hjärtklappning, huvudvärk, tinnitus, trötthet och ett oerhört behov av 

återhämtning och vila efter en stressig dag på förskolan. Det finns även de lärare som 

upplever att stressen i arbetsmiljön inte påverkar dem nämnvärt i sitt privatliv. 

 

Dåligt humör uppmärksammas av familjen 

Efter en stressfull arbetsdag kan orken ha tagit slut vilket påverkar sinnesstämningen 

resten utav dagen eller kvällen när läraren kommer hem till sin familj. 

Familjemedlemmar till lärarna kan till och med märka av att det har varit en 

ansträngande dag på arbetet i och med det dåliga humöret hen uppvisar efter avslutad 

arbetstid.  

Ja… alltså som mamma är det klart att man kanske lättare blir irriterad liksom, om 

man ber om någonting när man kommer hem och har man då inte släppt det där 

sen innan kanske man mer, man har mindre förmåga att vara lugn och lyssna på 

sina egna barn, det är lättare att säga ” men jag sa ju till dig” vilket man inte gör 

här, för här är man ju pedagog på nåt sätt.  

Hemma blir det att jag blir tjurig som bara den! Då säger min man, ”Har det varit 

mycket på jobbet idag?”, ja säger jag och då säger han, ”Jag märker det!” Och så 

märker jag på mig själv att jag är så tjurig. För det är ju hemma… Hemma känner 

jag att stressen, det är där man märker den mest!  

 

Ingen påverkan på privatlivet 

Vissa av lärarna upplever dock att stressen i arbetsmiljön inte påverkar dem nämnvärt 

i deras privatliv och att ha en liten resväg mellan sin bostad och arbetet gör att de oftast 

hinner varva ner på vägen hem.  
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Ja, min räddning är ju mina 20 minuter i bilen, då hinner jag både tänka igenom 

dagen och lugna ner den stressade själen så.  

Nä men det påverkar inte mig. Jag kan känna att det har varit en skitjobbig dag, 

men det är inte någon stress över det liksom. Jag tänker inte på jobbet när jag 

kommer hem. Jag lämnar det på vägen.  

 

5.4 Förebyggande åtgärder  

Under analysen från den insamlade datan framkom det att mycket kan göras för att 

förebygga och minska den upplevda stressen bland lärare i förskolan. Genom att ha en 

positiv inställning till sitt arbete med olika strategier och sätt att tackla det vardagliga 

arbetet på förskolan kan lärarna trots allt uppleva sin arbetsplats som lustfylld och 

meningsskapande. Chefens agerande spelar en stor roll i hur lärarna upplever stressen 

i sin arbetsmiljö. Förebyggande åtgärder har delats in i underkategorierna: 

Guldögonblick med barnen och en positiv inställning, lärarens redskap för att 

förebygga stress, lärarnas styrka i arbetslagen, chefens stressförebyggande och 

stöttande arbete enligt lärarna samt lärarnas önskan om chefens stressförebyggande 

arbetssätt.  

 

5.4.1 Guldögonblick med barnen och en positiv inställning 
För att lärarna ska kunna ta sig igenom och uthärda stressiga situationer i sin 

arbetsmiljö krävs något som gör att läraren trots stressen kan härda ut när dessa 

situationer uppstår. Många lärare finner kraft och näring ifrån barnen och sin passion 

för sitt yrke. Andra använder sig av strategier och en inre styrka i form av positiva 

tankesätt och finner lugnet i sig själva.  

Det är ju dom här guldögonblicken med barnen. När man vet att kanske inte just 

nu men jag kanske får en kram eller något sådant det får ju också... ja... det får en 

ju att smälta så man vet att man kan uthärda det.  

Det är för att jag är så förtjust i det här jobbet! Det här är det absolut bästa jag vet. 

Ja... så jag är glad att gå hit på morgonen och jag är glad och gå hem på kvällen. 

Men det är påfrestande, ett enormt ansvar alltså.  

 

5.4.2 Lärarens redskap för att förebygga stress 
Läraren har olika redskap för att förebygga stress i sin arbetsmiljö. För lärarna handlar 

det många gånger om hur de tänker i stressiga situationer. Läraren kan enskilt 

förebygga sin stress genom olika strategier så som att göra upp en god planering utav 

verksamheten, ta hjälp av egna erfarenheter av situationer som läraren vet kan utlösa 

stress och på så vis förebygga det samt själv förändra de saker som stressar hen i den 

mån det går.  Det finns även en inre styrka hos lärarna i att intala sig själv att inte låta 

stressen ta över eller låta sig bli påverkad av andra lärares stress. 

Ja det är ju att strunta i hur alla andra är, hur stressade alla andra är och bara gå till 

mig själv. Alltså bry mig mindre om de andra är stressade eller inte. För det kan 

jag faktiskt välja att bara stänga av ifall jag vill, egentligen.  

Det är ju att påminna mig själv om att jag faktiskt inte har bråttom. Det gör 

ingenting om vi kommer ut en kvart senare, eller det gör inget om vi inte gör den 

här dokumentationen den här veckan. Jag kan göra den om 2 veckor, det gör inget 

så…  
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Genom att planera bättre tror jag så att man inte hamnar i de lägena och så...  

 

5.4.3 Lärarnas styrka i arbetslagen  
Att finna en kraft i varandra är en viktig nyckel till ett framgångsrikt samarbete i lärares 

arbetslag för att motverka stress. En god kommunikation med arbetslaget och överlåta 

ansvaret av vissa uppgifter på andra lärare kan minska den enskilda arbetsbördan. Det 

är oerhört viktigt i en lärares vardag att stötta varandra i svåra och påfrestande 

situationer. För det krävs det att tillsammans hitta strategier och en angenäm struktur 

för att kunna genomföra en god planerad verksamhet i lugn och ro så långt det är 

möjligt. Rutiner och bestämda regler för barnen som följs av alla lärarna är en stark 

stomme att luta sig emot för att alla ska känna trygghet och kunna skapa ett lugn hos 

både barnen och lärarna. Ibland kan lärare behöva känna stöd i en annan enskild 

kollega och ha hen som en ständigt återkommande stöttepelare när tankarna är svåra 

att reda ut på egen hand. Lärarna behöver även ha en bra kommunikation med alla 

inom arbetslaget så att oklarheter kan redas ut så fort de uppstår och framför allt för 

att kunna skapa en arbetsglädje och ha roligt tillsammans. 

