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Abstrakt  

Syftet med studien är att undersöka hur stress upplevs hos nyutexaminerade förskollärare 

och förskollärare med lång erfarenhet. Vidare undersöks hur förskollärarna hanterar 

stressen och hur det påverkar arbetet. I studien har två frågeställningar använts där den 

första handlar om att undersöka skillnad på stressen mellan nyutexaminerade 

förskollärare och förskollärare med lång erfarenhet och den andra frågeställningen 

handlar om hur förskollärarna hanterar stressen. I studien har en enkätundersökning 

använts som metod med både öppna och slutna frågor. Enkäten grundar sig på sju 

webbaserade frågor som sändes ut i en grupp på Facebook som heter förskolan.se. 78 

förskollärare deltog i studien runt om i Sverige, och två lika stora grupper skapades utifrån 

förskollärarnas arbetslivserfarenhet. Resultatet av studien visar bland annat att stora 

barngrupper, brist på planeringstid och reflektion samt att inte räcka till är några av 

orsakerna till förskollärarnas stress. Förskollärarna hanterar stressen genom exempelvis 

motion, avslappningsövningar, samtala med människor i omgivningen och egna 

intressen. Slutsatsen visar sammanfattningsvis vad som orsakar förskollärares stress och 

hur stressen kan försvinna eller minska. Avslutningsvis visar studien att 95% av 

förskollärarna någon gång känt sig stressad på arbetet i förskolan. 
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1. Inledning 

Lärarförbundet (2018) hävdar att förskollärare är den yrkesgrupp bland läraryrket som 

känner sig mest stressad i sitt arbete. Vidare behandlar rapporten att många förskollärare 

anser att det är en alldeles för hög arbetsbelastning i förskolläraryrket. Därför har vi valt 

att undersöka förskollärares upplevelser av stress i förskolan då det kan vara ett problem 

i samhället eftersom det kan ha inverkan på omgivningen, barngruppen och yrkets rykte. 

Lärarförbundet (2018) menar att det som de flesta förskollärare blir stressade över är 

dokumentationen, stora barngrupper och för lite planeringstid. Det visar sig att det är 

många förskollärare som tar med sig jobbet hem och varannan förskollärare sover dåligt 

flera gånger i veckan, så dåligt att det påverkar arbetet. 

Lärarförbundet (2018) menar att det är många av förskollärarna som anser att det är 

viktigt att minska barngrupperna och administrationen, få hjälp av vaktmästare och annan 

personal. Vidare beskrivs att det är viktigt med återhämtning om man har ihållande 

perioder med höga påfrestningar, vilket annars kan resultera i utmattning och 

sömnproblem. Johansson (2017) betonar vikten av att förskollärare kan riskera att 

uppleva utmattning och stress om den är starkt involverad i sitt arbete utan att utveckla 

sociala kontakter i förskolan. Johansson (2017) beskriver hur förskolläraryrket innefattas 

som utförare av emotionella arbeten. Emotionella arbeten kännetecknas av att producera 

ett särskilt känslotillstånd till den man möter, det kan innefatta känslor av trygghet och 

det består av ett emotionellt och socialt samspel med andra. Förskolläraryrket har krav på 

att förskollärarna utvecklar professionalitet och hög självdisciplin för att undvika att 

öppet kritisera barn eller vårdnadshavare och att inte vädra sina frustrationer.  

Perspektivet som vi har valt till arbetet är psykosocialt perspektiv som handlar om 

samspelet mellan sociala och psykiska faktorer i arbetsmiljön (Theorell, 2012). Som 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) också beskriver är det psykosociala perspektivet 

en helhetssyn på arbetssituationen genom en kombination av utformningen på 

arbetsplatsen, arbetsuppgifter och anställningsförhållandet. Stress i förskolläraryrket kan 

leda till att personer inte vill jobba inom förskolan, arbetsmiljön blir sämre och 

barngruppen kan påverkas. 
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Examensarbetet kommer efter inledningen att inledas med begreppsförklaring, syfte och 

frågeställning, bakgrund, forskningsöversikt och arbetets teoretiska anknytning. Därefter 

kommer metoden som består av en enkätundersökning. Slutligen presenteras resultatet 

och avslutas med en analys och diskussion. 

1.1 Begreppsförklaring  

Stress hos förskollärare är huvudfokus i det här arbetet och vi kommer att undersöka vad 

som stressar förskollärare och hur förskollärare bearbetar stressen. Stress som skapar 

motivationen att prestera kännetecknas som positiv stress, den behövs och uppfattas som 

bra. Negativ stress kan påverka sinnet och kroppen genom att hjärnan går in en situation 

som ökar irritationen och vakenheten. Vidare beskrivs att förskollärarnas sätt att reagera, 

deras retlighet och sinnesställning kan föras vidare på omgivningen så som barnen och 

arbetslaget enligt Nyholm (2016). 

Arbetsmiljön på förskolan är en del i vår studie då det anses vara en bidragande orsak till 

stress på arbetsplatsen. Arbetsmiljön kan påverka välbefinnandet hos individen det vill 

säga hur bra man trivs på arbetet. Om kraven är höga på en arbetsplats eller om det inte 

finns möjlighet att påverka arbetstempo eller arbetsuppgifterna, kan negativ stress 

förekomma och därmed påverka arbetsmiljön på förskolan. Att inte kunna påverka sitt 

arbete i kombination med hög arbetsbelastning kan öka risken för sjukskrivning, trötthet, 

sömnbesvär och stressrelaterade psykiska besvär (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Hantering av stress innefattar tillexempel olika redskap och strategier som förskollärarna 

använder för att minska stressen. Nyholm (2016) beskriver att utevistelser kan göra att 

stressen dämpas, dessutom kan stressen försvinna om ett samspel i arbetslaget med nära 

band har etablerats. 

Upplevelser av stress handlar om förskollärarnas erfarenheter av stress, dessa varierande 

upplevelser har vi sammanfattat och är en del i vårt arbete. Det som gör oss stressade är 

varierande för alla individer, det är ens egna erfarenheter och upplevelser som har 

inverkan på vad som uppfattas vara stressande för oss. (http://stressamindre.nu/vad-gor-

oss-stressade/) 

Förskolan vilar på demokratins grund och hör till skolväsendet. Syftet med utbildningen 

i förskolan är att barn ska utveckla och inhämta värden och kunskaper, samt att den ska 

http://stressamindre.nu/vad-gor-oss-stressade/
http://stressamindre.nu/vad-gor-oss-stressade/
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främja alla barns lärande och utveckling samt lägga grunden till ett livslångt lärande. 

Undervisning ingår i utbildningen och det betyder att utmana och stimulera barnen med 

läroplanen som bas, med syfte för lärande och utveckling. Begreppet förskolan används i 

studien eftersom det är förskollärarnas och barnens miljö som kan påverka stressen hos 

förskollärare.   

Förskollärare har enbart deltagit i studien och genom en enkätundersökning har deras 

upplevelser och erfarenheter om stress efterfrågats. I studien kommer det beskrivas vad 

som kan vara anledningen till förskollärarnas stress och hur stressen hanteras. Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2016) beskriver att förskolläraryrket innefattar att man lägger ner 

tid och omsorg på att skapa relationer till barnen och hemmet. Förskolläraryrket innefattar 

dessutom att bygga relationer till arbetslaget och hitta balansen till att vara professionell 

och personlig. Vidare beskrivs att det förskollärare ska ha kunskap om lärandeprocesser, 

lagar från allmänheten, planeringsförmåga, kunna organisera och ha kunskap om olika 

ämnen. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur stress upplevs hos nyutexaminerade förskollärare och 

förskollärare med lång erfarenhet. Vidare undersöks om förskollärarna hanterar stressen 

och hur det påverkar arbetet. 

Våra frågeställningar 

 Vad är det som stressar förskollärna och är det någon skillnad på stressen hos 

nyutexaminerade förskollärare jämfört med förskollärare med lång erfarenhet? 

 Om stressen hanteras hur gör de nyutexaminerade förskollärarna och 

förskollärarna med lång erfarenhet då?  

3. Bakgrund 

Det här avsnittet kommer att handla om bakgrunden till stress. Vi kommer att ta upp 

chefens ansvar, olika faser av stress, konsekvenser av stress och avslutas med 

forskningsöversikten.  
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3.1 Stress 

I arbetet kommer förskollärarnas upplevelser och hanteringar av stress i den svenska 

förskolan att undersökas. Nyholm (2016) beskriver att om arbetslaget har ett dåligt 

samarbete så kan det påverka förskolans kvalitet det vill säga förskolans miljö och 

helhetssyn, och genom detta kan det leda till att hela förskolans kvalitet blir lägre. Spända 

relationer hos vuxna i förskolan kan påverka både barngruppen, andra vuxna och resten 

av verksamheten. Författaren beskriver vidare att orsaken till stress kan vara att 

kommunikationen mellan kollegor har gått fel. Vidare menas att stress kan uppstå om en 

kollega vill göra arbetsuppgifter på sitt sätt, en vikarie som inte vet vad som ska göras 

eller en kollega som inte gör det den ska, dessa olika orsaker handlar som brist på 

kommunikation mellan kollegor. https://forskolan.se/sa-skolar-du-in-vikarien/ beskriver 

att öppen kommunikation, positiv stämning och högt i tak är viktigt för bra samarbete och 

för det krävs det att vi söker lösningar tillsammans och att vi lyssnar på varandra. För att 

minska riskerna för konflikter och missförstånd är det betydelsefullt att ha bra 

kommunikation mellan kollegorna och att alla vet vad som ska göras under dagen. Vidare 

beskrivs att våra relationer, vår organisation och våra personligheter är det som påverkar 

hur förskollärarna samarbetar med varandra. 

Stress enligt (https://www.hjarnfonden.se/2017/12/vad-ar-stress-och-vad-hander-i-

kroppen-nar-vi-stressar/) är något som alla upplever någon gång och är en del av vår 

vardag, det kan hända i situationer utöver det vanliga och kroppen behöver samla energi 

och kraft. Återhämtning och vila är viktigt för att inte hjärnan och kroppen ska skadas. 

Johansson (2017) beskriver att stora barngrupper kan vara en anledning till att 

förskollärarna är stressade på arbetsplatsen. Genom stressen så kan den påverka vissa 

aktiviteter och aktiviteterna som kan bli drabbade är reflektionstillfällen och den 

skapande verksamheten. Bland alla yrkesgrupper så hamnar förskollärare på fjärde plats 

när det gäller stressrelaterade sjukskrivningar. Vidare beskrivs att stressen handlar om en 

otillräcklighet hos förskollärarna och att kunna tillgodose kontakten med barnen och 

vårdnadshavarna. Stressen innefattar även arbetsmiljön och buller på förskola. 

Yrken inom skola, omsorg och vård är extra krävande eftersom mänskliga samspel 

innefattar stora delar av yrket. Resurserna är begränsade vilket innebär att det blir en stor 

skillnad i vad som bör göras under dagen och vad man har möjlighet till att göra vilket 

kan resultera i samvetsstress. Samvetsstress kan göra att det gnager på förskollärarens 

https://forskolan.se/sa-skolar-du-in-vikarien/
https://www.hjarnfonden.se/2017/12/vad-ar-stress-och-vad-hander-i-kroppen-nar-vi-stressar/
https://www.hjarnfonden.se/2017/12/vad-ar-stress-och-vad-hander-i-kroppen-nar-vi-stressar/
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samvete om den bortrest eller är hemma och är sjuk. Detta kan göra att förskolläraren 

arbetar trots att den är sjuk för att inte lägga last på kollegorna (Voltaire, 2017). 

