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The aim of this study is to examine preschool teachers experience and thoughts about stress in 

preschool. The study is based on a sociocultural theory, were the interaction and 

communication has a central role. 

We wanted to enrich our qualitative study by finding out how preschool teachers thinks 

children and themselves get affected by stress and which strategies and methods they use to 

prevent stress in the preschool.  

The questions asked in this study are: what causes stress in children and the pedagogues? 

How does stress affect the children according to the pedagogues? How does the pedagogues 

get affected by stress? And what does the pedagogues do to prevent stress in the preschool? 

This questions were answered by using qualitative interviews on six preschool teachers from 

two preschools in Stockholm. 

 

The result indicate that all the participants are experiencing stress on an almost a daily basis. 

Some of the causes of stress where: the size of the child groups, the sound levels and lack of 

time. The results of how children gets affected according to the pedagogues indicate that they: 

have difficulties with concentration, some get outraged, speeded and some of the children's 

reaction is to get silent. The pedagogues stress is expressed by: getting irritated, feeling 

fatigue, having symptoms as palpitations and headache. When it comes to which strategies 

and methods they use to prevent and reduce the stress levels they: reorganize activities, 

groups and routines and also the environment. The communication between the colleagues is 

also an important factor. 

 

Keywords: Stress, preschool, children, pedagogues, prevent, strategies and working 

environment. 
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Inledning 
 
Vi valde att göra en undersökning kring stress i förskolan av den orsaken att det idag är ett 

mycket aktuellt ämne efersom vi lever i ett samhälle som är påverkat av stress. Tanken bakom 

denna undersökning uppstod genom att vi efter våra tidigare erfarenheter samt under vår 

verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med och mött många stressade pedagoger 

och barn. Stressen kom till uttryck när pedagogerna inte visade sig närvarande med barnen. 

Pedagogerna har i stressiga situationer valt att klä på och av barnen, och serverat dem maten 

istället för att ge dem tid till att få pröva själva. Allt detta för att tjäna så mycket tid som 

möjligt och att det ska gå snabbt och vara enkelt. 

 

 Denna problematik har skapat ett intresse att fördjupa oss i ämnet stress för att vi i vår 

kommande yrkesroll ska kunna handskas med detta samt finna strategier och metoder för att 

motverka stress i förskolan. Vi har i denna undersökning valt att gå mer djupgående och 

belysa problematiken med stress i förskolans värld. Genom en fenomenologisk undersökning 

har vi strävat efter att få insyn i pedagogernas upplevelser av stress i förskolan. Vi har 

undersökt hur pedagogerna upplever stress både hos vuxna och barn samt vilka åtgärder och 

strategier de använder för att motverka stressen. Genom att använda oss av kvalitativa 

intervjuer med pedagoger från två olika verksamheter så har vi fått en bredare och mer 

djupgående resultat av pedagogernas upplevelser av stress i förskolan.  

 

 

Bakgrund 
 

Stress är inget konstigt och främmande ämne, det är något som finns runtomkring oss 

dagligen och påverkar oss alltmer. Dessutom är stress ett mer omtalat ämne idag såsom att vi 

också kan läsa mycket kring det. ”Stress är ett av det moderna livets stora hälsoproblem” 

(Grossi 2008, s.9). Idag har man även uppmärksammat den ökade stressen i förskolans värld 

något vi upplevt påverkat både pedagoger och barn. Vi som pedagoger har den ständiga 

känslan av att inte räcka till för barnen och man blir sällan nöjd med hur dagen varit. Man står 

i förskolan och ser hur allt fler pedagoger blir sjukskrivna och hur barnen blir allt mer oroliga 

och utåtagerande. Lärarförbundet sammanställde en studie som behandlar hur pedagoger 

påverkas av stress och det framgår även uppgifter som säger att fler pedagoger sjukskrivs 
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(Lärarförbundet 2016). Under arbetet med denna uppsats så har vi även stött på mycket 

forskning och rapporter som belyser problemet med stress och den stora lärarbristen.  

 

I lärarnas tidning skrivs det att just yrkeskategorin för omsorg är det yrket som har den högsta 

frånvaron. Det skrivs om att sjukdomarna som påverkas av stressen oftast är ångest samt 

utbrändhet och de stressfaktorerna som lyfts upp är också de faktorer som vi fått fram i vårt 

resultat nedan. Det handlar oftast om alldeles för stora barngrupper, dokumentationskrav och 

ledningen som inte är delaktiga i frågor kring stress. Ledningen ställer ändå högre krav på 

personalen och dess ambition vilket leder till att personalen i sin tur måste ställa högre krav på 

barnen. Oavsett hur mycket press och krav ledningen och chefer ställer så minskas 

förutsättningarna för pedagogerna att uppnå målen. (Lärarnas tidning 2015).  

 

Ylva Ellneby som är förskollärare och specialpedagog diskuterar i sin bok ”Om barn och 

stress” hur fler och fler barn idag är stressade och att orsaken kan vara att barnen ställs inför 

allt för höga krav och förväntningar som barnen inte har möjlighet att leva upp till. Några 

faktorer kan exempelvis vara prestation, delat utrymme med andra barn, många relationer 

samt att inte bli förstådd som barn (Ellneby 1999, s. 42-49). Det är inte alltid lätt att definiera 

stress hos barnen, men tydliga tecken som barn påvisar kan vara dålig koncentration, trötthet, 

impulsivitet och stamning. (Ellneby 1999, s.67). Precis som vuxna reagerar på stress så kan 

barnen också visa en påverkan genom beteenden som att slåss, bitas, sparkas och nypas 

medan vuxna hittar olika kamp och flykt strategier. (Ellneby 1999, s.68-73). Ellneby betonar 

vikten av att ge barnen möjlighet till närhet och avkoppling som hjälpmedel för att motverka 

stressen (Ellneby 1999, s.15-16). 
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Syfte 
 
Vår studie syftar till att undersöka pedagogernas upplevelser och erfarenheter kring stress i 

förskolans verksamhet. Vi vill även berika vår kvalitativa studie med att ta reda på hur 

pedagogerna tror att barnen påverkas av stress samt vilka strategier och metoder de använder 

för att förebygga stress i förskolan. 

  

Frågeställningar 
 
-Vad orsakar stress i förskolan? 

-Hur påverkas barnen av stress enligt pedagogerna? 

-Hur påverkas pedagogerna av stress? 

-Vad gör pedagogerna för att förebygga stress på förskolan? 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

Det Sociokulturella perspektivet 
 
Eftersom vi vill ha en vetenskapsteoretisk inriktning på vår empiriska studie har vi valt att 

belysa den ur ett sociokulturellt perspektiv enligt Vygotskijs (1978) teorier som han grundar i 

det sociala samspelet. Lärandet i det sociokulturella perspektivet sker i ett socialt 

sammanhang, med andra ord i samspel med andra människor. Vi valde att använda oss av 

detta perspektiv av den orsaken att det kommer att hjälpa oss att synliggöra beskrivningen av 

pedagogernas arbetssätt tillsammans med barnen. Slutligen kommer vi även att belysa 

mediering och kulturella redskap samt den proximala utvecklingszonen som vi kan se 

paralleller till i Säljö (2000) som lyfter upp Vygotskijs tankar.  

 

Forskaren och psykologen Lev Semyonovitch Vygotsky föddes den 5 november (1896-1934). 

För honom var lärandet mellan barn och vuxna betydelsefullt därför att han ansåg att barn lär 

sig via samspel. Han förespråkade att barn måste få vara delaktiga i olika gemensamma 

aktiviteter eftersom detta gynnade barnen i sitt lärande, Vygotskij var väldigt mån om att ta 

vara på barnens tidigare erfarenheter (Vygotsky 1978, s. 15 - 27).  

 

Enligt Roger Säljö (2000) professor i pedagogisk psykologi, är samspelet mellan människor 

en förutsättning för tänkande och handling. För att förstå sin omvärd menar Säljö (2000) att vi 

människor föds in i en kultur som utvecklar ett samspel med andra individer. Barnen är 

beroende av en vuxen och det är via vuxna som barnen lär sig grundläggande reglerna inom 

samspel, alltså agerar inte barnen ensamma utan skapar ett lärande tillsammans med en vuxen 

som är erfaren (Säljö, 2000, s.66-67). Säljö (2000) beskriver vidare att samspel och 

interaktioner mellan människor är centrala utgångspunkter för individens utveckling och 

lärande inom det sociokulturella perspektivet, även kommunikativa sammanhang är något 

som betonas inom detta perspektiv. För att förstå och tolka vår omvärld har människan 

utvecklat kulturella resurser som hjälpmedel vilket betecknas som fysiska och språkliga 

redskap (Säljö 2000, s. 66). 

