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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar förskollärares upplevda stress och hur denna stress 

eventuellt påverkar de didaktiska valen i förhållande till läroplanens intentioner. Stress i 

förskolan är ett väl diskuterat ämne via nyhetssammanhang, sociala medier och det är 

ett problem som kommer växa sig allt större om vi inte gör något åt det. I och med de 

ökade arbetsuppgifterna, större barngrupper och färre pedagoger uppkommer stress allt 

oftare vilket påverkar läroplanens strävansmål. Det finns begränsad med tid till att 

planera och genomföra en aktivitet tillsammans med barnen.  

  

Studien utgår från en kvalitativ metod med kvantitativa inslag för att analysera den 

enkät som ligger till grund för studien. Enkäten har skickats ut i en Facebook grupp och 

har således besvarats av 203 stycken respondenter där alla Sveriges län är 

representerade. Studien kommer utgå från analysbegreppen positiv stress, negativ 

stress, realiseringsarenan, fysiska, emotionella, intellektuella krav samt påfrestningar. 

Dessa kommer sedan att ställas mot det resultat som framkommit genom 

enkätundersökningen. 

 

Resultatet av studien visar på att förskollärare upplever en negativ stress i sitt arbete när 

det gäller hur stress påverkar hur man genomför aktiviteter utifrån läroplanens 

intentioner då detta är ett dokument som ska ligga till grund för verksamheten och är 

något som man ska sträva mot. Många respondenter menar att det är svårt i och med att 

barngrupperna växer, de blir allt mer administrativa delar som måste göras vilket tas tid 

från verksamheten tillsammans med barnen. Detta bidrar till att förskolläraren inte har 

någon tid att planera en aktivitet och får därför ta något som de kan sedan innan och 

som de vet fungerar eller att det till och med får bortse helt från den tänkta aktiviteten 

och istället göra något annat. Detta bidrar till emotionella och fysiska påfrestningar som 

resulterar i bristande självförtroende och i värsta fall sjukskrivningar. Den främsta 

bristen inom förskolan sker i realiseringen av läroplanen i det dagliga arbetet. 

 

Nyckelord: barngruppsstorlek, didaktik, förskola, förskollärare, läroplan, pedagoger,  

stress. 
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1. Inledning 
 

Det som spelas upp är istället ett liv på autopilot. Fysiskt befinner vi oss på en viss plats, med vissa 

människor, upptagna av vissa göromål, men mentalt befinner vi oss i framtiden – drömmande, längtande, 

eller helt enkelt involverade i lösandet av morgondagens problem (Grossi, 2013, s. 7). 

 

Livet kan mycket väl kännas som Grossi (2013) beskriver i ovanstående citat. Även jag kan 

känna att det bara flyter på, att inte vara helt närvarande här och nu. Just på grund av 

anledningen att man oroar sig för morgondagens bestyr och dess problem vilket skapar en 

stress hos individen. Det är något som jag tror att man känner inom många yrken, däribland i 

förskolans värld. Stress idag är ett utbrett och uppmärksammat ämne inom förskolan och 

skolans värld som nämns både i tidningar, nyhetssammanhang och sociala medier. Stress ses 

idag som ett av det moderna livets stora hälsoproblem som utan åtgärder kommer vara ett 

samhällsproblem som ständigt fortsätter att öka (a.a.). Framförallt inom förskolläraryrket där 

man ser en drastisk ökning av stressrelaterade problem (Grossi, 2013; Koch, 2015a, 2 

september; Wopenka, 2013, 14 maj). Något som grundar sig i att vi människor inte får tiden 

att räcka till eller att vi inte kan leva upp till de krav som ställs på oss.  

 

I föreliggande studie kommer ett didaktiskt perspektiv att anammas, vilket handlar om 

förståelse och undersökning kring vilka faktorer som påverkar lärandet och undervisningen. 

Studien kommer att utgå till stor del från de målområden som återfinns i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016a). Begreppet didaktik handlar om undervisningens och inlärningens teori 

och praktik (Skolverket, 2016b). Det didaktiska fokus i studien utgår från hur förskollärare 

upplever stressrelaterade problem och hur detta kan påverka de didaktiska val de gör utifrån 

arbetet med förskolans läroplan. Läroplanen är ett officiellt styrningsdokument som även ska 

användas som ett pedagogiskt verktyg inom skolväsendet. Den syftar till att ge svar på 

frågorna om vad, hur, vem, varför och mot vad det vill säga undervisningens och lärandets 

frågor (Skolverket, 2016b; Wahlström, 2016).  

 

Arbetsmiljölagen definieras i Nationalencyklopedin som den lag vilket ska reglera den inre 

miljön på arbetsplatserna runt om i Sverige. Arbetsmiljöverket (2001) menar att 

arbetsrelaterade stress uppkommer som en konsekvens av belastande förhållande på 

arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens uppgift att förebygga arbetsrelaterad stress genom 

organisatoriska åtgärder. Dessa åtgärder kan exempelvis vara att öka resurserna som krävs för 
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att utföra arbetet. Att utsättas för många krav i arbetet behöver inte leda till något negativ 

effekt för hälsan, men om de krav man ställs inför överstiger de resurser som finns till att 

uppfylla dessa kan det ge långvariga och skadliga effekter för individens egna hälsa 

(Arbetsmiljöverket, 2001). 

 

Siffror från försäkringskassans statistik visar på att det inte finns någon annan yrkeskategori i 

Sverige som mår så dåligt som de människor vars uppgift är att ta hand om våra barn. De 

ökade kraven från olika håll i kombination med bristande resurser gör förskollärarna till en 

yrkeskategori som toppar listan av de som är mest sjukskrivna i landet. Den drastiska 

ökningen av sjukskrivningar beror till stor del på en ökad psykisk ohälsa. Det gäller 

framförallt de yrken som har en daglig kontakt med andra människor. Detta tyder på att 

stress är en vanligt förekommande problematik i förskolan (Koch, 2015a, 2 september; 

Passanisi 2014, 13 maj; Villanueva Gran, 2015, 12 oktober).  

 

De bidragande faktorerna till denna utveckling är de växande barngrupperna, hög ljudnivå, 

de ökade dokumentationskraven och att mängden administrativa uppgifter ökat. Hur detta 

påverkar förskolläraren är inget som nämns tillräckligt utan fokus blir på hur detta drabbar 

barnen, förskollärarna hamnar i skymundan. Orsakerna är den höga ljudvolym som kan leda 

till ohälsa för personalen som senare kan utvecklas till stressrelaterade problem 

(Arbetsmiljöverket, 2011, 25 maj; Bouvin, 2015, 3 november; Koch, 2015a, 2 september; 

Villanueva Gran, 2015, 12 oktober). I en kampanj som startade 2015 av arbetsmiljöverket 

var ett mål att minska stressen på arbetsplatserna, där ibland förskolan då kampanjen menar 

att de finns brister i förskolans hantering av stress. Även här tas ljudvolymen upp som en 

bidragande faktor i ökningen av ohälsa, som stress (Koch, 2015b, 9 september).  

  

I och med att stress är ett så pass utbrett problem inom förskolan och skolans värld så 

menar jag att det är högst aktuellt att se hur verksamma inom förskolan upplever stress . 

Därför finns det en poäng att studera om och hur den sätter avtryck på förskollärares 

didaktiska val. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att bidra till diskussionen om hur stress påverkar det 

didaktiska arbetet genom att studera pedagogers, där både förskollärare och barnskötare 
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räknas till, upplevelser av stress och hur pass utbredd känslan av stress är i landet. Utifrån 

detta har nedanstående frågeställningar formulerats.  

 

• Upplever förskollärare stress på sitt arbete? Om så är fallet på vilket/vilka sätt 

upplever de att stress påverkar deras didaktiska val vad gäller val av innehåll och 

ambitionen att sträva mot angivna mål i läroplanen? 

• Finns det likheter och skillnader mellan förskollärares upplevelser? Om så är fallet 

vilken/vilka skillnader och likheter finns det? 

 

1.2. Disposition av arbetet 

Studien kommer ha följande upplägg. Till att börja med presenteras inledning, syfte och 

disposition. Sedan belyser jag den tidigare forskningen inom området samt berör den teorin 

som kommer användas i detta arbete. Därefter redovisar jag den valda metoden, hur enkäten 

är utformad, vilket urval som ligger till grund för studien. Sedan följer ett avsnitt där 

resultaten redovisas och arbetet avslutas med en metod och resultatdiskussion för att sedan att 

ge en slutsats av studien som knyter ihop examensarbetet.  

 

2. Tidigare forskning 
 

För att söka relevant tidigare forskning och andra vetenskapliga texter som berör det studien 

ämnar undersöka har de svenska sökorden varit, didaktik, hälsa, ljudmiljö, stress, läroplan, 

intentioner, förskola, förändring och förskollärare. De engelska sökorden som har använts är 

didactics, preschool, teacher, stress, curriculum, teachers stress, education, stress variables 

och kindergarten. De svenska och engelska orden har använts för att hitta både internationell 

och nationell forskning som berör det området som studien utgår från. För att finna artiklar 

och doktorsavhandlingar har sökmotorerna ERIC, Google Schoolar och Discovery och Libris 

använts. 

 

Nedan kommer jag att presentera den tidigare forskning som sammanfaller med det som 

studien ämnar undersöka. Först presenteras olika definitioner av stress för att sedan ta upp vad 

den tidigare forskningen visar om ämnet. Detta kommer beröra hur de didaktiska valen 

påverkas av stress och vad stress kan mynna ut i för pedagogerna.  
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2.2. Definitioner av stress 

Stress är det engelska ordet för spänning, tryck eller press (Ellneby, 2016; 

Nationalencyklopedin). Stress är en reaktion på att vi utsätts för stora fysiska, emotionella och 

intellektuella krav och påfrestningar (Ellneby, 2016). Det finns både positiv och negativ 

stress, då stress ibland även kan vara stimulerande och inte enbart obehagligt. Positiv och 

negativ stress påverkar oss på olika sätt både fysiskt och psykiskt. Positiv stress kan vara bra 

om det är i en lagom mängd men det kan vara svårt att definiera vad denna gräns går. Negativ 

stress däremot kan tillslut bli en ond cirkel där nya problem uppstår som bidrar till nya 

reaktioner. Här handlar det mer om att de faktorer som bidrar till stress är intensiva och 

återkommande vid flera tillfällen (Assadi & Skansén, 2000; Ellneby, 2016). Efter en stressig 

period i livet är det viktigt att få möjlighet till återhämtning, för att få en balans mellan 

anspänning och avspänning för att man ska må bra (Ellneby, 2016). 

