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Abstract 

 
Title: Preschool teacher’s stress 

 - An empirical study of preschool teacher’s experience of stress at work 

The purpose of this empirical study is to explore the manner in which seven preschool 

teachers perceive their work environment when dealing with stress. Interviews, combined 

with a questionnaire are the methods used in this study. During the interviews, they express 

their feelings and strategies for stress. Coping and the demand-control-support model are 

theoretical concepts that are used in this study. The results of the study reveal that preschool 

teachers feel that large groups of children, high noise levels, heavy workloads and high 

demands make them feel stressed. Their strategies to reduce stress were to divide the children 

into smaller groups, organize and prioritize their duties and help each other. The results show 

that a high job satisfaction among preschool teachers is beneficial in reducing stress. The 

conclusion demonstrates that preschool teachers need more time for planning and reflection, 

and fewer children in the preschool groups.  

Keywords: Preschool teacher, interview, stress, strategies 
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Förord 

 

Tack till alla fantastiska förskollärare som har deltagit i denna studie och delat med sig av sina 

erfarenheter!  
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Inledning 

 
Stressen i samhället ökar, allt ska gå fortare och man ska hinna med mycket på kortare tid. 

Det är allt vanligare att personer mår dåligt av stress och i media kan vi ta del av hur 

yrkesgruppen förskollärare, de senaste åren, är en utsatt grupp.  

Enligt Lärarförbundet (2015) visar statistik från Försäkringskassan att risken att bli utbränd 

eller drabbas av depression är större för lärare än sammantaget för alla yrken och att det är 

den höga arbetsbelastningen som är orsaken till detta. Sjukskrivningarna för stressrelaterade 

sjukdomar hos förskollärare och fritidspedagoger har ökat med 46 procent de senaste fyra 

åren (Lärarförbundet 2015). Jag ser ofta på min arbetsplats hur förskollärarna inte hinner med 

sina arbetsuppgifter och jag ser deras frustration. Jag funderar mycket kring hur jag själv ska 

hinna med mitt kommande uppdrag, som förskollärare, utan att må dåligt på grund av stress. 

I tidningen Förskolan säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand att 

ambitionerna och kraven på verksamheten har höjts, men i och med att barngrupperna har 

vuxit och brist på utbildad personal har ökat, känner förskollärarna att de inte får 

förutsättningar till att genomföra sitt uppdrag (Villanueva Gran 2015, s. 40). 

Arbetsmiljöverkets inspektör Anette Askelöf säger i samma tidning att kraven på 

förskollärarna kommer från flera håll, bland annat har styrdokumenten reviderats och 

inspektionerna ökat, vilket gör att det krävs mer administration. Föräldrar ställer också högre 

krav på verksamheten, men även förskollärarna själva (Ibid). 

Jag planerar att arbeta inom detta yrke en lång tid framöver och vill veta om medias bild av 

förskollärarnas ökade stress stämmer med forskning inom området, och vad som i så fall är 

orsaken till att stressen har ökat hos denna yrkesgrupp. Jag tycker att detta är relevant att 

studera eftersom det bland annat är förskollärarna, som ska se till att alla barn på förskolan får 

den omsorg och lärande som de har rätt till. Det har därmed en stor betydelse att förskolans 

pedagoger har de rätta förutsättningarna att utföra sitt arbete och samtidigt må bra. 
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Bakgrund 

 
De senaste åren har det kommit rapporter om att ohälsan har ökat bland förskolans personal. 

Enligt Anette Askelöf, inspektör på Arbetsmiljöverket, har inspektioner genomförts under 

2011 på sammanlagt 177 förskolor, för att undersöka hur arbetsmiljöarbetet bedrivs på dessa. 

Resultatet visar att orsaken till ohälsan tycks vara bland annat buller, belastningsskador, brist 

på återhämtning, brist på planeringstid, stora barngrupper, underbemanning och att det saknas 

stöd och handledning (Askelöf 2012). Hon nämner att det även finns psykosociala risker när 

det gäller stress- och återhämtning, arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter (Ibid). 

Hogstedt et al (2009) har i rapporten Buller och ohälsa bland personal i skola och förskola 

undersökt hur cirka 3 700 lärare, från grundskolans årskurs 0-5, förskollärare, barnskötare och 

fritidspedagoger, upplever ljudmiljön på sina arbetsplatser, i Uppsala län. Resultatet visade att 

25 procent angav att de hade hörselnedsättning, 21 procent att de hade besvär av tinnitus, 

rösttrötthet uppgavs av 29 procent och heshet av 18 procent (Hogstedt et al 2009, s. 3 och 5). 

Nästan hälften av de tillfrågade uppgav att de upplevde att ljudförhållandena var ganska eller 

mycket dåliga. Den stress som en tredjedel uppgav att de upplevde i sitt arbete, menar 

forskarna i denna rapport, kan bero på den allmänna stökighet, tillsammans med bullret i 

klassrummet. Även åldersrelaterade hörselnedsättningar kan vara en orsak till 

kommunikationsproblem. Ändå påpekar de att det är viktigt att försöka dämpa 

ovidkommande ljud i arbetsmiljön, så att det lättare går att kommunicera (Ibid, s. 16).  

Persson Waye et al (2011) har i studien Det låter som en geting i mitt huvud. God ljudmiljö i 

förskola undersökt hur personalen på sju förskoleavdelningar upplevde ljudnivån på sin 

arbetsplats och det visade sig att förskolorna blir alltmer bullriga och att det är de höga ljuden 

från barnens lekar och skrik, som upplevs som det mest jobbiga för pedagogerna. De höga 

ljuden gör att de känner sig stressade, ljudtrötta och får problem med rösten. Stora 

barngrupper, brister i organisation och ledarskap samt dåligt rustade lokaler gör att 

förutsättningarna till att åstadkomma god ljudmiljö försvåras (Persson Waye et al 2011, s. 2). 

I studien jämfördes pedagogernas upplevelse av ljudnivån före och efter ljuddämpande 

åtgärder, som till exempel möbeltassar, stegljudsdämpande golv och ljudabsorberande tak och 

väggar. Före åtgärderna stördes 70 procent av pedagogerna av buller, vilket sänktes betydligt 

efter åtgärderna, till 34 procent nio månader efteråt. Däremot upplever personalen att de är 

trötta och en tredjedel anser att de mår dåligt av stress, vilket inte förändrades av åtgärderna 

(Ibid, s. 3). 
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Währborg (2009) skriver att kunskapen om att buller orsakar stressreaktioner är fortfarande 

begränsad, men det tycks vara speciellt riskfyllt med buller, som den utsatte inte har någon 

kontroll över (Währborg 2009, s. 69). När en person är stressad kan detta visa sig på olika 

sätt, som att man blir irriterad och får ett fientligt beteende, eller att man känner sig uppgiven. 

Då kan det handla om att personen känner trötthet, nedstämdhet och apati, vilket bland annat 

kan påverka sömn- och matvanor (Ibid, s. 61).  

Förskolläraren har ett stort ansvar att forma en verksamhet som ska innehålla både omsorg 

och lärande för varje barn. Det är därför viktigt att det finns förutsättningar till detta, att få tid 

till planering, dokumentation och reflektion. Enligt Skolverket är det förskolans uppdrag att 

erbjuda alla barn en pedagogisk verksamhet, där lärandet ska vara roligt, kreativt och anpassas 

till varje barns behov. För att kunna planera verksamheten på bästa sätt krävs att barns 

utveckling och lärande följs, dokumenteras och analyseras (Skolverket 2013, s. 8). Förskolans 

miljö ska vara utformad på ett sätt som underlättar det pedagogiska arbetet. Lokalerna, 

materialet och miljön ska erbjuda både livliga och lugna aktiviteter. En god miljö ska vara 

utvecklande och utmanande, men även vara säker och hälsosam när det handlar om faktorer 

som luft, ljus och ljud (Ibid, s. 16). 

Pramling Samuelsson (2011) menar att i den reviderade läroplanen för förskolan, har 

riktlinjerna för pedagogerna blivit fler och att förskollärarna har det övergripande pedagogiska 

ansvaret för att verksamheten planeras, så att barnens lärande och utveckling går framåt 

(Pramling Samuelsson 2011, s. 18). En omformulering om barns utveckling är att det inte 

endast är en ”önskan” om att utveckling ska ske utan det är en ”förväntan” att detta sker 

(Ibid). 

Arbetsmiljöns betydelse är viktig för att orka med sitt arbete och då har till exempel hög 

ljudnivå en negativ påverkan på kanske redan stressade pedagoger, som har krav på sig att 

utföra sitt uppdrag. Avsikten med min studie är att undersöka hur förskollärarna upplever sin 

arbetssituation när det handlar om stress och på vilket sätt de hanterar denna. 
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Litteraturöversikt 

 
Det var svårt att hitta pedagogisk relevant forskning, som handlar om det tema som jag ville 

undersöka. Många befintliga arbeten har en mer medicinsk karaktär och därför har jag försökt 

kombinera avhandlingar med andra mindre studier, för att få en tydligare bild av det valda 

temat. 

Tidigare forskning 

Ljudnivå och stress 

På förskolan förekommer det många olika sorters ljud såsom barnskrik, prat, skratt, gråt och 

skrammel av leksaker. Förskollärarna omges dagligen av ljud som kan påverka hörseln eller 

eventuellt öka stressen. Forskningen som jag har tagit del av handlar bland annat om 

sambandet mellan barngruppens storlek och ljudnivån på förskolan och vilka strategier som 

används för att minska ljudnivån.   