För att människan ska kunna komma i kontakt med omvärlden krävs ett socialt samspel där 

språket har en betydande roll, vår kulturella omgivning är också det som utgör människans 

sätt att handla och tänka. För att vi ska kunna skapa oss erfarenhet och dela med oss av dessa 

till andra runtomkring lyfter Säljö (2000) språket som ett kraftfullt verktyg. Han menar även 
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på att den språkliga interaktionen mellan människor skapar möjligheter för informationsutbyte 

och ny kunskap (Säljö 2000, s.232). 

Utifrån ett komplext samhälle så har dagens skolor och utbildnig mer än en funktion, dels är 

dem att utveckla kunskaper hos individer samt att driva männskor framåt i skolans lärande 

mål och arbete utefter deras individuella förmågor att hantera det. Detta leder till att de 

kommunkativa mönstren ska uppnå de höga krav som ställs idag. Även om skolan i dagsläget 

höjt allmänbildningen och de färdigheter som skall ingå så finns ändå ett ansvar att bilda 

människor utefter de positioner som finns i samhället (Säljö 2000, s.238). Säljö (2000) menar 

på att en stor del av det fysiska arbetet har förändrats samt bytts ut av uppdrag som ofattar 

administrativa uppgifter, sociala och tekniska system vilket sedan i sin tur ställer nya krav på 

lärandet (Säljö 2000, s.239). 

 

  

Mediering & Kulturella redskap 

 
Enligt Säljö (2000) är ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella teorin mediering, 

vilket innebär att människan använder sig av språkliga och materiella redskap som är 

artefakter och metoder vi har skapat för att kunna kommunicerar hur vi förstår, förklarar och 

tolkar våra erfarenheter och världen (Säljö 2000, s.80-82). 

Vygotskij ansåg att dessa redskap var kulturellt betingade eftersom de har tillämpats på olika 

sätt under tidens gång och utifrån olika människors perspektiv. 

Forskare inom det sociokulturella perspektivet anser att dessa två former av redskap inte ska 

åtskiljas av den orsaken att de på olika sätt är varandras utgångspunkt och uppträder 

tillsammans, därmed används begreppet kulturella redskap för att beskriva dessa (Säljö 2010, 

s.80-82). 

 

Den proximala utvecklingszonen 

 
Vygotskijs egna syn på utveckling och lärande inkluderar begreppet ” den proximala 

utvecklingszonen, och den belyser interaktionernas betydelse för barnens kunskapsinhämtning 

samt utvecklingsprocessen som ständigt är pågående. Vygotskij talar för att utecklingszonen 

innefattar hur en vuxen eller jämnårig som besitter mer kunskap kan vägleda hur de olika 

kulturella redskapen skall tillämpas. Alltså är det ett slags avstånd mellan det som ett barn 

självständigt kan lösa och det ett barn kan klara med stöttning och handledning av en 

vuxen/jämnårig genom den kommunikativa dialogen. Som pedagog kan man få insyn i var 
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barnet ligger i sin utvecklingsfas genom utvecklingszonen samt så kan man utifrån de 

färdigheter och kunskaper barnen redan besitter få insyn i vad som kan komma att 

vidareutvecklas. Den person som är mer erfaren med kunskap kan anpassa kunskapsnivån 

samt utmana barnet utefter den nuvarande nivån, detta innebär att barnet ges möjlighet att 

använda sina tidigare erfarenheter och förståelsen när den nya och mer avancerade kunskapen 

skall inhämtas (Vygotsky 1978, s. 84 - 91). På en mer generell plan kan en utvecklingszon ses 

som en vägledning in i en kulturs sätt att uppfatta en omständighet. Eftersom man som individ 

ständigt befinner sig i olika utvecklingszoner i ett samhälle när man lär, kommer ens 

utveckling att ske inom ramen för dessa praktiker (Säljö 2000, s.122). Vidare säger Säljö 

(2000) att det sociokulturella förutsättningarna utgörs av de aktiviteter och upplevelser 

omgivningen ger och den miljön som man befinner sig. Detta är det som kommer att avgöra åt 

vilket håll utvecklingen riktas åt (Säljö 2000, s.122). 

 

Eftersom vi i vår studie behandlar stress hos förskollärare och barn i förskolan anser vi att 

språk, kommunikation och samspel har en central funktion. Vi upplever att stress uppkommer 

av flera anledningar och hanteras på olika sätt. Förskolan är en plats där sampel, språk och 

kommunikation har en betydelsefull roll därför skulle en stressad person/situation/verksamhet 

medföra stor påverkan för barn och pedagoger. För att förebygga och åtgärda stress krävs ett 

gott samspel, god kommunikation samt språk. Dessa begrepp har även en viktig funktion för 

oss i vår materialinsamlings metod, intervjuer. 
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Begreppet stress 
 

Ordet stress kommer från det engelska ordet för tryck eller spänning. Stress är en reaktion på 

att man utsätts för stora påfrestningar och krav som kan vara fysiska, intellektuella eller 

emotionella. Utifrån en medicinsk och psykologisk aspekt används stress för att beskriva de 

anpassningsreaktioner som uppstår i kroppens organsystem eftersom man blir utsatt för 

fysiska eller psykiska påfrestningar (Ellneby, 2000, s.31). 

Enligt Assadi och Skansén (2000) är stress ett oundvikligt och naturligt fenomen som vi 

människor har fått uppleva långt tillbaka i tiden. De beskriver vidare att stress under 

stenåldern var en förutsättning för överlevnad och att kroppens reaktion under stress var att 

antingen förbereda sig för kamp eller flykt. Denna kroppsliga reaktion kvarstår än idag, vilket 

är ett problem för att det inte är anpassat till dagens moderna samhälle (Assadi & Skansén, 

2000, s.11). Även Ellneby (2000) beskriver de ursprungliga stressreaktion som något som kan 

göra mer skada än nytta, detta eftersom dagens påfrestningar är mer psykiska än fysiska. 

Stressen är idag även mer långvarig, intensiv och återkommande vilket bidrar till att man går 

runt med förhöjda stresshormoner som i sin tur kan orsaka sjukdomar. 

Den moderna stressforskningen säger att vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring 

och sätter nya och höga krav på både förmåga och prestation. Problemet är att våra hjärnor 

inte är utrustade för att tåla denna form av långvarig psykisk stress. En känsla kan även vara 

en faktor som utlöser stress (Ellneby 2000, s.32-33). 

Vidare beskriver Ellneby (2000) att det finns två typer av stress, det ena är positiv och det 

andra är negativ stress. Beroende på den situation man befinner sig i kan stress upplevas som 

något stimulerande eller obehagligt. För att uppleva positiv stress krävs det en balans mellan 

vad som krävs och vår förmåga till att klara av det. Ett exempel på detta kan vara att höga 

arbetskrav kan vara stimulerande, för att uppnå detta behöver vi ha både kontroll och 

inflytande över arbetssituationen samt känna ett emotionellt stöd. Bakgrunden till negativ 

stress hos oss vuxna kan dels bero på tidsbrist, lång tid av ovisshet och att vi inte kan påverka 

vår situation. Den värsta stressen uppstår när vi upplever maktlöshet och kränkning (Ellneby 

2000, s. 34). 
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Tidigare forskning 
 

Under denna del kommer vi att presentera forskning på några av de orsaker som skapar stress 

i förskolan. Vi kommer även att belysa tidigare forskning kring hur pedagoger och barn blir 

påverkade av stress. Avslutningsvis kommer vi också att redogöra för vilka metoder och 

strategier som kan användas för att förebygga och åtgärda stress inom förskolans verksamhet.  

 

Orsaker till stress i förskolan 

 

Buller  

 

Författaren och forskaren Fredrik Sjödin m.fl. publicerade 2012 en doktorsavhandling inom 

ämnet miljömedicin och yrkesmedicin. Denna avhandling baserades på en studie som 

genomfördes i en stad i norra Sverige i samarbete med 101 pedagoger i olika förskolor. Det 

man undersökte var ljudmiljön i förskolor och hur det påverkade hälsan samt vilka som var de 

förebyggande åtgärderna (Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström & Lindberg 2012, s. 8).  

Resultatet av bullermätningarna visar på att det finns en jämbördig bullerexponeringsnivå dels 

mellan samtliga förskolor samt avdelningar emellan. Ljudet blev klassat som den mest 

besvärliga miljö faktorn, och de obekvämaste ljuden kom från barnens röster samt deras 

aktiviteter (Sjödin m.fl. 2012, s. 50). De stressigaste situationerna i relation till buller uppkom 

under den fria leken samt under matsituationer, men när barnen var engagerade i 

utomhusaktiviteter blev stresserfarenheterna lägre. En slutsats som Sjödin m.fl. (2012) drog är 

att situationer där pedagogerna har nära och direkt kontakt med barnen inomhus har en hög 

stressfaktor i relation till ljudnivåer. En avgörande upptäckt i studien är att dålig ljudmiljö 

ökar arbetsbelastningen för pedagogerna och därmed försämras prestationsförmågan i det 

pedagogiska arbetet (Sjödin m.fl. 2012, s. 50). 