3.1.1 Chefens ansvar 

Voltaire (2019) konstaterar att chefens ansvar på arbetet är att vara uppmärksam på de 

anställda ifall de visar någon tendens till utbrändhet. Tecken för utbrändhet kan vara att 

man försover sig, är utanför gruppen, glömmer bort möten och deadlines, är lättirriterad, 

sjukskrivningar, arbetar på helger och hinner inte med att äta lunch, tar med arbetet hem 

och jobbar över, undviker chefen eller tar på sig för mycket arbetsuppgifter som man inte 

klarar av. Som chef ska man vara tydlig med att berätta för sina anställda att arbetet görs 

på arbetstid och inte på sin fritid, därför att på sin fritid ska man vara ledig. Ansvaret 

ligger på chefen att de anställda inte blir sjukskriven på grund av stress eller utbränd, om 

så är fallet är det viktigt att höra av sig till sina anställda och fråga hur de mår och visa att 

man finns där. Det blir svårare att återvända till arbetet ju längre tid man har varit hemma, 

så då är det viktigt som chef att kanske bjuda på fika eller lunch med arbetsgruppen så att 

gemenskapen hålls vid liv. När personen som varit sjukskriven kommer tillbaka till 

arbetet igen är det viktigt att den inte får för mycket arbetsuppgifter, det är bättre att börja 

lite och sedan trappa upp mer och mer (a.a.). 

Enligt Linér (2019) är det chefens ansvar att arbetsmiljön på arbetsplatsen är bra och att 

man har koll på hur arbetsförhållandena ser ut för medarbetarna. Som chef är det viktigt 

att man träffar sin personal dagligen och kollar så att arbetet fungerar och att alla mår bra, 

eftersom alla inte gillar att berätta hur man mår innerst inne. Det kan kännas tryggt om 

chefen ser individerna och ger dem stöd i arbetet. Stöd är viktigt för att kunna lita på sin 

egen förmåga och arbeta professionellt under stress. 

3.1.2 Konsekvenser av stress  

Theorell (2012) menar att stress kan kännetecknas som utmaning eller påfrestning genom 

att kroppen går upp i varv. Uppvarvningen behöver inte ses som negativt utan det kan 

vara betydelsefullt för vår överlevnad. Länsberg (2017) påstår att stress börjar ofta med 

att man känner sig otillräcklig och ett slags kaos inombords som man inte längre kan 

förbise. I det skedet har man beslutat sig för att ta emot eller söka hjälp och många 

beskriver känslan i kroppen som att den är speedad och stressad, många får också 

minnesproblem och hjärtklappning. Johansson (2017) beskriver att utmattningssyndrom 



 

6 

 

kännetecknas av att personen visat både psykiska och fysiska symtom på utmattning 

under minst två veckor. Utmattningssymtom visas genom avsaknad av arbetsförmåga, 

lust och energi hos personen. Symtomen utvecklas på grund av stressfaktorer som pågått 

under minst ett halvår och det kan ta lång tid innan personen kommer tillbaka till arbetet. 

I en rapport från Skolverket (2016) beskrivs att för stora barngrupper påverkar relationen 

mellan barn och vuxna vilket kan leda till att relationerna blir sämre än om barngrupperna 

varit mindre i förskolan. Vidare beskrivs att stora barngrupper kan orsaka stress, ohälsa 

och en ohälsosam arbetsmiljö på förskolan. 

3.1.3 Olika faser av stress 

Theorell (2012) anser att det finns tre olika faser för stress. Den ena heter alarmfasen och 

det betyder att vid påfrestningar och hot så stannar aktiviteten i hjärnan, och vi inriktar 

oss emot fienden och omedvetet eller medvetet väljer strategi för reaktionen. Vid 

utebliven framgång kommer nästa fas och det är motståndsfasen där vi i princip klarar 

vad som helst som kommer i vår väg. Vi är i den fasen aldrig sjuka och väldigt bra på att 

prestera och klara av allt. Den sista fasen är utmattningsfasen och det innebär att vi börjar 

inse att man har överansträngt sig länge och det därmed kommer ikapp en. Trötthet är ett 

första kännetecken på utmattning med följd av sömnsvårigheter som kan vara att man har 

svårt att sova eller vaknar mitt i nätterna och inte kan somna om. Ett tecken kan också 

vara att man drar sig undan från nära och kära samt inte har någon lust att gå till arbetet, 

det kan resultera i muskelsträckningar, förkylningar, infektioner samt problem med 

huden, tarmen eller magen. De här olika faserna kan leda till utarbetning, stress och slitage 

i kroppen. 

3.2 Forskningsöversikt  

I forskningsöversikten kommer förskollärarnas upplevelser av arbetsmiljön, utbrändhet, 

förändringar i arbetssituationen och konflikter i relationer på förskolan att beskrivas. 

Följande del i arbetet kommer bland annat ta upp att minskade barngrupper kan göra 

förskollärarna mer nöjd på arbetsplatsen och utbrändhet kan bero på att lönen inte möter 

kriterierna förskollärarna bör uppnå. Forskningsöversikten kommer dessutom ta upp att 

förskollärarna som har en negativ uppfattning om sin arbetssituation har större 

sannolikhet att lämna yrket och att stressen kan minska hos förskollärare om relationen 

mellan förskollärare och barn är bra. 
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3.2.1 Arbetsmiljö 

Lee och Quek (2018) har undersökt förhållandet mellan arbetstillfredsställelse, 

förskollärarens profil och lärmiljöer. Resultatet av studien visade att förskollärarna ville 

ha en förändring i lärandemiljön där fler resurser efterfrågas. I resultatet beskrevs att 

förskollärare kände höga förväntningar, ett stort ansvar och stor arbetsbörda då yrket var 

utmanande. Förskollärare vill ha mindre arbetsstress i lärandemiljön och mindre 

barngrupper vilket gjorde förskollärarna mer nöjda med yrket. Grant, Jeon och Buettner 

(2019) menar att om man blir psykiskt utmattad av arbetet så är sannolikheten större att 

förskolläraren söker arbete utanför förskolläraryrket. Vidare beskriver författarna att de 

undersöker sambanden mellan arbetsförhållanden, förskollärarnas motivation till 

arbetskraven, förskollärarnas välmående och förändringar i förskollärarnas 

arbetssituation genom att byta, lämna eller stanna kvar på arbetet. 

Hur, Jeon och Buettner (2016) beskriver att förskollärare som arbetar i positiva 

arbetsklimat som mäts genom inflytande och kollegialt beslutsfattande som kan leda till 

lägre stress. Det beskrevs också om ett positivt samband mellan barncentrerad uppfattning 

och arbetsrelaterad tillfredsställelse. Vidare beskrivs att förskollärare som är nöjda på sitt 

arbete ökar resultaten i barngruppen och lärarna visar högre engagemang i professionen. 

Erdiller och Dogan (2015) beskriver i sin studie att förskollärarnas stress beror på 

arbetslivserfarenhet, deras civilstånd, ålder, kön, och deras inkomst. Vidare beskrivs att 

manliga förskollärare har utmaningar kring kulturella fördomar, låga löner, negativa 

uppfattningar och stereotypa synsätt om deras arbetssituation i förskolan. Det beskrivs 

även att stress ökar i takt med förskollärarnas ålder och det kan ge svårigheter i disciplin 

och problem kring motivationen till arbetet. Stress som är kopplad till utbrändhet hos 

förskollärare kan ha inverkan på barnens resultat senare i skolan och kan vara ett hinder 

för utbildningens tradition.  

3.2.2 Utbrändhet 

Al-Adwan och Al-Khayat (2017) undersöker skillnader mellan olika åldrar, skolor, 

utbildningar och social status hos kvinnliga förskollärare. Orsakerna till psykologisk 

utbrändhet studerades och intervjuer gjordes för att få deltagarnas tankar kring 

utbrändhet. Studiens resultat visar att förskollärare vid privata förskolor känner högre 

stress än förskollärare som jobbar vid offentligt ägda förskolor. Den största orsaken till 
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stress hos förskollärare är ekonomi, där lönen inte möter kriterierna och målen som 

förskollärarna ska uppnå. Ett högt resultat av stress visar mätningen av dimensionen av 

personlighetsförändring. Ponnok, Torsney, Lombardi (2018) visar i studien däremot på 

att det tar ungefär fem år innan man känner sig säker på sin förmåga att undervisa. 

Författarna menar att dem fem första åren blir flest förskollärare utbrända och deras 

upplevelser är att det är de jobbigaste åren i yrkesbranschen. Vidare beskrivs att 

förskollärarna under halva yrkeslivet har lägre motivation i jämförelse med andra arbeten. 

Medan Sjödin (2012) beskriver att en orsak till förskollärarnas utbrändhet är ljudnivån i 

barngruppen på förskolan. Denna orsak leder till att förskollärarna kan sova dåligt om 

nätterna och är trötta när de vaknar på morgonen som i längden kan leda till utbrändhet. 

Vidare beskriver Blöchliger och Bauer (2018) att utbrändhet hos förskollärare inom 

förskolan handlar om att mindre arbetsbelastning kan leda till minskad utbrändhet. Vid 

lägre kontroll, lägre ålder och vid mer belöning så var utbrändhetsnivån lägre på ett 

individuellt plan. Resultatet i studien visar att arbetsbelastning är starkt förknippat med 

varför förskollärarna blir utbrända. Vidare beskrivs att utbrändhetssymtom kan påverka 

gruppen på ett socialt plan eftersom arbetslaget på förskolan arbetar nära varandra och 

kollegor kan påverka varandra genom sin utbrändhet. Enligt Rentzou (2012) så har 

förskollärarna i studien inte mycket övertid i sitt arbete och att förskollärarna lägger mer 

tid på omsorg än på utbildning till barnen, vilket kan påverka utbrändheten. Utbrändhet 

handlar om alla delar av en verksamhet och det handlar om föräldrars relation med 

personalen, arbetslagets relation, den fysiska miljön, relationen till barnen, chefens 

relation med den anställda och den dagliga administrationen. Författaren beskriver vidare 

att först lär man uppmärksamma att det finns ett problem med utbrändheten för att kunna 

göra en skillnad och utforma förslag i utbildningen och vården inom den grekiska 

förskolan. Medan Raskin, Kotake, Easterbrooks, Ebert & Mjölnare (2015) beskriver att 

förskollärares jobbrelaterade stress och depression är ett problem som kan resultera i att 

prestera dåligt på arbetet. Mycket stressade och deprimerade förskollärare upplevs vara 

okänsliga för barnens behov, har mindre samspel med barnen och en mer känslomässig 

utmattning. Depression kan ha en negativ påverkan på förskollärares sätt att vara 

professionell i barngruppen.  
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3.2.3 Förändring i arbetssituation 

Vidare beskriver Ponnock m.fl. (2018) att syftet är att göra en undersökning på 

motiverings-skillnader mellan förskollärare med varierande lång livserfarenhet av 

förskolläraryrket. Resultatet visar att det här forskningsområdet är viktigt därför att 

förskollärarnas motivation har inverkan på hur de uppför sig i verksamheten och vilket 

resultat som eleverna sedan får. Resultatet i Grant m.fl. (2019) visar att förskollärare har 

upplevt höga nivåer av stress som har blivit en stor belastning. Om förskollärarna kände 

en negativ uppfattning kring sin arbetssituation så är sannolikheten större att de lämnar 

eller slutar inom förskolläraryrket. Studien visar att 41% av förskollärarna ville stanna på 

deras nuvarande jobb, 31 % av förskollärarna ville flytta och jobba inom förskolan på ett 

annat ställe och 27% av förskollärarna tänkte lämna yrket helt. 

3.2.4 Konflikter i relationer på förskolan  

Gagnon, Huelsman, Kidder- Ashley och Lewis (2019) beskriver att syftet med deras 

studie är att undersöka relationen mellan barnen och förskollärarna samt förskollärarnas 

stress i förskolan. Resultatet synliggör att teorier visar att relationer och konflikter som är 

bundna till varandra är en anledning till en ökad stress hos förskollärarna. Stressen skulle 

minska om förskollärare och barnen hade en bra relation med varandra. En stor anledning 

till förskollärarnas stress är relationer med flertal konflikter. Det är väldigt olika vilka 

barn det är som åstadkommer stress hos förskollärarna. En förskollärare kanske har 

konflikter med ett barn, medan en annan förskollärare inte har några konflikter med 

samma barn det kan leda till att den förskolläraren inte känner sig stressad. Stress kan 

peka på ett flertal olika relationer till konflikter, där ett exempel är relationer till barnens 

vårdnadshavare. Förskollärarna upplevde en irritation att samarbeta tillsammans med 

vårdnadshavarna.  