 

Liknande resonemang som Ellneby (2016) lyfter beskrivs av Åsberg et al. (2010), dvs. att 

stress inte är någon sjukdom men att det i längden kan leda till det, både kroppsligt som 

psykiskt. Vidare tar de upp att stress är en naturlig reaktion som påverkas av de yttre 

påfrestningar som man ställs inför. 

 

2.3. Empiriska studier av stress kopplat till läroplanens intentioner  

I detta avsnitt lyfts empiriska studier av stress och andra faktorer som påverkar förskollärares 

arbete med läroplanens strävansmål. Det gemensamma problemet som har lyfts i samband 

med stress är att tiden ej räcker till. Det leder till minskad planering av aktiviteter, större 

barngrupper samt extra administrativt arbetet (Ekström, 2007; Lidholt, 1999; Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridans, 2015; Tsai, Fung & Chow, 2006). Det är just detta som 

gör det svårt att arbeta med läroplanens strävansmål som återfinns i förskolans läroplan, som 

ligger till grund för ett livslångt lärande och som varje barn ska få möjlighet till att utveckla. 

 

Flertalet studier visar på att stress påverkar förskollärares didaktiska val på olika sätt. 

Bristande tid i barngrupperna och ökad administrativ planering gör att aktiviteter uteblir eller 

ändras. Den ökade stressen gör det svårt för pedagogerna att arbeta efter de strävansmål som 

uppges i läroplanen (Pramling Samuelsson et al., 2015; Söderberg, Landström & Kjellberg, 

2001; Tsai et al., 2006). 
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Studien av Pramling Samuelsson et al. (2015) syftar till att undersöka barns möjligheter till att 

lära och utvecklas samt koppla detta till hur barngruppen är konstruerad. Författarna 

undersöker bland annat huruvida gruppens storlek påverkar arbetet med läroplanen och valet 

av aktiviteter för att nå målen. De har använt sig av enkätstudier och enstaka intervjustudier 

med förskollärare. Den centrala tanken som följts i enkäten och intervjuerna är vilken 

betydelse som barngruppsstorleken har för förskollärares val/bortval av läroplanens mål och 

dess angivna arbetssätt. De framkommer tre teman som de har kunnat utläsa av 

förskollärarnas text och tal vilket resulterade i organisation av barngruppen relaterat till 

antal barn i gruppen, att inte hinna med planerat innehåll samt att välja specifika innehåll ur 

förskolans läroplan. 

  

Pramling Samuelsson et al. (2015) menar att förskollärare upplever att de inte hinner med det 

innehåll som har planerats och att detta är en problematik som de ofta ställs inför. De menar 

att större barngrupper bidrar till större stress hos personalen. Denna stress gör att personalen 

upplever svårigheter att utföra arbetet mot förskolans läroplan på ett tillfredsställande sätt och 

att uppnå den kvalitet som efterfrågas. Det är bland annat personaltäthet, barngruppens storlek 

och sammansättningen, vilken utbildning personalen har och även lokalernas storlek som 

sammantaget bidrar till förskolans kvalitet. Det som krockar är att förskolläraren har ansvaret 

för att driva det pedagogiska arbetet framåt, men att det på kommunnivå fattas beslut som 

kanske inte stödjs i verksamheten för att den ska fungera tillfredsställande. Detta kan vara hur 

stora barngrupperna bör vara men även sammansättningen av barn, personaltäthet och 

utbildningsnivån. I och med en ökning av antalet barn får förskolläraren svårigheter att 

uppfylla förskolans uppdrag. När gruppen är mindre av olika anledningar menar 

förskollärarna att det har i högre grad möjlighet till att arbeta utifrån läroplanens intentioner. 

 

Vidare menar Pramling Samuelsson et al. (2015) att ett högre antal utbildade förskollärare i 

relation till antalet barn på avdelningen bidrar till större sannolikhet till att det blir högre 

kvalitet på arbetet. För att arbeta mot en lösning menar de att en uppdelning av barngruppen 

bidrar till en förbättrad kommunikation och löser en problematik som respondenterna 

beskrivit som ett stressmoment. Förskolan ska styras på en nationell nivå enligt läroplanen 

som anger de mål och riktlinjer som ska strävas efter i verksamheten. Desto större 

barngruppen är, desto färre möjligheter finns det för de vuxna att kommunicera med enskilda 

barn, men även att ha en dialog under en längre sammanhållen tid med varje enskilt barn. Det 

resulterar i ett bortfall av de aktiviteter som krävs enligt läroplanen. 
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Undervisning i olika former ses som ett stressigt moment i många länder (Kelly & Berthelsen, 

1995; Tsai et al., 2006). Tsai et al. (2006) menar att de på en personlig nivå kan 

undervisningsrelaterade stress bidra till att hans eller hennes prestation minskar när det 

handlar om att planera och utföra aktiviteter. Några av de vanligaste orsakerna som tas upp i 

studien och som funnits under en längre tid är att behöva göra anpassningar utifrån 

läroplanens plötsliga ändringar vilket ger en känsla av mindre kontroll. Hur en person 

reagerar på stress kan se olika ut allt från fysiska till psykiska problem. Syftet med denna 

studie har framförallt varit att hitta källorna och yttringarna till stress bland kvinnliga 

förskollärare i Hong Kong. Detta görs på grund av att 98% av förskollärare i Hong Kong 

består av kvinnor. I studien har 113 förskollärare medverkat. Utifrån denna studie betonas att 

de stressrelaterade orsakerna är en brist på tid att förbereda, barngruppsstorleken är för stor, 

mycket administrativt arbete. Denna stress medför att pedagogernas motivation påverkar 

verksamheten och undervisningen. En lösning som skulle kunna underlätta detta menar Tsai 

et al. (2006) är att cheferna ger mer resurser för att underlätta och begränsa det administrativa 

arbetet för att ge pedagogerna möjlighet att finna situationen hanterbar.  

 

Kelly och Berthelsen (1995) har i en studie haft syftet att beskriva den stress som idag 

upplevs i förskollärares dagliga arbete. Det deltog åtta förskollärare som är anställda inom det 

offentliga utbildningssystemet i ett storsdagsområde, åldern på förskollärarna varierar från 

28–46 år och de har en yrkeserfarenhet mellan 4–15 år. Förskollärarna har utifrån deras 

perspektiv förklarat betydelsen av stress, detta har skett genom att de under en två veckors 

period har fört anteckningar. Det som bland annat framkommer är att förskollärare känner sig 

stressade på grund av tiden samt att de blir många avbrott i deras planeringstid. 

 

I Ekströms (2007) studie framkommer det att personalen oroas över det ökade administrativa 

arbetet som inte kan förbises utan som måste göras och som är något som ökar. När flera 

saker måste ske samtidigt skapas situationer som blir stressfulla. Lidholt (1999) lyfter 

liknande problematik som Ekström tar upp. Det visar sig att brist på vikarier och lägre 

personaltäthet ökar både pressen och stressen hos pedagogerna. En annan stressrelaterad 

problematik som lyfts är att tiden inte finns tid till den pedagogiska planeringen. Denna stress 

i sin tur bidrar till att de upplägg som redan var planerat för dagen var tvunget att ändras eller 

att aktiviteter uteslöts (Ekström, 2007; Lidholt, 1999). Det hände ibland att pedagogerna både 



 

12 

 

skulle ha ansvar för barngruppen samtidigt som de skulle planera och dokumentera (Ekström, 

2007). 

 

Studien av Sjödin och Neely (2017) är en utveckling från en tidigare studie genomförd av 

samma forskare och ämnar utveckla problematiken kring kommunikation och stress i 

förskolan. En högstressad och en lågstressad förskoleavdelning bjöds in tillsammans med 24 

kvinnor för att delta i studien. Studien inleddes med ett frågeformulär där frågor angående 

ålder, position i arbetet, antalet barn och levnadsvillkor. Det var även frågor som var kopplade 

till tiden som de ägnade sig åt olika uppgifter i sitt dagliga arbete. Det gjordes även en 

observation där syftet var att se kommunikationsmönster mellan barn och pedagogen under 

olika tider på dagen.  

 

Till skillnad från studien av Pramling Samuelsson et al. (2015) lyfter de att stressnivån har en 

koppling till barngruppens storlek menar istället Sjödin och Neely (2017) att det inte finns 

någon sammankoppling mellan stress och barngruppsstorleken, utan att detta är fördelaktigt. 

De talar om en stress som kan ses som positiv. Vidare menar de också att genom ökad stress i 

verksamheten blir de planerade aktiviteterna bättre genom att förskolläraren har en högre 

ambition i förhållande till läroplanen. Deras studie visar att högstressade pedagoger visar 

högre ambition att skapa en välfungerande pedagogisk planering innehållande relevanta urval 

av aktiviteter för barnen. Detta resulterar dock i att denna ökade ambition och den faktiska 

tiden som pedagogen spenderar med barnen och genomför planeringen minskade. Detta ledde 

också till en ökad stressnivå. Sjödin och Neelys (2017) studie pekar på att efter spenderad tid 

med barnen ligger planering högst på listan på spenderad tid. Som avslut menar de dock att 

denna studie inte egentligen är något undantag från andra studier som till exempel Söderberg 

et al. 2001 och Pramling Samuelsson et al. 2015, utan att den faktiskt visar på att hög 

arbetsbelastning bidrar till stress och att detta förekommer inom förskolan. 

 

Söderberg et al. (2001) undersöker ljudmiljön i förskolan där en kommuns förskolor är i 

fokus. I studien deltog 55 kvinnor, 6 män och 296 barn. De skapade en översiktlig bild över 

personalens arbetsdag och hur samspelet såg ut mellan personal och barn. Alla i personalen 

fick bära en så kallad dosimeter. Till detta skulle även personalen svara på en enkät med 55 

frågor om hur de upplevde bullret på arbetsplatsen.  
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Det uppmättes en differens mellan de olika förskolorna även om skillnaden inte var 

anmärkningsvärd. Utöver ljudmiljön upplevde en majoritet av de deltagande besvär med 

dåligt klimat, olämpliga arbetsställningar och dålig luft. Resultatet visar att bullernivån i 

förskolorna är problematiska, både vad det gäller yrkesrollen men även utanför arbetet. En 

stor del av den deltagande personalen upplevde att stressen följde med hem och påverkade 

deras möjlighet till fritid och återhämtning. Många bidragande faktorer skapar ökad ohälsa 

hos personalen. Hela 90% menar att bullret skapar problem, däribland ökad stress och 

stressrelaterade problem som sedan leder till svårigheter att utföra arbetet.  