Fredrik Sjödin (2012), som är forskare vid Umeås universitet har i avhandlingen Noise in the 

preschool. Health and preventive measures undersökt ljudnivån på 17 förskolor i norra 

Sverige och även mätt stressnivån hos personalen, cirka 100 stycken. Resultatet visade att 20 

procent av pedagogerna hade en hög stressnivå redan en timme efter att de vaknat och under 

dagen steg nivån. På kvällen hade 12 procent fortfarande en hög stressnivå (Sjödin 2012, 

s.36). De mest besvärande ljuden var barnens röster och ljuden vid av- och 

påklädningssituationerna. De situationer där pedagogerna var mest stressade var när ett barn 

behöver extra stöd och det saknas resurser, när barnen kräver uppmärksamhet och när barnen 

hade fri lek inomhus. De var minst stressade när barnen var engagerade i planerade 

utomhusaktiviteter (Ibid, s. 40). För att minska ljudnivån användes bland annat akustiska 

åtgärder som ljudabsorberande väggar och bord, nya ljuddämpande leksaker och att minska 

barngruppen med två barn. De använde sig även av organisatoriska åtgärder som vilorum, 

dämpande belysning, ljudkunskap till personal och barn samt ”ljudöra” på väggen (Ibid, s. 15-

17). Sammanfattningsvis visar studien att ljudmiljön är den mest besvärande faktorn i 

arbetsmiljön enligt förskolans personal. De upplever ljudtrötthet efter arbetet, vilket påverkar 

sömnen negativt. Att vistas i dålig ljudmiljö och dessutom inte ha möjligheter att bedriva det 

pedagogiska arbetet skapar stress och det leder till att ohälsan ökar. Ljudnivån påverkades av 

antalet barn, vilket visade att akustiska åtgärder var bättre än de organisatoriska (Ibid, s.vi).   
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Landström et al (2003) har i rapporten Effekter av barngruppernas storlek på buller och 

upplevelser bland personal inom förskolan undersökt hur förändringar inom barngruppernas 

storlek påverkar miljön och upplevelsen hos personal och barn. I studien ändrades antalet barn 

på avdelningarna på tre förskolor, från 19 till 16, för att under en period mäta ljudnivån och se 

om detta hade någon påverkande effekt (Landström et al 2003, s. 4). Personalen fick fylla i en 

enkät med frågor angående arbetsmiljön och där visar resultaten att pedagogerna anser att 

arbetet försvårades av de höga ljudnivåerna i verksamheten. Det framgick att de höga 

ljudnivåerna kommer från barnens röster vid deras aktiviteter. Att minska barngruppen med 

tre barn per avdelning visade inga märkbara skillnader när det gäller ljudnivån. Det som 

framgick i studien var att bullernivån påverkades av antalet barn på det sättet att varje barn 

ökade sin ljudnivå när det samlades fler barn tillsammans. Landström et al menar att för att 

det ska bli en märkbar skillnad av ljudnivån behöver man minska barngrupperna väsentligt. 

Åtgärder att förbättra ljudnivån kan vara att dela upp barnen i mindre grupper, men då krävs 

att det finns personal och lokaler för detta. Ljudnivån kan även åtgärdas med hjälp av till 

exempel ljudabsorberande material (Ibid, s. 40-41). 

Det framgick av studien att pedagogerna upplevde besvär av ljud som plötsligt utan 

förvarning förändrades och de upplevde bland annat ljudtrötthet. Andra besvär var att inte ha 

möjlighet att undvika ljud genom att kunna gå ifrån till ett tystare rum, att känna stress och 

inte minst trötthet under både arbetstid och efter arbetet. Landström et al (2003) hävdar att när 

besvären följer med efter arbetet visar det hur påtaglig ljudmiljön är, vilket gör att 

återhämtning under fritiden inte räcker till. För att minska besvär vid buller måste åtgärder 

som avlastning och återhämtning bli möjliga (Ibid, s. 41-42).  

Arbetsbelastning och strategier 

Vid hög arbetsbelastning gäller det att arbeta mer intensivt för att hinna med sina uppgifter, 

och då underlättar det om man har haft möjlighet till återhämtning. I detta avsnitt har jag valt 

forskning där de har undersökt vilka olika strategier som används för att hinna med sina 

uppgifter, och vilka skillnader som finns mellan de som har möjlighet till återhämtning och de 

som inte har det. Den sista forskningen i detta avsnitt handlar om på vilket sätt olika nivåer av 

krav samt kunskap påverkar nyutbildade lärare. 

Aronsson et al (2010) har i studien Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa-en studie av 

förskola, hemtjänst och socialtjänst undersökt sambandet mellan ohälsa/hälsa och möjligheten 

till återhämtning och nedvarvning. 195 personer deltog i studien, varav 26 procent arbetade 

inom barnomsorgen. Studien baseras på en omfattande enkät med 115 frågor, som bland annat 
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handlade om arbetsmiljön, samarbete, strategier och återhämtning (Aronsson et al 2010, s. 6). 

I studien delades personerna in i grupperingar efter hur mycket återhämtning de anses haft 

efter arbetstid. Jag kommer ta del av grupperna ”återhämtade” och ”ej återhämtade” för att få 

en jämförelse av resultaten dem emellan. Resultatet av studien visar att den återhämtade 

gruppen upplevde att de hade tillräckligt med resurser för att utföra sitt arbete på ett 

tillfredställande sätt, att hinna med sina arbetsuppgifter, att ha inflytande, att ha tid till 

reflektion och samtal, att ta hjälp och stöd av chefen och av arbetskamrater. Detta skiljde sig 

åt i jämförelse med den ej återhämtade gruppen, förutom att de också tog hjälp av 

arbetskamrater (Aronsson et al 2010, s. 13). Vid hög arbetsbelastning arbetar båda grupperna 

mer intensivt, men skillnaden var att de ej återhämtade även hoppar över rasten eller tar med 

sig arbetet hem och tänker på sitt arbete även när de är lediga, 62 procent i jämförelse med 

endast 12 procent i den återhämtade gruppen. Vid sjukdom visade det sig att 73 procent av de 

ej återhämtade är på arbetet istället för att sjukskriva sig och får därmed inte den återhämtning 

som de behöver (Ibid, s. 13-17). Aronsson et al hävdar att resultatet av studien visar att det 

finns ett samband mellan återhämtning eller brist på återhämtning och arbetsvillkor, 

hälsa/ohälsa och sjukfrånvaro. Forskarna menar att en arbetsplats som har tydliga mål, tid för 

reflektion, resurser för att nå de satta kvalitetskraven och förutsättningar att undvika 

otillräcklighetskänslor, hör samman med arbetets organisation, ledning och ledarskap (Ibid, s. 

21).  

Daniel Hultell (2011) har i avhandlingen Lost in transition? A study of newly graduated 

teachers’ experiences during the initial period of employment, undersökt hur cirka 2 850 

lärarstudenter upplever sin första tid som lärare. Hultell menar att lärarna är en utsatt grupp 

när det kommer till arbetsrelaterad stress och ville i sin undersökning ta reda på orsaken till 

detta. Resultatet visar att höga nivåer av krav och låga nivåer av resurser ökade risken för att 

bli utbränd. De motsatta förhållandena gjorde lärarna mer engagerade i sitt arbete. Nyblivna 

lärare som kände att de var väl förberedda inför sitt nya arbete, hade tillräcklig kunskap, hade 

förväntningar på yrket, som stämde med verkligheten samt hade en balans mellan privatlivet 

och arbetslivet, upplevde sig vara mer engagerad i sitt arbete och upplevde mindre känsla av 

utbrändhet (Hultell 2011, s. 75-76).   

En summering av den tidigare forskningen visar att höga ljud gör förskolans personal 

stressade och för att ljudnivån på förskolan ska bli lägre behöver man minska barngrupperna 

med betydligt fler än tre barn, för att det ska bli någon märkbar skillnad. Forskningen visar 

även att ljuddämpande åtgärder är ett effektivt sätt att minska ljudnivån. När det handlar om 
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arbetsbelastning och möjligheten att hinna med sina arbetsuppgifter har det inom forskningen 

visat sig att återhämtning är en viktig faktor för att känna att man hanterar detta. Personer som 

däremot upplever brist på återhämtning hinner inte med och tar till exempel med sig arbetet 

hem eller tänker på det på sin lediga tid. Den tidigare forskningen visar att för nyexaminerade 

lärare ökar risken att bli utbränd om det ställs för höga krav och när det saknas resurser till att 

utföra ett tillfredställande arbete. Även känslan av att inte ha tillräcklig kunskap är en 

riskfaktor. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 
I mina frågeställningar vill jag ta reda på hur förskollärarna påverkas av stress på sin 

arbetsplats och vilka strategier de använder för att hantera stressen. I denna del av uppsatsen 

presenterar jag teoretiska begrepp som handlar om hur man på olika sätt hanterar stress och 

hur miljön runtomkring oss påverkar vårt val av strategi. Det handlar bland annat om att ha 

möjlighet till inflytande och att känna sig delaktig. Jag har valt dessa teoretiska begrepp för att 

jag anser att de beskriver hur viktigt det är att ha möjlighet till att ta egna beslut på sin 

arbetsplats. När den möjligheten finns kan stressen minska hos de anställda. Den teoretiska 

modellen visar hur viktigt det är att ha tillgång till ett socialt stöd, från både chefer och 

kollegor. Att stressen ökar vid höga krav är något som förskollärarna upplever och modellen 

visar vilka konsekvenser det kan ha för hälsan. 

Coping och krav-kontroll-stödmodellen 

Jag har tagit del av litteratur, där Töres Theorell (2005) beskriver att stressen ökar när man 

känner att man har förlorat kontrollen över en situation. Därför gäller det att se till att man har 

möjlighet att utöva kontroll. På vilket sätt man går tillväga har att göra med ”coping”, vilket 

innebär att personer har sitt eget sätt att klara av att hantera olika situationer. Det är samspelet 

mellan omgivningen och personens personlighet som påverkar på vilket sätt man utövar 

kontroll över situationer (Theorell 2005, s. 282). Enligt Theorell finns det två copingmönster 

som används vid kontrollutövning, ett öppet och ett dolt. Det dolda copingmönstret innebär att 

man går undan om man till exempel blir illa behandlad och visar därmed inte vad man 

egentligen tycker. Detta kan bero på att personen i fråga inte upplever att det finns möjligheter 

att påverka sin situation. Ett öppet copingmönster handlar om att man istället berättar vad man 

tycker, för att man upplever att det finns stort beslutsutrymme att påverka sitt arbete. Det 

beror på vilken typ av psykosocial miljö man befinner sig i som påverkar vårt förhållningssätt 

vid stressade situationer, ifall man använder sig av ett öppet eller dolt copingmönster (Ibid, s. 