Eckeskog (2019) beskriver också att stress hos förskollärarna kan ha inverkan på 

samspelet med vårdnadshavare. Stressen kan ha verkan på möjligheten till samtal mellan 

hemmet och förskolan. Däremot menar Lee och Quek (2018) att den största orsaken till 

stress är att förskollärare ägnade tid på att leta resurser vilket var tidskrävande, där det 

skapade en känsla av oförmåga och stress. 

Sammanfattningsvis handlar forskningsöversikten om olika orsaker till att förskollärarna 

i de olika studierna är stressade. Det beskrivs att de flesta förskollärarna blir utbrända de 
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fem första åren i yrket. Drivkraften hos förskollärare kan påverka deras förhållningssätt i 

förskolan och att detta kan påvisas i barnens resultat senare i skolan. 

Forskningsöversikten visar att en orsak till stress hos förskollärare kan vara den 

ekonomiska delen. Den visar även att om negativ stress uppstår kan förskolläraren vilja 

ändra sin arbetssituation. Vidare beskrivs att en stor arbetsbörda var också en faktor som 

gjorde förskollärarna utbrända. Avslutningsvis är syftet med vårt arbete att undersöka hur 

stress upplevs hos nyutexaminerade förskollärare och förskollärare med lång erfarenhet. 

Vi undersöker dessutom hur förskollärarna hanterar stressen och hur det påverkar arbetet. 

I arbetet kommer vi påvisa orsaker till förskollärarnas stress och vilka redskap 

förskollärarna använder sig av för att hantera stressen. 

4. Teorianknytning 

Arbetet skrivs ur ett psykosocialt perspektiv eftersom förskollärares upplevelser och 

hantering av stress undersöks. Genom förändringar i arbetssituationen så kan stressen hos 

förskollärarna minska eller förebyggas ur perspektivet. I teorianknytningen så kommer 

en krav-kontroll-stöd-modell presenteras som används när negativ stress uppstår på 

arbetsplatsen på grund av för höga krav enligt (Theorell, 2012). 

4.1 Psykosocialt perspektiv 

Studien bygger på ett psykosocialt perspektiv då det passar bra in på studiens syfte samt 

att det innefattar psykiska och sociala behov. Perspektivet beskrivs enligt Weman-

Josefsson och Berggren (2013) som individens helhetsupplevelse av arbetet och det 

innefattar bland annat en sammansättning av arbetsplatsens fysiska utformning, 

arbetsuppgifterna och anställningsförhållandet. Begreppet psykosocial beskrivs enligt 

Theorell (2012) som samspelet mellan sociala och psykiska faktorer genom att ha 

interaktion i båda riktningarna, vilket beskrivs från psykiska till det sociala eller från de 

sociala faktorerna till de psykiska faktorerna. Weman-Josefsson och Berggren (2013) 

beskriver stress ur ett psykosocialt sammanhang som betyder reaktion och orsak. Vidare 

menar författarna att stress är ett ordinärt begrepp som finns i olika sammanhang som ofta 

kopplas till ohälsa. I vår studie är detta relevant därför att vi undersöker förskollärares 

upplevelser av stress i förskolan.  

 



 

11 

 

Vidare beskrivs att bättre hälsa uppstår om anställda upplever att det finns struktur för 

konflikthantering på arbetsplatsen. Hälsan hos de anställda kan förbättras om demokratin 

ökar på arbetsplatsen och det kan göras genom hantering av plötsliga problem, göra 

förbättringar i ledarskapet, att stärka strukturer för inlärning, stärka arbetslagets 

samhörighetskänsla och ge förskollärarna positiv och konstruktiv respons (Theorell, 

2012). Detta är relevant för vår studie därför att vi vill se hur stressen kan minska på 

förskolorna. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärarna hanterar sin stress och utifrån 

det psykosociala perspektivet så kan man se att människors behov är varierande och alla 

handskas med stressen på olika sätt. Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver en 

problematik kring det psykosociala perspektivet i arbetsmiljön eftersom sociala och 

psykiska behov kan vara svåra att avgöra. Eftersom människor är olika och behöver olika 

mycket social och psykologisk näring för att fungera så bra som möjligt. Vidare beskrivs 

att kompensationer på arbetsplatsen i form av enskilda variabler så som nya surfplattor 

eller höj och sänkbara stolar, inte kompenserar för dåligt ledarskap eller otillräckligt 

arbetsinnehåll. Theorell (2012) konstaterar att stress är ett problem som påverkar 

arbetsorganisationen, arbetstagaren och samhället. Man kan se en ökning av stress i 

arbetet som är orsakat av problem. Stress som är arbetsrelaterad kan motverkas eller 

förebyggas om arbetet omformas, det kan exempelvis vara att arbetstagarna får större 

inflytande, undvika felaktig, hög eller låg arbetsbelastning, belöna ett bra arbete, förbättra 

det sociala stödet och anpassa miljön på arbetsplatsen till arbetstagarnas förväntningar, 

förmåga och behov.  

4.2 Krav-kontroll-stöd-modellen  

Krav-kontroll och stödmodellen är en modell som handlar om yttre psykiska krav samt 

människors möjligheter och utrymme att fatta beslut och få stöd från omgivningen. Om 

man får bra stöd på arbetet av arbetskamrater och chefer så kan risken för stress avta 

(Theorell, 2012). I arbete undersöks förskollärarnas upplevelser och hantering av stress, 

genom arbetet så presenteras vad som kan vara orsaken till förskollärarnas stress. Krav-

kontroll-stöd-modellen kopplas till arbetet genom att förskollärarna i arbetet förklarar om 

deras stress på arbetsplatsen och vad som kan orsaka deras stress. Enligt Weman-

Josefsson och Berggren (2013) så kan krav-kontroll-stöd-modellen användas när negativ 

stress uppstår på grund av höga krav i arbetssituationen. Den negativa stressen saknar 
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socialt stöd i arbetslaget och dessutom när förskollärare inte kan påverka arbetets 

uppgifter eller tempo. Vidare beskrivs begreppet aktiva arbeten som kännetecknas av att 

höga krav på arbetsplatsen som möts upp med ett stort socialt stöd och med chansen att 

påverka arbetet. Aktiva arbeten kan skapa arbetsglädje, utveckling och goda 

förutsättningar på arbetsplatsen enligt (Weman-Josefsson och Berggren, 2013). 

Medan Eklöf (2017) beskriver krav-kontroll-stöd-modellen som en sammansättning av 

socialt stöd, kontroll och psykiska krav. Vidare beskriver författaren om begreppen spänt 

arbete och iso-spänt arbete, spänt arbete kännetecknas av att där förskollärare inte har 

kontroll över sin situation på arbetsplatsen och har höga krav vilket kan utlösa 

stressmekanismer. Begreppet iso-spänt arbete handlar om att förskollärarna får ett litet 

socialt stöd. Enligt Weman-Josefsson och Berggren (2013) så är en viktig del av krav-

kontroll-stöd-modellen att inte enbart granska enstaka delar i arbetet isolerat när negativ 

stress har uppstått utan att alla delar i arbetet kan ha en betydande roll i att motverka och 

minska stress på arbetsplatsen. Stressrelaterad ohälsa uppstår inte av enstaka 

omständigheter utan uppstår vid en kombination av flera faktorer. Avslutningsvis handlar 

krav-kontroll-stöd-modellen om att negativ stress kan uppstå om det finns bristfälligt 

socialt stöd på arbetsplatsen i kombination med att kraven är höga och att möjligheten för 

inflytande över arbetsuppgifter är liten.  

5. Metod 

I den första delen av metoden kommer datainsamlingsmetoden beskrivas som bland annat 

tar upp för och nackdelar med en enkätundersökning. Därefter kommer urval och 

undersökningsgrupp att beskrivas och sedan kommer rubriken genomförandet där vi 

berättar om hur vi gått tillväga i studien. Efter det kommer extern och intern validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet.  Metoden avslutas med forskningsetiska principer som 

tar upp individskyddskravet som består av fyra huvudkrav. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Studiens teoretiska anknytning är det psykosociala perspektivet som ligger till grund för 

vårt arbete. Deltagarnas svar har kategoriserats utifrån fyra olika teman och resultatet har 

sedan analyserats utifrån tidigare forskning samt ur det psykosociala perspektivet. Syftet 

med denna studie är att undersöka upplevelserna kring stress hos nyutexaminerade 
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förskollärare och förskollärare med lång erfarenhet. Metoden enkät valdes för vi hade en 

tanke om att stress kunde vara känsligt att prata om för förskollärarna genom en intervju 

och tanken var att förskollärarna skulle ha lättare att skriva ner sina upplevelser om stress 

genom enkät. Enkätundersökning valdes också för att få en större svarsfrekvens och 

förskollärarna fick besvara frågorna vid ett enskilt tillfälle. Genom frågeställningen så 

undersöks skillnaden mellan svaren hos de nyexaminerade och förskollärare med lång 

erfarenhet.  

Fördelar med att använda enkät som datainsamlingsmetod är att förskollärarna kan svara 

när möjligheten och tiden finns, där Bryman (2002) beskriver att enkäter kan passa den 

svarandes behov bättre. Bryman (2002) och Kylén (2004) påvisar att enkäter kan gå 

snabbare att göra, då det kan vara mer tidskrävande att intervjua förskollärare i jämförelse 

med att skicka ut en enkät till förskollärare. En annan fördel med enkäter som båda 

författarna nämner är att den sträcker sig till många och alla får likadana frågor. Bryman 

(2002) säger även att vid en intervju så kan frågorna formuleras olika beroende på vem 

som ställer dem, medan i en enkät så är frågorna utformade lika. Nackdelar med att 

använda enkät som datainsamlingsmetod är att uppföljningsfrågor inte kan ställas, där 

förskollärarna får möjlighet att utveckla sina svar. I en enkät är det viktigt att inte ställa 

för många frågor då det kan leda till att förskollärarna tappar intresset. En annan nackdel 

med enkät är att förskollärarnas funderingar inte kan besvaras och att vi inte kan hjälpa 

deltagarna. Detta kan leda till att frågor som är svåra att förstå kan lämnas obesvarade 

enligt Bryman (2002). 

I enkäten har vi använt en variation av öppna och slutna frågor. Genom öppna frågor får 

deltagarna svara med sina egna ord och tankar. Det kan vara stor frihet med öppna frågor, 

men samtidigt tar vi då för givet att alla ska kunna formulera sig. Det kan vara lite svårare 

att behandla de öppna frågorna, men det kan vara mindre styrande jämfört med frågor 

som det redan finns svar att kryssa i (Kylén, 2004). Vidare menar Bryman (2002) att 

öppna frågor bör infinnas så lite som möjligt i en enkät, därför att förskollärarna kan dra 

sig för att svara på en enkät där de behöver skriva mycket. En nackdel som Hjalmarsson 

(2014) beskriver med öppna frågor är problematiken kring bearbetningen av materialet, 

där det är många och långa svar som är tidskrävande att kategorisera och gå igenom. 

Vidare beskriver författaren att slutna frågor handlar om svarsalternativ som deltagarna 
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kan kryssa för, stryka under eller ringa in. En fördel med slutna frågor är att det kan 

tydliggöra budskapet i studien genom att deltagarna får färdiga svarsalternativ. 

Enkäten skickades ut i en grupp på Facebook som heter förskolan.se där det endast är 

förskollärare, barnskötare och föräldrar med. Gruppen riktar in sig på förskolläraryrket 

och har 37 084 medlemmar varav vår enkät fick 216 svar från förskollärare i Sverige, ett 

stickprov gjordes och 78 svar användes i studien. Eftersom enkäten lades ut på Facebook 

kan vi därför aldrig vara helt säker på att det är enbart förskollärare som besvarar den 

eftersom det är förskollärare, barnskötare och vårdnadshavare med i gruppen. Bryman 

(2002) menar att i enkäter som skickas ut kan det finnas en risk att personer som inte 

uppfyller kriterierna för enkäten besvarar den.  