 

Erdiller och Doğan (2015) beskriver förskolläraryrket som ett extremt utsatt yrke i det 

moderna samhället då de ställs allt högre krav på pedagogerna. De menar att 

sjukskrivningarna har en stark koppling till att stress finns närvarande och att det blir bara fler 

och fler sjukskrivningar. Det här blir då att drabba utbildningssystemet i och med att 

personalstyrkan blir färre och detta gör att fler och fler målområden väljs bort för att tiden inte 

finns att beröra dessa. De menar också på att pedagogerna som arbetar med barn i de yngre 

åldrarna där barnen är yngre än 3 år upplever en mindre andel stress än övriga. Genom denna 

oroade bild syftar författarnas studie till att skapa en förståelse kring turkiska förskollärares 

yrkesstress. De genomför en demografisk studie samt en kartläggning kring hur faktorerna 

kön, ålder, civilstånd, inkomst per månad samt antal års erfarenhet påverkar deras arbets- och 

privatrelaterade stress. De centrala delarna i studien är disciplin och motivation i arbetet, 

känslomässiga utfall, professionell orolighet och psykologiska utmattningssymtom. Genom 

dessa centrala begrepp hoppas författarna på att ge en ökad förståelse om stress. I studien har 

1119 stycken turkiska förskollärare slumpvis valts ut, de sprider sig geografiskt över sju 

regioner i Turkiet. I studien ingår 93,1% kvinnor och 6,4% män, en majoritet av de tillfrågade 

var gifta och hade barn hemma. Utifrån den kartläggning som har gjorts visar de att kön, 

ålder, civilstånd, inkomst och yrkeserfarenhet spelar en roll i lärares uppfattning av stress. De 

manliga förskollärarna som deltog upplevde större personlig stress, och hade större svårighet 

med yrkesmässig disciplin och motivering. Detta menar författarna kan kopplas till den brist 

som läraryrket har av manliga lärare, samt den stereotypiska bild som finns av yrket och de 

negativa attityderna mot männen inom förskolan och den förhållandevis låga lönen. I och med 

denna syn på pedagogerna bidrar detta till en ökad stress och föräldrars bild förändras av yrket 

där förståelse och erkännande kring yrkesskicklighet försvinner. Detta bidrar enligt Erdiller 

och Doğan (2015) till att förskollärares välmående och psykiska stabilitet är hotad. Den stress 

som pedagogerna upplever drabbar inte enbart de själva utan även barnen samt 
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utbildningssystemet i stort. Genom den ökade stressen bidrar det även till sjukskrivingar och 

frånvaro vilket i sin tur påverkar barnen då de inte får en stabilitet viket även drabbar 

utbildningssystemet. Erdiller och Doğan (2015) menar att de som arbetar med de yngre 

barnen under tre år upplever enligt studien en mindre andel stress än de övriga.  

 

2.4. Läroplansteori 
I detta avsnitt kommer det teoretiska verktyget, läroplansteori, som har använts för att 

analysera resultatet presenteras. Läroplansteori har valts till denna undersökning då studien 

utgår från förskolans läroplan som policydokument och hur dess intentioner behandlas när 

stress uppstår i förskolan. Eftersom orsakerna till stressen är påverkade av de riktlinjer som 

konstruerats av högre instanser, exempelvis Skolverket, för att sedan behandlas och tolkas av 

pedagogerna är läroplansteori en naturlig utgångspunkt. 

 

Linde (2012) beskriver läroplansteori som ett verktyg för hur godtagbar kunskap väljs ut för 

den pedagogiska intuitionen och vilka processer som bidrar för att vissa innehåll lyfts fram 

mer än andra. Läroplansteori innefattar tre olika arenor inom urvalet och utförandet av 

läroplanen går igenom. Dessa kallas för formulerings-, transformerings- och 

realiseringsarenan. Dessa tre är relevanta för den föreliggande studien då dessa steg handlar 

om hur läroplanen tolkas och vem det är som bestämmer om ändringar och att man inte alltid 

ser över vad som fungerar i verksamheten, som borde vara den främsta orsaken. Även om 

dessa är uppdelade för att lättare förstås behöver dessa inte nödvändigtvis särskiljas utan går 

hand i hand med varandra. Staten som verkar i formuleringsarenan kan också vara närvarande 

i transformeringsarenan genom exempelvis lärarutbildning. Teorin behandlar kortfattat 

processen från styrdokumentens utformning till planeringsarbetets och realiseringen i 

undervisningsförloppet (a.a.). 

 

Formuleringsarenan  

Vid etableringen av specifika platser där undervisning och uppfostran skall genomföras, krävs 

också en skriven text som ramar in verksamheten. Formuleringsarenan menar Linde (2012) 

behandlar hur urvalet och bestämmelserna för läroplanens innehåll ska se ut. Detta sker på en 

politisk nivå där Skolverket är den styrande parten vars beslut påverkar lärarnas urval och 

utförande i deras dagliga arbete. Denna arena skapar tidsramar för varje ämne, strävansmål för 

aktiviteterna och vad dessa aktiviteter skall innehålla (a.a.). 

 



 

15 

 

Transformeringsarenan 

Linde (2012) menar att det finns två sätt att uppfatta formuleringsarenan, ett sätt är att se allt 

som inte faller innanför ramarna för formuleringsarenans bestämmelser som oönskade 

faktorer. Det andra sättet som lyfts är att tänka på läroplanen som en del av ett större nätverk 

av faktorer som påverkar undervisningens innehåll och utförande. I formuleringsarenan 

mottags de beslut som gjorts i formuleringsarenan, det är här tolkningen och urvalet från 

bestämmelserna görs av pedagogerna och verksamma inom skolväsendet. Det är i 

transformeringsarenan som tillägg eller bortval påverkas av lärare, elever och skolledare. 

Denna process resulterar i den undervisningsplanering som ligger till grund för arbetet som 

utförs i realiseringsarenan. Det är inte enbart pedagogernas egna tolkningar påverkar urvalet 

av stoff utan även andra faktorer kan spela in såsom omgivning och riktlinjer. Detta gör att 

resultatet från transformeringsarenan kan se väldigt olika ut när de används i 

realiseringsarenan (a.a.). 

 

Realiseringsarenan 

I realiseringsarenan sker ett urval där det görs en undervisningsplanering utifrån läroplanen 

om vilka bestämmelser som ska förverkligas i undervisningsmiljön. Utförandet påverkas av 

pedagogens genomförande av aktiviteten, omgivande miljön, kommunikationen mellan barn 

och pedagog samt barnens och lärarnas mentala processer. Dessa mentala processer handlar 

om hur barnen uppfattar och mottar den undervisningsplanering som utförs av pedagogen. 

Realiseringsarenan utvärderas sedan i transformeringsarenan efter utförd aktivitet och 

eventuella förändringar kan genom detta ske för att sedan återkomma i realiseringen igen, det 

handlar om ett kontinuerligt sampel (Linde, 2012). 

 

2.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån denna genomgång av tidigare forskning som senare kommer ställas mot de resultat 

som framkommit utifrån enkätundersökningen. De flesta är inne på samma spår och det är att 

stress är något som är starkt sammankopplat med hur läroplanen hanteras, detta genom att de 

didaktiska valen som pedagogerna gör är inte alltid rätt. Det kan handla om att barngrupperna 

är för stora vilket bidrar till att läroplanen som är de dokument som ska styra verksamheten 

hamnar i bakgrunden. Pedagogerna tappar gnistan som måste finnas för att kunna göra 

planerade aktiviteter som strävar mot de målområden som förskolans läroplan poängterar, för 

att sträva efter ett livslångt lärande. Studierna visar på att sjukskrivningar är en följd av att 



 

16 

 

förskolläraryrket är ett så pass stressat yrke i dagens samhälle vilket drabbar hela 

utbildningssystemet då det i förlängningen drabbar barnen också. 

3. Metod 

Nedanstående avsnitt kommer att beröra val av metod, hur enkäten är utformad och vilket 

urval som ligger till grund för studien där de också kommer visas diagram och tabeller från 

enkäten som handlar om bakgrundsfrågor. 

 

3.1.  Val av metod 

Enkäter valdes som metod för denna studie av den anledningen att den metoden möjliggör att 

man kan nå ut till en större population (Bryman, 2011). Enkäter är även fördelaktigt i och med 

hur frågeställningarna ser ut vilket möjliggör att respondenternas svar kan svara på de 

frågeställningar som studien ämnar undersöka. Samma frågor besvaras av alla respondenter 

(Kylén, 1994). Utifrån de etiska aspekterna är enkäter fördelaktigt i och med att man inte har 

någon kontakt med respondenterna detta betyder att de respondenter som deltar kan bli 

anonyma då inga namn eller andra uppgifter som kan spåra svaren till en specifik person finns 

med, vilket denna studie strävar efter (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom jag aldrig träffar 

respondenterna så påverkas inte min tolkning av eventuella omedvetna fördomar mot 

respondenterna. I arbetet med enkäter är det viktigt att ge ut ett följebrev (bilaga 1) där 

respondenten får information om vad man har för avsikt med undersökningen, vilka den 

skickas till, tidsåtgång för att besvara frågorna och antal frågor (Hjalmarsson, 2014; Kylén, 

1994; Kylén, 2004). Jag även haft etiska ställningstagande i åtanke, respondenterna har blivit 

informerade om informationskravet som innebär att deltagandet i enkäten är frivilligt och att 

de när som helst under processen får avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser 

(Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). 

 

3.2. Utformandet av enkäten 

Under denna rubrik kommer jag beskriva hur jag har gått tillväga för att fastställa den färdiga 

enkäten, hur jag har valt att ställa frågorna och vilka sorters frågor som finns med.  

 

I utformandet av enkät har jag använt mig av tre utförande på frågorna vilka är öppna frågor 

som ger respondenten möjlighet till att helt fritt med egna ord svara på frågan som ställs. 