283-284).  

För att ta kontroll över olika situationer på sin arbetsplats behöver det finnas möjligheter att 

ha god kontroll över sina arbetsuppgifter samt att man får den handledning som behövs, eller 

utbildning. Theorell (2005) menar att genom att ha till exempel avdelningsmöten oftare samt 

att regelbundet prata om arbetsmiljöfrågor under dessa möten, gör att inflytandet, det sociala 

stödet och utvecklingsmöjligheterna ökar, vilket ger positiva effekter på hälsan och minskar 

därmed sjukfrånvaron (Theorell 2005, s. 290).  



Ulrika Anstedt 
  

13 
 

I boken Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan? beskriver Theorell (2003) 

Robert Karaseks krav-kontroll-stöd-modell som är utformad för att visa hur demokrati, 

delaktighet och inflytande är bra för de anställdas hälsa (Theorell 2003, s. 22). När det finns 

inflytande och demokrati bland de anställda ökar deras beslutsutrymme. Den så kallade krav-

kontroll-stöd-modellen innehåller tre dimensioner: psykiska krav, beslutsutrymme och socialt 

stöd. Theorell skriver att det finns rimliga eller orimligt höga krav på dagens arbetsplatser och 

för att de psykiska kraven inte ska bli orimliga måste de anställda få den mängd uppgifter, 

som de klarar av med den kompetens de har. Om anställda under en längre tid har haft höga 

krav och litet beslutsutrymme, det vill säga upplevt en så kallad spänd situation, har de svårt 

att uppleva när situationen har förbättrats och ta till vara på denna. Om anställda däremot har 

haft rimliga krav och ett stort beslutsutrymme, en så kallad aktiv situation, utvecklas deras 

copingstrategier och de kan på det sättet hantera stress bättre. Detta gör att de även klarar av 

en period av spänt arbete om detta skulle inträffa (Ibid, s. 31-36). Den tredje dimensionen i 

modellen är socialt stöd, som handlar om att det är viktigt att alla har samma syn på vilka mål 

som ska uppnås på arbetsplatsen, vilket gör att de anställda lättare kan ge varandra stöd. Och 

när de hjälper varandra kan de tillsammans ha mer inflytande i olika beslutsprocesser. Detta 

beror på att de förstår varandras synpunkter och kan lättare komma överens (Ibid, s. 36-37). 

Theorell (2003) menar att de bästa förutsättningarna på en arbetsplats är när de anställda har 

rimliga krav, ett bra beslutsutrymme och socialt stöd. På sådana arbetsplatser är de anställda 

ofta friskare. De sämsta förutsättningarna för hälsan är när det är höga psykiska krav och litet 

beslutsutrymme, ett så kallat spänt arbete. Om dessutom det sociala stödet är dåligt ökar 

ohälsan ytterligare, ett så kallat iso-spänt arbete, isolerat och spänt (Theorell 2003, s.37). Att 

vara delaktig och kunna påverka vad som ska göras och på vilket sätt samt att få möjlighet att 

utveckla sina färdigheter gynnar hälsan. Theorell hävdar att långtidssjukfrånvaro förvärras när 

de anställda inte har möjlighet till delaktighet (Ibid, s. 70). 

Robert Karasek och Töres Theorell (1990) skriver i boken Healthy work. Stress, productivity, 

and the reconstruction of working life att den psykosociala arbetsmiljön påverkas av om det 

finns höga eller låga psykiska krav och beslutsutrymme. De menar att vid ”high-strain jobs” 

med ökade krav och lite kontroll medför psykisk påfrestning, vilket kan resultera i att man blir 

aggressiv eller att man drar sig undan (Terkel 1972, Karasek & Theorell 1990, s. 31-33). Vid 

ett aktivt arbete, ”active jobs”, där både krav och beslutsutrymme är högt upplever man att 

den kunskap och färdigheter man har används på ett tillfredställande sätt. Vid aktivt arbete 

stärks det egna kunnandet som gör att man ”växer”, vilket gör att man blir ännu mer produktiv 
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i sitt arbete (Ibid, s. 35). Författarna skriver att, ”low-strain jobs”, då det finns stora 

möjligheter till egen kontroll och låga krav, är ett idealarbete som nästan är ”för bra för att 

vara sant” (Ibid, s. 36). Vid sådana arbeten är de anställda både gladare och friskare än vid 

andra sorts arbetssituationer. Anledningen är att man klarar av de få utmaningar som man står 

inför. Den sista delen i modellen är arbeten där både kraven och beslutsutrymmet är låga, 

”passive jobs”, där personer inte lär sig något nytt och känner sig omotiverade på grund av att 

det inte finns några utmaningar, vilket resulterar i att både motivationen och produktiviteten 

sjunker (Ibid, s. 36-38). 

Karasek och Thoerell (1990) skriver att undersökningar som Johnson (1986) genomfört visar 

att dåligt socialt stöd i kombination med höga krav och låg kontroll ökar risken för bland 

annat hjärtsjukdomar, tarmsjukdomar, mental trötthet och nedre ryggsmärtor. De hävdar att 

stöd från kollegor och chefer är en av de viktigaste faktorerna för att minska stressen på 

arbetsplatsen (Karasek & Theorell 1990, s. 135).  
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Syfte 

 
Syftet med denna studie är att undersöka om förskollärarna upplever stress på sin arbetsplats 

och hur de i så fall gör för att hantera denna stress. 

Frågeställningar 

 
- På vilket sätt påverkas förskollärarna av stress och vad anser de är orsakerna till detta? 

-  På vilket sätt påverkas förskollärarna om ljudnivån är hög eller om det är hög 

arbetsbelastning? 

-  Vilka strategier använder förskollärarna för att minska stressen på sin arbetsplats?  

Metod 

 
Jag har valt att använda mig av en hermeneutisk ansats i min studie. Brinkkjær och Høyen 

(2013) menar att man genom denna ansats tolkar det som sägs, men även försöker förstå i 

vilket sammanhang detta har kommit till (Brinkkjær & Høyen 2013, s. 73). De menar att i 

hermeneutiken gäller det att ha en sorts inlevelseförmåga till personens berättelse och 

samtidigt försöka tolka de olika delarna som framkommer så att en helhet bildas (Ibid, s. 74-

75). Jag bearbetade materialet genom att sammanställa varje persons berättelser och sedan 

dela in dessa i mindre delar, vilket gjorde att jag till slut fick en helhetsbild av deras 

upplevelser om det som jag undersökte. Patel och Davidson (2011) menar att den egna 

förförståelsen används i hermeneutiken för att tolka intervjuer (Patel & Davidson 2011, s. 29). 

Vid intervjuerna underlättade det att jag hade förförståelse av ämnet eftersom jag då hade 

lättare att förstå respondenternas perspektiv. 

För att ta reda på hur förskollärarna upplever sin arbetssituation valde jag att använda en 

kvalitativ metod i form av intervjuer. Patel och Davidson (2011) menar att denna metod kan 

användas i undersökningar för att ta reda på hur personer upplever en situation och vad som är 

orsaken till detta (Patel & Davidson 2011, s. 14). Jag valde frågor som gjorde det möjligt för 

förskollärarna att prata fritt om sina upplevelser om olika situationer på förskolan. Jag 

intervjuade en mindre avgränsad grupp, sammanlagt sju förskollärare, från tre förskolor samt 

en förskoleklass. Enligt Patel och Davidson handlar det om en så kallad fallstudie då man får 

en större inblick i frågan man undersöker genom att intervjua ett mindre antal personer om 

just en specifik fråga (Ibid, s. 56-57). Jag använde mig av en intervjuguide där jag framställde 
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frågorna på ett sätt som gjorde det möjligt för mig att ställa de följdfrågor som behövdes för 

att förtydliga vad respondenten menade. Jag försökte göra frågor som har låg strukturering, 

vilket innebär att respondenten har möjlighet att svara på frågorna med egna ord (Ibid, s. 81). 

Vid varje intervju ställde jag frågorna i samma ordning och då handlar det om en hög 

standardisering (Ibid). Efter varje intervju fick respondenten en enkät att fylla i med färdiga 

svarsalternativ. Denna enkät hade en hög standardisering och en låg strukturering, det vill 

säga frågorna ställdes i samma ordning men det var inte möjligt att svara med egna ord. 

Enkäten hjälpte mig att få svar på frågor, som inte fanns med på intervjuguiden samt att få ett 

förtydligande i vissa frågor. Enkäter är en form av kvantitativ metod och kan användas när 

man vill göra mätningar av informationen som man får in (Ibid, s. 13-14). Jag fick statistik 

över skillnader och likheter i förskollärarnas svar och kunde med hjälp av detta dra vissa 

slutsatser.  