 I denna studie har forskarna valt att utgå ifrån pedagogernas perspektiv och hur buller 

påverkar deras hälsa. Om buller påverkar pedagogerna på ett negativt sätt tror vi att detta även 

gäller för barnen. Därför har vi i vår studie valt att även undersöka hur barnen blir påverkade 

och detta utifrån pedagogernas perspektiv.  

Även Ulf Landström m.fl. forskare på arbetslivsinstitutet har forskat kring hur arbetsmiljön 

och personalen påverkas av barngruppens storlek. Resultatet av studien visar på att ljudnivån 

blev högre och speciellt inomhus i rum som matsal och andra aktivitetsrum. Detta gjorde att 
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personalen upplevde det svårt att utför sitt arbete och kände bullertrötthet. 

Spänningshuvudvärk och stress uppkom av den orsaken att det blev svårt att samtala med 

varandra på grund av den höga ljudnivån (Landström, Nordström, Stenudd & Åström 2003, 

s.41-43).  

 

Stora barngrupper  

 

Skolverket (2016) publicerade en rapport om ”Barngruppers storlek i förskolan”. Rapporten 

utgår från psykologisk och pedagogisk forskning. I rapporten har skolverket 

sammanfattningsvis kommit fram till att stora barngrupper orsakar stress både hos barn och 

vuxna i förskolan (skolverket 2016, s.25). Det framkommer även i rapporten att en av 

konsekvenserna av barngruppernas ökning under de senaste åren har gjort att antalet 

sjukskrivna barnskötare och förskollärare ökat (Skolverket 2016, s.25). Vidare beskriver 

skolverket att för stora barngrupper kan ta ifrån det positiva med att vara i grupp och istället 

bli en negativ upplevelse för barnen. Barnen kan få svårt att skapa relationer till alla och de 

kan uppleva känslor av otrygghet som leder till en känsla av otrygghet som kan leda till 

aggressivitet (Skolverket 2013, s.20).  

Även Sjödin m.fl. (2012) lyfter fram de stora barngrupperna i sin undersökning där de 

arbetsbelastade pedagogerna resulterade i utmattning och utbrändhet. Konsekvensen av detta 

indikerar i att stressnivåerna ökar och framför allt när man arbetar med stora barngrupper. Att 

minska barngrupperna ses som en grundläggande och avgörande åtgärd för att minska samt 

förebygga höga stressnivåer och utbrända pedagoger (Sjödin m.fl. 2012, s 49-50).  

En forskning som genomfördes i Nederländerna visade på att barnens stressnivåer ökade om 

grupperna bestod av mer än femton barn och även när det var fler än fyra vuxna som ledde 

barngruppen ökades stressnivån. Därför behöver barnens stress i relation till antalet barn i 

grupperna uppmärksammas (Skolverket, 2016, s. 25-28).  

Syftet med Sheridan m.fl. (2014) studie var att utifrån pedagogers perspektiv undersöka de 

organisatoriska förutsättningarna i förskolorna i relation till gruppstorlekar. De vill även 

undersöka hur detta påverkar den pedagogiska kvalitén (Sheridan, Williams & Samuelsson 

2014, s. 380).  

Studiens fokus ligger bland annat i att undersöka antalet barn i varje grupp samt pedagogernas 

syn på stora och små grupper. Resultatet visar på att gruppstorlekar är en komplex situation 

som gör det svårt för pedagogerna att kunna definiera antalet barn som utgör en stor grupp. En 
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liten grupp verkar vara lättare att definiera (Sheridan, m.fl. 2014, s. 385).  

Under intervjuerna som genomfördes med pedagogerna blev de tillfrågade vad de kunde göra 

och inte göra i en stor barngrupp till skillnad från hur det fungerade i en liten grupp. 

Resultatet från svaren visade på att ju större barngruppen är desto mindre tid hade 

pedagogerna till varje barn. Pedagogerna uttryckte att de fann det svårt att få kontakt och 

engagera sig hos det individuella barnet. De säger att det inte finns tid för kommunikation 

eller möjligheter till en nära interaktion eftersom de inte kan vara på flera ställen samtidigt. 

Det framkommer även att flera saker kan ske samtidigt, medan de löser en konflikt på ett 

ställe kan det uppstå en till på annat håll (Sheridan, m.fl. 2014, s. 385).  

Om pedagogerna arbetar med mindre barngrupper får de möjlighet till att observera barnen 

och se hur de interagerar samt vilka intressen de har. Utifrån detta kan de föra samtal utifrån 

barnens intressen (Sheridan, m.fl. 2014, s. 386).  

En annan slutsats som framgår i studien är att stora barngrupper tillför fler negativa aspekter 

än att inte kunna ge barnen den uppmärksamhet de behöver. De tar även upp att det orsakar 

brist på tid, stress och känslan av att vara otillräcklig. Detta ger en otillfredsställande känsla 

både i relation till barns lärande och pedagogens professionella roll. Vad gäller de små 

barngrupperna ger de optimala möjligheter till att uppnå de pedagogiska uppgifterna i 

förskolan och arbeta utifrån lärande målen (Sheridan m.fl. 2014, s. 393).  

I en annan studie om stora barngrupper har Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan 

(2015) har genomfört har de relaterat till läroplanens ändamål. I artikeln har förskollärare 

uttryckt vilka hinder och möjligheter som upplevs i arbetet med läroplanen i relation till 

barngruppens storlek. Resultatet visar på att barngruppens storlek har en betydelse för 

pedagogens arbetssätt i verksamheten samt i val och bortval av målområden från läroplanen 

(Pramling Samuelsson m.fl. 2015, s.10). En av de slutsatser som framkommer i studien 

upplever förskollärarna sig själva som oprofessionella av den orsaken att de vid flera tillfällen 

måste förenkla innehållet i de målområden de arbetar med (Pramling Samuelsson m.fl. 2015, 

s. 11). I samband med detta utrycker de även att de tar barnens intresse som en prioritering. 

Vilken innebär att de i sitt arbete låter barnens intresse styra valet av innehåll och väljer bort 

läroplanen (Pramling Samuelsson m.fl. 2015, s. 11).  
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Krav  

 

Professorn Ingrid Pramling Samuelsson påvisar den stora skillnaden i förskolearbetet från förr 

och nu, hon menar på att idag har pedagoger många fler perspektiv att ta hänsyn till. Idag 

ställs det också höga krav på stort ansvar samt lagarbete när det kommer till 

samarbetsförmåga (Pramling, Samuelsson 2008, s. 41).  

År 2011 genomförde statistiska centralbyrån och Arbetsmiljöverket en undersökning kring 

hur pedagoger upplever sin arbetsmiljö. Rapporten visar att förskollärare upplever att det 

ställs alldeles för höga krav och att det är för mycket som ska göras samt att tiden inte räcker 

till. Pedagogerna upplever att det påverkar dem psykiskt och att det är påfrestande i arbetet 

(Arbetsmiljöverket 2012). Arbetsrelaterade stressfaktorer och tidsplanering är det som enligt 

Tsai, Fung och Chow (2006) orsakar stress hos pedagoger. Pedagogerna upplever stress för att 

tiden inte alltid räcker till för att exempelvis förbereda sig inför planerade aktiviteter och 

samlingar. Det ställs högre krav uppifrån men samtidigt blir barngrupperna större och därmed 

mer dokumentation som måste utföras (Tsai m.fl, 2006, s.368). Konsekvenserna av att det 

idag blir större barngrupper och minskad personalstyrka kan enligt författarna Söderberg m.fl. 

(2001) resultera i att personalen får en förlängd mental belastning. Detta i sin tur leder till att 

pedagogerna inte kan leva upp till en utvecklande och pedagogisk verksamhet som ytligare 

skapar en högre stressnivå hos pedagogerna i verksamheten (Söderberg m.fl. 2001 s.1).  

 

Stress Symtom 
 

Barnens reaktion på stress  

 

En studie av Dellve, Samuelsson, Waye (2013) visar på hur förskolebarn påverkas av buller. 

Den kvalitativa studien gav en insikt i hur förskolebarn erfar, förstår och handskas med ljud 

och buller i förskolan. Forskarna ville även undersöka de konsekvenser barnen upplevde av 

oljud/buller och vilka som var deras fysiska och emotionella reaktioner av detta (Dellve m.fl. 