Strukturera så mycket som möjligt så att alla vet vad man ska göra... alltså man 

har lagt en plan. Att ”du gör det här, jag gör det här och då går jag på lunch och 

då går den, jag har ansvaret för…” Alltså att man delar upp ansvarsområdena. 

Struktur!  

Jag tror att det är väldigt bra att samtala, för det är ju ett arbetslag liksom det är ju 

ingen individuell prestation det här med att jobba på en förskola. Så arbetslaget 

måste fungera, alltså väldigt bra socialt och att man kan prata med varandra och 

lösa saker och ting. Att man aldrig går och grubblar på någonting. 

Att inte glömma bort att ha kul liksom också, det är jätteviktigt, att skratta och 

vara glada liksom, det är jätteviktigt!  

 

5.4.4 Chefens stressförebyggande och stöttande arbete, 
enligt lärarna 

Det råder delade meningar kring hur lärarna upplever att chefen arbetar för att 

förebygga stress och stötta lärarna när stressiga situationer i arbetsmiljön väl uppstår. 

Vissa utav lärarna framhäver medarbetarsamtalens funktion som chefen kan dra nytta 

av eller stressförebyggande strategier i schemaläggningen för lärarna. Några utav 

lärarna anser att chefen lyssnar på dem och finns som ett stöd när stressrelaterade 

problem uppstår i arbetsmiljön. Det finns även lärare som anser att även om chefen 

lyssnar på de stressrelaterade problemen så arbetar inte hen för att hjälpa till att lösa 

dem, eller att chefen ibland inte har någon möjlighet att förändra de stressrelaterade 

problemen. Några utav lärarna anser att chefen varken arbetar stressförebyggande, 

lyssnar eller stöttar dem i stressfyllda situationer i arbetsmiljön. 

 

Medarbetarsamtal och planerade scheman 

Vissa av lärarna anser att medarbetarsamtalen hjälper chefen att få fram lärarnas tankar 

och upplevelser kring sin stressiga arbetssituation och att chefen utifrån det kan stötta 

med samtal och ge råd. Andra anser att chefen arbetar stressförebyggande genom att 

påpeka vikten av att de inte får arbeta övertid och att scheman planeras långt i förväg. 

En del lärare framhåller att chefen ofta poängterar för lärarna att de ska vara nöjda med 



31 

 

sitt arbete de gör på förskolan och inte känna någon press över de administrativa 

uppgifterna som ingår i yrkesutövandet.  

Ja, vi har ju sådana här medarbetarsamtal och då får man ju då prata av sig om 

man säger så, och vad man upplever som jobbigt och stressigt och så här och då 

kan man få lite råd och tips. 

Och att vi jobbar för att inte få mer tid övertid, alltså uppifrån är det väldigt tydligt 

sagt liksom, att vi får inte lägga på oss övertid, vi får inga extratimmar här, utan 

då innebär det att vi förskjuter våra arbetstider framåt eller bakåt. Och det tycker 

jag är en viktig, medveten strategi uppifrån ifrån ledningen att… Det motverkar ju 

stress och ohälsa och arbetsbelastning.  

 

Chefen lyssnar och stödjer, men ibland för sent 

Några utav lärarna anser att chefen lyssnar på dem och känner att de kan få 

stöd i de stressrelaterade problemen som uppstår i arbetsmiljön. Ibland 

upplevs det dock som att chefen inte lyssnar på lärarna förrän det har gått så 

pass långt att de känner att orken har tagit slut. 

Och är det vissa saker som... som vi är ålagda att göra då tycker jag ändå att... talar 

vi om att ”Nej men vi har det här nu” så tycker jag att vi blir väldigt bra lyssnade 

på liksom att… ”Nä, men nu har ni glömt det här”, det blir liksom inte det, 

utan...”Nä men ta det sen då!”.  

Det jag däremot jag kan känna, det är att personalfrånvaro, ifall vi verkligen säger 

att ”Nu orkar vi inte mer” då kan dom lyssna på det. Fast det är ju verkligen när 

vi… När det har gått långt, om man säger så.  

 

Chefens individuella stöttning 

Individuell stöttning från chefen förekommer ibland. Det är när den enskilda läraren 

känner behov av stöd i stressfulla situationer i arbetsmiljön.  

Cheferna stöttar mig personligen många gånger genom att säga, ”Du behöver ju 

inte…” De stöttar mig i att… ”Det du gör är tillräckligt” kan jag få höra väldigt 

många gånger… Alltså... ”Du kan inte göra allt” eller… ”Du behöver inte nå 

toppen, du gör tillräckligt”.  

 

Brister i chefens förebyggande arbetssätt  

De finns även de lärare som anser att chefen lyssnar på de stressrelaterade problemen 

men inte arbetar för att förbättra arbetsmiljön ändå. 

Lärarförbundet har ju tagit fram blanketter där vi ska skriva i stressiga situationer 

och sedan ska de lyfta det på samverkan. Ja, då lyfter dom det på samverkan och 

sedan så händer det ingenting.  

 

Lärarna anser att chefen lyssnar och stöttar många gånger i stressrelaterade situationer 

men upplever ändå att chefen inte har någon förmåga att kunna ändra på saker som 

kan minska stressen i arbetsmiljön ändå eftersom situationen som råder är opåverkbar. 

Sedan är det ju det här när folk är sjuka och vikariebiten och så här så… Då har vi 

ju alltid en daglig kontakt med, med… speciellt den biträdande chefen då, men 

finns det inte vikarier så finns det inte och då är det bara att jobba på liksom.  
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Mina chefer kan ju inte göra så mycket utan det är ju deras chefers, chefer skulle 

ju kunna sätta in mer personal och minska barngrupperna.  