Frågor som har fasta alternativ är fördelaktigt både för mig som ska sammanställa men även 
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för respondenten då de är lättare att svara på dessa. Avslutningsvis frågor där man använder 

sig av skalor och kan se vilket alternativ som är till exempelvis vanligast (Kylén, 1994). 

 

Den färdiga enkäten som skickats ut till respondenterna består av 18 frågor som är uppdelade 

i två kategorier. Först fick respondenterna svara på enklare bakgrundsfrågor däribland kön, 

ålder, yrkestitel, yrkeserfarenhet, antal barn i gruppen samt ålder på barnen i barngruppen de 

arbetar i. Sedan frågor som är mer inriktade mot innehållet där respondenten behöver skriva 

ett svar själva, det vill säga öppna frågor sedan även frågor med fasta alternativ samt frågor 

där skalor används som är kopplade till mina frågeställningar och didaktik. De svar som 

inkommit går inte att spåra till någon specifik person och jag har därför tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet som innebär att man inte ska kunna identifiera eller koppla svaren till 

någon av de respondenter som medverkar så de förblir anonyma (Ejlertsson, 2014; 

Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Trost (2012) betonar att man bör använda sig av vardagligt språk i utförandet av enkäter, det 

vill säga man bör undvika svåra ord som kan ställa till problem för respondenten. Används för 

avancerat språk finns risken att respondenten misstolkar frågan vilket också påverkar 

resultatet. När det gäller frågan om ålder finns det många sätt att ställa frågan på men lättast är 

att respondenten får ange sitt födelseår detta på grund av att personer blir osäkra beroende på 

hur nära sin födelsedag de är om vilken ålder man anser sig vara. De belyser även vikten av 

att en fråga enbart ska behandla en fråga, så det inte i frågan finns två vinklingar som kräver 

två helt olika svar (Ejlertsson, 2014; Hagevi & Viscovi, 2016; Trost, 2012). Detta har jag haft 

i åtanke genom att se över frågorna utifrån nedanstående kriterier: 

• Finns det ord som är otydliga i frågan? Om så är fallet kan dessa ord ändras eller bör 

hela frågan omformuleras. 

• Behandlar frågan enbart en fråga? 

• Är frågorna relevanta för undersökningen i förhållande till studiens syfte? 

• Följer frågorna en röd tråd genom enkäten? 

 

En annan punkt som Trost (2012) tar upp i utformningen av enkätfrågor är att de bör vara 

korta och koncisa detta för att respondenten inte ska glömma bort vad frågan handlar om. Det 

är även något som Hagevi och Viscovi (2016) lyfter, att man ska ”skriva klart, skriva kort, 

skriva enkelt och skriva svenska” (Hagevi & Viscovi, 2016, s. 58) detta citat tycker jag 
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symboliserar hur man bör skriva en enkät och vad som är viktigt att tänka på i utformande av 

en enkät. Respondenter är generellt sett beredda att lägga cirka en halvtimme på att besvara en 

enkät (Ejlertsson, 2014; Kylén, 2004). Enkäten som har utformats (bilaga 2) tar cirka 10–15 

minuter att besvara. Den sidan jag har använt mig av för att skapa min enkät är 

https://www.webbenkater.com/ denna sida är väldigt fördelaktigt i och med att man kan skapa 

den enkät som passar sina ändamålet samt att den sammanställer svaren. 

 

3.3. Urval 

I detta avsnitt beskrivs vilket urval som studien har tagit i beaktande när det gäller var enkäten 

har publicerats och varför samt vilka som har besvarat enkäten. Avslutningsvis i avsnittet 

presenteras de bakgrundsfrågorna som handlar om respondentens kön, ålder, yrkestitel och 

yrkeserfarenhet i tabeller och text. 

 

Enkäten valdes att läggas ut i en grupp på Facebook som heter ”Idébank för 

förskollärare/Lärare” och har 42 325 stycken medlemmar när enkäten publicerades. Det är en 

sluten grupp, vilket menas med att man måste ansöka om att få bli medlem. I och med att det 

är över 40 000 medlemmar i gruppen har ett så kallat obundet slumpmässigt urval skett, vilket 

handlar om att det är slumpen som avgör vilka som besvarar enkäten (Trost, 2012). I detta fall 

är det 203 respondenter som har besvarat enkäten. Enkäten publicerades den 17 oktober 2017 

och avslutades den 29 oktober 2017. Valet att publicera i en grupp på Facebook var för att få 

en så stor spridning och gensvar som möjligt samt nå ut till respondenter spridda över större 

delen av landet. Det är viktigt att ha klart för sig vilka personer man vill ska besvara enkäten 

när den väl ligger ute (Hjalmarsson, 2014). Därför har jag valt att publicerat den i denna 

grupp som riktar sig till förskollärare, barnskötare, lärare, studenter som utbildar sig inom 

skolväsendet samt även personer som inte är utbildade utan är verksamma inom området 

genom att de till exempel vikarierar. Detta är viktigt att ta hänsyn till då jag inte kan garantera 

att svaren enbart kommer från verksamma inom förskolan. I och med att frågan om yrkestitel 

finns med kunde jag sålla bort de respondenter som utger sig för annat yrke, som inte tillhör 

skolans värld. Nyttjandekravet är något som man bör se tills att det följs, det innebär att 

information om insamlade data, i detta fall enkäterna inte får användas i något annat 

sammanhang än just till denna studie (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2014). 

 

https://www.webbenkater.com/
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I enkäten angavs bakgrundsfrågor som innehåller respondentens kön, ålder, yrkestitel och 

yrkeserfarenhet. Detta kommer presenteras nedan både i löpande text och i tabeller för att visa 

på den variation som finns. I studien har även konfidentialitetskravet tagits i beaktande vilket 

innebär att man inte ska kunna identifiera eller kunna koppla svaren till någon av de 

respondenter som medverkat i enkäten (Bryman, 2011; Löfdahl, 2014). De svar som har 

inkommit utifrån bakgrundsfrågorna samt de andra frågorna är respondenterna anonyma, 

vilket innebär att kopplingen mellan svaren och individen har eliminerats och varken jag eller 

någon annan kan koppla svaren till någon specifik person, det har alltså skett en 

avidentifiering. I och med att inte citaten som återfinns under resultat inte namnges bidrar till 

en avidentifiering av de som deltar (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Jag har även valt att sammanställa svaren från enkäten där flera respondenter har angivit 

samma eller liknande svar vilket har gjort att jag har sammanställt dessa till ett svar. Det vill 

säga att flera respondenter menar till exempel att ”brist på planering gör att aktiviteterna blir 

enklare och mindre välplanerade” i detta svar är det inte enbart en av alla respondenter som 

menar utan flera respondenter betonar samma saker.  

 

Utifrån enkätens 203 svar var kvinnorna överrepresenterade med 195 stycken i jämförelse 

med 5 män som deltog i studien. Jag valde även att ha ett svarsalternativ där respondenten 

kunde välja att inte ange sitt kön detta svarsalternativ valde 3 stycken att fylla i.  

 

 
Diagram 1 – Åldersfördelning 
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I ovanstående diagram presenteras respondenternas ålder i grupper om 5 år, där 

respondenterna är mellan 22–63 år vilket är ett åldersspann på 41 år. Den ålder som är 

överrepresenterad är de personer mellan 27–31 år, då denna stapel har 45 svar av 203 stycken. 

Den stapel som är minst är personerna mellan 62–66 år gamla men enbart 4 svar. 

 

I enkäten får även respondenterna besvara frågan vilken yrkestitel de har och här är 

majoriteten av respondenterna förskollärare, 185 stycken. Enbart 13 stycken har angivit svaret 

barnskötare. Under svarsalternativ övrigt fanns det 5 svar vilket kunde vara förskollechefer, 

förskolestuderande som vikarierar och barnskötare som jobbar i förskola. Under frågan 

berörande yrkeserfarenhet framkommer det att deras erfarenhet varierar från mindre än 4 år 

upp till mer än 31 år. Den högst representerade kolumnen med 60 svar är att respondenterna 

har mellan 5-10 års erfarenhet, strax efter med 51 respondenter ligger peroner som har mindre 

än 4 års erfarenhet vilket betyder att de är mer än hälften av de tillfrågade som har mindre än 

10 års yrkeserfarenhet. 

 

Jag har valt att ta med en fråga som handlar om i vilket län förskolan som respondenterna 

arbetar på ligger i. Då jag vill ha en så stor spridning som möjligt över hela landet och med 

hjälp av svaren kan jag se hur stor spridningen är, detta går även att koppla till det som 

Bryman (2011) tar upp, att enkäter möjliggör större spridning. I tabellen nedan kan de utläsas 

att alla Sveriges 21 län är representerade i denna studie, antalet varierar från 1 person från 

Gotlands län till 50 personer från Stockholms län. Detta kan dock vara för att Stockholms län 

är ett så pass stort område i jämförelse med många andra län och därför får detta län högst 

antal respondenter. I två av de 203 fallen vill respondenterna ej ange vilket län deras förskola 

tillhör.  
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Tabell 1 – Länstillhörighet 

Län Antal Procentuellt 
Blekinge län 2 1.0 % 

Dalarnas län 7 3.4 % 

Gotlands län 1 0.5 % 

Gävleborgs län 13 6.4 % 

Hallands län 4 2.0 % 

Jämtlands län 4 2.0 % 

Jönköpings län 11 5.4 % 

Kalmar län 3 1.5 % 

Kronobergs län 3 1.5 % 

Norrbottens län 5 2.5 % 

Skånes län 15 7.4 % 

Stockholms län 50 24.6 % 

Södermanlands län 5 2.5 % 

Uppsala län 10 4.9 % 

Värmlands län 7 3.4 % 

Västerbottens län 5 2.5 % 

Västernorrlands län 9 4.4 % 

Västmanlands län 8 3.9 % 

Västra Götalands län 20 9.9 % 

Örebro län 9 4.4 % 

Östergötlands län 10 4.9 % 

Vill ej ange 2 1.0% 

Totalt: 203 stycken 100 % 

 

3.4. Analys av data 

Utifrån de svar som insamlats har jag i de frågarna avseende kön, ålder, yrkestitel och 

yrkeserfarenhet sammanställt svararen och lagt in det ovan under rubriken urval.  