2013, s.5). De ljud som barnen upplevde som besvärliga var de som kom från till exempel 

andra barn och dessa upplevdes även som smärtsamma och hotfulla. De intervjuade barnen 

beskrev de besvärliga ljuden både som fysiskt och emotionellt plågsamma, dock hade de 

svårigheter med att kunna skilja på de emotionella och fysiska symptomen. Symptomen 

barnen upplevde från oljuden beskrevs som något som kändes i magen, smärta i öron, 

hjärtklappning samt att de kunde få huvudvärk, bli snurriga i huvudet och känna sig dåliga 
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och obekväma (Dellve m.fl. 2013, s.5). I de observationer som utfördes i studien upptäcktes 

det flera strategier barnen använde för att kunna hantera oljuden, som att försöka gömma sig, 

täcka för öronen eller vända sig till en pedagog (Dellve m.fl. 2013, s.9). Studiens slutsats visar 

på att en dålig ljudmiljö i förskolan kan besvära barnen både fysiskt och emotionellt. För att 

kunna förebygga bullerframkallande situationer och negativt påverkan på barnen är det viktigt 

att allt fler blir medvetna om problemet (Dellve, Samuelsson & Waye 2013, s.10).  

Barn kan uttrycka stress på många sätt, några stressreaktioner är aggression, flykt och även 

kroppsliga symtom. Flykt innebär att barnen försöker stänga ute känslor eller situationer 

genom att exempelvis hålla för öron för att slippa höra eller sluta ögonen för att inte behöva 

se. Andra sätt att fly kan vara genom att barn sover ovanligt mycket, glömmer eller skjuter 

undan det som upplevs som obehagligt. I vissa situationer kan stress omvandlas till fobier 

eller rädslor, vilket kan påverka deras känslo- eller inlärnings utveckling eftersom dessa 

fobier/rädslor kan hindra barnen från att utforska sin omgivning (Woxberg 2005, s. 18).  

 

Pedagogernas reaktion på stress 

 

I resultatet av en studie om stora barngrupper i relation till läroplanen utryckte de deltagande 

pedagogerna att många faktorer påverkar arbetet av den orsaken att vardagen upplevs som 

svåröverskådlig vid många tillfällen. När de inte hinner genomföra det de planerat eller önskat 

med barnen får det pedagogerna att känna sig otillräckliga i sin profession (Pramling, 

Samuelsson m.fl. 2015, s. 11).  

Enligt undersökningar så visar det sig att speciellt kvinnor inom exempelvis sjukvården, 

äldreomsorg samt skolväsendet, d.v.s. olika yrken där man arbetar med människor är en stor 

riskgrupp när det kommer till stressymptom av negativ karaktär. Detta har även lett till att de 

olika arbetena under många år drabbats av drastiska nedskärningar (Klingberg-Larson 2000, 

s.15). Klingberg-Larson (2000) talar om fyra stycken olika faktorer som är grunden till att 

utbrändhet utvecklas. Dessa faktorer är akut massivt trauma, kroppslig sjukdom, 

anhörighetsproblem samt arbetsrelaterade problem. Eftersom arbetsrelaterade problem är 

relevant i vår studie vill vi lyfta de olika orsaksfaktorerna, dessa varningar utgår man ifrån 

arbete som betyder att man har kontakt med olika människor som är i behov av omsorg, hjälp 

och stöd. Eftersom detta kan leda till en mer långvarig stress så minskar även möjligheterna 

till återhämtning. Som därmed leder till nedstämdhet, stress, trötthet och oro (Klingberg-

Larson 2000, s.18). Arbetsmiljöverket beskriver den negativa stressen med en obalans mellan 
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individens egna resurser och yttre krav. Detta innebär att i längden kan den negativa stressen 

bli ohälsosam (arbetsmiljöverket 2015).  

Psykologerna och forskarna Tsai m.fl. som gjort en studie kring förskollärarnas stress i Hong 

Kong visar på att det är tidsbristen som ligger till grunden för stressen. Eftersom det är 

mycket som skall hinnas med i arbetet som dessutom är tidsbegränsat så visade det sig att 

pedagogerna upplevde inom det emotionella planet stress, otrygghet, depression samt ångest. 

När det kommer till det fysiska planet så visade det sig i studien att pedagogerna upplevde 

symptomen av stress som utmattning och fysisk svaghet (Tsai, Fung& Chow 2006, s. 368). 

Tsai m.fl.(2006) lyfter även att stressen som förekommer i förskolan kan leda till att 

pedagogerna blir arga och lättirriterade under stressen, och detta kan också påverkas av 

tröttheten som pedagogerna upplever. Tsai m.fl. (2006) menar att just tröttheten är en av 

känslorna som uppstår i den emotionella stressen, enligt dem är symptomen på tröttheten 

fysisk utmattning och fysisk svaghet (Tsai, Fung& Chow 2006, s. 368). Ytligare en 

stressfaktor som kan påverka pedagogerna är att de upplever att de inte hinner återhämta sig 

till nästa arbetsdag, Forskning visar på att pedagogernas trötthet, slitenhet och stress oftast 

följer med hem och till sin egen fritid. Stressen skapas eftersom man efter en arbetsdag förstår 

att man inte kommer hinna återhämta sig och att all stress ska försvinna till nästkommande 

dag (Söderberg m.fl. 2001 s.29).  

 

Jan Richards som är professor i pedagogik lyfter i sin studie tidspressen som gjordes i USA 

om lärarnas stress. Där diskuteras om hur lärarna oftast har höga ambitioner i sitt pedagogiska 

arbete. Med tanke på hur pedagogernas förutsättningar ser ut idag så blir det svårt att nå upp 

till målen, exemplet som lyfts är just tiden för förberedelserna inför olika aktiviteterna. Detta 

leder till att pedagogerna tar hem arbetet för att hinna med vilket resulterar att de inte kan 

koppla av från arbete. Andra faktorer som ledde till stress är stora barngrupper, nedskärningar 

samt dåligt stöd från ledning och chefer. (Richards 2012, s. 299,302). 
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Åtgärder och förebyggande arbete mot stress  
 

Yoga 

 

I Usa genomfördes en studie om hur man med hjälp av yoga kan hjälpa förskolebarn i 

åldrarna 3-5år att finna ro, sinnesnärvaro och självkontroll, 29 barn deltog i studien som 

pågick under 1 år, och instruerades av pedagogerna (Razza, Bergen-Cico & Raymond 2015, s. 

372). Det finns betydande bevis på att tidig sinnesro samt självkontroll färdigheter hos 

småbarn bidrar till positiva resultat i utvecklingen samt att de hjälper i längre sikt. Resultaten 

visar bland annat på bättre självförtroende och bättre hälsa under den sena barndomen och 

tonårs tiden ( Razza m.fl. 2015, s. 372).  

En av de slutsatser som framgår i denna studie är att arbetet med yoga hjälper och underlättar 

för förskolebarn att utveckla färdigheter för att finna sinnesnärvaro, lugn och självkontroll, 

genom att de kan hämma och kontrollera sina impulser. En annan slutsats forskarna kom fram 

till var att de barnen som hade större svårigheter med impulser var de som drog mest nytta av 

denna metod (Razza, Bergen-Cico & Raymond 2015, s.379-380).  

Barngrupper  

 

Från de medverkande förskollärarna i en artikel om stora barngrupper i relation till läroplanen 

framkommer det om att de behöver ändra på sitt arbetssätt för att kunna arbeta med stora 

barngrupper. Till detta behövs en genomtänkt organisation samt tydliga strukturer. En av de 

strategier de använder sig av är att barnen delas in i mindre grupper under dagen (Pramling, 

Samuelsson m.fl. 2015, s. 10). I denna studie lyfter forskarna även fram slutsatsen att antalet 

barn i en grupp är något som förskollärarna själva inte kan påverka. Arbetslaget kan däremot 

utifrån de förutsättningar som finns i barngrupperna planera, ta ställning, omorganisera samt 

diskutera hur man kan arbeta i verksamheten med läroplanens mål (Pramling, Samuelsson 

m.fl. 2015, s. 11).  

 

Buller 

 

Vad gäller förebyggande av buller och oljud vore det önskvärt att öka medvetenheten om 

förskolans ljud miljö. Detta kan uppnås genom att vid upprepade tillfällen samtala med 

barnen om orsaker till oljud/buller samt hur dessa kan hanteras och med hjälp av fysiska och 

pedagogiska åtgärder minska ljudnivåerna (Dellve, Samuelsson & Waye 2013, s.10).  
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Fysiska miljön  

 
I skolverkets rapport (2016) om ” Barngruppens storlek i förskolan” beskrivs förskolans 

fysiska miljö och hur den påverkar (Skolverket 2016, s. 22-23). Utifrån flera lokala 

undersökningar visar att många pedagoger är missnöjda med hur den fysiska miljön ser ut. En 

del anser att rummen inte är anpassade till barngruppens storlekar, vilket hämmar barnens 

aktiviteter och orsakar höga ljudnivåer och buller. Barnen behöver tillräckligt med golvyta 

och tillgänglig material för ett välmående. Genom att förskolorna har anpassade lokaler så får 

barnen möjlighet till lek, aktiviteter och avskildhet som i sin tur förebygger stress hos både 

barn och pedagoger (Skolverket 2016, s. 22-23). 