 

Vissa utav lärarna anser dock att chefen inte alls lyssnar, stöttar eller arbetar med att 

förebygga stress i deras arbetsmiljö. Några lärare anser till och med att de inte vet om 

chefen arbetar stressförebyggande överhuvudtaget. 

Inte mycket... Ingenting… Inte vad känner att… ”Det här gör dom!” så kan inte 

jag känna… Nä, det kan jag inte säga att dom gör.  

Jo men alltså, vi har tagit upp det här med planeringarna och att det är jobbigt och 

så och där tycker jag inte att dom lyssnar på oss. 

Jag har ingen aning faktiskt, om jag ska vara ärlig… 

 

5.4.5 Lärarnas önskan om chefens stressförebyggande 
arbetssätt 

Många utav lärarna anser att chefen skulle kunna arbeta på ett annat sätt för att 

förebygga stress i arbetsmiljön. Lärarna har en önskan om att chefen ska vara mer 

närvarande ute i verksamheten och gå in på djupet genom att diskutera med lärarna 

om vad det är som stressar dem, för att därefter kunna strukturera om verksamheten 

och komma tillrätta med de stressrelaterade problemen. Några av lärarna upplever 

också att chefen bör minska kraven på administrativa uppgifter och möten för att 

förebygga stress i arbetsmiljön. 

 

En synlig och närvarande chef som kan strukturera om verksamheten 

Lärarna önskar att chefen hittar strukturer på ett arbetssätt där det finns utrymme för 

planeringstid utan att känna stress över situationen. Det finns även en önskan från flera 

av lärarna att chefen visar sig synlig och mer aktiv i att komma ut till verksamheten 

och verkligen ta reda på vad det är i arbetsmiljön som orsakar stress. Utifrån det anser 

lärarna att chefen lättare kan få sig en uppfattning av hur arbetssituationen ser ut i 

verkligheten.  

Jag vet att det upplevs stressande av många av mina kollegor att de inte får ut sin 

planeringstid, även om jag inte upplever det så stressande. Men stress smittar ju 

av sig, så få hjälp med att hitta lösningar på hur alla ska få ut sin planering tror jag 

skulle… Det skulle dom kunna hjälpa till med och då tror jag att stressnivån i hela, 

på hela förskolan skulle lugna sig lite.  

Ja men först och främst behöver de ju se, ”Hur har ni det?” och ”Hur ser det ut 

på..?, Vad är det som stressar?” Och sedan att dom kan liksom hjälpa till… ”Tänk 

så här istället…” ”Ja, men ni kanske behöver lite extra stöd just dom timmarna…” 

Det kan ju göra att stressen går ner då. Så det skulle jag önska, att dom liksom 

kom.  

 

Minska kraven på administrativa uppgifter och möten 

Vissa utav lärarna har även en önskan om att arbetsbelastningen med det 

administrativa arbetet och olika möten borde minska en aning. Kraven och 

förväntningarna som ställs på lärarna av chefen kan ibland påverka dem så att 

verksamheten och arbetet med barnen blir lidande. 
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Men ibland kan jag känna att… Att ibland påverkar det, det arbetet man gör med 

barnen därför att det ska dokumenteras så mycket. Det kan jag känna kan bli lite 

övermäktigt så man skulle kunna lägga ner ribban lite grann, liksom, vad det 

gäller, vad vi förväntas göra eller att vi ska läsa litteratur, att vi ska diskutera olika 

saker man ska ha läst, man ska ha tagit ställning till olika saker. iuo 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer resultaten av studien diskuteras utifrån litteraturen i 

bakgrundskapitlet med tidigare forskning och de två teoretiska perspektiven. Syftet 

med studien var att undersöka hur lärare i förskolan upplever stress i sin arbetsmiljö 

med avseende på orsaker, effekter och förebyggande åtgärder. Följande fyra 

frågeställningar ligger till grund för denna studie: Hur definierar lärare i förskolan 

stress? Vilka är orsakerna till att lärare inom förskolan upplever stress? Hur yttrar sig 

stressen bland lärare i förskolan? Hur kan uppkomsten av stress hos lärare i förskolan 

förebyggas? 

 

6.1 Lärarnas definition av stress  

Om en människa upplever att det ställs högre krav på hen än vad hen mäktar med 

skapas en obalans som är både fysisk och psykisk i den kroppsliga kontrollen och dess 

resurser. Resurserna kan bestå av mentala förmågor så som problemlösning eller ett 

flexibelt tänkande, känna meningsfullhet eller kontroll över situationen som råder. 

Även tid och ekonomi anses vara resurser av stor betydelse för en individ. När denna 

obalans mellan krav och en individs resurser uppstår benämns den som stress (Almén, 

2007). Enligt resultatet i denna studie definierar lärarna i förskolan stress på olika sätt. 

Antingen definierar de stress utifrån personligt upplevda fysiska eller psykiska 

symptom eller mer generella föreställningar kring stress så som tidsbrist och 

arbetsbörda samt hur stress rent allmänt kan uppfattas med en känsla av att flyga och 

flänga runt överallt. Detta tolkas som att de lärarna som definierar stress utifrån 

kroppsliga symptom och därmed kopplar stress till sin egen person med tidigare 

upplevelser, sannolikt kan ha svårare att hantera stress än de lärare som kopplar 

samman definitionen stress med mer generella föreställningar.  

Att uppfatta stress på olika sätt har enligt Antonovsky (1987) med individens KASAM 

att göra. En individ behöver känna att det finns en mening i det som sker och uppleva 

en känsla av sammanhang, KASAM, vilket skapas utifrån individers tidigare 

erfarenheter i livet och delas in i begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De 

individer som har lätt för att uppleva kravfyllda situationer som stressande anses ha en 

svag KASAM eftersom det råder en viss tveksamhet hos den egna individen i att 

begripa, hantera eller känna meningsfullhet i situationen. De individer som anses ha 

en stark KASAM kan hantera en stressfull situation eftersom hen innehar resurser för 

att kunna begripa, hantera och känna meningsfullhet i stressfulla och påfrestande 

situationer (a.a.).  