För att analysera respondenternas svar har analysverktygen som i detta fall är begreppen 

positiv stress, negativ stress, realiseringsarenan, fysiska, emotionella, intellektuella krav samt 

påfrestningar kommer vara i fokus. Dessa har sedan analyserats utifrån de svar som 

respondenterna angivit i svaren som här visas som citat, det kommer även visas på i vilken 

kontext som stress nämns, vidare kan eventuella skillnader och likheter kring begreppen 

belysas. Det kommer också visa vilka ord som beskriver den stress som påverkar de 

didaktiska valen.  

 

I resultatet har jag använt mig av citat tagna från de inkomna svaren för att visa på ett 

tydligare svar om hur respondenterna med sina egna ord beskriver det och därmed stärka 

deras upplevelser. De inkomna svaren har jag skrivit ut för att kunna kategorisera i tre olika 

rubriker som återfinns under resultat. Jag valde att skriva ut samtliga enkätsvar för att kunna 

kategorisera in dessa i tre rubriker för att kunna se hur förskollärarna ser på detta. Stukát 
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(2005) menar att det är viktigt att granska det inkomna materialet noga för att kunna få en 

djupare förståelse. I det utskrivna materialet från enkäterna kunde jag kategorisera in de svar 

från respondenterna som sedan bidrog till att de tre ovanstående rubriker kunde 

sammanställas vilket även kopplar till de frågeställningar som ska ligga till grund för studien.  

 

I denna studie kommer läroplansteorin användas som verktyg för att analysera och diskutera 

de svar som har inkommit i den enkätundersökning som ligger till grund för detta arbete. 

Genom att använda utgå från de tre arenorna; formulerings-, transformerings- och 

realiseringsarenan bidrar det till ett vidare perspektiv där man kan finna var i de tre arenorna 

som stress uppstår och anledningar till varför det finns stress i förskolan. Då det är läroplanen 

som ska ligga till grund för ett livslångt lärande där strävansmål visar vad man bör göra. Då 

studien berör realiseringen av de didaktiska valen som görs används främst denna arena. 

 

Eftersom det är 203 svar som inkommit kommer inte alla svar representeras då möjligheten 

att visa allas svar inte finns. Därför görs ett urval där en sammanslagning av liknande svar 

gjorts för att lättare sammanställa resultatet. 

 

4. Resultat 
Under detta avsnitt kommer de resultat som framkommit utifrån enkäten att presenteras i 

förhållande till de frågeställningar som ligger till grund för studien. De citat som visas under 

nedanstående tre underrubriker visar på de svar som inkommit från enkäten, där en 

sammanställning har gjort från flera respondenters svar som visar på samma sak eller liknande 

resonemang. Resultatet kommer utgå från hur pedagogernas egna uppfattningar och egna 

upplevelser av stress ser ut, detta med hjälp av citat.  

 

4.1. Stress i förskolan och pedagogernas motivering kring det 

Respondenterna har i enkäten svarat på frågan om de upplever sig stressad i sitt arbete. Frågan 

har besvarats av samtliga 203. Resultatet kan utläsas i det nedanstående diagrammet.  
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Diagram 2 – Pedagogers upplevelser av stress. 

 

Diagrammet ovan visar att mindre än hälften menar att de stämmer mycket bra vad gäller 

frågan om de känner sig stressade i sitt arbete. Enbart 19 respektive 1 person svarar att det 

stämmer mindre bra eller att de inte stämmer alls. De tre högsta staplarna representerar de 

svarsalternativet som menar på att det är en stressad miljö utifrån deras arbetssituation och att 

stress är något som de upplever finns med i deras dagliga arbete. I dessa uttalande visar en 

majoritet av respondenterna som menar att stressen som finns är negativ i förhållande till de 

didaktiska valen som ska fullföljas. En majoritet av respondenterna anser att den upplevda 

stressen påverkar de didaktiska valet negativt eftersom de inter finns tid att planera och 

genomföra aktiviteter. Siffor visar inte hur det är överlag bland alla pedagoger i landet utan 

enbart ett svar utifrån de siffor som har inkommit i denna enkätundersökning.  

 

De svar som respondenterna tar upp i frågan om vad som bidrar till denna ökade stress i 

arbetet är framförallt de stora och ökade barngrupperna. Det exemplifierar med att ”… 

mycket att göra och för lite tid. Stora barngrupper där allt ska planeras och samtidigt följa alla 

mål som finns från Skolverket men samtidigt att klara av förskolans mål”. Andra faktorer som 

uppges som vanliga är att respondenterna känner sig stressade i sitt arbete där bland annat 

”Ökande krav på undervisning och dokumentation i samband med brist på planeringstid” ges 

som anledning. Detta kan kopplas till det fysiska krav att pedagogerna inte hinner genomföra 

det innehåll som de ska sträva efter i läroplanen och detta i sin tur påverkar de didaktiska 

valen som de ställs inför. Utifrån respondenternas svar är min tolkning att den negativa 
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stressen ökar på grund av att det inte finns den tid som skulle behövas för att göra genomföra 

en planerad aktivitet i verksamheten. Pedagogerna upplever att det blir en påfrestning när 

belastningarna blir för stora och att det på bidrar till att målområden måste bortses, detta i och 

med att det inte finns något tid för planering. Detta gör att pedagogerna ställs inför olika 

prövningar för att kunna lösa detta på bästa sätt då läroplanen ska vara det dokument som 

genomsyrar förskolans verksamhet.  

 

Den fysiska påverkan som undersökningen visar på utmärker sig främst i form av 

sjukskrivningar som skapats av en negativ stresspåverkan, inte minst genom att realiseringen 

av de strävansmål som är uppsatta inte hinner uppnås utan blir bortvalda, vilket skapar en 

påtaglig negativ stress i verksamheten. I fråga om de någon gång blivit sjukskrivna på grund 

av stress har samtliga respondenter besvarat och mindre än hälften menar att de någon gång 

under sitt yrkesliv blivit sjukskrivna på grund av stressrelaterade problem. Detta kan ställas 

mot siffran 116 som är antalen respondenter som inte blivit sjukskrivna på grund av stress. 

Enbart 1 person vill ej uppge om han eller hon blivit sjukskrivna på grund av stress. Det är en 

relativt jämn procentuell siffra mellan svaret ”stämmer” som representerar 42% och ”stämmer 

inte” där siffran är 57%.  

 

Stress påverkar också pedagogerna genom att de inte blir lika engagerade i det de gör, på 

grund av att situationen upplevs för stressad. Det kan handla om känslan av att energin inte 

finns eller upplevelsen av att tiden inte finns. Detta visas i de svar som inkommit från 

enkätsvaren och som visas i nedanstående citat: 

 

Vid hög stress händer det att planerade undervisningsaktiviteter ställs in för att vi känner oss 

otillräckliga.  

 

  Man tappar gnistan. Lusten försvinner.  

 

Man tenderar att välja aktiviteter man ”vet” att man kan ”lyckas” i istället för att utmana sig 

själv och barnen mera.  

 

Dessa citat är bara några av dem som visar på att pedagogerna tappar lusten och gör saker 

som de vet fungerar och som sitter i ryggmärgen. Ett problem som betonas är att dessa 

aktiviteter inte alltid är anpassade till storleken på barngruppen. Det är något som kan kopplas 

till de analysverktyg som valts som handlar om läroplansteorin där realiseringsarenan inte 

strävar efter de krav som ställs. De uppnås inte enligt utsagorna ovan utan de väljs lättare 

aktiviteter som kan minska den upplevda negativa stressen som annars kanske skulle ha 
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funnits. Här går det även att se både emotionella och intellektuella konsekvenser där 

pedagogerna inte använder den drivkraft som de har, något som syns i några respondenters 

svar där lusten för arbetet tappas och viljan att utmana sig själv försvinner. Pedagogerna väljer 

istället aktiviteter där de vet att de kan lyckas i stället för att utveckla aktiviteten.  

 

De målområden som hanteras slarvigt eller helt väljs bort på grund av den upplevda negativa 

stressen menar respondenterna att det inte finns resurser till detta och/eller en okunskap hos 

pedagogerna. Svaren visar på att detta bidrar till en påfrestning hos pedagogen genom att 

målet inte får något utrymme i verksamheten, ett utrymme som kanske hade behövts för att 

undvika stress. 

 

Undervisning kring modersmål ligger utöver och blir bortprioriterat vid stress.  

 

Okunskapen kring ett ämne ex. arbetet med modersmål, ger ju en stress såklart.  

 

 

Det finns en större andel som menar på att det inte finns några målområden som prioriteras 

bort helt utan att de mer handlar om vilken vikt man lägger på de, vissa arbetar man mer med 

och andra mindre med, något som visar sig i nedanstående citat: 

 

Inget väljs bort men möjligheten att fördjupa sig i läroplanen finns inte. Jag upplever att vi 

strävar efter alla mål men önskar att tiden fanns att fördjupa sig mer.  

 

Det finns nog inget målområde som väljs bort helt, men alla målområdet får nog inte lika stor 

vikt som andra i olika situationer och i olika barngrupper.  

 

Svaren visar på att tiden blir så snäv att vissa målområden bara snuddas vid. Det går enligt 

respondenterna inte att gräva sig djupare i alla målområden som man kanske hade önskat. 

Detta bidrar till att pedagogernas uppfattning av stress blir negativ i och med att målområden 

prioriteras olika beroende på hur verksamheten ser ut.  

 

4.2. På vilket sätt upplever förskollärare stress i relation till sina didaktiska val 
 

I citatet nedan som är utdrag från enkäten kan vi utläsa att stress är något som är närvarande 

och som drabbar verksamheten. De påverkar också de didaktiska valen som pedagogerna gör i 

förhållande till läroplanen. 
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Stressen gör att jag inte kan tänka, att jag inte kommer på något att göra, man har inte alltid tid 

att planera aktiviteter i förväg och då måste det ske mer spontant och jag är väl mer en 

planerande individ. Samlingen då vi ofta ska ha planerad undervisning stressar mig mycket, då 

jag aldrig kommer med något vettigt. Hjärnan blir som i dimma, jag kommer inte på någonting 

att göra. Så stress påverkar valen mycket, det blir oftast inga bra val.  

 

Utsagorna visar att stress påverkar pedagogernas didaktiska val är bland annat genom att 

aktiviteter uteblir eller måste planeras om, då tid och planering inte finns. Den negativa 

stressen som upplevs av pedagogerna kommer till utryck genom att respondenterna ofta 

återkommer till ord som signalerar något negativt. De uttrycker att realiseringen av aktiviteten 

inte alltid går att uppnå, stressen ger en intellektuell påverkan där den styr de val som 

pedagogen vill göra i fråga om planering och utförande. Något som respondenterna också 

betonar som en emotionell upplevelse där de skapar en besvikelse på sig själv för att de krav 

som satts inte uppnås. 