I resultatet av Sjödins m.fl. (2012) forskning kring buller är en av hans slutsatser att 

införandet av akustiska och organisatoriska åtgärder spelar en viktig roll. Genom att införa 

dessa åtgärder har han genom observationer upptäckt en skillnad i ljudnivåerna på 

avdelningen (Sjödin m.fl. 2012, s. 54). Den mest uttalade skillnaden när det gäller akustiska 

åtgärder sågs i de avdelningar som använde sig av ljuddämpande bord och annat 

ljuddämpande material (Sjödin m.fl. 2012, s. 54). 
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Metod 
 
I kommande kapitel kommer vi att redogöra för vår metod, samt på vilket sätt vi valt att gå 

tillväga med vår studie gällande genomförande, urval samt de etiska aspekter vi tagit hänsyn 

till. Vi kommer även belysa andra viktiga aspekter som vi tänkt kring gällande våra intervjuer. 

 

Fenomenologi 
 
Brinkjaer och Höyen (2013) menar på att inom ett fenomenologiskt arbetssätt strävar man 

efter att få en förståelse kring personens erfarenheter så som man upplever dem i den direkta 

livsvärlden. Vidare uttrycker de att man inom fenomenologin har sitt medvetande som 

utgångspunkt när man upplever, erfar, känner och tänker (Brinkjaer & Höyen 2013, s. 59). 

Det är vanligt att man inom forskning använder sig av en kvalitativ metod som inspireras 

bland annat av fenomenologin (Brinkjaer & Höyen 2013, s. 59). Den kvalitatva metoden är 

även bra eftersom man vill framföra sin respondents egna upplevelser av ett fenomen samt att 

man tolkar och urskiljer betydelsen för dessa fenomen. Vi upplever det relevant för vår studie 

att använda oss av ett fenomenologiskt arbetssätt därför att vi vill få en bredare förståelse 

kring fenomenet stress med hjälp av intervjuer. Genom en fenomenologisk synvinkel kan vi 

sätta oss in i förskollärarnas olika upplevelser och erfarenheter kring barn och stress. Ahrne 

och Svensson (2013)  menar på att kvantitativa metoden används för att presentera fram 

statistiskt material och siffror, medan det kvalitativa materialet inte går att mäta. Inom 

kvalitativa metoder är man ute efter att få fram data som innefattar exempelvis ett yttrande 

eller en händelse. Dessa data kan även beröra fenomen som kan vara svåra att uppfatta som 

t.ex. intentioner, makt, känslor och upplevelser (Ahrne & Svensson 2013, s.12). 

 

 Kvalitativa intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes genom arbetsmetoder i form av låg grad av standardisering och 

strukturering samt med specifika öppna intervjufrågor som är relevanta utifrån vårt aktuella 

forskningsområde. Vi strävar efter att få ett mångfacetterat material att arbeta med och även 

en djupare uppfattning med rätt information där vi också får ta del av förskollärarnas 

upplevelser och erfarenheter kring begreppet stress i förskolan. Eftersom vi kommer att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer så vill vi lyfta det Patel & Davidson (2011) 

betonar kring betydelsen av att låta respondenterna använda sig av sina egna ord och dels att 

dem ges stor frihet till att utforma svaren på egen hand. Ställs frågorna i en viss ordning talar 
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man om hög grad av standardisering och ifall frågorna ställs i den ordning som faller bäst i 

intervjun är det en låg grad av standardisering. Efersom man i kvalitativa intervjuer aldrig 

avgör vad som är det rätta svaret på en fråga eller att man i förväg har ett svarsalternativ är 

denna form av intervju riktad mot ett abduktiv eller induktivt arbetssätt (Patel & Davidsson 

2011, s.81-82). Vårt syfte med att använda oss av en kvalitativ intervjuform är för att få en 

inblick i förskollärarnas subjektiva upplevelser kring fenomenet stress i förskolans vardag. 

Patel & Davidson (2011) belyser att man i den kvalitativa intervjun blir medskapare av 

samtalen och därför blir det också betydelsefullt att iaktta respondenternas kroppsspåk, gester 

och språk för att därefter kunna upptäcka en gemensam utgångspunkt i samtalen (Patel & 

Davidson 2011, s.82). Något vi kan dra nytta av i intervjuerna är att vi har en förståelse kring 

det intervjupersonerna lyfter upp och delar med sig av från deras tidigare erfarenheter, av den 

orsken att vi alla arbetar inom förskolans värld. Men just på grund av detta är det av stor vikt 

att vi inte låter våra egna tankar och förståelser kring fenomenet påverka eller färga den 

kvalitativa intervjun (Patel & Davidsson 2011, s.83). Tillsist vill vi tillägga att vårt mål är att 

få ta del av responenternas livsvärld för att sedan kunna tolka och presentera ett resultat av det 

empiriska materialet och därför har vi även valt vår intervjumetod utefter det valda 

forskingsområdet samt de aktuella frågeställningar vi har. Vi beslutade oss för att intervjua 

förskollärare som bär på erfarenheter och upplevelser från verkligheten, och meningen är att 

materialet ska återspegla pedagogernas perspektiv samt deras personliga tankar och synsätt i 

förhållande till våra tre frågeställningar. 

 

Urval 
 
Vi har valt att intervjua sex förskollärare för att undersöka upplevelser och erfarenheter kring 

stress i förskolans verksamhet och se vilka strategier de använder för att förebygga stress i 

förskolan. Vi valde att studera två olika förskolor och intervjua tre förskollärare på vardera 

förskolan, detta för att det kan förekomma varierande arbetssätt på de olika förskolorna. 

Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer av sex stycken förskollärare och det var 

endast kvinnor som deltog. Förskolorna vi valt ligger båda i Stockholms närförort och barnen 

är mellan 1-5 år på avdelningarna. Här nedan kommer vi att presentera i en tabell de 

intevjuade förkollärarnas ålder, antal år som examinerade förskollärare samt antalet år de har 

varit verksamma inom förskolans verksamhet. Namnen som vi presenterar är fiktiva. 
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Pedagog Ålder Förskola Utbildning År i förskolan 

Jannica 31 Förskola 1 Förskollärare 

5år 

7 

Gabriella 23 Förskola 1 Förskollärare 

1år 

2 

Catarina 36 Förskola 1 Förskollärare 

11 år 

16 

Klara 28 Förskola 2 Förskollärare 

2år 

8 

Victoria 35 Förskola 2 Förskollärare 

7år 

11 

Anna 52 Förskola 2 Förskollärare 

20år 

25 

 

 

Genomförande 

Vi började arbetet med att via mail kontakta de sex förskollärare vi hade i åtanke och de fick 

en allmän intressefråga om att delta i vår kommande undersökning. Vi skickade även ut ett 

brev där deltagarna informerades om de etiska forskningskraven som vi utgår ifrån i studien. 

Efter godkännande av respondenterna så informerades de vidare om vår undersökning samt 

syfte och därefter planerades dagar inför intervjuerna. Vissa förändringar uppstod gällande 

tider för möten vilket vi hade räknat med och beräknat i vår tidsplan eftersom vi ville vara 

flexibla för pedagogernas önskemål.   

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum med en förskollärare åt gången. Vi förberedde våra 

intervjuer genom att använda oss av en intervjuguide (se bilaga 1). Med hjälp utav en 

intervjuguide är det lättare att hålla sig till ämnet och så ser man verkligen till att man får 

tillräckligt med material för att kunna besvara syftet med studien (Löfgren 2014, se Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzen 2014, s.149).  Ibland lades det in följdfrågor under intervjuns gång 

för att utveckla svaren vi fick. Vi valde att använda oss av en applikation på telefonen för 

ljudupptagning eftersom vi endast ville fokusera på intervjuerna och inte på att skriva ner 

svaren.  
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Med hjälp av ljudinspelningen missar vi inte något av det som förskollärarana vill förmedla, 

vilket man kan göra om man bara väljer att skriva ner svaren. Även Löfgren (2014) beskriver 

att ljudinspelning höjer kvaliten på intervjun och dess analys, eftersom den intevjuade slipper 

vänta och bli avbruten (Löfgren 2014, se Löfdahl m.fl. 2014, s. 150). Alla intervjuer 

genomfördes samma dag och varje intervju kunde ta allt från 15–45 min. Nackdelen med att 

alla blev intervjuade samma dag var att den sista intervjun blev lite kortare för att peagogen 

blev tvungen att gå tillbaka till avdelningen. Vi har under denna uppsats fördelat uppsatsens 

delar så jämt som möjligt av den orsaken att vi strävat efter att båda skulle vara lika delaktiga 

i skrivandet till varje del. Fördelen med att inte sitta och skriva allt tillammans hela tiden var 

att vi kunde tolka och analysera saker på olika sätt och därmed få ett större perspektiv. Det vi 

gjorde på varsitt håll var de intervjuer av förskollärarna, eftersom vi beslutade oss för att ta tre 

intervjupersoner var. En nackdel med att vi inte utförde intervjuerna tillsamman var att 

tolkningen av svaren på frågorna kanske hade sett annorlunda om båda var med, därmed hade 

kanske följdfrågorna sätt olika ut.  Dock tror vi inte det hade sätt så annorlunda ut ifall båda 

var med på intervjuerna eftersom vi följde en gemensam intevjuguide. Sedan fick vi själva 

transkribera vårt material vi fått av intervjutillfällerna för att tillsamans tolka, analysera, finna 

likheter och olikheter, samt få fram ett rikligt empiriskt material som ska presenteras och 

analyseras.  