De lärare i denna studie som definierar stress kopplat till sin egen person tycks ha en 

känsla av att den personliga förmågan inte räcker till i alla situationer eftersom kraven 

och arbetsbördan är större än vad det finns resurser för. De lärarna definierar och 

kopplar stress till fysiska och psykiska symptom som trötthet, hjärtklappning och 

svårigheter med den kognitiva förmågan. Dessa lärare upplever att det är svårt att tänka 

klart och sortera i det som ska göras i stressfyllda situationer. Symptomen tolkas som 

att lärarna, vilka kopplar definitionen stress till sin egen person, beskriver upplevelser 

av stress utifrån tidigare erfarenheter. Enligt Nielsen och Persson (2010) samt 

Landström m.fl. (2003) kan stress påverka kroppen på olika sätt och vanliga symptom 

vid upplevd stress är mental trötthet, kroppslig trötthet samt koncentrationssvårigheter 

(a.a.). 
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Detta tolkas gentemot studiens resultat som att de lärare inom förskolan vilka 

definierar stress utifrån kroppsliga symptom och därmed kopplar stress till sin egen 

person med tidigare upplevelser, sannolikt kan ha en svag KASAM. De lärare som 

definierar stress utifrån generella uppfattningar kan tolkas ha en starkare KASAM 

eftersom de inte förknippade upplevd stress med den egna individen och tolkas därför 

ha en större möjlighet att hantera kravfyllda situationer. 

 

6.2 Orsaker till lärarnas upplevda stress  

Orsakerna till att lärarna i förskolan upplever stress är många. En av de största 

anledningarna tycks dock vara brist på personal. Att driva en verksamhet med få 

närvarande lärare och stora barngrupper betraktar lärarna som väldigt stressfullt. 

Ansvaret lärarna tar på sig anses vara för stort för att kunna hantera både barnens 

säkerhet och kunna utforma en verksamhet vilken både kan utmana och se varje enskilt 

barn. Enligt Antonovsky (1987) upplever en individ stress om situationen upplevs som 

svår att hantera (a.a.).  

Vid lärarnas sjukfrånvaro tillsätts ibland vikarier för att täcka frånvaron men ibland 

beslutar chefen om att lärarna själva får täcka upp för de lärare som inte är närvarande. 

Enligt Aronsson m.fl. (2010) är en orsak till upplevd stress hos lärare i förskolan att 

den enskilda individen har krav på sig, vilket bedöms av individen själv som omöjlig 

att klara av (a.a.). Att ta rast, när personaltätheten på förskolan är låg på grund av lärare 

som är frånvarande, kan ibland upplevas stressande eftersom avdelningen överges och 

endast någon enstaka lärare är kvar med ett ensamt ansvar för alla barn. Vissa lärare 

väljer därför ibland att hoppa över den korta rasten på förmiddagen för att istället ägna 

sig åt förberedelser inne på avdelningen eller fortsatt arbete med barnen och därmed 

inte ges möjlighet till vila. Detta tolkas som att brist på personal är både farligt ur 

barnens säkerhetssynpunkt och har en negativ inverkan på den verksamhet som 

bedrivs på förskolorna samt på lärarnas hälsa eftersom vilan uteblir. På en utav 

förskolorna tillsattes aldrig vikarier då grundbemanningen redan från början var högre 

och vissa lärare hade som arbetsuppgift att täcka upp för eventuell frånvarande 

personal. Dock syntes ingen skillnad på resultatet i denna studie i vad som orsakar den 

upplevda stressen hos lärarna utan båda förskolorna såg personalbristen som en stor 

orsak till upplevd stress. 

När bristen på vikarietillgången är stor och ingen vikarie finns att tillgå menar Ahlgren 

och Gillander Gådin (2011) att lärare blir stressade (a.a.). Det framgår i denna studie 

att ovana vikarier ibland tillsätts vilket skapar en stress hos lärarna där 

säkerhetssynpunkten återigen poängteras som bristande och vikarien behöver läras 

upp, vilket tar tid och energi från lärarna. Detta tolkas som att lärarna trots att vikarier 

ibland tillsätts känner sig stressade eftersom ansvaret över barnens säkerhet inte kan 

garanteras och läraren behöver arbeta hårdare än vanligt vilket stressar dem.  

När lärare ibland är tvungna att vara frånvarande från sitt arbete för vård av barn 

stressas läraren hemma för att hen känner ansvar inför sina kollegor eftersom hen vet 

att personalbristen stressar de andra lärarna och arbetsbelastningen blir tyngre för de 

lärare som är närvarande på förskolan. Enligt Kindenberg och Wallin (2000) samt 

Aronsson m.fl. (2010) förekommer en så kallad sjuknärvaro, där individen väljer att 

gå till sitt arbete trots att hen är sjuk eftersom hen stressas av den tunga 

arbetsbelastningen som inte går att överge på arbetet. Detta tolkas som att lärare ibland 

troligtvis går till sitt arbete trots att de egentligen borde vara hemma för vård av barn 
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eller egen sjukdom eftersom stressen över att överge de andra lärarna med en tung 

arbetsbörda inte går att bortse ifrån.  

En annan stor orsak till upplevd stress hos lärarna är tidsbristen. Hargreaves (1998) 

hävdar även att tidsramarna som skolledningen skapar för lärarnas verksamhet inte 

alltid stämmer överens med vad lärarna anser möjligt att klara av (a.a.). Lärarna känner 

att en bidragande orsak till stress är de ålagda administrativa uppgifterna eftersom det 

egentligen inte finns utrymme rent tidsmässigt för att utföra dem. Sjödin (2012) och 

Nielsen och Persson (2010) menar att påtvingade administrativa uppgifter i sig, 

stressar lärarna, vilka känner att de inte har några goda förutsättningar att utföra ett 

gott arbete (a.a.). Tidsbristen gör även att lärarna väljer att prioritera bort 

administrativa arbetsuppgifter eftersom det anses för tidskrävande i förhållande till den 

tid som finns att tillgå. Även föräldrakontakten vid hämtning och lämning av barnen 

blir ibland lidande då lärarna känner att det inte finns så mycket tid över till en god 

och önskvärd kommunikation. Enligt Hargreaves (1998) har tidsbristen och 

intensifieringen i skolan orsakat uteblivna raster, överbelastning av arbete och 

svårigheter i att hitta tid till förberedelser (a.a.). Detta ses även som ett stort problem i 

förskolan enligt denna studie. 