Urval 

Eftersom jag ville ta reda på om förskollärarna upplever stress på sin arbetsplats ansåg jag att 

det var viktigt att intervjua förskollärare i olika åldrar och med olika erfarenhetsbakgrund, för 

att på det sättet få fler synvinklar på frågan. Jag ringde till de utvalda förskolorna och pratade 

med chefen eller med en förskollärare och berättade om mitt ärende och de tog i sin tur reda 

på om det fanns några förskollärare som var intresserade av att delta i min studie. Det blev 

därmed ett ytterligare telefonsamtal någon dag senare, då vi bestämde tid och datum för 

intervjuerna. Vid ett intervjutillfälle fick jag även ett tips om att en person, som nyligen hade 

slutat arbeta på förskolan, nu undervisade i en förskoleklass. Jag ansåg att det var intressant 

att få med henne i min undersökning eftersom förskollärare även arbetar inom skolan. Jag 

valde två kommunala förskolor, en kommunal skola och en förskola med 

montessoripedagogisk inriktning, som är föräldrakooperativ. Arbetsplatserna ligger i två 

skilda kommuner söder om Stockholm. Vid alla mina möten med förskollärarna satt vi i ett 

avskilt rum där vi kunde prata ostört. Det kändes avslappnat och bra med samtliga 

respondenter. Jag hade i förväg beräknat att intervjuerna skulle ta högst 30 minuter och detta 

visste alla om, vilket gjorde att vi fick den tid som behövdes.  De sju förskollärarna var mellan 

25 år och 51 år, förskollärarnas arbetserfarenhet inom yrket varierade från 1 år till 26 år och 

barngruppens ålder som de arbetade med var representerade från alla åldersgrupper, från 

tvååringar till sexåringar. Antal barn i varje grupp var mellan 15 och 26. Alla förskollärarna 

arbetade endast med barnskötare som kollegor på sina avdelningar. I förskoleklassen hade 

förskolläraren en samarbetspartner. 
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Intervjufrågorna  

Jag ställde öppna intervjufrågor i syfte att undersöka, stress, ljudnivå och arbetsbelastning. Jag 

ville höra förskollärarnas egna upplevelser av sin arbetssituation utan att ställa ledande frågor. 

Jag tycker att det var svårt att helt och hållet vara neutral i mina frågor eftersom jag ändå 

nämner begreppen hög ljudnivå och hög arbetsbelastning, vilket gör att jag redan i frågan har 

visat vilken problematik jag är ute efter. Jag tror att jag ändå var tvungen att göra så, för att 

förskollärarna skulle förstå vad jag ville att de skulle fundera över. Eftersom jag inte visste 

om de ens upplevde stress på sin arbetsplats var jag tvungen att ställa frågor om något 

specifikt, det vill säga ljudnivå och arbetsbelastning, för att få material till min undersökning.    

Enkäten 

Efter varje intervju fick respondenterna svara på en enkät med färdiga svarsalternativ. 

Frågorna var delvis urplockade från en checklista för psykosocial arbetsmiljö som Prevent 

(2014) har gjort. Checklistan är ursprungligen framtagen för projektet Scenkonstens 

arbetsmiljö (Prevent 2014). Jag tycker att enkätens frågor ger en möjlighet till en 

sammanfattande syn av förskollärarnas upplevelse av sin arbetssituation och sina känslor 

kring arbetet när det handlar om att leva upp till förväntningar som ställs på dem, 

arbetsbelastning och trivsel. 

Bearbetning av materialet 

Vid intervjuerna antecknade jag medan respondenten svarade på frågorna. Jag spelade 

samtidigt in intervjuerna på min mobiltelefon. När jag senare lyssnade på den inspelade 

intervjun skrev jag ner allt som respondenten berättade. Detta var svårare än jag trodde och 

det krävde en hel del tid. Jag fick lyssna flera gånger och varje gång skrev jag till enstaka ord 

som jag hade missat tidigare. När jag hade lyssnat och antecknat skrev jag till slut svaren på 

intervjuerna på datorn och skrev ut alla sidor. Därefter sorterade jag in alla svaren efter vissa 

teman och fick på det viset skriva nya sidor som jag skrev ut. På det sättet fick jag en 

helhetsbild av alla intervjuerna och kunde börja urskilja på vilket sätt förskollärarnas svar 

skilde sig åt eller inte. Jag tog även hänsyn till ålder och erfarenhet. Jag försökte urskilja vilka 

ord, tankar och känslor som var mest återkommande i intervjuerna för att på det sättet få en 

helhetsbild av respondenternas upplevelser. När jag sammanställde enkätsvaren skrev jag upp 

alla svarsalternativ som hade kryssats i och fick därmed statistik över hur de hade svarat. 

Sedan jämförde jag resultatet med förskollärarnas ålder och erfarenhet för att se om jag kunde 

upptäcka något samband dem emellan. 
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Mina reflektioner om min undersökning 

Jag tycker att det var spännande och intressant att få göra intervjuer. Det som var svårt var att 

bestämma mig för vilket ämne jag skulle fokusera mest på. Jag försökte begränsa mig, men 

till slut blev undersökningen större än jag hade trott. Det gjorde att bearbetningen av 

materialet också tog lång tid. Jag ville vara öppen för förskollärarnas egna upplevelser av 

stress och ställde endast frågor om ljudnivån och arbetsbelastningen eftersom det var något 

som nämndes i media, som orsaken till stress hos denna yrkesgrupp. I samband med 

intervjuerna nämndes annat som gjorde dem stressade och då ville jag även ta upp detta. För 

att undersökningen inte skulle ha blivit så stor skulle jag kanske ha begränsat mig bättre. 

Etiska överväganden 

Jag intervjuade förskollärare för att få reda på hur de upplever ljudnivån och 

arbetsbelastningen på deras arbetsplatser och vad som orsakar eventuell stress hos dem. Jag 

följde Vetenskapsrådets riktlinjer som måste följas, de fyra huvudkraven: Informationskravet, 

som innebär att informanterna får information om studiens syfte, vilken uppgift de har i 

studien och vilka villkor som gäller (Vetenskapsrådet, s. 7). Det ska framgå att deltagandet är 

frivilligt och att de får avbryta när de vill. Det ska även framgå att de svar som ges endast 

används i uppsatsen och att de får information om var resultatet senare kommer offentliggöras 

(Ibid). Samtyckeskravet handlar om att informanterna visar sitt samtycke att delta i studien 

och sättet intervjun genomförs, exempelvis ljudupptagning. De ska även själva kunna avbryta 

närhelst de vill (Ibid, s. 9-10). Konfidentialitetskravet innebär att alla som deltar i 

undersökningen ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter förvaras på ett sätt 

att ingen obehörig kan ta del av dem. Det ska vara omöjligt att kunna identifiera personerna 

som deltar (Ibid, s. 12). Det fjärde kravet är nyttjandekravet som handlar om att den 

insamlade informationen om en enskild individ endast får användas för forskningsändamål 

(Ibid, s. 14). 
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Resultat  

 
I denna del av uppsatsen redogör jag för resultaten av de intervjuer som genomfördes med sju 

förskollärare. Jag gör en kort presentation av förskollärarna och därefter sammanfattar jag 

deras svar och citerar vissa av dem för att på det sättet förmedla förskollärarnas egna uttryck 

och formuleringar. Jag har sammanställt alla svaren tematiskt: ljudnivå, arbetsbelastning, 

stress och strategier. Jag presenterar även svaren från enkäten, i form av en sammanfattning. 

Förskollärarna är anonymiserade i min studie och därför har de fingerade namn och även 

förskolornas/skolans namn är påhittade. 

På förskolan Vitsippan arbetar Lena som är 45 år och arbetar med 20 barn som är mellan fyra 

och fem år, hon har arbetat som förskollärare i 19 år. Sofia är 26 år och har arbetat som 

förskollärare i knappt ett år och arbetar med femåringarna som är 26 till antalet. Förskolan är 

kommunal. 

På förskolan Tulpanen arbetar Eva som är 51 år och har arbetat som förskollärare i 16 år. Hon 

arbetar med 20 barn som är mellan tre och fyra år. Förskolan arbetar med 

montessoripedagogik och den drivs som ett föräldrakooperativ. 

I förskoleklassen på den kommunala skolan Svanen arbetar Marianne som är 38 år. Hon 

arbetar med 22 elever i sexårsåldern. Hon har arbetat som förskollärare i 16 år inom 

förskolan, men har nyligen börjat arbeta på skolan. 

På förskolan Maskrosen arbetar Lotta som är 42 år och hon arbetar med tvååringarna som är 

15 till antalet, hon har arbetat som förskollärare i två år. Emelie som är 25 år har arbetat som 

förskollärare i två år och arbetar med 24 femåringar. Anna är 47 år och arbetar med 15 barn i 

åldern två till tre år, hon har arbetat som förskollärare i 20 år. Förskolan är kommunal. 

Ljudnivån 

Förskollärarna upplever att det ofta är hög ljudnivå på förskolan. Det kan vara materialet som 

låter när det till exempel ska plockas undan i plastbackar eller hyllor. När många barn är inne 

samtidigt, till exempel i matsalen, blir det hög ljudnivå och särskilt när barnen skriker av 

glädje eller ska överrösta varandra.  

Marianne: Barnen har höga röster och skrattar och de glömmer bort, inlevelsen tar över 

och de försöker överrösta varandra, alla vill bli uppmärksammade. Ljudnivån är högre när 

de har sina egna fria aktiviteter, behagligare när vi har organiserade arbeten.  
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Det är de plötsliga och oväntade ljuden som förskollärarna oftast upplever som besvärande. 

Barnen själva är inte medvetna om den ljudnivå de skapar med sina spontana höga röster. 

Emelie: Det är alltid en ljudnivå, konstant om dagarna, men det jag tänker på är de 

skadliga ljuden när barnen skriker av sorg eller glädje. Det är främst de här glädjeskriken 

som barnen inte tänker på. Materialet låter ju också och det går inte att göra något åt, 

klossar framförallt, rasar ett torn låter det ju. Materialet och skriken är jobbigast. 

Förskollärarna påpekar att barnen inte alltid är medvetna om att de orsakar höga ljud och att 

det inte bara är barnen som låter, utan även de vuxna. De uttrycker även att barn måste få 

prata, men att det blir hög ljudnivå när många barn samlas på samma ställe. Problemet är att 

ytan är för liten.  