Följebrev skickades med enkäten som deltagarna kunde ta del av innan de svarade på 

frågorna. Det innehöll information om studiens syfte, anonymitet kring deltagarna, att 

deltagarna kan hoppa av studien när de vill, antalet frågor samt tiden det tar att svara på 

enkäten samt kontaktuppgifter till oss. Kylén (2004) anser att följebrev till enkäten bör 

finnas med eftersom det gör deltagarna mer motiverade till att svara. Det som kan vara 

med i följebrevet är hur lång tid det tar att svara på frågorna, vilka som får besvara, vad 

syftet är med enkäten, vem eller vilka det är som har gjort den, vad som händer med 

svaren och enkäten när det är klart, och hur man kommer åt rapporten när den är klar och 

kommer ut. Hjalmarsson (2014) menar också att det är viktigt att informera förskollärarna 

om kriterierna för att delta i undersökningen. Det kan exempelvis vara att undersökningen 

riktar sig mot förskollärares varierande arbetslivserfarenheter i yrket. 

5.2 Urval och undersökningsgrupp  

Vi valde att undersöka förskollärare med olika lång erfarenhet och deras upplevelser av 

stress runt om i Sverige, det vill säga nyexaminerade från 0–5 år och förskollärare med 

lång erfarenhet 5 + år. Anledningen till detta val var att vi vill se om det är någon skillnad 

på upplevelser och hantering av stress samt vad skillnaden är på stress beroende på hur 

länge man har arbetat inom förskolläraryrket. Enkäten stängdes efter ungefär 15 timmar 

det var då totalt 216 svar från förskollärare runt om i Sverige. Webbsidan 

www.surveymonkey.com hade 100 svar gratis och om man betalade visades de resterande 

116 svaren. Vi valde att ta del av 100 av förskollärarnas svar, det var 39 som hade arbetat 

mindre än fem år som benämns som nyutexaminerade förskollärare och 61 förskollärare 
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med lång erfarenhet som arbetat mer än fem år. Studien inriktades på förskollärare med 

fem års erfarenhet och nyutexaminerad förskollärare för att undersöka skillnader, 

upplevelser och hantering av stress i förskollärarnas svar.  

Ett ytterligare urval gjordes med hjälp av slumpgenerator vilket resulterade i att 39 

nyutexaminerade förskollärare och 39 förskollärare med lång erfarenhet deltog i 

undersökningen. Från början var det 61 förskollärare med lång erfarenhet, men ett 

slumpmässigt urval gjordes för att få de två grupperna lika stora. För att göra detta 

användes en slumpgenerator som Kylén (2004) beskriver som finns på internet, där 

gruppen med förskollärare med lång erfarenhet minskas med 22 förskollärare. Deltagarna 

var numrerade från 1 till 100 och med hjälp av www.gallerit.se så genererade webbsidan 

olika slumptal som sedan togs bort från tabellen. 

5.3 Genomförande 

I studien valdes metoden enkät för att nå ut till fler förskollärare och där frågorna 

utformades för att de skulle passa bra in på syftet. Enkäten utformades på webbplatsen 

Survey Monkey, där en del av frågorna hade färdiga svarsalternativ såsom hur 

förskollärarna identifierarar sig, hur länge förskollärarna hade arbetat inom yrket och om 

de någon gång känt sig stressade på jobbet. Enkätens öppna frågor hade svar där 

förskollärarna själva kunde motivera sina svar. Kylén (2004) beskriver att en enkät är en 

förfrågan i form av skrift som främst är riktade till personer som ska svara på frågor på 

internet, papper eller i något annat stuk. Datorbaserade frågor är frågor som besvaras på 

internet med hjälp av ett program eller en länk. Det är viktigt att man gör frågorna lättlästa 

med rätt typsnitt. 

Öppna frågor utformades så att förskollärarna skulle ge ett längre svar på frågorna och 

inte enbart svara ja eller nej. En del slutna frågor utformades där förskollärarna skulle 

besvara hur länge de har jobbat inom förskolan med svarsalternativen 0–5 år och 5+ år 

eller om förskollärarna någon gång känt sig stressad på jobbet för att vi skulle få statistik. 

Frågorna omformulerades under tidens gång bland annat för att få förskollärarna att vilja 

berätta om sina upplevelser och hantering av stress, men frågor som: kan du berätta 

om...?  

I utformandet av enkäten så kunde förskollärarna bläddra fram och tillbaka i frågorna, 

därför att ha möjlighet att ändra och se alla frågor innan förskolläraren väljer att delta. 

http://www.gallerit.se/
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Kylén (2004) beskriver att deltagarna kan tappa intresset om de inte kan skumma igenom 

enkäten först, för att de inte får se helheten. Fördelen med enkäter på datorn är att det 

även kan skrivas ut till pappersform, samt att enkäter på datorn kan man själv bestämma 

om deltagarna ska kunna gå tillbaka och ändra eller att se sina svar, eller om man vill sätta 

en spärr så det inte går att gå tillbaka. Enkäten lades ut på Facebook i en grupp som 

inriktar sig på arbetet i förskolan, gruppen heter förskolan.se och har 37 084 medlemmar. 

Tillsammans med enkäten lades ett följebrev ut där bland annat undersökningens syfte, 

information kring anonymitet, kravet på förskollärarna och kontaktuppgifter till oss.  

Bearbetning av det insamlade materialet gjordes med hjälp av en tabell där enkätfrågorna 

skrevs längst upp i tabeller, tabellen hade åtta kolumner med enkätfrågorna. Därefter 

skrevs förskollärarnas svar in i två olika tabeller en för nyutexaminerade förskollärare 

och en för förskollärare med lång erfarenhet. I Survey Monkey så identifierades 

förskollärarna med en siffra till exempel #33, siffran användes sedan i tabellen så att vi 

enkelt skulle kunna hitta förskollärarnas svar. Efter alla förskollärarnas svar har skrivits 

in i tabellen så gick vi igenom de öppna frågorna. I förskollärarnas svar letade vi efter 

gemensamma nämnare och skapade därefter kategorier. Förskollärarnas svar räknades ut 

i procent utefter hur många som hade svarat i varje kategori. 

Enkätundersökningen har genererat många svar där jämförelser i svaren kommer att 

genomföras. Förskollärarna har delats in i två grupper där den ena gruppen är 

nyutexaminerade förskollärare och den andra gruppen är förskollärare med lång 

erfarenhet där eventuella skillnader i deras svar kommer att undersökas.  

5.4 Intern validitet och extern validitet 

Utifrån frågorna i enkäten så fick förskollärarna beskriva sina upplevelser och deras 

hantering av stress. Frågorna utformades för att få svar på undersökningens syfte som är 

att undersöka upplevelser och hantering av stress. Grundtanken med vår studie var att 

intervjua åtta förskollärare sammanlagt, metoden ändrades till enkät för att nå ut till flera 

förskollärare. I studien deltog 78 personer vilket ökar studiens trovärdighet. Intern 

validitet enligt Brinkkjær och Høyen (2013) innefattar att svaren som samlas in i en 

undersökning görs med giltighet. Undersökningen blir mer trovärdig om deltagarna 

svarar i enlighet med forskarnas teori.  
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I studien var det enbart kvinnor som deltog, men enkäten var riktad till både kvinnor och 

män. 78 förskollärare efterfrågades om deras upplevelser och hantering av stress, gruppen 

med förskollärare är liten i förhållande till verksamma förskollärare i Sverige, vilket kan 

ha inverkan på om den är verksam i större skalor. Som Brinkkjær och Høyen (2013) 

beskriver att extern validitet handlar om hur djupgående forskare ska gå i slutsatsen i 

undersökningen. Om en liten studie också är verksam i större skalor eller om två studier 

görs kring internetanvändning med tio års mellanrum går funderingar om den första 

studien är aktuell. 

5.5 Reliabilitet 

I undersökningen så grundar resultatet på förskollärarnas upplevelser, känslor och åsikter 

dessa faktorer kan leda till variationer i förskollärarnas svar. Vår undersökning har en stor 

svarsfrekvens på 78 förskollärare i jämförelse med om vi hade gjort en intervju med åtta 

förskollärare som det var tänkt från början, vilket i sin tur ökar reliabilitet enligt Kylén 

(2004). En enkät har gjorts i arbetet där förskollärarnas egna upplevelser och hanteringar 

av stress efterfrågades. Eftersom förskollärarnas känslor och individuella tankar 

efterfrågas så kan man nog aldrig få exakt lika resultat om studien görs om. Reliabilitet 

handlar om forskningens tillförlitlighet om studien skulle göras en gång till och att 

resultatet då skulle bli lika.  Att studien inte har inverkan på tillfälliga omständigheter och 

där enheterna för mätning är konsistenta enligt Brinkkjær och Høyen (2013). Enligt Kylén 

(2004) så innebär reliabilitet att datainsamlingen ska visa samma resultat flera gånger. 

Vidare beskrivs om mjuk data som innefattar upplevelser, känslor och åsikter vilket kan 

variera men ändå gå åt samma resultat, som en form av stabilitet. Vidare beskrivs att 

tillförlitligheten påverkas av bortfallet och att bortfall är störst inom enkäter eftersom 

enkäten riktar sig mot anonyma deltagare. Om det är bortfall i en undersökning så kan 

vara ett problem för tillförlitligheten i slutsatser och analyser. 

Genom att vi har gjort ett urval två gånger har det resulterat i ett stort bortfall, vilket kan 

påverka studiens tillförlitlighet. Kylén (2004) beskriver att det är vanligt att få ett stort 

bortfall när man använder sig av enkät som metod och det kan vara problematiskt för 

tillförlitligheten. Vidare beskrivs att när en undersökning görs med en stor målgrupp så 

kan man räkna med att det blir ett visst bortfall i studien då man är beroende av personers 

svar. Om resurserna för undersökningen är stora så kan hela populationen bli aktuell. Men 

eftersom vi inte har stora resurser för vår så har det resulterat i ett bortfall. 
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5.6 Generaliserbarhet 

I undersökningen så skapades kategorier utifrån förskollärarnas svar i enkäten. Eftersom 

det var förskollärarnas egna upplevelser av stress så kan resultatet variera till viss del om 

en ny grupp får besvara enkäten. Om gruppen med förskollärare är stor kan 

generaliserbarheten bli god. Generaliserbarhet handlar om att man gör en undersökning, 

där man genom att ta ett litet utsnitt och sedan generaliserar till en större grupp eller en 

hel befolkning. Ett krav är att utsnittet är representativt för hela befolkningen, där det 

finns olika metoder för att säkerställa kravet. Eftersom urvalsgruppen var liten i 

förhållande till gruppen kan man inte generalisera vår studie. I studien har förskollärarna 

enbart kontaktats av oss genom följebrevet och en länk till enkäten. Förskollärarna är 

anonyma vilket gör att vi inte kan kontakta dem eller påverka deras svar. I 

generaliserbarhet antages att forskare är opartisk, där världen är en stabil storhet och där 

det är betydelsefullt är väga och mäta det som undersöks enligt Brinkkjær och Høyen 

(2013). 

5.7 Forskningsetiska principer 

Det finns fyra huvudkrav för individskyddskravet. Dessa är nyttjandekravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och informationskravet. Nedan beskrivs hur vi 

arbetat för att tillgodose dessa krav.  

5.7.1 Informationskravet 

Vi började med att skriva ett följebrev till deltagarna där det stod att vi ska studera stressen 

hos nyutexaminerade förskollärare och förskollärare med lång erfarenhet i förskolan. I 

följebrevet stod det också att det är frivilligt att delta och deltagaren får avbryta när den 

själv vill. Enligt vetenskapsrådet (2002) innebär det att forskaren måste ge information 

till undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare om deras roll i undersökningen och vilka 

villkor det är som det handlar om i deras deltagande. Förskollärarna har rätt att bli 

informerade om att det är frivilligt att vara med och de kan avbryta sitt deltagande när 

som helst. 