 

Bearbetning av material 

När vi analyserade vårt material valde vi att utgå från ett fenomenologiskt synsätt för att 

förstå, tolka och därefter förmedla vår analys. När vi väl hade transkriberat våra intevjuer 

läste vi igenom dem noga för att kunna hitta skillnader och likheter mellan samtalen med de 

intevjuade. För att kunna få ett trovärdigt resultat i vår undersökning krävs det att våra egna 

föreställningar lämnas åt sidan när vi samlar in vårt datamaterial och vi måste utgå från 

pedagogernas perspektiv. Genom en fenomenologisk synvinkel kan vi sätta oss in i 

förskollärarnas olika upplevelser och erfarenheter kring barn och fenomenet stress. Brinkjaer 

och Höyen (2013) skriver om att man som forskare inom en fenomenologisk ansats bör ge en 

fördomsfri beskriving av det fenomen som visar sig. Det är en övning för en själv att kunna se 

igenom, utelämna ens relationeroch uppfattningar om fenomenet ( Binkjaer & Höyen 2013, 
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s.70). Fenomenologiska forskningsperspektivet har som mål att genom ett omsorgsfullt och 

beskrivande sätt övertyga läsaren om fenomenets existens (Brinkjaer & Höyen 2013, s 73).  

Etiska överväganden 
 
I vår studie kommer utgångspunkten vara de fyra huvudkrav som ingår i de forskningsetiska 

principerna. Det vi kommer att framföra till förskollärarna är en presentation kring syftet med 

studien, intervjufrågornas innehåll. Vidare kommer vi personligen att samtala med berörda 

förskolechefer i syfte att informera kring våra etiska överväganden. Eftersom vår studie och 

det empiriska materialet endast är i ändamål för forskning anser vi att det inte är relevant att 

lämna ut deltagarnas identiteter samt nämna förskolan och därför kommer vi att anonymisera 

dem. De berörda förskollärarna kommer att få ett samtyckesbrev utskickat i syfte att ge 

medgivande samt informera att materialet kommer att bearbetas på så vis att obehöriga inte 

har rätt till materialet. Slutligen kommer vi att presentera resultatet i en kvalitativ 

forskningsstudie. 

 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav är:   

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.   

Samtyckeskravet: Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.    

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av det.   

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningens ändamål (Vetenskaprådet 2002, s.7–14) 
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Resultat och Analays 
 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presenter våra resultat från intevjuerna och 

återkopplat dem till tidigare forskning. Vi har delat upp detta i fyra huvudrubriker som är våra 

frågeställningar som sedan presenteras i underrubriker. I slutet av av varje huvudrubrik 

kommer vi att analysera resultatet till det sociokulturella perspektivet. 

Vad orsakar stress i förskolan?  
 

Hur Stora barngrupper påverkar i förskolan 

 

De stora barngrupperna är något som upplevs som stressigt båda förskolorna. Det orsakar 

bland annat att alla barn inte syns, får sina behov tillfredsställda och alla barn kan inte hantera 

att befinna sig i en så stor grupp. Pedagogerna upplever att storleken på barngrupperna under 

senare år har gjort det svårare för dem att hålla en hög kvalité i sitt arbete med barnen. Detta 

problem är även något som Skolverket (2016) bekräftar i en rapport som gjordes kring 

barngruppernas storlek i förskolan. I rapporten visade det sig att de stora barngrupperna 

orsakar stress hos både barnen och de vuxna i förskolan och att konsekvenserna av detta blivit 

en ökning av antalet sjukskrivningar hos barnskötare samt förskollärare (Skolverket 2016, 

s.25). 

De stora barngrupperna är även något som kan stressa upp en del barn, några 

av barnen skulle behöva gå i mindre barngrupper. Vissa barn passar det helt 

enkelt inte att vara i så stora barngrupper”(Victoria, 9 nov 2016). 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) genomförde en studie kring hur de stora 

barngrupperna också påverkade arbetet med läroplanens mål. Pedagogerna i denna studie 

uttrycker en svårighet med att fullfölja läroplansmålen på grund av barngrupperna, detta har 

lett till att pedagogerna fått göra många bortval och förenklingar av målområden som hör till 

läroplanen vilket skapat en känsla av försämrad professionalitet (Pramling Samuelsson m.fl. 

2015, s. 11).  

Det blir svårt att få lugn och ro när vi har olika aktiviteter på grund av de 

stora barngrupperna, det blir trångt i lokalerna vilket gör ljudnivån högre, 

därför är vi ständigt trötta i vårt arbete (Klara, 9 nov 2016). 

Vidare beskriver Skolverket (2016) att de stora barngrupperna kan komma att påverka barnen 

negativt eftersom det kan bli svårt för barnen att skapa relationer till både barn och vuxna i 

dess närhet, vilket i sin tur leder till att de kan känns sig otrygga i gruppen. Känslor som kan 
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uppstå av otrygghet är bl.a. aggressivitet (Skolverket 2013, s.20).  

 Jag tror att stora barngrupper påverkar oss alla negativt. Jag som pedagog 

blir stressad över att inte kunna se alla barn och och barnen blir frustrerade 

av att inte få alla sina behov tillfredsställda (Gabriella, 9 nov 2016). 

En annan slutsats kring de stora barngruppernas påverkan är att pedagogerna inte får 

möjligheten att se till varje barn och dess behov. Man kan inte heller observera barnen och 

deras intressen på grund av att det är för stora barngrupper vilket skapar en känsla av 

otillräcklighet för pedagogerna. Detta upplevs som otillfredsställande i pedagogernas 

professionella roll (Sheridan m.fl. 2014, s. 393).  

 

Hur Buller & ljud påverkar i förskolan 

 

Pedagogerna i vår urvalsgrupp lyfte ljudnivån som ett stort problem i förskolan. Dom 

förklarade att på grund av att de är för många individer som vistas i samma lokaler så skapas 

en hög ljudnivå. Pedagogerna berättar om hur de ständigt måste säga åt barnen att sänka 

ljudnivån och dämpa sig vilket också tillslut blir ett utmattande tjat. På grund av bullret och 

ljudnivån har pedagogerna svårt att kommunicera med varandra och måste hela tiden 

överrösta barnen.  

Lunchen är ett stressigt moment för många barn, vi äter i en matsal allihopa 

och det blir väldigt bullrigt med hög ljudnivå. Det är inte alla barn som kan 

koncentrerar sig i en bullrig miljö (Victoria, 9 nov 2016). 

Upplevelser av den höga ljudnivån beskrivs som besvärlig och utmattande i längden och leder 

till stress, huvudvärk och bristande tålamod. Utifrån en analys som forskaren Fredrik Sjödin 

m.fl. publicerade år 2012 så fick man resultat av att ljud och buller klassades som den mest 

besvärliga faktorn och dessa ljud kom från barnens röster och aktiviteter. 

Ibland kan ljudnivån bli så pass hög att vissa barn reagerar med att sätta sig i 

ett hörn, hålla för öronen och blunda. När man ser det här så blir det att man 

försöker överrösta barnen ännu mer för att få stopp på livet (Catarina, 9 nov 

2016). 

 Den höga ljudnivån enligt studien ökade pedagogernas arbetsbelastning vilket ledde till en 

försämrad prestationsförmåga i deras pedagogiska arbete (Sjödin m.fl.2012, s. 50). 

Utifrån forskarna Ulf Landström m.fl. (2003) så visade det sig att många pedagoger hela tiden 

upplever en bullertrötthet. På grund av detta så uppstod även spänningshuvudvärk av den 
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orsaken att man blev stressad av att inte kunna samtala med varandra på en normal nivå 

eftersom man hela tiden behövde överrösta varandra på grund av den höga ljudnivån 

(Landström m.fl. 2003, s.41-43). Detta framkom även hos en av pedagogerna som förklarade 

att:  

Nästan varje dag går jag hem med huvudvärk och jag har märkt att jag blivit mer och 

mer känslig för ljud. När barnen höjer rösten eller skriker så märker jag hur mitt 

humör skiftar vilket jag egentligen inte vill då det inte är professionellt. Men det är 

svårt att vara professionell när vi arbetar i sådana omständigheter (Anna, 9 nov 2016). 