 

I frågan om respondenterna anser att stress påverkar hur planerade aktiviteter utförs redovisas 

i diagrammet nedan.  

 
Diagram 3 – Anser du att stress påverkar hur aktiviteter utförs? 

 

Mer än hälften av respondenterna har svarat ”stämmer mycket bra” och ”stämmer bra”. De 

menar att stressen påverkar hur de aktiviteter som planerats utförs i praktiken. Det är enbart 

16 respondenter som menar att stressen inte alls påverkar hur aktiviteterna utförs, vilket är en 

relativt låg siffra om man ställer detta mot antalet deltagande. De två första svarsalternativen 
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kan ställas mot de tre sista där 138 respektive 49 svar vilket är nästan en tredubbling. Utifrån 

respondenternas svar väljs några ut för att ge en bild av hur respondenterna motiverar att 

stressen påverkar hur aktiviteterna utförs. 

 

I nedanstående citat kan utläsas att när väl aktiviteterna genomförs görs det inte till 100% utan 

de kan göra att man stressar igenom aktiviteten och inte tar vara på barnens perspektiv. Det 

görs ibland bara för att man måste men att det egentligen hade varit bättre att skippa den då de 

viktiga i aktiviteten försvinner, varken pedagogen eller barnen får ut något. Pedagogerna 

menar att den stressen som de upplever i och med detta gör att de blir besvikna, då de vet att 

de hade kunnat göra på ett annat sätt om den negativa stressen hade påverkat.  

 

Vid stress kan det ibland, tyvärr, leda till att aktiviteter görs på fel sätt - man stressar igenom det 

och får inte ut det viktiga eller så kan man missa något som barnen säger/pekar på som man 

egentligen skulle kunnat bygga vidare på.  

 

Vidare visar många respondenters svar på att det är planeringen inför en aktivitet som inte är 

tillräcklig och att det inte ges det utrymme för att planera den. Något som resulterar i att 

aktiviteten får avslutas tidigare, stressas igenom, att den inte utmanar, eller helt enkelt uteblir 

och andra saker sätts in i stället. Exempel på detta kan enligt svaren vara att man väljer att gå 

ut med barnen i stället eller att den fria leken tar en större plats i verksamheten. De didaktiska 

val som pedagogerna gör utifrån aktiviteterna och som de ska sträva mot visas i nedanstående 

citat: 

Det blir mer och mer barnpassning än aktiviteter, vi vill verkligen ge barnen en meningsfull och lärorik 

vardag men stressen av att hinna med mycket på kort tid gör att det många gånger fallerar med planeringen 

som lagts upp för aktiviteter.  

 

Brist på planering gör att aktiviteterna blir enklare och mindre välplanerade.  

 

Jag hinner inte planera och förbereda aktiviteterna och då blir det lätt plattfall eller att man gör något enkelt 

som inte utmanar barnen i sitt lärande.  

 

Det blir svårt att planera aktiviteterna när man har så mkt annat att göra. aktiviteterna genomförs men med 

bristande kvalité, syfte och planering bakom.  

 

Utifrån dessa svar ses ett mönster där respondenterna främst kommenterar om att planeringen 

och även förberedelserna inför en aktivitet inte går att genomföra, detta på grund av för lite 
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personal, vikarier eller andra faktorer som spelar in. Detta blir en påfrestning både när det 

gäller intellektuella krav som de ställs inför då de inte kan använda sig av de idéer som de har 

utan måste hela tiden återgå till aktiviteter som de vet fungerar för att det inte finns tid till 

planering och förberedelser vilket respondenterna påpekar. Det som främst ställer till dessa 

problem är att respondenterna upplever en stress. Stressen påverkar deras didaktiska val vad 

det gäller innehåll och den ambition som man bör ha i verksamheten för att sträva mot de 

angivna målen som återfinns i läroplanen. Läroplanen är de dokument som ska genomsyra 

hela verksamheten.  

 

4.3. Likheter och skillnader mellan pedagogers upplevelser av stress 
 

En skillnad som framkommer i enkätsvaren är vilken tid på dagen som pedagogerna själva 

menar att stressen infinner sig mest. De flesta menar att det är på eftermiddagen som stressen 

gör sig påmind när det gäller att hantera det undervisningsinnehåll i relation till läroplanen. 

Nedan presenteras ett urval av respondenternas kommentarer kring varför just eftermiddagen 

är den mest stressade perioden på dagen: 

 

Det är raster som ska tas vilket medför att pedagogiken och undervisningen inte alltid sker på de 

sätt jag önskar.  

 

För att vi är för få personal och då känns det mest som förvaring och inte undervisning, tyvärr.  

 

Barngruppen är lika stor men personaltätheten minskar. Vilket gör att det är väldigt lite 

undervisningsinnehåll den tiden på dagen.  

 

Majoriteten av svaren handlar om att personalstyrkan blir mindre men antal barn i gruppen 

består. Det finns ingen chans för personalen att dela upp barnen i mindre grupper för att hålla 

en aktivitet eller något annat planerat innehåll som ska stå i relation till läroplanen. Utsagorna 

visar att det blir en form av barnpassning som måste ha fullt fokus för att inget ska hända.  

 

Respondenterna betonar också en fysisk påverkan i och med de större barngrupperna där 

stressen ökar markant då de själva ska utföra flera personers jobb, då personalgruppen inte är 

bestånden under hela dagen eller att de är vikarier som jobbar. I det näst högsta alternativet är 

det 57 respondenter som menar att det är förmiddagen som bidrar till mest stress sett utifrån 

undervisningsinnehållet i relation till läroplanen. De tar upp bland annat att det finns ”tidsbrist 
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för planering och/eller förberedelser” vilket bidrar till att de strävansmål som de ska sträva 

emot inte uppfylls och på det viset arbetar man inte mot de undervisningsinnehåll man bör 

göra. Det kan handla om uppfattningar att barngruppen är för stor och för få personal fast alla 

är på plats. Det bidrar till att de inte går att dela upp barnen i mindre grupper. Här är det 

istället att det är många barn som gör det svårare att nå upp till de läroplansmål som man bör 

göra. Exempel på detta återfinns i nedanstående citat där pedagogerna menar på att den 

upplevda stressen sker: 

 

För att man ska hinna med att följa strävansmålen trots att man inte ska stressa barnen. På 

förmiddagen är den mest pedagogiska tiden och alla barn är där vilket gör att man ska hinna med 

alla barnen. Det är svårt att dela upp gruppen i mindre grupper och få till en vettig tid där man 

ser till individers behov.  

 

En stor andel menar också att det är svårt att säga någon specifik tid utan att det är under hela 

dagen som denna stress infinner sig. Den tiden som stressen gör sig minst påmind är den 

under lunchtiden mitt på dagen.  

 

Andra skillnader och likheter utifrån respondenternas svar i enkätundersökningen är vilken tid 

som läggs på de administrativa uppgifterna som har tillkommit i en förskollärares uppdrag. 

Några få tycker att det är positivt med de ökade kraven medan en majoritet menar att det 

enbart är negativt. Då detta påverkar hur mycket planering och hur man kan utveckla 

verksamheten då mycket tid går åt till andra administrativa uppgifter och i skymundan 

återigen hamnar de didaktiska valen som ska sträva mot innehållet och de målområden som 

omnämns i läroplanen för förskolan.  

 

Några få respondenter är positiva till de ökade kraven och menar att ”mer krav är positivt men 

vi har samma tid att genomföra allt som innan”. I svaret framkommer dock inte om tiden som 

läggs till detta är tillräckligt eller inte utan respondenten menar bara att det är positiv med de 

ökade kraven. Detta svar är det enda som berör en positiv aspekt i stressen angående de 

ökande administrativa uppgifterna jämfört mot de övriga svaren som enbart pekar på negativa 

aspekter. 

 

De som istället menar att det är negativ stress beskriver bland annat att: 



 

30 

 

Krav på planerade läraktiviteter kontra antal barn och personal. Svårt att hitta tillfällen till dessa 

aktiviteter då vi oftast är bara 2 eller tom 1 pedagog på alla barn. Många barn med 

svårigheter/behov som kräver mycket från oss pedagoger.  

 

Lite planeringstid och många uppdrag som måste utföras!  

 

Mer krav och arbetsuppgifter men mindre förutsättningar att kunna genomföra dem.  

 

Ökade krav på undervisning och dokumentation i samband med brist på planeringstid. En känsla 

av att vara på fel plats när det väl blir möjligt att planera och dokumentera.  

 

Här lyfter respondenterna att det blir allt högre krav på planerade aktiviteter men tiden att 

kunna planera och förbereda blir allt mindre i och med att det är andra krav från högra 

instanser som i stället ökar. Något som pedagogerna påpekar skapar en negativ stress när 

dokumentation hamnar i konflikt med undervisningstiden. 

 

En likhet mellan de inkomna svaren är utifrån vilken åldersgrupp de arbetar i där 68 stycken 

av dessa respondenter arbetar med barn mellan 0–3 år. Strax efter arbetar 61 stycken i en 

barngrupp där barnen är mellan 4–6 år. En mindre del, 31 stycken, jobbar i en barngrupp där 

åldern är blandad från 1–6 år. Resterande som svarat i enkäten arbetar i barngrupper där 

konstellationerna ser olika ut. Många betonar att undervisningsinnehållet tappas bort efter 

vägen men att det inte är något som skiljer sig markant mellan de olika åldersindelningarna, 

utan stressen infinner sig och undervisningstillfällena är färre oavsett vilken ålder man arbetar 

i. 