5.7.2 Samtyckeskravet 

I följebrevet har vi skrivit ned våra kontaktuppgifter så att deltagarna kan få tag i oss om 

de har några frågor eller om de vill avbryta undersökningen. Alla deltagarna i vår 
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undersökning är över 18 år, så det behövs ingen underskrift från vårdnadshavarna. När 

följebrevet skrevs var vi noga med att skriva att om de väljer att avbryta undersökningen 

så ska vi inte under några som helst omständigheter påverka deras val och det ska inte 

ske några negativa konsekvenser. Vetenskapsrådet (2002) hävdar att samtyckeskravet 

betyder att forskaren måste hämta undersökningsdeltagares och uppgiftslämnares 

samtyckte innan man påbörjar studien. Deltagarna som är med i en studie eller 

undersökning har rätt att själva bestämma hur länge, och vad de ska delta på för villkor. 

Väljer deltagarna att avbryta undersökningen så får det inte ske några negativa 

konsekvenser för dem. Om de valt att avbryta sin medverkan så får forskaren inte försöka 

påverka deltagaren på något sätt.  

5.7.3 Konfidentialitetskravet 

Vi skickade ut enkäten på förskolan.se på Facebook med enkätsidan Survey Monkey. 

Förskollärarna som deltog i undersökningen var anonyma för oss så inga uppgifter om 

personerna finns tillgängliga, utan endast deras svar. Det går inte för utomstående 

människor att få tag på uppgifter om personerna som har medverkat i undersökningen. 

Eftersom vi inte vet vilka personer som har medverkat i vår undersökning är så finns inga 

underskrifter från deltagarna. Vetenskapsrådet (2002) menar att personalen som är med i 

undersökningen som består av etiskt känsliga uppgifter om personer som går att 

identifiera, måste skriva under med namnteckning om tystnadsplikt. Uppgifter om 

människor som kan identifieras måste lagras, antecknas och avrapporteras så att 

utomstående inte kan lista ut vem personen är. Det gäller uppgifter om personer som kan 

uppfattas känsliga. Inga utomstående personer ska kunna ta del av uppgifter om andra 

människor. I vår enkät kan man inte ta reda på vem personen är som har svarat vilket 

skyddar förskollärarnas sekretess vilket Hjalmarsson (2014) beskriver att en anonym 

enkät innebär att identiteten hos förskolläraren inte går att hitta med varken nummer, 

namn eller andra sätt att spåra förskolläraren.  

5.7.4 Nyttjandekravet 

All data som vi har samlat in på Survey Monkey är det endast vi som har tillgång till och 

vi kommer inte att delge det till andra människor eller till annat bruk. När vi är klara med 

examensarbete kommer vi att förstöra och radera all data som vi har samlat in. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) betyder nyttjandekravet att uppgifter om andra människor som 

har samlats in för forskning får inte lånas ut till andra för icke vetenskapliga syften eller 
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för kommersiellt bruk. Personuppgifter om en annan individ som har samlats in för 

forskning får inte tillämpas för åtgärder eller beslut som kan beröra individen, förutom 

om den ger medgivande till detta. 

6. Resultat 

Nedan kommer resultatet att redovisas där vi har valt att belysa resultatet med diagram, 

kategorier och citat från deltagarna. Fyra olika enkätfrågor kommer att redovisas utifrån 

förskollärarnas svar som vi sammanställt i olika diagram. Temana heter orsak till stress, 

stress utanför arbetstid, hantering av stress och följd av stresshantering. Resultatet 

avslutas med en sammanfattning. 

6.1 Orsak till stress  

Temat handlar om vad det är som gör förskollärarna stressade. Förskollärarna svarade att 

barngruppens storlek till antal personal, personal som är sjuk och vikarier, att inte räcka 

till och hinna se alla barn, brist på planeringstid och reflektion, administrativa och många 

arbetsuppgifter är vad som gör förskollärarna mest stressade i förskolan.  

 

Diagram 1 visar deltagarnas svar i procent på frågan om det är som gör förskollärarna stressade. 
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Barngruppens storlek till antal personal är den första kategorin och det innefattar upplevelser 

kring att barngrupper i den svenska förskolan är för stor. I enkäten fick förskollärarna besvara 

vad som gjorde dem stressade, ett återkommande svar från båda grupperna var att antalet 

barn är för många på avdelningen per personal. En tredjedel av förskollärarna med lång 

erfarenhet och 46 % av de nyutexaminerade förskollärarna beskrev barngruppens storlek som 

orsak till deras stress. Detta citat valdes därför att personalbrist är ett vanligt faktum och att 

det är viktigt att visa hur verkligheten ser ut. 

“Många barn och lite personal. När vi bara är två på avdelningen och 15 

barn så måste man gå till skötrummet och byta blöja så är man 1 personal 

på 14 barn om inte den andra tar med sig några barn till skötrummet. Ingen 

bra situation då det handlar om barn integritet.” 

Nyutexaminerad förskollärare 

Personal som är sjuk och vikarier är den andra kategorin och i studien undersöks vad som 

stressar förskollärare, där personalens sjukfrånvaro var en bidragande orsak till stress. 

Kategorin innefattar bristen av vikarier i förskolan och vikarier utan utbildning. Flera 

förskollärare med lång erfarenhet beskriver att bristen på vikarier är vanligt och de får 

ingen hjälp och får arbeta extra mycket eftersom det fattas personal. Resultatet visar att 

sex av tio förskollärare med lång erfarenhet beskriver personal som är sjuk och vikarier 

som orsak till stress och cirka tre av tio av nyutexaminerade förskollärarna. Många 

förskollärare i båda grupperna berättar också att det finns vikarier som inte klarar av sitt 

uppdrag och personalen får göra allt arbete själva. Citatet valdes ut för att vi anser att det 

är intressant och att sparkrav är aktuellt i många kommuner och att förskollärare då får 

jobba extra mycket eftersom de inte får ta in vikarier.    

“Sparkraven gör att vi inte fått ta in vikarie om en pedagog borta.” 

Förskollärare med lång erfarenhet 

 

Att inte räcka till och hinna se alla barn är den tredje kategorin som omfattar 

förskollärarnas upplevelser av att inte räcka till och hinna se alla barn på avdelningen och 

deras personliga utveckling. Hälften av de nyutexaminerade förskollärarna och 30% av 

förskollärarna med lång erfarenhet beskriver en stress av att inte räcka till och hinna se 

alla barnen. Ett flertal nyutexaminerade förskollärare beskriver att de känner sig 

otillräckliga och att de inte har uppsikt över alla barn på grund av bland annat stora 

barngrupper och för lite personal, vilket kan leda till att det kan hända barnen något.  
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Brist på planeringstid och reflektion är den fjärde kategorin som avser att tiden för 

planeringen och reflektion är för kort eller inte finns tid för. På arbetsplatsen har 

förskollärare planering och reflektionstid utöver deras arbetstid i barngruppen och många 

tar dessutom med det hem för att det inte hinns med på arbetet. Cirka en fjärdedel av 

förskollärarna i studien berättar att brist på reflektion och planeringstid är någonting som 

gör förskollärarna stressade. Citatet valdes därför att många förskollärare i båda 

grupperna anser att det är svårt att komma ifrån barngruppen och få tid till dokumentation 

och planeringstid, vilket många blir stressade över. 

”Svårt att få till planeringstid. Höga krav på dokumentation och massa 

mallar att fylla i. Mycket tid går till pappersarbete vilket stressar för man 

vill hellre spendera tid i barngruppen. ” 

Nyutexaminerad förskollärare 

 

Administrativa och arbetsuppgifterna är den femte kategorin som handlar om orsaken till 

stress hos förskollärarna som innefattar de administrativa kraven som ställs av rektorer 

och politiker kring bland annat dokumentation, kvalitetsredovisningar, handlingsplaner 

och analyser. Resultatet i studien visar att 41 % av förskollärarna med lång erfarenhet och 

35 % av nyutexaminerade förskollärarna berättar att arbetsuppgifterna och de 

administrativa kraven är en anledning till deras stress.  Citatet ansåg vi var intressant då 

det kan vara verkligheten för en nyutexaminerad förskollärare att vara ensam förskollärare 

på förskolan. Det kan vara en mardröm för många, därför var citatet viktigt att ta med.  

“Prestationsångest inför att hinna med allting som vi måste hinna med. Jag 

är ensam förskollärare i ett storarbetslag på 6 pedagoger. Är helt 

nyutbildad och känner stor press att göra allt pedagogiskt. Dessutom har vi 

inte varit fulltaliga sen jag började vilket har inneburit att jag vissa dagar 

dessutom måste göra allt annat (dukning/blöjbyte m.m.) “ 

Nyutexaminerad förskollärare 

 

 

6.2 Stress utanför arbetstid 

Detta tema avser om förskollärarna tar med sig stressen hem. Förskollärarna beskriver att 

de tar med sig stressen hem genom sömnsvårigheter, tänker på arbetet på fritiden, 

administrativt arbete, tar ut det på familjen, trötthet och värk samt sjukskrivning.  
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Diagram 2 visar deltagarnas svar i procent på frågan om de tar med sig stressen hem. 
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återger att de tänker på arbetet på fritiden.   Vi valde citatet därför att det finns förskollärare 

som tar med sig stressen hem från arbetet och tänker redan kvällen innan på hur 

morgondagen kommer att se ut.  

”Det är svårt att stänga av när man måste gå genom kommande dag, 

kommer min kollega eller inte. Hur ska jag lösa frukost till 20 barn ensam, 

och ta emot barn som är ledsna. ” 

Nyutexaminerad förskollärare 

 

Administrativt arbete är den andra kategorin och den berör förskollärare som arbetar med 

administrativa uppgifter hemma. Det innefattar svara på mail, planera utvecklingssamtal, 

skriva veckobrev, planering, läsa information från rektorn och läsa litteratur. 

Förskollärarna tar med praktiskt arbete hem som egentligen ska göras på arbetstid och det 

är 10% av förskollärarna med lång erfarenhet medan det är 23 % av nyutexaminerade 

förskollärarna som gör administrativt arbete hemma. En nyutexaminerad förskollärare i 
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studien nämner att hen kommer hem från sitt arbete med gråten i halsen varje dag och 

dessutom arbetat hemifrån för att det inte hinns med på arbetstid.   

 

Trötthet och värk är den tredje kategorin och den belyser förskollärare som känner sig 

trötta och har värk i kroppen på grund av arbetet. Tröttheten och värken kommer bland 

annat från en stressig dag på jobbet. I enkäten beskriver en förskollärare med lång 

erfarenhet att kroppen gör ont och är spänd på grund av att det är stressigt på arbetsplatsen. 

En annan förskollärare med lång erfarenhet nämner att stressen satte sig i kroppen genom 

värk i axlar och rygg samt ständig huvudvärk. Många förskollärare i båda grupperna 

berättar att de är trötta efter en arbetsdag och fritiden går åt till att vila upp sig så att de 

orkar med arbetet.  Resultatet från enkätundersökningen visar att 15,3 % av förskollärarna 

med lång erfarenhet och 17,9 % av de nyutexaminerade förskollärarna kände trötthet och 

värk på grund av arbetet på förskolan. Citatet nedanför utsågs därför att det var många 

förskollärare som nämnde detta och det är relevant för studien. Många förskollärare i båda 

grupperna beskriver att de är trötta och har värk i sin kropp på grund av bland annat 

stressen i förskolan.   

”Ja. Trött och slut i huvudet efter en dag på jobbet. Huvudvärk och ljud och 

ljuskänslig. Helgen går åt att återhämta sig så mycket som möjligt.” 

Nyutexaminerad förskollärare 

 

Sömnsvårigheter är den fjärde kategorin och den inkluderar förskollärare som har 

sömnsvårigheter på grund av stress på arbetet. Många av förskollärarna med lång 

erfarenhet beskriver att de drömmer om arbetet, har svårt att somna, vaknar på nätterna 

och tänker på arbetet. En del av förskollärarna i båda grupperna berättar att efter en 

stressig arbetsdag så kan de vakna på natten och fundera på saker som har med arbetet att 

göra. I enkätundersökningen beskrev 12,8 % av de nyutexaminerade förskollärarna och 

cirka 18 % av förskollärarna med lång erfarenhet att de hade problem med sömnen. 