 

Fysiska miljön/ Material i förskolan 

 

Pedagogerna på förskola 1 känner att det är inomhusmiljön som är den största stressfaktorn av 

miljöerna, detta för att det är för stora barngrupper och rummen och miljön på förskolorna är 

inte utformade för så många barn och personal. Många upplever att det är för trånga 

utrymmen i förhållande till storlek på barngrupp och att behöva trängas på en liten yta ansågs 

som stressande. På förskola 2 kände pedagogerna att det var just materialet som vart en 

stressfaktor i miljön. Dom har lagt märke till att materialet som finns på avdelningen inte är 

anpassa utefter barnens ålder. 

Just nu känns inget material anpassat till våra barn, dom river ner allt i lådor 

och låter det ligga. Det är det som är det roliga just nu och det finns inte 

många andra saker som inspirerar dom till deras lek (Jannica, 9 nov 2016).  

 Pedagogerna har inte hunnit introducera allt material vilket leder till att barnen inte vet hur 

den ska hanteras. Detta skapade också en stress eftersom det aldrig finns utrymme att 

verkligen gå igenom allt material och anpassa det utefter barnens ålder. Båda förskolorna 

upplevde att just övergångarna mellan olika aktiviteter och mellan olika situationer var ett 

stort stressigt moment under dagarna. Exempelvis så påpekade pedagogerna på förskolorna att 

övergången mellan ute aktiviteter till att komma in på avdelningen för att klä av sig kunde bli 

ett stresspåslag. I hallarna blir det alltid stökigt eftersom det är för många barn som kommer 

in samtidigt och miljön i hallen ger inte utrymme för barnen att ta sin tid till avklädning. 

Det är inte optimalt att vi ska trängas så många barn och pedagoger på en 

sådan liten yta, det finns inget utrymme för att få vara för sig själv en stund 

vilket jag tror vi alla behöver speciellt om man vistas varje dag tillsammans 

med ca 20 personer. Det är inte konstigt att barnen nästan klättrar på 
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väggarna så jag beskyller inte dem (Victoria, 9 nov 2016).  

I skolverkets rapport från 2016 beskrivs hur den fysiska miljön påverkar pedagoger. Utifrån 

undersökningar som gjorts kan man konstatera ett missnöje från pedagogernas sida kring 

miljöns utformning. De menar på att lokalerna inte är anpassade efter gruppstorlekarna som 

finns idag, vilket också betyder att det blir svårt att anpassa materialet och barnens aktiviteter 

på grund av miljön. Det är viktigt med bra golvyta för att skapa tillgänglighet för barnens 

material. Skolverket förespråkar att anpassa lokalerna utefter barngrupperna eftersom detta 

kan åtgärda den stress som både pedagoger och barn upplever idag (Skolverket 2016, s. 22-

23). 

 

Hur Tidspress påverkar i förskolan 

 

Tiden är ett stressande moment. Ibland så har vi en jättebra samling men så 

blir den avbruten för att man MÅSTE gå ner och äta en viss tid. 

”Övergångarna mellan olika aktiviteter är alltid röriga både för barnen och 

för oss pedagoger, jag tror vi stressar upp varandra då det är många olika 

känslor från alla olika håll som inte blir uppfyllda (Gabriella, 9 nov 2016). 

 

En annan utlösande faktor för stress är tidspressen pedagogerna har på sig varje dag. Allt som 

skall göras och utföras både med och utan barn måste göras under tidspress. Pedagogerna 

förklarar att när man är ute och leker så ska man vara inne en viss tid, sen har man en kort 

stund på sig att ha en samling med barnen innan det är dags för cirka 30 minuters lunchtid. 

Samtidigt är det många andra uppgifter man har som exempelvis planering, dokumentation 

och annat pappersarbete. Det ställs för höga krav och pedagogerna har många bollar i luften 

samtidigt vilket skapar en känsla av splittring samt otillräcklighet på många olika plan. Även 

här lyfter pedagogerna stressen med övergångarna, exempel som lyfts är från den fria leken 

till samlingen vilket upplevdes som ett krävande moment för pedagogerna efterso det är 

tidspress från pedagogernas sida att hinna med samlingen innan måltiden, och från barnens 

sida blir det stressigt eftersom de inte alltid hinner att avsluta sin aktivitet och måste plocka 

undan allt för att sätta sig i ringen. 

Tiden är nog mitt stressigaste moment i förskolan, det är otroligt krävande 

att göra allt under tidspress. Exempelvis om vi ska ha ett projekt så blir det 

press på att förklara och duka fram allt snabbt, barnen kastas in i uppgiften 

och innan dom hunnit klart så avbryts de med att vi måste vidare till nästa 
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moment. Och inte nog med det så måste jag kasta ett öga mot klockan var 

och varannan minut för att se om vi ligger okej till i tidsschemat (Anna, 9 

nov 2016). 

Tidspressen är en stressutlösande faktor som Jan Richards bekräftar i sin studie. I studien 

framkom det att pedagoger ofta har höga krav inom sitt arbete, vilket tidspressen förhindrar. 

Eftersom pedagogerna har mycket att hinna med men hela tiden under tidspress så blir det 

svårt för dem att uppnå sina mål. Ett exempel som lyfts fram på grund av tidsbristen är just 

förberedelserna inför de olika aktviteter. För att hinna klart med allt arbete så har det 

resulterat i att många pedagoger får ta med sig arbetet hem efter avslutad dag på förskolan 

(Richards 2012, s. 299,302). 

Krav som ställs i förskolan 

 

Det är svårt som pedagog att försöka motverka stressen när man inte känner 

att man har sina chefer bakom sig, det gör att man lär sig leva med stressen 

och blundar för hur dåligt man mår och påverkas av det ( Victoria, 9 nov 

2016). 

På båda förskolorna vi besökte så lyfte dem ledningen, vilket inte alls var positivt. Ingen av 

pedagogerna kände stöd eller hjälp från ledningen. Pedagogerna upplever att cheferna är 

medvetna om stressen men att det saknas strategier för att hjälpa oss att motverka stressen och 

inte heller är det något dem tar upp. Pedagogerna kände att de inte alltid vågade samtala med 

sina chefer om stress av den orsaken att deras svar ofta var att andra förskolor klarar det bra. 

Pedagogerna kände sig mer som en börda för cheferna när det handlade om stress och de 

verkade inte vilja förstå deras situation de befinner sig i. Pedagogerna var också frustrerade 

över att cheferna ställer ännu högre krav och ger dem mer arbete att utföra.  

Nej vi får ingen hjälp eller redskap för att motverka stressen, kanske att man 

frågar under ett medarbetarsamtal hur man trivs men mer än så nej. Att trivas 

och att vara stressad är inte samma sak, man kan trivas och samtidigt vara 

stressad ( Klara, 9 nov 2016). 

Ingrid Pramling Samuelsson som är proffessor har lyft den stora skilladen kring arbetet i 

förskolan från förr till idag och förklarar hur pedagoger idag har högre krav på sig då de har 

fler perspektiv att ta hänsyn till (Pramling, Samuelsson 2008, s. 41). Tsai, Fung och Chow 

(2006) skriver också om hur det idag ställs mycket högre krav uppifrån samtidigt som 

barngrupperna blir större och mer dokumentation och annat pappersarbete skall hinnas med 

(Tsai m.fl, 2006, s.368). 
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Analys: 

Utifrån vad pedagogerna uttryckte tolkas det som att det finns flera faktorer som orsakar 

stress i förskolan. En av de större orsakerna till stress är de stora barngrupperna. Pedagogerna 

upplever bland annat att stora barngrupperpåverkar kvalitén i arbetet med barnen. Det kan 

tolkas som att de stora barngrupperna även påverkar arbetet med läroplanens mål vilket 

även Pramling Samuelsson m.fl. (2015) påpekar som ett stort problem. Sett ur 

ett sociokulturellt perspektiv, är förutsättningarna för att känna stress en del av de aktiviteter 

och upplevelser som finns i omgivningen. Enligt Säljö (2000) är även miljön man befinner sig 

i något som påverkar barnens utveckling i sitt lärande (Säljö 2000). Det skulle kunna innebära 

att om barn befinner sig i en fysisk miljö som är stressande, kan det vara en bidragande faktor 

som hämmar barnens utveckling och lärande. Detta stämmer överens 

med pedagogernas utsagor att den fysiska miljön och materialet är en annan orsak till stress i 

förskolan. Enligt Skolverket är ett problem med den fysiska miljön och material att lokalerna 

inte är anpassade till barngrupperna, deras aktiviteter och material (Skolverket 2016). Detta 

beror på att utformningen av innemiljön utgörs ibland av trånga utrymmen och material som 

inte är anpassad till barngruppen (Skolverket 2016).  

 

 

Hur påverkas barnen av stress enligt pedagogerna? 
 