 

Utifrån detta kan man inte se någon tydlig skillnad när det gäller var stressen infinner sig 

mest, i vilket åldersgrupp som stressen gör sig mest påmind och eller vart de planerade 

undervisningstillfällena väljs bort mest. Det handlar mer om att de är olika stressmoment, 

bland annat att det är tillexempel mer omsorg som står i fokus i den yngre åldersgruppen än 

hos de äldre barnen. Det som är en likhet är att de didaktiska valen hamnar i skymundan på 

grund av stress, vilket påverkar läroplanens strävansmål. Detta påverkar både de fysiska, 

emotionella och intellektuella kraven hos pedagogerna då de överlag känner sig otillräckliga 

vilket gör att den stress som finns får en tydlig negativ klang då det är stressen som är det 

största hotet i arbetet med de didaktiska valen i förhållande till läroplanens strävansmål.  
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4.4. Sammanfattande kommentarer 
Utifrån detta resultat kan man se att pedagogerna menar att deras egna uppfattningar kring 

stress är främst stora barngrupper och låg personaltäthet som bidrar till att uppdelningen av 

barn inte fungerar. De planerade aktiviteter hamnade i skymundan eller helt och hållet väljs 

bort att utföra även fast detta är något som står i läroplanen att vi ska sträva emot de mål som 

tas upp. De väljer istället en enklare väg där man går ut med barnen eftersom det ger en bättre 

överblick över alla barn och mer personal ute då avdelningar samarbetar, eller att barnen får 

större tid till den fria leken. Det här bidrar också till att personalen inte kan utmana barnen i 

deras eget lärande då denna tid inte finns att ta. Många menar att man försöker bara ta sig 

igenom dagen utan att det ska bli totalt kaos. Därför väljer man att göra saker på ett lättare och 

effektivare sätt. När de planerade aktiviteterna blir genomförda menar många att de har 

stressat igenom, att de inte har förberett tillräckligt eller att man måste vara på flera platser 

samtidigt, vilket påverkar deras didaktiska val och det innehåll som ska sträva mot de angivna 

målområdena i läroplanen.  

 

För att knyta ihop resultaten visas det i respondenternas svar att majoriteten upplever en 

negativ stress när det gäller det didaktiska valen som i relation till läroplanen ska sträva mot. 

Det finns i realiseringsarenan svårigheter att genomföra detta uppdrag på grund av att det på 

många plan blir för stora fysiska, emotionella och intellektuella påfrestningar på pedagogerna. 

 

5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer en metoddiskussion där för och nackdelar diskuteras samt om 

förbättringar hade kunnat gjorts. Detta efterföljs av en resultatdiskussion där resultatet 

diskuteras i relation till den tidigare forskningen.  

 

5.1. Metoddiskussion 
Jag anser att metoden som valdes för detta arbete var fördelaktig och fungerade bra. Detta 

genom att den bidrog till att jag nådde en större andel respondenter i och med att 

publiceringen skedde i en Facebookgrupp som riktar sig till verksamma inom skolans värld 

däribland förskolan som studien har sin utgångspunkt i. I och med att personerna fick veta vad 

enkäten handlade om finns en möjlighet att respondenterna som besvarade enkäten hade en 

direkt koppling till stress och därför valde att delta i studien för att det var ett ämne som de 

kunde relatera till.  
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Alla frågor utom två var obligatoriska att svara på för att kunna skicka in svaren. Det gick 

dock att svara på frågorna för att fortsätta ett annat tillfälle, dessa personer som inte fullföljt 

enkäten har jag valt att ta bort detta för att de inte svarat på en komplett enkät vilket skulle 

kunna ge missvisningar i resultatet. De som fullföljde och svarade på enkäten var 203 

respondenter. I utformandet av frågorna i enkäten kan jag i efterhand se att vissa frågor hade 

kunnat utvecklats ett steg längre för att öka tydligheten. I frågan som handlade om vilken tid 

på dygnet som stressen infann sig som mest där svarsalternativen var förmiddag, eftermiddag, 

mitt på dagen eller inget av ovanstående. Här kan jag se att många svarat inget av ovanstående 

men gjort en kommentar till att stressen infinner sig hela dagen, men då detta svarsalternativ 

inte fanns med fick de välja de som det kunde relatera mest med. Frågan skulle även ha haft 

svarsalternativet ”under hela dagen”. Att använda sig av hemsidan 

https://www.webbenkater.com/ tycker jag har haft många fördelar då det är en relativt enkel 

sida att skapa en enkät som har många olika utseende där man kan ha fasta alternativ eller 

öppna frågor där respondenten själva får skriva samt rangordningsfrågor. Denna sida gjorde 

att enkäten var lätt att skriva ihop när frågorna var klara samt också att de enbart behövdes en 

länk för att kunna klicka sig in på enkäten som jag hade gjort, vilket underlättade för de som 

ville svara i stället för att söka efter den.  

 

I metoden fanns en viss problematik kring sammanställningen av data, den stora mängden 

svar gjorde att den kvalitativa delen tog lång tid för att göra de urval som presenterats i 

resultatet. Sammanställningen av de mer kvantitativa frågorna gjordes automatiskt av 

https://www.webbenkater.com/ vilket underlättade arbetet avsevärt. 

 

5.2. Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att stress och framförallt den negativa stressen är något som finns 

närvarande i verksamheten, det visar sig att denna stress påverkar pedagogers didaktiska val 

när det gäller att sträva mot de målområden som förskolan ska utgå ifrån. En annan faktor 

som spelar stor roll som också resultatet visar på är att barngruppens storlek har en stor 

betydelse för hur man arbetar med läroplanens strävansmål och hur de planerade aktiviteterna 

utförs. I nedanstående text kommer resultatet diskuteras utifrån den tidigare forskning som 

återfinns ovan. De kommer även kopplas till de analys begrepp som valts ut. Resultatet 

stämmer inte överens med Sjödin och Neely (2017) studie som visar att stress kan vara något 

positivt och att större barngrupper snarare är fördelaktigt i verksamheten. Mitt resultat visar 

https://www.webbenkater.com/
https://www.webbenkater.com/
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motsatsen där negativ stress är dominerande och stora barngrupper ses som en avgörande 

faktor till denna upplevelse. 

 

Samtliga studier Erdiller och Doğan (2015), Kelly och Berthelsen, (1995) och Tsai et al. 

(2006) visar alla på att förskolläraryrket hör till ett av de mest stressade yrket, vilket även 

visas i de svar som har uppgetts i enkätundersökningen. Där majoriteten av de 203 

respondenterna kommenterar om de ökade kraven, minskad tid för planeringen och 

genomförande, större barngrupper, outbildad personal, brist på vikarier med mera. Några av 

de faktorer som ligger till grund för stressen som ständigt ökar och att inte läroplanens 

strävansmål kan genomföras utan hamnar i skymundan.  

 

I frågan om sjukskrivningarna menar respondenterna på att det är upplevelsen av den ökade 

stressen som bidrar till sjukskrivningar vilket även Erdiller och Doğan (2015) pekar på i sin 

undersökning. De tar även upp att pedagoger som arbetar med de yngre barnen har en större 

stress, vilket är något som inte framkommer i de resultat som denna studie kommit fram till. 

Här visas en fysisk påverkan som från respondenternas svar kan ge konsekvenser i form av 

sjukskrivningar, ett resultat av negativ stresspåverkan ofta orsakat av att försöka realisera de 

mål som är uppsatta.  

 

Pramling Samuelsson et al. (2015) menar att förskollärare inte hinner med det planerade 

innehållet som är tänkt, vilket drabbar arbetet med läroplanens strävansmål. Den stress som 

infinner sig bidrar till att kvaliteten sänks och detta i sin tur bidrar till att målområden utesluts. 

Flertalet av respondenternas svar pekar på att barngruppens storlek och dess sammansättning 

är faktorer som påverkar detta. Det blir en svårighet för förskolläraren att genomföra de tänkta 

aktiviteterna. Det menar respondenterna påverkar dem på ett negativt sätt då de inte kan 

tillfredsställa barnen på ett korrekt sätt i och med att det inte uppfylls ett lärande som ska vara 

lustfyllt. Med detta menas att de inte kan ge alla barnen samma möjlighet där de utgår från 

individen utan att aktiviteten till största del istället utgår från hela gruppen. Detta drabbar 

också aktiviteterna då de sällan uppnår den kvalitet som efterfrågas av pedagogerna och 

läroplanen förbises. Pramling Samuelsson et al. menar att den ökningen i barngrupperna 

påverkar hur förskolläraren ska kunna uppfylla förskolans uppdrag, det blir en svårighet. De 

tas även upp om att dela upp barnen i mindre grupper kan skapa en större möjlighet till 

individuell kommunikation och öka chanserna till de planerade aktiviteterna. I resultatet 

framkommer dock att denna möjlighet är svår då personalstyrkan är för liten för att kunna 
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dela upp barnen i mindre grupper eller att vikarier arbetar och då möjliggör detta inte heller en 

uppdelning. Detta är något som styrks av de resultat som inkommit där det framkommer att 

bristen på vikarier bidrar till att personalen får täcka upp för varandra eller hjälpa till mellan 

avdelningar, eller att de tar tid från verksamheten med barnen att de ska ringa in vikarier som 

oftast inte finns. För att kunna göra en planerad aktivitet som ska vara utmanande för barnen 

krävs det att gruppen blir delad.  

 

På ett personligt plan kan den stress som finns i undervisningstillfällena bidra till att 

förskollärarens prestation minskar (Tsai et al., 2006). Det visar sig i respondenternas 

uttalande, där pedagogerna känner sig otillräckliga i det som de gör speciellt när det handlar 

om de planerade undervisningsaktiviteterna. Aktiviteterna ställs oftast in för att lusten inte 

finns och engagemanget minskar, men också för att tiden inte finns till planeringen och 

utförandet. Det går emot hela läroplanen då de finns vissa mål och målområden som man ska 

sträva mot, men genom att inte gnistan finns så väljs de bort eller att fokus läggs mer på ett 

fåtal med andra förbi ses helt.  

 

Som nämnt ovan är tiden något som många återkommer till, denna upplevda tidsbrist orsakar 

stress och är en anledning till varför vissa målområden prioriteras bort eller inte hinns med 

(Kelly & Berthelsen, 1995). Då förskolläraren ej hinner planera ett innehåll eller att det inte 

finns utrymme för att genomföra den planerade aktiviteten som tänkt. Detta är något som 

också Ekström (2007) och Lidholt (1999) tar upp kring det ökade administrativa arbetet. 

Många tar upp att de ökade kraven är något som ställer till problem och som drabbar 

verksamheten och därmed barnen, som egentligen ska vara i fokus. Det blir en skev bild, där 

pedagogerna inte kan individualisera arbetet och utgå från det enskilda barnets behov, utan ser 

i stället till hela gruppen. Det kan missgynna vissa barn, som är i ett större behov av annan 

hjälp.   