 

Familjen är den femte kategorin och den belyser att en del av förskollärarna tar ut sin 

irritation och stress så att det drabbar familjen. Förskollärarna tar med sig stressen hem 

och frustrationen som sker på arbetsplatsen kan istället gå ut över familjen. En tiondel av 

förskollärarna med lång erfarenhet och 2,5 % av de nyutexaminerade förskollärarna 

berättade att deras stress drabbar familjen. En nyutexaminerad förskollärare lyfter att 
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stressen tas ut på barnen hemma därför att tålamodet inte är samma hemma som på 

förskolan. Förskolläraren nämner också att irritation och trötthet påverkar sambo och 

barn. 

 

Sjukskrivning är den sjätte kategorin och den belyser om att det går så långt så att 

förskollärarna blir stressad och utbränd av arbetet vilket kan leda till sjukskrivning. I 

studien berättar cirka 8% av förskollärarna med lång erfarenhet att de har varit 

sjukskrivna. En del av förskollärarna med lång erfarenhet tog med sig stressen hem men 

efter att ha blivit utbränd eller gått in i väggen så har de inte längre tagit med sig stressen 

hem. En förskollärare med lång erfarenhet nämner att hen blev utbränd och var 

sjukskriven ett år på grund av stress. Stressen kan tas med hem ibland, men allt mindre 

nuförtiden.  

6.3 Hantering av stress 

Temat handlar om hur förskollärarna hanterar sin stress. Många av förskollärarna 

upplever att motion, avslappning, samtala med andra, pauser på jobbet, egna intressen, 

vara ute i naturen och digitala verktyg fungerar bäst för dem att varva ner från stressen.  

 

Diagram 3 visar deltagarnas svar i procent på frågan om de brukar hantera sin stress. 
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Motion är den första kategorin och den handlar om att förskollärarna upplevde att motion, 

promenader, gym och träning fungerade bra för att hantera och minska stressen. Flera 

förskollärare i båda grupperna delger att motion är ett bra sätt att minska stressen och 

slappna av, för att återhämta sig och klara av nästa arbetsdag. Cirka en tredjedel av de 

nyutexaminerade förskollärarna anser att motion är ett bra hjälpmedel för att minska 

stressnivån och 43,5 % av förskollärarna med lång erfarenhet menar att motion hjälper dem 

att minska stressen. 

Avslappning är den andra kategorin och den belyser att förskollärarnas stress minskade 

genom yoga, ligga på spikmattan, sova en stund när man kommer hem, meditation, 

massage, lyssna på musik, podd och ljudbok, ha det tyst runt omkring sig och göra 

andningsövningar. En förskollärare med lång erfarenhet beskriver att hen använder yoga 

och meditation dagligen för att orka med. Ungefär en femtedel av nyutexaminerade 

förskollärarna beskriver att avslappning minskar deras stress, samtidigt som 46,1 % av 

förskollärarna med lång erfarenhet tycker att avslappning är ett bra verktyg att minska 

stressen på. 

 

Samtala är den tredje kategorin och genom att samtala med andra om stress och andra 

saker minskade stressen för förskollärarna. En del av förskollärarna i båda grupperna 

ansåg att det var skönt att få prata av sig om sin upplevelse av stress och många gillade 

även att träffa nära och kära och bara umgås utan att prata om stress. Genom samtal hos 

en beteendevetare på företagshälsan minskar stressen hos en av förskollärarna med lång 

erfarenhet. 12,8 % av förskollärarna med lång erfarenhet anser att samtala med andra är 

bra för att minska stressen, medan 17,9 % av nyutexaminerade förskollärarna beskriver 

att stressen har minskat.  Citatet nedanför valdes därför att några förskollärare nämnde att 

de undviker vänner och familj för att inte få frågan hur det går på arbetet. Det är 

intresseväckande för att stressen är ett känsligt ämne som man inte vill prata om och som 

många döljer genom att dra sig undan.  

 

“Prata med kollegor och försöka uppmärksamma rektor om situationen. 

Tyvärr undviker jag vänner och familj i större utsträckning för att skippa 

frågan om hur det går på jobbet, att prata om det leder till mer stress och 

frustration.” Nyutexaminerad förskollärare 
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Acceptera situationen är den fjärde kategorin som betyder att finna sig i situationen som 

den är. Vidare menar förskollärarna i båda grupperna att man inte kan göra någonting åt 

situationen utan det är bra att behålla lugnet och koncentrationen, ta en sak i taget och 

göra det bästa av förutsättningarna som ges. En nyutexaminerad förskollärare beskriver 

att hen försöker se verkligheten som den är och att det endast är ett arbete som man inte 

får betalt att utföra hemifrån. 23% av förskollärarna med lång erfarenhet och 17,9 % av 

de nyutexaminerade förskollärarna anser att acceptera situationen är ett bra sätt att hantera 

sin stress på. Nedan är ett citat som valdes ut därför att förskolläraren gör det bästa av 

situationen och förutsättningarna, vi fann det intressant därför att problemet inte ligger 

hos förskollärarna utan hos beslutsfattarna.  

 

“Intala mig att det inte ligger på mig utan jag gör det allra bästa utefter 

förutsättningarna som ges. ” 

Förskollärare med lång erfarenhet 

 

Pauser på jobbet är den femte kategorin och den omfattar att det är viktigt att ta pauser 

på arbetet för att kunna återhämta sig och orka mer. Några av de nyutexaminerade 

förskollärarna berättar att dem brukar gå och lägga sig och sova på sin halvtimmesrast i 

vilorummet för att orka med dagen. Några förskollärare från båda grupperna anser att det 

kan vara viktigt att andas och på så sätt försöka få ner stressen. En av tio av förskollärarna 

med lång erfarenhet och 7,6 % av nyutexaminerade förskollärarna svarade att de använder 

pauser på arbetet för att hantera stressen. En annan förskollärare med lång erfarenhet 

beskriver i enkäten att alltid se till att få sin rast och gå undan till ett lugnare rum. 

Förskolläraren beskriver även att den sagt till rektorn tidigare om sin arbetssituation. En 

nyutexaminerad förskollärare beskriver att genom att stänga av och koppla bort vid rasten 

på arbetet leder till att hen somnar och hen anser att den rasten betyder mycket. 

 

Digitala verktyg är den sjätte kategorin och förskollärarna berättar att de brukar se på tv, 

surfa på mobilen, lyssna på ljudbok eller lyssna på musik för att hantera och minska sin 

stressnivå. Cirka fem procent av förskollärarna med lång erfarenhet och cirka 2,5 % av 

de nyutexaminerade förskollärarna använder digitala verktyg för att minska sin 

stressnivå. En nyutexaminerad förskollärare beskriver att hen inte tränar fast personen vet 

att det hjälper, istället använder personen sig av tv, telefonen eller vilar för att minska 

stressen.  
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Egna intressen är den sjunde kategorin som förskollärarna beskriver som minskar 

stressen för dem. Förskollärarna gillar att umgås och göra roliga saker med sin familj, 

sjunga hemma eller i kör, umgås med vänner, träning och odla och vara ute i naturen. Det 

var tre av tio förskollärare med lång erfarenhet som använde egna intressen för att minska 

stressen. En förskollärare med lång erfarenhet brukar ligga på spikmattan hemma och gå 

in i sin egen zon samt sjunga i kör eller när hen är ensam hemma för att minska stressen. 

Citatet valdes ut därför att det påvisar hur en förskollärare minskar stressen genom 

promenader i naturen, det var intressant eftersom det skedde när förskolläraren hade tid. 

 

“Promenader i naturen är det bästa, sker dock i mån av tid.” 

Förskollärare med lång erfarenhet  

 

6.4 Följd av stresshantering 

Vi vill undersöka om förskollärarnas hantering av stressen har minskat eller fått stressen 

att försvinna. Hantering av stress menas med att förskollärarna använder olika verktyg 

för att handskas med sina upplevelser av stress. De olika verktygen för att handskas med 

stress kan vara motion, samtala med närstående, få professionell hjälp eller att hantera 

den själv. Förskollärarna fick motivera hur de fick hjälp att hantera sin stress och utifrån 

det har kategorierna: hanterat själv, professionell hjälp, intressen och anpassning på 

arbete skapats. 

 

Diagram 4 visar deltagarnas svar i procent på frågan om stressen minskat eller försvunnit.  

5,1

2,5

10,2

5,1

46,1

7,6

15,3

20,5

2,5

10,2

10,2

25,6

23

17,9

28,2

10,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ANPASSNING PÅ ARBETET

PROFESSIONELL HJÄLP

INTRESSEN

HANTERA SJÄLV

NEJ DEN HAR EJ FÖRSVUNNIT

FÖRSVUNNIT ELLER MINSKAT

BÅDE JA OCH NEJ

EJ SVARAT PÅ FRÅGAN

Diagram 4
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Hantera själv är den första kategorin och den innefattar att förskollärarna själva har hittat 

redskap för att hantera sin stress. Förskollärarna beskriver att de själva har hittat verktyg 

för att handskas med stressen utan hjälp från utomstående eller professionell hjälp. En 

nyutexaminerad förskollärare menar att stresshanteringen är något som är självvalt och 

som hen själv kommit fram till, och har inte använt sig av professionell hjälp. En fjärdedel 

av förskollärarna med lång erfarenhet och 5,1 % av de nyutexaminerade förskollärarna 

hanterade stressen själva. 

  

Intressen är den andra kategorin som handlar om förskollärare som använder träning och 

egna intressen för att hantera och minska sin stress, genom bland annat träningspass, spela 

datorspel eller målning. Med hjälp av träningen så kan det hjälpa förskollärarna att 

slappna av för stunden. Det utvalda citatet bestämde vi oss för därför att förskolläraren 

beskriver att yogan hjälper för stunden men att stressen kommer tillbaka när nästa 

stressituation uppkommer. 10,2 % av båda grupperna hanterade stressen genom sina egna 

intressen. 

   

”Den försvinner med yogan men återkommer så fort nästa stresstillfälle 

kommer upp” 

Förskollärare med lång erfarenhet 

  

Professionell hjälp är den tredje kategorin som innefattar att hantera sin stress genom 

professionell hjälp, så som att prata med en psykolog eller ha kontakt med en läkare. En 

förskollärare med lång erfarenhet berättar att stressen har minskat med hjälp av besök hos 

läkare, stressmottagning och terapi. En annan förskollärare med lång erfarenhet delger att 

den har gått en stresshanteringskurs med samtal genom vårdcentralen. I enkäten lyfte en 

förskollärare med lång erfarenhet att samtal på företagshälsan får stressen att minska för 

stunden men att förskolläraren enkelt hamnar i gamla rutiner som gör att stressen kommer 

tillbaka. Av förskollärarna med lång erfarenhet var det 10,2 % som tog professionell hjälp 

att hantera stressen på och av de nyutexaminerade förskollärarna var det 2,5 % som tog 

professionell hjälp.   

   

Anpassning på arbetet är den fjärde kategorin och den handlar om att arbetet har anpassats 

för att minska stressen och att anpassningar har gjorts genom att förskollärare har bytt 
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arbetsplats. Anpassningar inom arbetsplatsen handlar dessutom om att göra ändringar i 

förskollärarnas scheman för att minska stressen. 2,5 % av förskollärare med lång 

erfarenhet ansåg att anpassning på arbetet minskade deras stress medan hos de 

nyutexaminerade förskollärarna var det 5,1 %.   Citaten nedan valdes för att det visar hur 

anpassningar i arbetet har gjorts för att minska stressymptomen hos förskolläraren. 

Förskolläraren valde att sluta från arbetet efter tio år för att orken inte fanns kvar och 

kroppen gav upp. Det var intressant därför att det är flera förskollärare i enkäten som 

beskriver att stressen finns där nästan hela tiden och väldigt få blir tagna på allvar. 

  

”För stunden men inte i längden. Det slutade med att jag tog beslutet att 

sluta från mitt arbete som jag älskat i tio år men kroppen orkade inte mer. 

Jag var väldigt nära den berömda väggen. Försökte få hjälp men blev inte 

tagen på allvar, ledningen sa hela tiden vi vet om situationen...men det 

hjälper ju inte. Trist. Nu jobbar jag på öppna förskolan och trivs jättebra och 

har blivit av med nästan alla mina stressymptom. ” 

Förskollärare lång erfarenhet 

 

6.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta delar av resultatet kan vi se att brist på reflektion och planeringstid 

är det som gjorde förskollärarna stressade, det hade likvärdiga resultat när grupperna 

jämfördes mellan förskollärare med lång erfarenhet och förskollärare med kort erfarenhet. 