Många gånger tycks lärarna, enligt denna studie, ha orimliga krav på sig själva i att 

driva verksamheten framåt och engagera sig vilket ofta slutar i en besvikelse då lärarna 

inser att tiden inte finns för allt de önskar att genomföra med barnen. Detta ger upphov 

till en stress orsakad av dem själva men även dåligt samvete och skuldkänslor över att 

barnen inte fått den tid och omsorg lärarna velat ge. Att inte genomföra förväntade 

arbetsuppgifter kan enligt Hargreaves (1998) orsaka en persekutorisk skuldkänsla hos 

läraren eftersom förväntade resultat uteblir. Lärarnas press på att prestera och deras 

oro över verksamhetens resultat kan till slut göra att det inte finns någon tid kvar för 

barnens omsorg (a.a.). Enligt Kindenberg och Wallin (2000) gnager det dåliga 

samvetet hos lärarna över att inte vara tillräckliga på grund av personalbrist och brist 

på tid (a.a.). Detta kan tolkas som att lärarna ständigt brottas med det dåliga samvetet 

orsakat av tidsbristen samt personalbristen och den stress det medför vilket ökar risken 

för att engagemanget läraren har för sitt arbete svalnar med tiden och endast det 

nödvändigaste utförs. Om lärarna, enligt denna studie, trots tidsbristen, väljer att utföra 

administrativa uppgifter påverkas verksamheten ogynnsamt eftersom de andra lärarna 

tvingas till högre arbetsbelastning genom att bli lämnade på avdelningen med ansvar 

för hela barngruppen. Detta kan tolkas som att hur lärarna än väljer att göra med sina 

arbetsuppgifter jagar tiden dem och stressen gör sig påmind.  

Ljud kan många gånger orsaka besvär om man inte finner dem behagliga. När barnen 

på förskolan blir uppspelta ökar även ljudnivån många gånger på ett otillfredsställande 

sätt vilket lärarna kan uppleva som stressande. Detta kan kopplas till att många barn 

vistas på en liten yta eller att energin har tagit slut och blodsockernivån är låg hos 

barnen precis innan måltiderna. Barnantalet anser lärarna i förskolan vara en 

opåverkbar faktor. Enligt Kindenberg och Wallin (2002) är det svårt att ignorera ljud 

från individer och deras tal eftersom de är till för att få individers uppmärksamhet. 

Höga och oförberedda ljud anses mest störande. Konsekvenser av detta kan visa sig i 

form av att sämre koncentration och kognitiv förmåga samt bristande initiativförmåga 

kan uppstå hos individen (a.a.). En tolkning utav detta är att lärare som ständigt utsätts 

för höga och störande ljudnivåer känner en kroppslig påverkan vilket kan leda till 

ohälsa. Även verksamheten kan bli påverkad i negativ riktning då lärarna inte kan 

använda sin fulla kapacitet i sin mentala förmåga och koncentrationen sviktar. 
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Tidigare forskning visar att de ljudkällor som stör mest och tröttar ut lärarna i förskolan 

är barnens skrik och höga röstlägen vilket många gånger är svåra att påverka. 

Uppkomsten till de stressande ljudkällorna beror på stora barngrupper i förskolans 

verksamhet (Sjödin, 2012; Nielsen & Persson, 2010). Att tillåta sig att ta rast och vila 

gör enligt Sjödin (2012) att lärarna inte upplever de höga ljuden lika påfrestande (a.a.). 

Detta tolkas som att många av lärarna i förskolan enligt denna studie upplever de höga 

ljuden som mer stressande eftersom de hoppar över raster på grund av tidsbrist eller 

önskan om att få gå hem tidigare de dagar de då utesluter lunchrasten. Det kan dock 

vara så att lärarna inte ser sambandet mellan rast och mindre stresspåslag vid höga 

upplevda ljud i verksamheten. Landström m.fl. (2003) menar dock att om 

stresspåslaget blir alldeles för högt i arbetsmiljön finns en risk att inte hinna återhämta 

sig på den tiden man är ledig (a.a.). Det kan i sin tur tolkas som att det då finns en 

överhängande risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa. 

Många utav lärarna upplever planeringstiden av verksamheten som en uppkomst till 

stress i arbetsmiljön. Det råder en oenighet kring detta eftersom vissa utav lärarna inte 

upplever det som ett problem. Det kan enligt Gotvassli (2002) och Theorell (2012) 

bero på att alla individer är olika och reagerar olika även om de utsätts för samma 

stressande situationer eftersom det är individuellt hur mycket stress en individ kan 

tolerera (a.a.). De lärare som känner sig stressade i samband med planeringstiden 

menar att det inte finns någon särskilt avsatt tid i schemat för den, personalbrist vilket 

gör att läraren inte kan få möjlighet att lämna barngruppen eller att tiden de tilldelats 

är för kort för att hinna med att diskutera och bestämma saker som rör verksamheten. 

Enligt tidigare forskning känner lärare i skolan sig stressade över administrativa 

uppgifter där dokumentationer av elevers kunskapsutveckling ingår och att tid för 

planering av verksamheten är för snålt tilltagen (Ahlgren & Gillander Gådin, 2011; 

Skolverket, 2012). Detta tolkas som lika relevant i förskolans verksamhet enligt denna 

studie. För lite tid till planering gör att lärarna i förskolan inte kan utföra en verksamhet 

med lika hög kvalitet som efterfrågas, vilket ger upphov till stress hos många utav 

lärarna. En annan stressande faktor är att alla punkter på dagordningen inte hinner gås 

igenom vilket tvingar lärarna återigen att prioritera och skjuta upp eller välja bort 

punkter som inte anses lika akuta att diskutera. 