 

Sjödin och Neely (2017) tar i sin studie upp att de inte kunde se ett samband mellan 

barngruppensstorlek och den upplevda stressnivån. Det är dock något som inte tas upp i den 

berörda enkätundersökningen då en majoritet menar att det är helt tvärtom. Det är just dessa 

två faktorer som står nära varandra. Resultatet visar att alla är enade om att stress och 

barngruppsstorleken hör ihop. Det är den största faktorn som faktiskt ställer till ett problem i 

arbetet med de didaktiska valen och strävan efter att beröra de målområden som förskolans 

läroplan tar upp.  
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Pramling Samuelsson et al. (2015) tar upp att vissa målområden hamnar i skymundan. Det 

framkommer även i resultatet där det handlar om vilken vikt man läger vid dem. Om inte alla 

ges samma plats drabbas barnen som inte får uppleva alla områden och lärandet blir inte 

komplett. Detta kan kopplas till det intellektuella krav som pedagogerna upplever då de inte 

får använda den drivkraft som de kanske har för att kunna planera aktiviteter utifrån alla 

områden. Dels på grund av att tiden inte finns tillgänglig men också för att personaltätheten 

inte är bestående under hela dagen. 

 

Resultatet visar även att en stor del i den ökande negativa stressen beror på den bristande 

planering för att kunna genomföra de planerade aktiviteterna, vilket gör att de istället förbises 

och väljs bort. Flera respondenter pekar på att detta gör att utförandet och urvalet i 

aktiviteterna blir lidande vilket i sig ger en ökad stress. Detta kan inte minst ses i relation till 

Lindes (2012) beskrivningar av läroplansteori där övergången mellan transformerings- och 

realiseringsarenan inte går lika lätt. Arbetet med läroplanens intentioner brister på grund av att 

tiden inte finns för att förbereda. Resultatet visar också att de stora barngrupperna också 

bidrar till den redan problematiska situationen där negativ stress skapas. Den ökande stressen 

i vilka urval som ska göras skapas redan i formuleringsarenan där en mängd riktlinjer och mål 

för arbetet sätts. De policydokument som tas fram och som pedagogerna ska arbeta med tar 

inte hänsyn till den tidsåtgång och arbetsbörda när sammanställningen görs i 

transformeringsarenan. Det flera respondenter menar är dock att det ökade kravet på de 

administrativa arbetsmetoderna bidrar till att tiden för utförande av aktiviteter minskar. 

Detta kan ses som att realiseringsarenan återgår till transformeringsarenan men att 

informationen kring hur utförandet fungerat inte hinner bearbetas i en ny planering, något som 

skapar en negativ cirkel. Av resultatet framkommer att det finns en konstant tidsbrist hos 

respondenterna, där en för stor mängd information ska hanteras i transformeringsarenan, som 

senare ska fungera i realiseringsarenan när väl aktiviteterna ska utföras. Utifrån resultatet är 

det realiseringsarenan som inte fungerar, det går inte att genomföra de aktiviteter som är 

tänkta utan det blir inte utförda korrekt vilket bidrar till den negativa stress som pedagogerna 

upplever.  

 

Det är en majoritet som menar att den stress som de upplever har negativ påverkan i 

verksamheten och de didaktiska valen med läroplanen. De framkommer också att det finns 

emotionella krav där vi kan utläsa i respondenternas svar att det känner att gnistan försvinner 
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och engagemanget förloras. Det gör att aktiviteterna blir allt lättare och mindre utmanande 

både för pedagogerna och barnen. Pedagogerna väljer därför att genomföra enklare aktiviteter 

som inte tar lika mycket tid och inte kräver lika mycket planering och genom detta minska 

den negativa stressen. Det som är värt att nämna utifrån denna studie är att det i stort inte 

finns några positiva stressfaktorer. Ett svar nämnde hur stressen kunde ses som drivande, men 

ledde ändå till en negativ stress i stort. Det är den negativa stressen som ges mest plats och 

som gör att verksamheten kanske inte fungerar på helt rätt sätt, alla gånger.  

 

6. Slutsats 
Denna studie har syftat till att se hur och om stress påverkar förskollärares didaktiska val och 

hur arbetet ser ut i verksamheten i de planerade aktiviteterna utifrån målområden som 

återfinns i förskolans läroplan.  

 

Studiens resultat om pedagogers upplevelser kring stress utifrån de didaktiska valen kontra 

förskolans läroplan återspeglar de som tagits upp i den tidigare forskningen. Merparten av de 

respondenter som deltagit har haft övervägande liknande svar och menar att det finns en stress 

i verksamheten och att denna ständigt ökar och att denna stress framförallt är negativ. Utifrån 

pedagogernas upplevelser kan man se att fler och fler målområden utesluts och att 

sjukskrivningar ökar bland yrket. På grund av de ökade administrativa uppdragen minskas 

tiden i barngruppen vilket påverkar den planering som läggs på de planerade aktiviteterna 

vilket gör att den fria leken tar större plats och att förskollärarna inte hinner ha en 

kommunikation tillsammans med det enskilda barnet under en längre tid. I diskussionen ställs 

de resultat som framkommit mot den tidigare forskningen vilket också kopplas ihop med de 

resultat och de som återfinns i den tidigare forskningen. Men också till de valda 

analysbegreppen som går att koppla till de inkomna svaren i enkäten som har legat till grund 

för denna studie. 

 

Avslutningsvis finns flera frågor obesvarade inom ämnet som öppnar för vidare forskning, 

inte minst i fråga om vilka lösningar som skulle kunna realiseras. Denna studie berörde strax 

över 200 personer, en större undersökning där fler respondenter deltar med samma breda 

geografiska spridning skulle ge en mer nyanserad bild kring hur stressen verkligen påverkar 

de didaktiska val pedagoger ställs inför. 
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Bilaga 1 – Följebrev 171017 
Hej 

Mitt namn är Emma Sjögren och jag är nu inne på den sista terminen på 

Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Jag har nu kommit till den punkten i min 

utbildning där jag ska skriva mitt examensarbete. Syftet med mitt arbete är att bidra till 

diskussionen om hur stress påverkar förskollärares arbete med strävansmål och val av ett 

undervisningsinnehåll. För att göra detta vänder jag mig till verksamma förskollärare runt om 

i landet via denna enkät som jag hoppas att ni orkar och vill ta er tid att besvara.   

 

Jag önskar därför att just Du vill ta dig tid att svara på denna enkät som består av 18 frågor 

och tar cirka 15 minuter att genomföra. Dina svar är väldigt värdefulla för mig och i mitt 

arbete. 

 

Du som besvarar enkäten kommer vara anonym vilket betyder att jag inte kan se vem som har 

svarat vad och jag kommer heller inte att spåra dina svar. Du kan också när som helst avbryta 

din medverkan utan negativa konsekvenser. De svar som kommer in kommer att ligga till 

grund för mitt examensarbete.  

 

Har du några frågor, tveka inte att kontakta mig på mejlen: XXXX. Min handledare, Silvia 

Edling, kan ni nå på mejladressen: XXXX 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Emma Sjögren 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor 
Bakgrundsfrågor 

1. Kön 
- Kvinna 

- Man 

- Vill ej ange 

2. Vilket år är du född? 
19_ _ 

 

3. Vilket län tillhör förskolan du arbetar på? 
Blekinge län    Dalarnas län 

Gotlands län    Gävleborgs län 

Hallands län    Jämtlands län 

Jönköpings län   Kalmar län 

Kronobergs län   Norrbottens län 

Skåne län    Stockholms län 

Södermanlands län   Uppsala län 

Värmlands län   Västerbottens län 

Västernorrlands län   Västmanlands län 

Västra Götalands län   Örebro län 

Östergötlands län   Vill ej ange 

 

4. Yrkestitel? 
- Förskollärare 

- Barnskötare 

- Annat: ________ 

5. Yrkeserfarenhet? 
- Mindre än 4 år 

- 5–10 år 

- 11–15 år 

- 16–20 år 

- 21–25 år 

- 26–30 år 

- 31 år eller mer 

6. Ålder på barngruppen du arbetar i? 
- 0–3 år 

- 4–6 år 

- 1–6 år 

- Annat: ________ 

7. Antal barn i barngruppen? 

- 10–15 stycken 

- 16–20 stycken 

- 21–25 stycken 

- 26–30 stycken 

- 31 stycken eller mer 
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Frågor som är relaterade till upplevelser av stress i relation till förskollärares arbete med 

strävansmål och ett undervisningsinnehåll. 

 

8. Känner du dig stressad i ditt arbete? 
- Stämmer mycket bra 

- Stämmer bra 

- Stämmer ganska bra 

- Stämmer mindre bra 

- Stämmer inte alls 

9. Vad är stress för dig? 
 

 

 

10. Har du någon gång blivit sjukskriven på grund av stressrelaterade problem? 

- Ja  

- Nej 

- Vill ej uppge 

11. Vad tycker du bidrar till ökad stress i arbetet? 

 

 

 

12. Vilken tid gör stressen sig mest påmind i det dagliga arbetet? 
- Förmiddag (klockan -11) 

- Mitt på dagen (när lunchen infaller) 

- Eftermiddagen (klockan 12-) 

- Inget av ovanstående 

13. Varför anser du att denna period bidrar till mest stress vad de gäller att 

hantera undervisningsinnehåll i relation till strävansmålen? 
 

 

 

14. Anser du att stressen påverkar hur aktiviteter utförs?  

(vid svar "stämmer inte alls" hoppa till fråga 16) 
 

- Stämmer mycket bra 

- Stämmer bra 

- Stämmer ganska bra 

- Stämmer mindre bra 

- Stämmer inte alls 
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15. Om du svarat något av de fyra första alternativen i fråga 14: 

På vilket sätt anser du att stress påverkar dina val av undervisningsaktiviteter 

med barnen. 
 

 

 

 

16. Vilka målområden anser du vara de som ges mest respektive minst plats på 

din förskola? 
Rangordna från mest till minst plats 

 

- Normer och världen 

- Identitet – utveckling – samspel 

- Skapande 

- Språk/kommunikation 

- Matematik 

- Natur och teknik 

- Modersmål 

- Ansvar och inflytande 

 

17. Beskriv om det finns målområden / mål i läroplanen som HELT väljs bort 

eller hanteras slarvigt på grund av stress? 
 
 

 

 

18. Övrigt, vill du lägga till något som jag inte har tagit upp? 
 

 

 

 