I enkätfrågan “Vill du berätta vad som gör dig stressad?” upptäcktes en skillnad i 

kategorin personal som är sjuk och vikarier, där sex av tio av förskollärarna med lång 

erfarenhet medan cirka tre av tio nyutexaminerade förskollärare upplevde det som 

stressigt. Det som flest nyutexaminerade förskollärare motiverade som orsak till att de 

var stressade var kategorin att inte räcka till och hinna se alla barn medan förskollärare 

med lång erfarenhet sa att orsaken var personal som var sjuk och vikarier.  

Båda gruppernas svar som var störst på frågan “Upplever du att du tar med dig stressen 

hem?” var ja. Därefter kom kategorin tänker på arbetet på fritiden där båda grupperna var 

lika stora. Den största skillnaden i förskollärarnas svar var i kategorin ibland.  

Förskollärarna med lång erfarenhet hade avslappning som mest effektiv hantering av 

stress på frågan om “Brukar du hantera din stress? Om ja, kan du berätta hur du gör? 

Motivera gärna”. Nyutexaminerade förskollärare hade motion som högst hantering av 

stress. Den största skillnaden man kunde se bland grupperna var egna intressen där 
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förskollärare med lång erfarenhet hanterade sin stress med egna intressen och 

nyutexaminerade förskollärare hade andra sätt att hantera sin stress på.   

Avslutningsvis så visar resultatet från diagram 4 att 46 % av de nyutexaminerade 

förskollärarna svarar att stressen inte har försvunnit efter stresshanteringen. Flera av 

förskollärarna med lång erfarenhet hanterade stressen själv medan det enbart var några 

av de nyutexaminerade förskollärarna som gjorde det. Kategorin som var störst hos 

förskollärarna med lång erfarenhet var svaret både ja och nej. 

7. Analys   

Resultatet påvisar att en orsak till stress hos förskollärarna är barngruppens storlek till 

antal personal och att förskollärarna i arbetet beskrev att barngrupperna var för stora. I 

Lee och Ouek (2018) beskrivs att förskollärarna skulle bli mer nöjd och känna mindre 

stress på arbetet om barngrupperna minskades. Författarna menar även på att 

förskollärarna kände ett stort ansvar, hade en stor arbetsbörda och förväntningarna var 

höga för att förskolläraryrket var utmanande. Utifrån vårt arbete fanns ett återkommande 

svar hos förskollärarna om vad som orsakade deras stress, vilket var de administrativa 

kraven och arbetsuppgifterna. Som handlar om kraven på förskollärarna från rektorer och 

politiker som innefattar om att göra dokumentation, handlingsplaner, analyser och 

kvalitetsredovisningar. Utifrån krav-kontroll-stöd-modellen som Weman-Josefsson och 

Berggren (2013) beskriver kan modellen tillämpas om negativ stress uppstått för att det 

varit för höga krav på arbetet. Höga krav är något som förskollärarna i studien nämner 

som orsak till stress och då kan man använda krav-kontroll-stöd-modellen för att få 

stressen att minska på arbetsplatsen.  

Anpassningar på arbetsplatsen är en kategori som finns i arbetets resultat och den handlar 

om ändringar eller anpassningar som gjorts på arbetet för att minska stressen. En 

förskollärare i arbetet har beskrivit att hen slutat efter tio år i förskolläraryrket för att hen 

var nära att ”gå in i väggen”. Förskolläraren gjorde anpassningar i arbetet genom att börja 

arbeta inom öppna förskolan och symtomen på stressen har minskat. Grant m.fl. (2019) 

berättar att om förskollärare är psykiskt utmattade så är chansen större att förskollärarna 

lämnar yrket. Enligt Theorell (2012) så kan stress på arbetsplatsen betraktas ur ett 

psykosocialt perspektiv som kan motverkas om anpassningar görs i arbetssituationen. 

Dessa anpassningar kan bland annat vara att ge personalen mer inflytande över sin 
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situation, belöna bra arbete, undvika felaktig arbetsbelastning eller att utveckla det sociala 

stödet.  

Om vi jämför vårt arbete med Al-Adwan och Al-Khayat (2017) så visar deras forskning 

att orsaken till utbrändheten hos kvinnliga förskollärarna beror på ekonomiska faktorer, 

såsom deras inkomst. Detta beskriver ingen förskollärare i arbetet som en orsak till stress 

utan att det beror på andra orsaker. Författarna beskriver även att förskollärare som 

arbetar vid privata förskolor upplever högre stress än de som arbetar vid offentligt ägda 

förskolor. Vilket är en ytterligare skillnad mellan våra undersökningar. 

I resultatet finns en skillnad mellan förskollärarna med lång erfarenhet och 

nyutexaminerad förskollärares svar på vad som är den största orsaken till stress, hos 

förskollärare med lång erfarenhet är kategorin personal som är sjuk och vikarier. Medan 

den största orsaken till stress hos nyutexaminerade förskollärare är kategorin att inte räcka 

till och hinna se alla barn. De nyutexaminerade förskollärarna i vår studie har arbetat 

mindre än fem år och i Ponnok m.fl.  (2018) beskrivs att det tar cirka fem år för en 

förskollärare att uppleva en säkerhet på sin förmåga att undervisa. Vidare beskrivs att de 

fem första åren i yrket så blir flest förskollärare utbrända och dessa fem år är de jobbigaste 

åren i yrket. Detta visar att de nyutexaminerade förskollärarna under sina fem första år 

utvecklar sin förmåga att undervisa medan förskollärarna med lång erfarenhet redan 

utvecklat förmågan att undervisa. Därför kan det vara skillnad på orsakerna till stressen 

hos de nyutexaminerade förskollärare och förskollärare med lång erfarenhet i arbetet. 

Ett flertal förskollärare berättar att en orsak till stress hos de är de administrativa kraven 

och att arbetsuppgifterna är för många. Genom att kraven på förskollärarna är höga genom 

deras arbetsuppgifter så har det gjort att dem tar med sig arbetet och stressen hem. I 

jämförelse med Blöchliger och Bauer (2018) så kan utbrändhet hos förskollärarna minska 

om arbetsbelastningen blir mindre. Författarna beskriver att arbetsbelastningen hos 

förskollärarna är stark kopplat till varför förskollärarna blir utbrända. 

Resultatet belyser vikten av kategorin anpassningar på arbetet för att minska stressen som 

exempelvis kan vara anpassningar eller ändringar på förskolan. En förskollärare beskriver 

att hen var nära att gå in i väggen så därför slutade personen efter tio år i förskolläraryrket 

på grund av stress. Som vi ser i Grant m.fl. (2019) resultat att förskollärare som är psykiskt 

utmattade har större sannolikhet att lämna yrket. Utifrån det psykosociala perspektivet så 
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kan personalens hälsa förbättras om det görs förbättringar i ledarskapet, om man ger 

förskollärarna positiv samt negativ feedback, hantering av problem och genom att stärka 

personalens samhörighetskänsla (Theorell, 2012). 

8. Diskussion 

I diskussionens första del tar vi upp metoddiskussionen därefter kommer 

resultatdiskussionen som tar upp studiens teoretiska bakgrund. Diskussionen kommer 

även att innefatta fortsatt forskning och avslutas med en sammanfattning.  

8.1 Metoddiskussion 

Metoden intervju valdes från början i arbetet där tanken var att åtta förskollärare 

sammanlagt skulle delta i undersökningen, fyra nyutexaminerade förskollärare och fyra 

förskollärare med lång erfarenhet.  I efterhand gjordes en ändring av metod från intervju 

till enkät för att nå ut till fler och där frågorna formulerades för att det skulle passa in på 

syftet.  

Vår plan från början var att skriva följebrev till förskollärarna och ett följebrev till 

rektorerna på förskolorna. Efter funderingar kring metodvalet så diskuterade vi om en 

vilja att nå ut till fler deltagare och att arbetet skulle bli mer omfattande samt att få fler 

svar från olika förskollärare runt om i Sverige. En annan diskussion som kom upp hos oss 

var huruvida intervjuer om upplevelser kring stress skulle vara känsligt och svårt att 

berätta om ansikte mot ansikte.  

I enkäten användes öppna frågor för att få så varierande svar som möjligt. Vi ville undvika 

att styra deltagarna med färdiga svarsalternativ utan istället ge förskollärarna möjlighet 

att själv beskriva sina upplevelser och hanteringar av stress. Bearbetningen av 

förskollärarnas svar var tidskrävande då vi utformade en tabell och sedan med hjälp av 

tabellen skapade vi gemensamma kategorier i förskollärarnas svar. Hjalmarsson (2014) 

beskriver en problematik kring tidsaspekten av bearbetning av svaren på de öppna 

frågorna.  

När enkäten stängdes på Förskolan.se så hade totalt 216 svar från förskollärare kommit 

in, men eftersom det var en gratisversion på Survey Monkey så kunde vi bara få 100 svar 

gratis. Ett stickprov gjordes så att det slutligen blev 78 deltagare totalt och lika många 

deltagare i varje grupp. Vi har diskuterat kring om resultatet hade blivit annorlunda om 
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vi hade haft tillgång till de andra svaren, vilket det kanske hade blivit. En annan faktor 

som kunde påverka resultatet var förskollärares egna upplevelser, eftersom det 

förmodligen hade blivit annorlunda om enkäten gjordes om med andra deltagare. Kylén 

(2004) beskriver att reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, om studien skulle 

göras om igen och om det då skulle bli samma resultat. 

Våra tankar kring bortfallet i studien är att vi kan ha gått miste om många bra svar från 

förskollärare. Från början hade vi inte räknat med att intresset skulle vara så stort kring 

enkäten och att ett bortfall var tvunget att göras. Enkäten valdes att stängas för att vi skulle 

ha möjlighet att gå igenom alla svar, att gå igenom 78 svar var tidskrävande men samtidigt 

väldigt intressant.  Som Kylén (2004) nämnde så har bortfallet inverkan på 

tillförlitligheten i studien. I vår studie var tanken från början att max 100 svar skulle vara 

möjligt att använda och hinna gå igenom. Eftersom det var en öppen enkät till 

förskollärare så kan vi inte styra hur många som svarar och bortfallet kan inte påverkas. 

Vi valde även att inte betala för att få svar då resurser inte fanns och det skulle vara för 

tidskrävande. I studien ville vi ha lika stora grupper och därför gjordes ett ytterligare 

slumpmässigt urval.  

Det vi har tagit lärdom av i studien om bortfallet är att enkäten skulle ha stängts när 100 

förskollärare hade svarat så att bortfallet inte skulle bli så stort. Eftersom vi inte trodde 

att intresset skulle vara så stort som det var så kontrollerades det inte hur många som hade 

svarat.  

Vi valde att vända oss till Facebook och sidan förskolan.se för att vi ville nå ut till fler 

och få tillräckligt många svar till vår studie. Tanken var att det är frivilligt att svara för de 

som har möjlighet. Om enkäten hade skickats ut med brev på posten så kan man ju aldrig 

veta vilken det är som svarar, det kan vara vem som helst eller att personen inte öppnar 

det. 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur stress upplevs hos nyutexaminerade 

förskollärare och förskollärare med lång erfarenhet. Vidare undersöks om förskollärarna 

hanterar stressen och hur det påverkar arbetet. I linje med Theorell (2012) anses stress 

vara ett problem eftersom det påverkar samhället, personalen och arbetsorganisationen. 
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Arbetsrelaterad stress kan förebyggas eller motverkas om arbetet förändras genom att 

exempelvis förbättra det sociala stödet, ge personalen mer inflytande, belöna bra arbete 

eller att anpassa miljön på förskolan utifrån personalens behov, förväntningar eller 

förmåga. Vår studie visar att förskollärarna någon gång upplevt stress och det finns 

variationer i de två olika gruppernas enkätsvar. Förskollärarna hanterar stressen på olika 

sätt genom varierande tillvägagångssätt, vilket har gjort att vi lärt oss olika metoder kring 

hur stressen kan hanteras. 