Det kan också vara så att vissa lärare känner dåligt samvete när de tvingas bestämma 

över huvudet på de andra lärarna i arbetslaget som inte kan närvara vid 

planeringstiden. Enligt Strandberg (2009) och Vygotskij (2007) behövs en social 

tillvaro med samtal som leder tankeverksamheten vidare. Även kulturen på förskolan 

som läraren nästan dagligen vistas i skapar tanke- och arbetssätt som är specifikt för 

olika arbetsmiljöer (a.a.). Detta tolkas som att arbetslaget ses som en social gemenskap 

där samtalet ska utveckla den enskilda lärarens idéer och kunskaper för att 

vidareutveckla den verksamhet de tillsammans arbetar i. Därför upplevs det många 

gånger svårt för lärarna att förbise det och bestämma utan att diskutera med alla i 

arbetslaget. Att följa den kultur som råder på förskolan kan många gånger vara svårt 

ifall läraren är van vid en annan arbetskultur. Vid tidsbrist skapas andra arbetssätt för 

att effektivisera verksamheten och på så vis kan många lärare känna sig obekväma 

eftersom arbetskulturen de är vana vid måste ändras. 

Tanken med att arbeta i arbetslag ska vara för att hjälpas åt och underlätta arbetsbördan 

för den enskilda läraren. Ibland får konstellationer av människor inte samma önskade 

effekter som det var tänkt. Enligt Ahlgren och Gillander Gådin (2011) kan ibland 

lärare inom arbetslag dras med konflikter då de inte har samma uppfattningar av 

arbetsuppgifter. Det kan bidra till en ogynnsam stress istället för att motverka den 
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(a.a.). Det har enligt denna studie framgått att lärare kan stressa andra lärare inom 

arbetslaget av olika orsaker. Det kan antingen vara att lärarna inte har samma 

uppfattning kring prioriteringar eller tidsuppfattning av arbetsuppgifter som ska 

utföras. Det kan också vara att lärare blir misstrodda i att utföra utlovade 

arbetsuppgifter. Under högre arbetsbelastning ses också en stress som lätt smittar av 

sig på andra lärare i arbetslaget. Enligt Arnetz och Ekman (2013) uppstår ibland en 

miljö på arbetet som av individen betraktas som ohälsosam då arbetsmiljön och 

individen inte känns behaglig (a.a.). Detta kan tolkas som att lärare som tvingas vistas 

i en arbetsmiljö där någon eller något orsakar upplevd stress i längden kan få 

ohälsosamma påföljder. Det kan vara så att den upplevda stressen är opåverkbar 

eftersom den kommer ifrån en annan lärare och då är svår att undvika eftersom 

samarbetet i arbetslagen sker så pass tätt. 

 

6.3 Lärarnas reaktioner och konsekvenser av 
upplevd stress 

Att inte påverkas av upplevd stress är svårt. Bland lärare i förskolan finns många 

orsaker till upplevd stress som får dem att reagera på olika sätt vilket i sin tur kan leda 

till olika slags konsekvenser både i verksamheten och med den enskilda individen. 

Enligt Arnetz och Ekman (2013); Gotvassli (2002); Kindenberg och Wallin (2000) 

samt Levi (2002) aktiverar hjärnan vid upplevd stress en reaktion där 

uppmärksamheten skärps och ses som en form av alarmreaktion (a.a.). Att känna stress 

kan många gånger skapa ett större fokus för verksamheten hos lärarna i denna studie. 

De upplever sig själva även bli mer fyrkantiga och rutar lättare in sig på det som pågår 

för stunden. Detta behöver dock inte tolkas som en negativ effekt av stress utan kan 

snarare ses som en positiv egenskap. Kontrollbehovet bland lärarna tenderar att öka 

och ibland minskar den sociala förmågan. Ibland kan humöret hos lärarna uppfattas 

som sämre fast det inte behöver vara det. Utifrån detta tolkas som att lärarna upplever 

måttlig form av stress.  

Om en individ ofta upplever en strak känsla av stress vilken anses mycket svår att klara 

av kan det leda till kognitiva påverkningar i form av svårigheter med minnet och 

koncentrationssvårigheter. Det kan också leda till viljelöshet och oro (Almén, 2007; 

Kindenberg & Wallin, 2000; Levi, 2002). Vissa utav lärarna i denna studie upplever 

symptom så som att den kognitiva förmågan försämras eller blockeras vid stressiga 

situationer i arbetsmiljön vilket kan leda till att felaktiga beslut fattas och vissa 

arbetsuppgifter glöms bort. Detta tolkas som att lärarna upplever stressen som väldigt 

påfrestande i sin arbetsmiljö eftersom uppvisade symptom tyder på det.  

När en individ befinner sig i en akut och hotande situation uppstår en vilja av att fly 

eller kämpa emot. Samtidigt utsöndras kroppens stresshormoner, adrenalin och 

noradrenalin vilket påverkar individen och ger hen ett sämre humör och dåligt tålamod 

(Almén, 2007; Kindenberg & Wallin, 2000; Levi, 2002). Lärarna i denna studie 

uppvisar ett dåligt humör och sämre tålamod både gentemot andra lärare eller barn 

vilket lärarna själva märker av. Att utsättas för det kan skapa en ytterligare stress och 

verkar inte gynnsamt för en god arbetsmiljö. Detta tolkas som att lärarna ibland utsätts 

för väldigt stressade situationer i sin arbetsmiljö eftersom typiska stressrelaterade 

symptom i form av dåligt humör och sämre tålamod uppkommer. 