Lena: Barn måste få leka och prata, men när det blir många barn blir det mycket ljud. Det 

kan vara vuxna som pratar och gör att barnen börjar prata högre, det smittar av sig. 

På vilket sätt förskollärarna upplever ljudnivån kan bero på vilken sinnesstämning de befinner 

sig i för dagen. 

Eva: Jag tycker att ljudnivån kan variera, men mer allmänt känns den okej. Det beror 

också på vad det är för slags ljudnivå, om det är en glad stämning eller en stökig 

stämning. Man kanske själv har medverkat till det (hon skrattar). 

Samtliga sju förskollärare uttrycker att de vid flera tillfällen upplever att ljudnivån blir hög på 

sina arbetsplatser. Eftersom barnen ständigt är närvarande och leker och pratar uppstår höga 

ljud. 

Sofia: Jag kan bli stressad av hög ljudnivå, jag kan inte tänka klart utan ljudet går in i 

huvudet, eller vad man ska säga. 

Lotta: Man blir stressad, jättestressad och till slut blir man riktigt irriterad och på sikt blir 

man trött, man uppskattar jättemycket att ta rast kan jag säga. 

Stressen som orsakas av de höga ljuden påverkar även barnen. 

Emelie: Man får ständigt skrik i öronen, varje dag. Man blir uppstressad och måste finna 

sitt lugn för att det ska fungera, för om jag blir uppstressad blir barnen uppstressade, för 

det märker de. 

Sammanfattningsvis noterar jag att samtliga förskollärare anser att hög ljudnivå gör att de kan 

bli trötta, stressade och att de kan få ont i öronen samt huvudvärk. Under intervjuerna pratade 

förskollärarna mycket om hur de försöker motverka hög ljudnivå, för att få verksamheten att 

fungera.  
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Strategier för att minska ljudnivån 

Alla nämner hur viktigt det är att påminna varandra och barnen att inte prata för högt, att låta 

barnen reflektera över när det är högljutt eller tyst. Pedagogerna pratar mycket med barnen 

om hur skadliga höga ljud är för öronen. Att organisera barngruppen och personal, så att alla 

inte är på samma plats samtidigt är en strategi som de använder sig av. 

Lena: Vi går in bord för bord och ser till att inte alla kommer in samtidigt. Vi vill inte 

bara tjata på barnen att vara tysta utan låter barnen själva få reflektera över hur det låter 

vid olika tillfällen. 

 Förskollärarna har flera knep att ta till för att försöka få ner ljudnivån och de berättar att även 

inredningen hjälper till att dämpa ljuden med hjälp av ljudabsorberande material i taket, 

speciella bord som fungerar ljuddämpande och tavlor på väggarna som används för både 

dokumentation och för att dämpa ljudet. 

Eva: Vi jobbar aktivt med att dämpa ljudnivån, det är en del av det pedagogiska arbetet. 

Vi ser till att prata med en normal röst och om någon kollega eller ett barn pratar gällt och 

ljust kan jag överdriva genom att viska och får då ner personens röst. Med barnen kan 

man överraska, visa upp någonting, fånga in dem och deras intressen.  

De försöker ljuddämpa bord med filtar och klär även in plastbackar med filt. Legobitarna hälls 

ut på en matta, för att det inte ska låta så mycket. De nämner att möbeltassar har köpts in för 

att sätta under stolsbenen. Två förskollärare uttrycker att de inte tycker att de ovan nämnda 

åtgärderna är tillräckliga för att skydda hörseln, utan vill gärna ha öronproppar, vilket inte 

cheferna tycker. 

Emelie: Cheferna lyssnar på oss, men vi får ändå inga hjälpmedel utan de menar att vi ska 

jobba med miljön istället, att det är ett pedagogiskt förhållningssätt. Det är klart att det 

finns saker att jobba med, men ljudnivån gör att man blir stressad. 

 På två av förskolorna har det gjorts kontroll av ljudnivån, men det ifrågasätts hur mätningen 

går till och vid vilken tid på dagen detta sker. Alla tycker att det är önskvärt att få genomgå 

hörselkontroller genom arbetet, vilket endast förekommer på förskolan Tulpanen.  

Anna: Vi pratar mycket om hur vi ska göra för att dämpa ljudet. Det återstår nog 

egentligen bara barnens röster och det är ju svårt att trolla bort. 
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Sammanfattning av temat ljudnivå 

Förskollärarna upplever att ljudnivån på förskolan/skolan är hög vid de stunder då det samlas 

många barn samtidigt på en liten yta. De menar att barn pratar, skrattar och leker, vilket de 

måste få göra, men på grund av dessa yttre omständigheter blir det högljutt. Det visade sig 

även att vissa barn använder sina röster på ett sätt, som förskollärarna upplever som gälla eller 

högljudda, för att barnen inte alltid har förståelse för ljud. Förskollärarna menar att det är 

deras sätt att uttrycka sig. Materialet är också en bidragande orsak till höga ljud och detta har 

de försökt lösa genom ljuddämpande åtgärder. De pratar mycket med barnen för att få dem 

uppmärksamma på skadliga ljud och de är medvetna om att även pedagogerna kan medverka 

till att det blir högljutt. Förskollärana försöker organisera sig så att det blir färre barn vid olika 

situationer, för att på det sättet få ner ljudnivån. Fria aktiviteter upplevdes som mer högljudda 

än organiserade och verksamhet utomhus var mer harmonisk än inomhus när flera barn leker 

tillsammans. Förskollärarna upplever att de blir trötta och stressade av hög ljudnivå, vilket 

även påverkar barnen, som i sin tur blir uppstressade. 

Arbetsbelastning 

Förskollärarna ska även hinna med planering av verksamheten och att reflektera med varandra 

för att veta hur de ska gå vidare med till exempel ett pågående projekt. Det ska skrivas 

projektrapporter, handlingsplaner, veckobrev, dokumentationer och utvecklingssamtal med 

mera. Förskollärarna berättar att de har egen planeringstid samt reflektionstid med arbetslaget, 

vilken varierar mellan en till fyra timmar i veckan. Samtliga förskollärare berättar att de även 

försöker hitta tid då det är lugnt i barngruppen eller när alla barn är ute på gården och har fri 

lek, eftersom de inte hinner allt under sin planeringstid. 

Lena: Jag är bra på att strukturera och prioritera mina uppgifter och känner att jag hinner 

med. Mycket av planeringen görs i huvudet. Jag har även fantastiska kollegor som ger 

mig tid att planera. 

Att ha bra kollegor som ställer upp och att kunna planera sitt arbete är något som är 

nödvändigt för att hinna med. 

Anna: Det gäller att ha struktur, göra allt vart eftersom så det inte läggs på hög. Det finns 

aldrig en dag då man kan göra massor utan det gäller att beta av allt vart eftersom, så är 

det ju. 

Förskollärarna menar att planeringstiden är väldigt viktig att utnyttja och om någon kollega är 

sjuk kan det hända att de inte kan gå ifrån och planera. Det kan även vara så att de själva blir 

sjuka och då måste mer arbete göras hemma, för att hinna med.  
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Lotta: Planeringstiden känns för kort, för mycket tid går åt att starta upp datorn, för 

tekniken fungerar inte alltid och det tar tid. Listan är lång och man blir aldrig riktigt klar. 

Större engagemang från arbetsledningen är ett måste för att skapa mer tid till planering. 

Emelie: Tid för utvecklingssamtal, när ska man skriva dem? Ni får hitta tid till det, säger 

chefen, men det känns surt att behöva använda reflektionstiden till det, för då fallerar det 

här projektet och verksamheten stannar upp på något sätt. 

Strategier för att minska arbetsbelastningen 

Förskollärarna menar att det är viktigt att hjälpas åt om en kollega är stressad på grund av hög 

arbetsbelastning. De kan göra om verksamheten om det till exempel är så att något viktigt 

dokument måste skrivas. Alla barnen kan då gå ut på gården, vilket gör att inte alla pedagoger 

behöver vara ute med barnen och på det sättet frigörs pedagoger. ”Superstrukturen” nämns 

som något som hjälper vid hög arbetsbelastning. 

Emelie: Vi har en superstruktur för att ingen ska tappa bort sig, där står punkt och pricka 

vad som ska göras. Jag tycker att det är kollegorna som gör mycket för att minska 

stressen, inte direkt chefen. 

Det är viktigt att man själv säger till om man behöver hjälp och stöd. 

Anna: Märker man att någon har det intensivt eller tufft hjälps vi åt och passar alla barn 

så hon kan gå ifrån. Man är schyssta med varandra. Men om jag känner att jag är stressad 

och inte hunnit med då måste jag prata med min utvecklingsledare eller samordnare och 

fråga om det finns möjlighet att lösa att någon kommer in till oss, så jag kan gå ifrån för 

att fixa det som skulle ha varit klart. Men det finns inget system, det är upp till en själv. 

Sammanfattning av temat arbetsbelastning 

Förskollärarna försöker många gånger lösa situationer tillsammans och stöttar varandra så gott 

det går. Planeringstiden räcker inte alltid till och dessutom kan det hända att den inte blir av 

på grund av personalbrist. Förskollärarna måste även försöka hitta andra tillfällen att planera, 

men blir ändå aldrig riktigt klara med sina uppgifter. De nämner att det gäller att ha en bra 

struktur och att man måste kunna prioritera vad som är viktigast att göra. Att kollegor ställer 

upp när någon har mycket att göra anses som självklart, men det finns inget system hur man 

ska minska stressen vid hög arbetsbelastning. 

Stress 

Förskollärarna tycker att de blir stressade när de missar en planering och när de har mycket 

uppgifter som ska göras. De känner sig otillräckliga när de inte hinner vara med barnen, vilket 

gör att de upplever stress. Även höga krav, oförutsedda händelser, högljudda barn och att inte 

ha koll på situationen gör att förskollärarna känner sig stressade. De känner stress när det inte 

finns tillräckligt med personal, vilket kan innebära att de har ensamt ansvar för många barn.  
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Marianne: Jag vill vara ambitiös och stressar upp mig själv. Om man missar planering blir 

jag stressad, då måste jag planera hemma och det stressar familjen. 