Som tidigare nämnts tar lärarförbundet (2018) upp att stora barngrupper, för lite 

planeringstid och dokumentation är en stressfaktor för förskollärarna och det tar även 

deltagarna i vår undersökning upp som ett stressmoment. Under arbetets gång har vi även 

upptäckt att det är ett problem för deltagarna i arbetet med att hinna se alla barn, att inte 

räcka till, för många arbetsuppgifter och brist på reflektionstid. Slutsatserna vi kan dra av 

detta är att vi inte trodde att det var så stort problem. Vi anser att om ingenting görs så 

kanske inga förskollärare vill arbeta i förskolan och därmed kommer barnen i kläm, 

eftersom många av förskollärarna känner att de inte räcker till och de har även nämnt att 

de är oroliga att barnen far illa. 

Många av deltagarna nämner att vikarierna utan utbildning inte är till någon hjälp i 

förskolorna. Flera förskollärare anser att de får göra jobbet själva och 

https://forskolan.se/sa-skolar-du-in-vikarien/ menar att bra kommunikation mellan 

kollegorna är viktigt för att undvika konflikter och missförstånd i arbetslaget. Vidare 

beskrivs att det som påverkar hur vi agerar mot varandra är våra personligheter, vår 

organisation och våra relationer. Det vi har tagit lärdom av i arbetet är att det var väldigt 

många av deltagarna som nämnde att vikarierna i förskolorna är anledning till deras stress. 

Innan vi påbörjade arbetet så trodde vi inte att det var ett så stort problem. 

Förskollärarna har olika sätt att hantera sin stress på och där kommer det psykosociala 

perspektivet in eftersom Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver att alla 

människor är olika och behöver social och psykologisk näring för att kroppen och psyket 

ska fungera bra. I förskolans arbetsmiljö så kan det vara svårt att avgöra psykiska och 

sociala behov vilket vi har sett i vår studie. Förskollärarna har olika sätt att hantera 

stressen på genom exempelvis motion, digitala verktyg, egna intressen, acceptera 

situationen och avslappning.   

https://forskolan.se/sa-skolar-du-in-vikarien/
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Theorell (2012) beskriver ur ett psykosocialt perspektiv hur man kan hantera stress genom 

kulturella aktiviteter. Kulturella aktiviteter så som körsång där ett starkt 

gruppengagemang kan behövas för att stärka det sociala stöd individen kan vara i behov 

av. Genom kulturella aktiviteter kan stressen minska och det kan påverka immunförsvaret 

positivt. Vidare beskrivs att äldre som börjat sjunga regelbundet i kör kan skapa mening 

i tillvaron, vilket i sin tur ökar viljan att ta hand om sin hälsa och även vilja förbättra sina 

matvanor, minska rökning och ägna sig åt regelbunden motion. Stressen kan minska för 

stunden om andningsövningar görs vilket kan tillfälligt sänka blodtryck och puls. Under 

arbetets gång har vi upptäckt att några av deltagarna sjunger hemma och i körsång för att 

minska deras stress. Det vi har lärt oss är att alla har sina egna sätt att hantera sin stress 

på genom olika verktyg och sina egna intressen. Eftersom alla förskollärare är olika så 

hanterar de stressen på varierande sätt. Vår studie visar några sätt att hantera stressen på, 

men det kan finnas flera verktyg som inte finns med i vår studie. 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) beskriver om krav-kontroll-stöd-modellen och 

författarna menar att om det finns höga krav i arbetssituationen så kan negativ stress 

uppstå. Om förskollärare inte kan påverka sina arbetsuppgifter och saknar socialt stöd 

från arbetslaget så kan negativ stress förekomma. Slutsatserna vi drar från det är att 

förskollärarna behöver socialt stöd för att stress inte ska uppstå. Men i vårt arbete så kan 

vi se att höga krav på förskollärarna har gjort så att deltagarna känt sig stressade på och 

efter sitt arbete, då ett flertal av förskollärarna får göra administrativa uppgifter hemma.  

En intressant reflektion som vi har sett är att svaren av nyutexaminerade förskollärare och 

förskollärare med lång erfarenhet kunde vara väldigt olika där en fråga handlar om brukar 

du hantera din stress? Så svarade 30% av förskollärare med lång erfarenhet att de hanterar 

stressen med egna intressen medan ingen av de nyutexaminerade förskollärarna använde 

sina egna intressen att hantera sin stress på. Detta är intressant därför att de flesta 

nyutexaminerade förskollärarna använder motion och avslappning som verktyg för att 

hantera stressen medan förskollärarna med lång erfarenhet använder sig av egna intressen 

för att hantera stressen. En intressant reflektion är att en fjärdedel av de nyutexaminerade 

förskollärarna inte gör något åt sin stress. Slutsatserna som dras av detta är att vi anser att 

förskollärarna med lång erfarenhet har kommit längre med sin hantering. 

En av deltagarna nämner att hen undviker att umgås med nära och kära i större 

utsträckningar för att slippa få frågan om hur det går på jobbet, eftersom det leder till mer 
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stress och frustration. Enligt Theorell (2012) kan ett tecken på utmattning vara att man 

tar avstånd ifrån familj och vänner och en känsla av att man inte vill gå till jobbet. 

Arbetet tar upp en frågeställning kring hur förskollärarna gör för att hantera sin stress och 

få den att minska eller försvinna. Nyholm (2016) beskriver hur förskollärare kan göra för 

att det ska bli mindre stressigt på arbetet. Några saker som kan minska stressen är att 

tillåta sig själv att bara vara i naturen utan mobiltelefonen, att börja dagen med tio 

minuters meditation, att inte betrakta kollegor som fiender utan som allierade eller att 

skriva ner positiva saker som hänt under dagen för att få glädjen att växa. I vårt arbete så 

har förskollärarna bland annat beskrivit att stressen kan minska genom att vistas i naturen, 

motion, pauser på arbetet, acceptera situationen, samtala eller att ägna sig åt egna 

intressen. En intressant reflektion av resultatet som vi har tagit med oss är att nästan 

hälften av nyutexaminerade förskollärare och en fjärdedel av förskollärare med lång 

erfarenhet beskriver att stressen inte har försvunnit, en del beskriver också att stressen 

försvinner för stunden men att den kommer tillbaka efter stresshanteringen. 

Resultatet i undersökningen visar att 7,6 % av förskollärarna med lång erfarenhet har varit 

utbrända eller sjukskrivna från yrket. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om vi ställt 

frågan kring om förskollärarna varit utbrända eller inte. Detta berättade förskollärarna 

själva när vi använde oss av öppna frågor, så tack vare de öppna frågorna fick vi veta det 

ändå. Det vi tagit lärdom av i arbetet är att om vi hade gjort om enkätfrågorna hade vi 

ställt frågan om de någon gång varit utbränd. En annan lärdom är sista frågan om 

förskollärarna tycker att stressen har försvunnit eller minskat med hjälp av 

stresshanteringen. I efterhand har vi upptäckt att frågeställningen var utformad otydligt 

eftersom vi såg att många hoppade över frågan och vi tog förgivet att alla har 

stresshanterat. Studien visar att några förskollärare beskriver att det är brist på utbildad 

personal och att man kan känna sig stressad för att hinna med allt som ska göras. En del 

av förskollärarna har nämnt att de är ensam förskollärare på avdelningen/förskolan och 

kan då känna att de har ett ensamt ansvar att utföra allt pedagogiskt och administrativt 

arbete. Det vi har tagit lärdom av är att man kan vara ensam förskollärare på en förskola 

och att man bör vara förberedd på det. 

Arbetet visar att det är vanligt att förskollärare känner trötthet och värk samt har 

sömnsvårigheter på grund av arbetet. Många känner att de behöver vila på sin fritid för 

att orka med en kommande arbetsvecka. Gör man ingenting för att minska stressen kan 
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det resultera i sjukskrivning och utbrändhet. Det vi har lärt oss av detta är att vi ska ta 

kroppens varningssignaler på allvar och hantera stressen i tid. 

8.3 Fortsatt forskning 

I den fortsatta forskningen skulle vi vilja undersöka politikers åsikter om förskollärares 

stress i förskolan och vad de skulle kunna göra för att minska stressen. Därför att en del 

av ansvaret ligger i deras händer. Många förskollärare i studien har nämnt att sparkraven 

gör dem stressade då de inte kan ta in vikarier för att täcka upp vid frånvaro. 

Sammanfattningsvis visar studien att 95% av förskollärarna någon gång känt sig stressad 

i förskolan. I vår studie får man ta del av hur förskollärarna hanterar sin stress och det 

sker på olika sätt samt med olika verktyg. Många av förskollärarna upplever en stress av 

vikarieproblematik, för stora barngrupper och att inte hinna se alla barn, med mera. En 

del av förskollärarna har nämnt att de inte blir lyssnade på och att deras situation inte tas 

på allvar. Vi har sett en problematik kring förskollärarnas arbetssituationer och vi skulle 

därför i fortsatt forskning vilja se vilka framsteg som kan göras och vilka åtgärder som 

kan tas av politiker och rektorer. 
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Sökning av vetenskapliga publikationer  

 

Databasen ERIC EBSCO HOST användes för att söka fram artiklar och tre olika 

sökningar gjordes. I den första sökningen användes sökorden "preschool teachers" or 

"kindergarten teacher" or "pre-school teacher". Dessutom användes orden pressure or 

stress vilket gav 224 resultat. Därefter kryssades rutorna för peer reviewed och full text i 

och det gav 124 resultat. Avgränsningar gjordes genom att fylla i från år 2009 till år 2019 

och då begränsades sökningen till 101. I samma sökning användes begreppen "work 

environment" or workplace*. I den andra sökningen så användes orden preschool teachers 

stress och peer review och full text valdes. Därefter begränsades sökningen till att hitta 

artiklar som var publicerade mellan 2008–2019, där artikel nummer 24 valdes. I den tredje 

sökningen så skrevs begreppen environment in preschool, preschool teacher och Stress. 

Peer Review och full text valdes och åren begränsades mellan 2008–2019, där den andra 

artikeln valdes. Artiklarna valdes ut efter att ha läst sammanfattningarna och artiklarna 

valdes då de undersökte stressen i förskolläraryrket. 
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Följebrev  

 

Hej förskollärare! 

Vi är två studenter som heter Caroline Eriksson och Emma Högkvist. Vi går 

förskollärarprogrammet på högskolan i Gävle och kommer göra en studie som en del i 

vårt examensarbete i kursen pedagogik. Syftet med studien är att undersöka förskollärares 

upplevelser av stress. Det skulle vara intressant om du vill delge dina upplevelser om 

stress. Vår tanke är att du ska svara på sju frågor om dina erfarenheter kring stress genom 

vår enkät. 

Vårt krav är att du är utbildad förskollärare. 

De data som samlas in kommer endast att användas i examensarbetet. Uppgifterna 

kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas tillgängliga för obehöriga. Inga 

namn på deltagare, förskolor eller kommuner kommer att redovisas i examensarbetet. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå från att svara på frågor eller avbryta 

sitt deltagande utan särskild motivering. Vi följer uppsatta regelverk enligt GDPR 

(fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. Svaren från enkäten kommer att 

redovisas i databasen DiVA. 

Era svar och tankar kring stress är betydelsefulla för vår studie och vi tackar på förhand 

för era svar! MVH Caroline Eriksson och Emma Högkvist 

 

 

För mer information kring studien kontakta undertecknad 
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Enkätfrågor 

 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

     0–5 år            5+ år 

 

 Hur identifierar du dig? 

 Kvinna     Man    Annat alternativ 

 

 Har du någon gång känt dig stressad på jobbet? 

 Ja        Nej       Vet ej  

 

 Vill du berätta om vad det är som gör dig stressad? Om ja, skulle du kunna berätta 

om några situationer? 

 

 Upplever du att du tar med dig stressen hem? Motivera gärna 

 

 Brukar du hantera din stress? Om ja, kan du berätta hur du gör? Motivera gärna 

 

 Tycker du att stressen har försvunnit eller minskat efter stresshanteringen? Om ja, 

vill du berätta om/hur du fick hjälp? 

 

 

 

 

 