Vissa utav lärarna påverkas av den stressiga arbetsmiljön även efter att de slutat sitt 

arbete. Kroppsliga påverkningar så som sämre humör gentemot familjen, trötthet, 
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hjärtklappning, tinnitus och huvudvärk kan följa med dem hem på kvällen. Enligt 

Aronsson m.fl. (2010) och Landström m.fl. (2003) har vissa lärare svårt att släppa 

tanken på olösta problem i arbetet under tiden som hen är ledig. Detta kan bero på att 

individer har olika strategier för att hantera och lösa problem. Det kan också bero på 

att återhämtningstiden en individ behöver efter att ha blivit utsatt för en påfrestande 

situation kan vara olika lång vid olika tillfällen (a.a.). Vissa utav lärarna i denna studie 

har dock lättare för att släppa tanken på arbetet efter avslutad arbetsdag och påverkas 

inte i sitt privatliv av upplevd stress i arbetsmiljön. Detta tolkas som att lärarna har 

olika strategier för att hantera och därefter släppa tanken av påfrestande och stressiga 

situationer som de utsätts för under dagarna. Det kan också vara så att olika individer 

upplever och påverkas olika mycket av stress eller kan det bero på vilket KASAM- 

känsla av sammanhang, individen besitter. Enligt Antonovsky (1987) behöver en 

individ känna att det finns en mening och ett sammanhang för att klara av 

problematiska situationer och kunna blicka framåt med en positiv inställning. 

 

6.4 Förebyggande åtgärder 

Många gånger finns det förebyggande åtgärder för att minska den upplevda stressen i 

lärarnas arbetsmiljö på förskolan. För det mesta handlar det om hur verksamheten 

planeras både i arbetslagen och hur den enskilda läraren lägger upp sin egen planering. 

Det handlar även om lärarnas inställning till sitt arbete och chefens stöttande och 

stressförebyggande arbetssätt. Det som många lärare poängterar är lyckan i att få 

arbeta med barnen och guldögonblicken som skapas i dessa möten. Det var därför de 

valde att bli lärare från första början och det är det som fortfarande får dem att uttrycka 

sin passion för sitt arbete. På en förskola är det inte alltid lätt att förebygga stress men 

när det trots allt uppstår situationer som utlöser stress har lärarna för det mesta olika 

strategier för att lösa dessa. Lärarna har oftast ett positivt tankesätt, en god planering 

och en tro på sig själva i att kunna lösa och reda ut de problem som uppstår. De går 

oftast tillbaka till tidigare erfarenheter eller gör det som står i hens makt att förändra 

det som orsakar stressen. Antonovsky (1987) påpekar vikten av att den enskilda läraren 

känner en KASAM- känsla av sammanhang, för att kunna ta sig igenom påfrestande 

situationer utan att påverkas nämnvärt (a.a.). Detta kan tolkas som att läraren trots 

stressfyllda situationer i arbetsmiljön känner att vardagen är meningsfull genom mötet 

med barnen och känner glädjen i det. Läraren kan hantera situationen eftersom hen 

själv upplever att kraven trots allt går att leva upp till genom att ha en positiv 

inställning och begripligheten i situationen går att uppnå eftersom läraren förstår 

sammanhanget i vad som orsakar problemen och känner igen situationen ifrån tidigare 

erfarenheter. 

Det sociala samspelet är en styrka som inte ska underskattas. Även om det ibland kan 

vara svårt att komma överens i ett arbetslag är det en oerhört viktig pusselbit i ett 

stressförebyggande arbetssätt. I arbetslaget kan lärarna finna stöd i varandra när 

påfrestande situationer uppstår men det ges även en möjlighet att förebygga 

uppkomsten av stress genom att samtala och tillsammans göra upp en god planering 

och struktur på verksamheten som gynnar både barnen och lärarna. Det som lärarna i 

denna studie även påpekar som viktigt är glädjen i att arbeta tillsammans och se det 

som något roligt. Hargreaves (1998) menar att lärarna kan arbeta med att stötta 

varandra i de lärarkulturer där samarbete sätts i första hand (a.a.). Via samarbete och 

ett socialt samspel med andra individer kan kunskap och erfarenheter föras vidare. 

Genom att anamma den kultur som råder ges en möjlighet att utvecklas i 
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sammanhanget och språket används som ett socialt verktyg vilket länkar samman 

individer (Strandberg, 2009; Vygotskij, 2007). Att även känna KASAM- känsla av 

sammanhang, anser Antonovsky (1987) som något nödvändigt i, för individen, 

besvärande situationer (a.a.) Att som individ känna tillhörighet och ett socialt stöd i 

stressfulla situationer anses viktigt för att göra arbetsbelastningen något mindre vilket 

gör vila och återhämtning mer möjlig (Aronsson m.fl., 2010). Detta tolkas som att 

samarbete är oerhört viktigt för att förebygga stressen och trivas på förskolan genom 

tydliga regler och rutiner. Samtalet och lagarbetet följer en röd tråd och fungerar bra i 

att hålla ihop arbetslaget och skapar en trivsam, rolig och meningsfull arbetsmiljö. 

Lärarna behöver dock kanske dra mer nytta av varandras erfarenheter i att hantera och 

förstå hur situationer kan lösas, vilket också ger lärdom till kommande situationer 

lärarna kan ställas inför.  

Ibland behöver läraren ha någon annan att anförtro sig till och känna stöd i en annan 

enskild kollega för att kunna reda ut sina egna tankar i den stressiga arbetsmiljön på 

förskolan. Enligt Aronsson m.fl.(2010) är det viktigt att individen får känna ett stöd 

hos någon annan individ i stressfyllda situationer. Theorell (2012) menar också att 

stödet som en annan individ kan ge är avsevärt viktigt för att hälsan ska kunna bevaras 

(a.a.). Det är betydelsefullt att prata med sina arbetskamrater och ta hjälp av den sociala 

samvaron som råder på en förskola. Genom samtalet kan den enskilda läraren få 

feedback och ges en möjlighet att reda ut sina egna tankar i det inre rummet. Här kan 

den proximala utvecklingszonen tillämpas (Vygotskij, 2007; Strandberg, 2009). Detta 

kan tolkas som att det sociala samspelet och samtalet är oerhört viktigt för den enskilda 

läraren för att få hjälp med att finna sin egen inre förmåga. Genom att samtala och 

känna stöd i någon annan lärare kan läraren minska på den egna bördan i form av alla 

outredda tankar. Genom samtalet med en erfaren lärare kan även stress i framtiden 

förebyggas genom att strategier ges om hur hen ska tänka i ett stressförebyggande 

syfte. Den mindre erfarne läraren befinner sig då i en proximal utvecklingszon. 