De vill kunna visa upp att de gör ett bra arbete med sin barngrupp, vilket innebär att de måste 

se till att det genomförs meningsfulla aktiviteter på sina avdelningar.    

Emelie: När jag känner att jag är stressad är det för att jag har ställt för höga krav på mig 

själv, det här vill jag hinna med. Man har krav från cheferna att skriva rapporter eller visa 

upp en dokumentation och då vill man prestera något bra så det inte bara är pladder. 

Förskollärarna beskriver även de känslor som de upplever vid en stressig situation. 

Eva: Under stressen blir man handlingsförlamad och man är inte lika uppfinningsrik. Jag 

är extra trött när jag kommer hem och försöker efter en stökig dag fundera över hur vi ska 

göra för att inte hamna här igen. 

Att inte ha kontroll över situationer gör att de inte känner att de räcker till. 

Anna: Ljud och barnskrik är väldigt förknippat med förhöjd stress. Om man har ett ledset 

barn som inte vill lämna sin förälder och börjar gråta, då blir jag stressad. Man kan inte 

bara fokusera på det ledsna barnet, för det är ju alltid flera andra saker att fokusera på 

samtidigt. Hjärtat rusar lite och det hänger i lite sen och det är svårt att komma ner i varv 

när man på morgonen har gått upp i varv. 

Förskollärarna tror att många upplever att de blir stressade av att inte hinna med sina 

arbetsuppgifter och att det hela tiden blir mer uppgifter, som det inte finns tid att göra. De 

anser även att det är för stora barngrupper och att är det är många barn man ska skriva om 

inför utvecklingssamtal.  

Lena: Att man inte kan sitt uppdrag och inte förstår läroplanen, då är det alldeles 

övermäktigt. Jag tror att dokumentationen är något som stressar många. Att det är höga 

krav och att man måste vara datakunnig. 

Dokumentationen tror de kan stressa många och att inte ha tillräckliga kunskaper om 

läroplanen och datorn. 

Lotta: Det är mycket bisysslor runtomkring hela tiden, mycket som ska läsas, det ska 

loggas in, det ska skrivas ut, det ska uppdateras och dokument hit och dit och det funkar 

inte riktigt på den korta tid som finns. 

Stressen påverkar förskollärarna olika, men en bidragande orsak som nämns är hur man trivs 

på sin arbetsplats. 

Sofia: Jag tror att vi är så otroligt olika vad som känns stressigt, men om man inte har bra 

kollegor och chefer höjs stressen. Måste vara fruktansvärt att gå till jobbet om man får 

gliringar, blir motarbetad eller att behöva jobba i motvind.  
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Strategier för att minska stressen 

Förskollärarna menar att det behövs mer enskild planeringstid samt mer tid att reflektera med 

sina kollegor. De tycker att det behövs fler pedagoger eller att det blir färre barn i 

barngrupperna. 

Sofia: Bättre planerad tid som blir av, för eftersom jag är ny så tar allt längre tid, medan 

för de som har erfarenhet går det fortare. 

För de som har mindre erfarenhet är planeringstid och samarbete extra viktigt. 

Emelie: Det behöver minskas på barn och att ha en till förskollärare på min avdelning. 

Eva: Ha tid att reflektera och diskutera tillsammans, att inte behöva känna sig ensam med 

det som stressar. 

Situationer när förskollärarna inte upplever stress kan vara när de är utomhus med barnen, när 

det är färre barn, när barnen är sysselsatta med någon aktivitet eller när alla pedagoger följer 

den gemensamma strukturen på avdelningen.  

Anna: När vi är ute på gården då blir jag mycket lugnare och det har med ljudet att göra.  

Sofia: När superstrukturen fungerar gör att jag blir lugnare, att alla vet vad de ska göra, 

det har minskat stressen. 

 De nämner även att deras egen inställning kan påverka stressen. 

Lena: Jag har en sådan trygghet i min yrkesroll och kan grunden i mitt arbete. Jag älskar 

mitt jobb och alltid gjort, då är man inte stressad. 

Eva: Det gäller att acceptera att jag inte hinner med eller räcker till. Acceptera det och ta 

en sak i taget. 

Förskollärarna säger att de ofta pratar om stressiga situationer som har uppstått och försöker 

hitta lösningar för att det ska bli mindre stressigt. De berättar att stressade kollegor blir lättare 

arga och kan brusa upp inför barnen, de får sämre tålamod eller drar sig undan. De kan även 

visa tecken på att de är på väg att bli sjuka, de glömmer rutiner och blir allmänt tankspridda.  

Emelie: De springer runt som yra höns eller så ser man att de är deppiga och man ser de 

här suckarna när man sitter på rasten. 

Lotta: Jag tänker att jag ska täcka upp dem och hjälpa dem, men på sikt blir jag trött och 

sur för det håller inte att täcka upp i längden.  

Den egna stressen kanske inte alltid är synlig för kollegorna. 

Eva: Vi pratar ofta om situationer som inte har fungerat, men sällan att man erkänner att 

man var stressad. Det är kanske någonting som vi borde diskutera. 
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Lotta: Vi har pratat om att ljudnivån kan vara stressande, men den egna stressen som man 

känner själv har vi inte pratat särskilt mycket om. Det är någonting som vi borde lyfta på 

olika möten. 

Förskollärarna berättar att det varierar hur de själva reagerar i stressiga situationer. Ibland blir 

de själva uppstressade av att en kollega är stressad, medan andra stunder blir det tvärtom och 

de blir lugna och försöker hjälpa till.  

Marianne: Jag har inte sett mina kollegor stressade. Till mig säger de att jag ska ta det 

lugnt och att det inte är någon panik om jag inte har hunnit med. 

Lena: Jag pratar nog aldrig stress med någon, men andra kan komma till mig och berätta 

om sin stress. Jag blir inte påverkad av andras stress utan försöker hjälpa till så de blir 

mindre stressade. 

Sammanfattning av temat stress 

Förskollärarna upplever att de blir stressade av att det är för stora barngrupper, vilket gör att 

de känner sig otillräckliga när de inte räcker till för alla barn. De nämner att krav från chefen 

och dem själva gör att de blir stressade, för att de inte har de förutsättningar som behövs för 

att utföra sina arbetsuppgifter. De anser att det krävs mer schemalagd tid att planera och 

reflektera med sina kollegor, för att slippa göra sådant på sin fritid. Att kunna sitt uppdrag 

samt vara datakunnig var något som minskar stressen. Även att det råder god stämning bland 

kollegor och att ha en bra chef gör att stressen minskar. När barnen är sysselsatta med 

aktiviteter eller när verksamheten är utomhus gör att pedagogerna upplever att de blir lugnare. 

Förskollärarna anser att de hjälper varandra och ger tips och råd vid stressiga situationer, men 

de tycker att det vore bra att prata om den egna stressen också. Det kan variera på vilket sätt 

man visar sin stress för andra, vilket gör att man kanske inte alltid upptäcker att en kollega är 

stressad. Ingen av de intervjuade har själva varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad 

stress, men två av förskollärarna berättar att de känner till flera som har ”gått in i väggen”. 

Anna menar att det är viktigt att ledningen tar folk på allvar och till exempel sätter in resurser 

när ett barn behöver extra stöd. Tre av förskollärarna har ingen erfarenhet av att någon har 

blivit sjukskriven på grund av stress. Två förskollärare anser att de som drabbas av stress blir 

lättare sjuka med till exempel förkylningar. De tror att det är kombinationen av stress hemma 

och på arbetet som gör att de blir sjukskrivna, men att det är svårt att veta vad som är den 

främsta orsaken. 
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I samband med intervjuerna fick förskollärarna även fylla i en enkät med färdiga 

svarsalternativ (Bilaga 2), som bland annat handlar om hur de upplever arbetsbelastning, 

trivsel och de förväntningar som ställs på dem. Jag ska i den kommande delen presentera 

resultatet av dessa frågor i form av en sammanfattning samt redogöra för eventuella skillnader 

eller likheter i deras svar. 

Enkätens resultat 

Resultatet visar att samtliga förskollärare upplever trivsel och gemenskap med sina kollegor 

och att de får hjälp och stöd av dem om de har problem i arbetet. De två yngsta förskollärarna 

anser att de i viss mån får hjälp och stöd av chefen, medan de andra svarar ja. De tycker 

allihop att de har tydliga och gemensamma mål på sin avdelning. Förskollärarnas känslor när 

de ska börja sitt arbete varierar mellan att känna sig glada och tillfreds vid tanken på ett 

stimulerande arbete och att de har en ganska positiv känsla inför arbetet.  

Fyra av sju tycker att de har möjlighet att påverka planering och utförande av arbetet, medan 

tre anser att de i viss mån har den möjligheten. De anser att möjligheter till samarbete och god 

kontakt med arbetskamrater finns. 

Frågan om de kan leva upp till de förväntningar som ställs på dem från arbetsgivare och 

barnens föräldrar varierar svaren mellan ja och ja, i viss mån. Sex av sju tycker att de kan leva 

upp till kollegornas förväntningar, medan en svarar ja, i viss mån. När det gäller att leva upp 

till sina egna förväntningar anser däremot fyra förskollärare att de knappast kan leva upp till 

dessa och två tycker att de gör det i viss mån, medan endast en förskollärare svarar ja på 

frågan. Här kan man se ett klart samband mellan erfarenhet och den egna förväntningen. De 

förskollärare som svarar positivt i frågan har alla mellan 19 och 26 år av erfarenhet. Marianne 

som i och för sig har 16 års erfarenhet som förskollärare, men som nyligen börjat arbeta i 

förskoleklass, svarar att hon inte kan leva upp till sina förväntningar. De som svarar nej på 

frågan har mellan ett och två års erfarenhet av yrket.  