Att vara chef innebär att se till att ett stressförebyggande arbetssätt råder att alla lärare 

få den stöttning som behövs när stressfyllda situationer uppstår. Enligt denna studie 

har inte lärarna samma uppfattning kring hur chefen arbetar och stöttar vid upplevd 

stress. En del utav lärarna anser att chefen arbetar stressförebyggande genom att inte 

låta lärarna arbeta övertid eller lägger någon press på administrativa uppgifter som ska 

utföras. Andra lärare upplever att medarbetarsamtalen fungerar som en hänvisning till 

chefen om vad som borde förbättras i arbetsmiljön eller för den enskilda läraren. Vissa 

utav lärarna anser att de får enskild stöttning när det behövs men några anser att chefen 

varken arbetar stressförebyggande eller lyssnar när det behövs. Det som lärarna 

däremot önskar att chefen borde göra är att strukturera upp verksamheten så 

planeringstiden finns inplanerad i schemat, lägga mindre press på lärarna i form av 

administrativa uppgifter och visa sig mer synliga och aktiva ute i verksamheten. Enligt 

Kindenberg och Wallin (2000) och Theorell (2012) är chefens närvaro oerhört viktig 

för att kunna stötta och visa att hen ställer upp i slitsamma situationer. Det är även 

chefens ansvar att arbeta för en god arbetsmiljö och få medarbetarna att känna en 

meningsfullhet på arbetsplatsen (a.a.). Att trivas med sin chef är oerhört viktigt för att 

medarbetarna ska må bra. Chefen har som uppgift att stötta medarbetarna, få dem att 

koppla samman och förstå verksamhetens mål med sin egen arbetsinsats och att ställa 

krav efter kompetens (Nyberg, 2009). Detta tolkas som att cheferna i denna studie inte 

alltid uppvisar kompetens i sitt ledarskap gentemot lärarna eftersom stöttning ibland 

uteblir och de inte alltid visar sig synliga i verksamheten. För att kunna arbeta 

stressförebyggande och förändra verksamheten krävs av chefen en tydlig kartläggning 
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av vad som orsakar stressen, vilket dock inte förekommer på dessa lärares förskolor. 

Genom att lärarna ibland känner sig förbisedda av chefen uppstår en dålig arbetsmiljö, 

som i sin tur kan leda till en ohälsosam situation för lärarna. Cheferna på dessa 

förskolor tycks dock inte inse vikten av sin egen roll i att förebygga stress i lärarnas 

arbetsmiljö eller ge lärarna den stöttning de ibland kan behöva.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Denna studie har genomförts med syftet att undersöka hur lärare i förskolan upplever 

stress i sin arbetsmiljö med avseende på orsaker, effekter och förebyggande åtgärder. 

Det vore av intresse att göra en fördjupning i hur mycket barnen egentligen påverkas 

av stressen som lärarna i förskolan upplever och utstrålar samt hur det yttrar sig hos 

dem. En liten hint ges i denna studie om att barnen tycks påverkas av lärarnas upplevda 

stress genom att de stimmas upp så att ljudnivåerna ökar och att de ser sin chans i att 

få sin vilja igenom när de märker att läraren är stressad och svag. 

Skrämmande frågor kring om det kan få konsekvenser för barnen i form av 

koncentrationssvårigheter eller minskad stresstålighet i framtiden uppkommer och 

vore mycket intressant att fördjupa sig i. Det vore även givande att studera vilka olika 

stressförebyggande metoder det finns som är anpassade för barn, eller om det ens finns 

några? Frågan är om det i sådana fall finns några förskolor som medvetet arbetar 

stressförebyggande för barnen.   

Att detta ämne kring stress är så pass aktuellt känns oerhört oroväckande. Samhällets 

tempo driver individer in i ohälsa och det kan även ha gått så långt att till och med 

barnen börjar känna av stressen och allt vad det medför.  
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Bilagor 

Intervjufrågor till förskollärare/tidigarelärare om upplevd stress i 

förskolan 

 

 Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom förskolan? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur gammal är du? 

 

 Hur skulle du definiera stress? 

 Vad är det i din arbetsmiljö som kan få dig att känna stress?  

 Finns det någon speciell veckodag som du upplever mer stress? 

Vilken och varför? 

 Är det någon speciell tidpunkt på dagen som du upplever mer 

stress? När och varför? 

 Vilka olika stressfaktorer i din arbetsmiljö anser du som 

förskollärare/tidigarelärare går att påverka? 

 Vilka olika stressfaktorer i din arbetsmiljö anser du som 

förskollärare/tidigarelärare inte går att påverka? 

 Hur känner du dig när du blir stressad, det vill säga, vilka fysiska, 

psykiska och sociala symptom får du? 

 Hur påverkas din kognitiva förmåga i stressfyllda situationer på 

din arbetsplats? 

 Vad är det som gör att du kan uthärda stressen i din arbetsmiljö? 

 Hur påverkar din upplevda stress verksamheten? 

 Hur påverkar din upplevda stress, i arbetsmiljön, dig i ditt 

privatliv? 

 Hur kan du själv förebygga din egen upplevda stress?  

 På vilka sätt kan ni tillsammans i arbetslaget arbeta för att 

förebygga stress i er arbetsmiljö? (Underförstått: Talar ni i 

arbetslaget om stress som ett problem idag?) 

 På vilket sätt arbetar dina chefer för att förebygga stress i 

arbetsmiljön? 

 Hur skulle dina chefer kunna arbeta för att förebygga stress i 

arbetsmiljön? 

 Hur stöttar dina chefer dig i att förebygga stress i arbetsmiljön? 

 Hur stöttar dina chefer er i arbetslaget för att förebygga stress? 