När det handlar om arbetsbelastningen anses rimlig svarar fem av de sju förskollärarna att de 

tycker det i viss mån, en förskollärare svarar ja på frågan medan en svarar nej, knappast. 

Däremot svarar endast tre att de hinner med sina arbetsuppgifter inom sin normala arbetstid, 

medan fyra anser att de inte hinner med. Alla utom en upplever att de känner sig trötta när de 

kommer hem från arbetet. På frågan om de tar med sig arbetet hem i tankarna så det påverkar 

fritiden negativt svarar fem ja, i viss mån, medan två svarar nej, knappast och det är återigen 

de två med längst erfarenhet i yrket. På den sista frågan om det sker regelbundna 
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undersökningar av arbetstagarnas arbetsbelastning och upplevelse av stress svarar fyra att de 

har det, två visste inte medan en svarade nej, knappast.   

Sammanfattningsvis har förskollärarna en positiv känsla om sitt arbete, sina kollegor, 

inflytandet att påverka planering och sättet att utföra sitt arbete. Dock framgår det att de inte 

hinner med sina arbetsuppgifter under den normala arbetstiden och att de tänker på arbetet på 

sin fritid samt att de är trötta efter arbetsdagens slut. Det visar sig att förväntningar som de 

ställer på sig själva är svårast att leva upp till. De förskollärare som hade längst erfarenhet i 

yrket var även de som upplevde att de kunde leva upp till sina egna förväntningar och ansåg 

inte att de tänkte på arbetet på sin fritid. Däremot var det motsatta svar när det gäller de med 

kort erfarenhet. 
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Analys 

 
Jag ska i denna del analysera resultatet av min undersökning. Jag utgår från mitt syfte och 

frågeställningar, där jag ville undersöka vad förskollärarna upplever är orsaken till eventuell 

stress och på vilket sätt de hanterar denna. Jag kommer ta hjälp av de teoretiska begreppen 

coping och krav-kontroll-stödmodellen, som jag tidigare har skrivit om. 

Resultatet av min undersökning visar att förskollärarna upplever stress på sin arbetsplats och 

orsakerna är främst ljudnivån från stora barngrupper och att det är för mycket administrativa 

uppgifter, som det inte finns förutsättningar att hinna med. Det finns önskemål om mer 

planeringstid, som verkligen blir av och mer reflektionstid med sina kollegor. Förskollärarna 

samarbetar mycket kring hur de ska minska stressen genom att till exempel dela barngruppen 

i mindre grupper, för att få ner ljudnivån eller att hjälpa varandra vid hög arbetsbelastning. De 

försöker med andra ord hitta egna lösningar för att få kontroll över eventuellt stressade 

situationer. Min tolkning av undersökningens resultat är att det underlättar om det finns ett 

tillåtande klimat på arbetsplatsen och i arbetslaget, för att man ska kunna visa att man är 

stressad och behöver hjälp. Förskollärarna uttrycker att de tar hjälp av varandra, men 

samtidigt upplever jag att de känner sig stressade och att de inte hinner med sina uppgifter. De 

berättar att de inte alltid uppfattar när andra är stressade, och att de inte heller visar sin egen 

stress. Jag tänker att det har med de olika copingmönstren att göra. Det vill säga att om en 

person känner att det finns möjlighet att påverka en situation, använder sig av ett öppet 

copingmönster och berättar om sin stress, för att på det sättet utöva kontroll över situationen. 

Om man däremot känner att det inte finns möjlighet att påverka sin situation används ett så 

kallat dolt copingmönster, det vill säga man bryr sig inte om att påpeka att man till exempel 

känner sig stressad, för det är ändå ingen som lyssnar. Till slut kommer man helt enkelt finna 

sig i sin stressiga situation, vilket gör att man mår allt sämre.  

Lotta i undersökningen säger att hon försöker täcka upp dem som är stressade, men att hon 

inser att det drabbar henne själv i slutändan, för hon blir trött och sur. Det framgår att det ofta 

är kollegorna som försöker minska stressen, inte direkt chefen. Emelie nämner att det inte 

finns tid till att skriva utvecklingssamtal, men att chefen säger att de ska ”hitta tid”. 

Förskollärarna har önskemål om öronproppar, för de är missnöjda med de ljuddämpande 

åtgärderna, men får till svar att det handlar om ett pedagogiskt förhållningssätt. I alla dessa 

exempel upplever jag att pedagogerna är frustrerade över sin situation och att de inte får 

tillräckligt stöd från cheferna. För att det så kallade copingmönstret ska utvecklas från dolt till 
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öppet, så att man kan utöva kontroll över stressiga situationer bättre, måste man uppleva att 

det finns möjligheter att påverka sin situation. Om personalen ofta får höra att de inte får 

någon hjälp, kanske de till slut inte bryr sig om att påpeka brister i sin arbetsmiljö. Att inte 

berätta att man mår dåligt och att inte heller visa det utåt bidrar säkert till att fler mår sämre. I 

undersökningen efterfrågas möjligheten att prata om den egna stressen vid olika möten på 

arbetsplatsen. Förskollärarna beskriver att det kan hända att en kollega som är stressad blir 

nedstämd och drar sig undan, vilket stämmer med det dolda copingmönstret. Mina slutsatser 

är att förskollärarna behöver samtala om hur de upplever stress på sitt arbete, med både 

kollegor och chefer. Eftersom inte alla väljer att berätta måste man kanske arbeta med 

arbetsmiljöfrågor oftare, så att eventuella problem blir synliga och kan lösas tillsammans.  

Det framgår av undersökningen att förskollärarna upplever att de har höga krav från chefen 

och från sig själva. De blir stressade av att det är för mycket uppgifter och att de inte hinner 

med allt under arbetstiden. Det kan hända att de måste planera hemma, för att hinna med. 

Enligt krav-kontroll-stödmodellen är höga psykiska krav på arbetet kombinerat med ett litet 

beslutsutrymme något som kan påverka hälsan negativt om det pågår en längre tid. 

Förskollärarna hamnar då i ett så kallat spänt arbete. För att motverka spänt arbete måste det 

ställas rimliga krav, till exempel att man ska få arbetsuppgifter som man har kompetens att 

klara av. Lena påpekar just vikten av att kunna sitt uppdrag och att ha tillräcklig kunskap om 

läroplanen för att man ska mäkta med. Enligt modellen ska det även finnas möjlighet till egna 

beslut om hur arbetet ska utföras. På det sättet får de anställda uppleva att de är delaktiga i 

arbetet, vilket gör att de mår bättre. Det sociala stödet är den tredje delen i modellen och det 

upplever jag att förskollärarna i min undersökning har. Sofia säger att om man inte har bra 

kollegor och chefer höjs stressen och menar att det måste vara fruktansvärt att bli motarbetad 

eller att behöva jobba i motvind. Det sociala stödet innebär att ha gemensamma mål på 

avdelningen som alla strävar åt att uppnå, att hjälpa varandra och att ha en bra relation med 

chefer och kollegor. I enkäten svarade alla positivt på dessa frågor, vilket enligt krav-kontroll-

stödmodellen är en förutsättning för att må bra. Genom att ha samma mål är det lättare att ge 

stöd eftersom alla är överens. Det är därför viktigt att förskollärarna får tid till reflektion i 

arbetslaget, för att både komma överens om gemensamma mål och att ha tillfällen att 

utvärdera och följa upp målen, för att se att alla har samma målsättning. 
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Diskussion och slutsatser 

 
Syftet med min studie var att ta reda på om förskollärarna upplever stress på sin arbetsplats 

och vad orsaken till detta är, samt på vilket sätt de påverkas av hög ljudnivå och hög 

arbetsbelastning. Jag ville även undersöka vilka strategier de använder för att hantera 

eventuell stress. Resultatet ska jag nu jämföra med den tidigare forskning som jag har tagit del 

av. 

Ljudnivå och stress 

Resultatet av min undersökning visar att förskollärarna upplever att det ofta är hög ljudnivå på 

förskolan och att detta beror på de stora barngrupperna, men att de försöker organisera både 

barn och vuxna så att alla inte är på samma ställe. Förskollärarna anser att barnens röster är 

den bidragande orsaken till hög ljudnivå, vilket både (Landström et al 2003) och (Sjödin 

2012) antyder i tidigare forskning. Enligt Landström et al behöver man ha betydligt färre barn 

i varje barngrupp för att det ska bli någon märkbar skillnad av ljudnivån. Förskollärarna i min 

studie påpekar att det blir mer harmoniskt de dagar det är färre barn närvarande. 

 Förskollärarna upplever att de blir stressade av hög ljudnivå, särskilt när barnen har fri lek 

inomhus. Vid utomhusaktiviteter upplever pedagogerna att de blir mindre stressade, för att 

ljudnivån inte blir lika påtaglig, detta visar även Sjödins forskning. En annan orsak till hög 

ljudnivå är barnens leksaker, till exempel byggklossar som låter när de rasar eller när legobitar 

hälls ut på golvet. Åtgärder som har vidtagits för att minska ljudnivån är till exempel att ha 

ljudabsorberande material i inredningen och att pedagogerna pratar med barnen om hur 

skadligt det är med höga ljud. Sjödin menar att det bästa sättet är de ljuddämpande åtgärderna, 

men min undersökning visar att ljudnivån upplevs som jobbig trots dessa åtgärder, det 

efterfrågas till exempel öronproppar. Både Landström et al och Sjödin menar att höga ljud 

påverkar pedagogernas sömn och återhämtning.  

Slutsatser jag kan göra av min undersökning, om ljudnivån och tidigare forskning, är att det 

behövs bättre lokaler med dämpande akustik om det ska vistas många barn där samtidigt. Om 

inte lokalerna klarar av att hantera ljud från alla barn och deras aktiviteter, bör det bli 

betydligt färre barn i barngrupperna, för att på det sättet göra förskolans ljudmiljö bättre. Barn 

ska kunna samtala med varandra, skratta, gråta och ha roligt tillsammans utan att det ska 

behöva orsaka stress hos pedagogerna. Stressen påverkar i sin tur sömnen och svårigheter till 

återhämtning. Det blir med andra ord en ond cirkel, vilket påverkar hälsan negativt. Med färre 

barn i barngrupperna blir ljudnivån lägre eftersom barnen inte behöver höja rösten, för att 
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försöka överrösta sina kamrater. Detta är något som (Landström et al 2003) påpekar är 

orsaken till att det blir högre ljudnivå med stora barngrupper.  

Arbetsbelastning och stress 

Förskollärarna i min studie upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter under den 

normala arbetstiden. De anser att detta kan bero på att den egna planeringstiden är för kort 

eller att den inte alltid blir av på grund av att det till exempel saknas personal, vilket gör att de 

upplever stress. De berättar att det gäller att ha en bra struktur och kunna prioritera vad som är 

viktigast att göra under planeringstiden. Tidigare forskning visar att personer som har 

möjlighet till återhämtning upplever att de hinner med sina arbetsuppgifter, medan de som 

inte har haft samma möjlighet till vila kanske hoppar över rasten, för att utföra uppgifter eller 

tar med sig arbetet hem. De tänker även på arbetet på sin lediga tid och när de borde vara 

hemma vid sjukdom, är de istället på arbetet (Aronsson et al 2010). Min enkätundersökning 

visar ett samband mellan att känna sig trött, att tänka på arbetet på sin fritid och att inte hinna 

med sina uppgifter. När jag jämför mina resultat från enkäten med tidigare forskning, så är det 

de med minst erfarenhet i yrket som även är de som är mest trötta. Detta är intressant eftersom 

det i så fall visar att när man är trygg i sin yrkesroll har man även lättare att prioritera och 

planera sitt arbete. Det innebär att man då hinner med sina arbetsuppgifter samt att man 

hinner återhämta sig på sin fritid, till skillnad mot de med mindre erfarenhet.  

Min undersökning visar att de med kortast erfarenhet av yrket upplever att de inte kan leva 

upp till sina egna förväntningar, vilket innebär att de har höga krav på sig själva. Tidigare 

forskning visar att nyexaminerade lärare upplever känslor av utbrändhet vid höga krav i 

kombination med att det saknas förutsättningar för att utföra sitt arbete (Hultell 2011). Det är 

därför viktigt att det finns tid för planering och att man har den kunskap som krävs. I min 

studie påpekar förskollärarna att det är viktigt att vara insatt i läroplanens riktlinjer samt att 

vara datakunnig. När de rätta förutsättningarna till att utföra sitt arbete finns och kraven är 

lägre ökar engagemanget på arbetet enligt Hultell. 

 Mina slutsatser är att det underlättar att vara utvilad, ha möjlighet till planerings- och 

reflektionstid, ha tillräcklig kunskap om sitt uppdrag och dessutom lång erfarenhet av sitt yrke 

för att minska stressen vid arbetsbelastning. Jag tänker att det borde vara bra med fler 

förskollärare på varje avdelning, som kan samarbeta tillsammans. På det sättet blir 

förskollärarna inte ensamma med sin stress. I min undersökning förekommer det sådana 

önskemål eftersom alla i studien var ensam förskollärare på sin avdelning. Däremot tar de 

hjälp av varandra och detta var något som var återkommande på alla förskolor och i 
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förskoleklassen. Det visar att det finns en lojalitet mellan pedagogerna, men det saknas ett 

system för att avlasta en förskollärare som känner sig stressad. Jag tycker att det är något som 

borde finnas på förskolorna samt att den planeringstid som är schemalagd verkligen blir av. 

Det ska inte vara så att förskollärarna känner att de måste utföra uppgifter på sin fritid. Istället 

måste de få den återhämtning som de behöver för att orka klara av sina arbetsuppgifter utan 

att det ska påverka fritiden. Enligt tidigare forskning är det en fråga för arbetets ledning att se 

till att de rätta förutsättningarna finns, för att undvika ohälsa bland personalen.  
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Slutord och förslag till fortsatt forskning 

 
Mitt syfte med studien var att ta reda på hur förskollärarna upplever sin arbetsmiljö när det 

handlar om stress. Jag har genom intervjuer med förskollärare kommit fram till att både 

ljudnivån och arbetsbelastningen var det som orsakade mest stress, och att det berodde på 

stora barngrupper och höga krav. Jag kan konstatera att medias bild av förskollärarens 

arbetssituation stämmer överens med min studie och med tidigare forskning. Som blivande 

förskollärare hoppas jag att arbetsförhållandena för denna yrkesgrupp uppmärksammas så att 

de blir bättre. Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur stora barngrupperna bör 

vara på förskolorna, för att det ska vara en behaglig arbetsmiljö för både barn och pedagoger. 

För att minska arbetsbelastningen behövs mer tid till planering och reflektion samt ett bra 

socialt stöd från både kollegor och chefer. Jag tror även att man ska tänka på att blanda 

personer med olika lång erfarenhet i ett arbetslag eftersom min undersökning visar att stressen 

var störst för de med minst erfarenhet. Det skulle till exempel vara bra att nyexaminerade 

förskollärare får samarbeta med någon mer erfaren.  

Tack vare resultatet av min studie och tidigare forskning kommer jag vara uppmärksam på de 

stressrelaterade situationer, som kan uppkomma inom mitt kommande yrke som förskollärare. 

Jag ser fram emot mitt blivande yrke och kommer ta till mig alla goda råd som förskollärarna 

i min studie har gett mig! 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 3. Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

4. Vilken åldersgrupp arbetar du med? Hur många barn är det på avdelningen? Hur många 

förskollärare finns det på din avdelning? 

5. Hur upplever du din arbetsmiljö när du tänker på ljudnivån? Vad tror du är anledningen till 

att du tycker så? Hur påverkas du om ljudnivån är hög? 

6. Hur och när planerar du arbetet för att hinna med alla dina arbetsuppgifter? Vad kan 

anledningen vara om du inte hinner med dina arbetsuppgifter?  

7. Berätta hur det känns om du upplever stress under en arbetsdag! Vad tror du är anledningen 

till att du upplever stress? Vad tror du är anledningen till att du inte upplever stress? 

8. Hur ser du om dina kollegor är stressade? Hur påverkas du av deras stress?  

9. På vilket sätt diskuterar ni stress kollegor emellan?   

10. Vad görs på din arbetsplats för att motverka hög ljudnivå? 

11. Har det gjorts någon kontroll av ljudnivån på förskolan? 

12. Har du genomgått en hörselkontroll någon gång och vad visade resultatet i så fall? Är det 

något som du önskar att din arbetsplats erbjöd? 

13. Vad görs på din arbetsplats för att minska stressen vid hög arbetsbelastning?  

14. Har du eller någon kollega varit sjukskriven någon gång på grund av arbetsrelaterad stress 

på förskolan? 

15. Hur många år tror du att du kommer arbeta kvar inom yrket? 

 16. Om det förekommer stress på din arbetsplats, vad tror du är orsaken till detta? Vad anser 

du behöver göras för att i så fall minska stressen? 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor 

 

 

 

 

 

 

Frågor om den psykosociala arbetsmiljön 

Ja                                       

. 

Ja,                                                        

i viss 

mån 

Nej,                       
knappast 

Nej,                     
inte 
alls 

Anser du att din arbetsbelastning är rimlig? 
        

Hinner du med dina arbetsuppgifter inom din normala arbetstid?         

Brukar du känna dig trött och slut när du kommer hem från arbetet?         

Tar du med dig arbetet hem i tankarna så det påverkar fritiden negativt?         

Har ni tydliga och gemensamma mål på er avdelning?         

Har du möjlighet att påverka planering och utförande av arbetet?         

Är arbetet upplagt så att du har möjligheter till samarbete och en god 

kontakt med dina arbetskamrater?         

Upplever du trivsel och gemenskap med dina arbetskamrater?         

Får du hjälp och stöd av din chef när du behöver?         

Får du hjälp och stöd av dina arbetskamrater om du har problem i 

arbetet?         

Har du kunskap om hur du ska arbeta för att undvika 

belastningsbesvär?         

Kan du leva upp till de förväntningar som ställs på dig         

från arbetsgivaren?         

från barnens föräldrar på förskolan?         

från arbetskamrater?         

från dig själv?         

Vad har du vanligtvis för känslor när du ska börja ditt arbete?     
  Kryssa i ett av alternativen:     
  Känner mig glad och tillfreds vid tanken på ett stimulerande arbete     
  Har en ganska positiv känsla inför arbetet     
  Vare sig positiva eller negativa känslor     
  Känner viss olust inför arbetet     
  Känner stark olust inför arbetet     
  Sker regelbundna undersökningar av arbetstagarnas arbetsbelastning 

och upplevelsen av stress?         
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Bilaga 3 

Informerat samtycke 

 

Hej pedagoger på förskolan________________ Ort________________Datum 15/10-15 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om hur förskolläraren upplever stress på sin 

arbetsplats och vad de gör för att hantera stress. 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet den________ 

Jag skulle då vilja intervjua tre förskollärare. Jag kommer anteckna och spela in intervjun för 

att inte missa något. Jag respekterar om någon inte vill att inspelning sker och då kommer jag 

endast anteckna. Efter intervjun får förskolläraren svara på en enkät med färdiga 

svarsalternativ. 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att 

upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det 

egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar, 

Ulrika Anstedt 

Telefonnummer: 

Mejladress: 

 

Shamal Kaveh (handledare) 

Södertörns högskola 

Mejladress: 