Barns stress reaktioner 

 

Många av pedagogerna som vi intervjuade talade för att det tydligt märks i barngruppen att 

det finns stress omkring dem. Stressen kan uttryckas genom att barnen blir ofokuserade och 

stirriga som pedagogen Catarina berättade:  

Det finns massor av barn som bara springer runt och vet knappt själva vad 

dom utför för aktivitet eller vad dom vill utföra. Dom prövar på lite av allt 

inom loppet av 10 minuter och blir helt stirriga (Catarina ,9 nov 2016). 

 

Pedagogen Anna berättade från sina erfarenheter hur det har hänt att ett barn började gömma 

sig på förskolan och från pedagogerna. Hon förklarade att man märkte att barnet försökte fly 

från verkligheten och tyckte det var jobbigt att hantera stressen barnet befann sig i.  

 Vi har ett barn som kan springa iväg och gömma sig när det blir för 

jobbigt  (Anna, 9 nov 2016). 
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Förutom flyktbeteende, menade pedagogerna att barnen visar oftast sin stress genom att bli 

utåtagerande eller tillbakadragna. Pedagogen Jannica berättade att:  

Det finns barn som reagerar olika på stress, det är inte alltid de blir 

utåtagerande utan istället tillbakadragna, alltså åt andra hållet. Dom vet inte 

riktigt vart dom är eller vad dom ska göra (Jannica, 9 nov 2016). 

Det finns barn som helt plötsligt kan gå förbi ett annat barn endast i syfte för att knuffa till hen 

eller slå. Barnen kan även slå på material, leksaker och sig själva eftersom dem inte vet vart 

de ska ta vägen med all sin ilska och frustation. Barnen visar också på frustation när de 

upplever stress på grund av de höga och orimliga krav de har på  sig, det kan sluta med att 

barnen knögglar ihop sin ny tecknade bild eller kastar iväg material de arbetat med.  

 

Analys:  

Utifrån pedagogernas utsagor om hur barn påverkas av stress kan man se att barnens reaktioner 

på stress uttrycks som fysiska och emotionella symptom. Detta kan sägas vara beroende av att 

människors handlingar är situerade i sociala praktiker (Säljö 2000). Barnen reagerar på en 

stressig omgivning och handlar därefter. När barnen upplever stress så reagerar de genom 

frustration och aggression. Enligt Säljö (2000) handlar individen utefter hur man uppfattar vad 

omgivningen kräver från en eller vad den gör möjligt för en (Säljö 2000). Det kan tolkas som 

att när barnen uppfattar omgivningen som stressig, använder de sig av olika strategier (Dellvue 

mfl. 2013) för att hantera stressen. Pedagogerna pekade på att barnen blir utåtagerande, 

frustuerade och uttrycker ilska eftersom de blir stressade. En annan strategi var att fly från 

verkligheten eller bli tillbakadragen. Detta visar på en betydande känslighet för den specifika 

situationen och dess villkor samt förutsättningar. 

 

Hur påverkas pedagogerna av stress?  

 

Otillräcklighet & Krav hos pedagogerna 

 

Jag slits åt alla håll, chefer sätter höga krav på mig om vad som måste 

utföras och barnen sliter och drar i mig efter min uppmärksamhet. Jag önskar 

att jag hade fler armar för att kunna hjälpa alla. Eller så vore en enkel 

lösning att ta in mer personal då man hela tiden ökar barnantalet  ( Jannica, 9 

nov 2016). 
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I en rapport från statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen ( 2012) framkom att 

förskollärare upplevde att det ställdes för höga krav på dem, att tiden inte räckte till och att det 

är  alldeles för många arbetsuppgifter. Detta bidrog till att förskollärararna kände att de hade 

ett påfrestande arbete och att det påverkade dem psykiskt (Arbetsmiljöverket 2012). Även 

Tsai, Fung och Chow (2006) har i sitt resultat kommit fram till att höga krav, brist på tid samt 

att barngrupper blir större som orsaker till pedgoger upplever stress, de hinner inte planera 

sina aktiviteter och så måste det skrivas fler dokumentationer eftersom barn antalet ökar ( Tsai 

m.fl 2006, s.368). Alla pedagoger i intervjuerna belyser just upplevelsen av att inte räcka till 

för alla barn. De förklarar att antalet arbetsuppgifter ökar år för år och speciellt de 

administrativa uppgifterna som utvärderingar, dokumentation, planering och styrdokument. 

Några av pedagogerna uttryckte sig på följande sätt: 

Med tiden har jag insett att vi alltid måste prioritera barnen vilket gjort att vi 

ibland fått lägga dokumentation och planeringar åt sidan. Men stressen 

kvarstår då vi är medvetna om att detta ändå behövs göras förr eller senare     

( Victoria, 9 nov 2016). 

Pedagoger från en annan studie upplevde att det fanns flera faktorer till att deras vardagliga 

arbete kunde upplevas som svåröverskådlig vid flera tillfällen. När det de har planerat och 

önskat göra olika aktiviteter med barnen och inte hinner genomföra dem känner de sig 

oprofessionella ( Pramling Samuelsson 2015, s.11).  

Det har hänt att jag har blivit tvungen till att göra dokumentationer hemma 

och jag har även stannat på jobbet övertid för att kunna få upp bilder som jag 

har lovat barnen de ska få se på väggen (Anna, 9 nov 2016). 

Jan Richards (2012) skriver att pedagogernas förutsättnigar gör det svårt för dom att uppnå 

sina mål och det har lett till att de måste ta med sig arbete hem för att hinna med allt ( Richard 

2012, s.299-302.  Att behöva ta med sig arbetet hem som exempelvis dokumentation, 

arbetsplanering är något som de flesta pedagogera nämde i intervjuerna: 

 

En känsla av Frustration & irritation  

 

Vid förfrågan om vilka känslor som uppstår hos pedagogerna vid en stressig situation fanns 

det flera känslor som upprepades. Ett av dem var frustration som kunde uppstå på grund av 

olika anledningar. Ett exempel som togs upp var att man kunde känna frustration när man 

försökte få en stressig situation att fungera bättre med hjälp av nya strategier eller rutiner, men 
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att det inte gick som man tänkt. Även när barnen var stressade och inte lyssande på 

pedagogerna genererade det frustration.  

När jag är stressad så ändras mitt tonläge och jag låter inte lika trevlig, 

ibland har barnen ifrågasatt mig ifall att jag är arg. Detta påminner mig om 

min profession och känns jobbigt att få höra  (Gabriella, 9 nov 2016). 

I en studie om förskollärarnas stress har man kommit fram till att stress i förskolan kan bidra 

till att pedagogerna känner fysisk svaghet och utmattning som i sin tur kan leda till att de blir 

lättirriterade och arga (Tsai m.fl. 2006, s.368). Många av de intevjuade pedagogerna upplevde 

även irritation vid stress. Denna irritation kunde uttryckas genom mindre tålamod, att man blir 

otrevlig samt att man kan bli hård i tonen. Gabriella och Klara beskriver sina känslor på detta 

sätt: 

Då hela dagen på förskolan är tung och tar all kraft ur en så kommer man 

hem och är på dåligt humör, egentligen vill jag inte vara det men man har 

inga krafter kvar till att förändra situationen (Gabriella & Klara, 9 nov 

2016). 

En annan faktor som kan påverka pedagogerna enlingt Söderberg m.fl. (2001)  är när de inte 

hinner återhämta sig från en stressig arbetsdag och är medvetna om att de nästa dag kommer 

få uppleva samma sak. Forskningen visar på att pedagogernas stress, trötthet och slitenhet är 

något som följer med dem till hemmet (Söderberg m.fl. 2001, s. 29).  

 

Sjukdom hos pedagoger 

 

Jag tänker inte skämmas att säga det då våra arbetsförhållanden ser ut som 

dom gör idag men jag går både hos psykolog och KBT för att orka fortsätta 

inom detta yrke ett tag till”, men detta har jag behövt ta tag i på egen hand då 

cheferna inte uppmärksammar ens hälsotillstånd (Gabriella, 9 nov 2016). 

I en rapport som Skolverket publicerade (2016) om de stora barngrupperna i förskolan 

framkom det att konsekvensen av detta blir att allt fler barnskötare och förskollärare 

sjukskriver sig (Skolverket 2016, s.25).  

När jag blir stressad så kommer det alltid som ett hårt tryck i bröstet och min 

kollega får hjärtklappning. Ibland händer det att jag börjar stamma och får 

inte fram orden till barn eller föräldrar, det ger mig ännu mer stress 

inombords (Jannica, 9 nov 2016). 
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Även Sjödin m.fl. (2012) beskriver att arbetsbelastade pedagoger resulterar i att de blir 

utmattade och utbrända (Sjödin m.fl. 2012, s 49). Majoriteten av de intervjuade pedagogerna 

beskrev att de upplevde symptom som huvudvärk, hjärtklappning och utmattning. Detta har i 

sin tur bidragit till att de blivit tvungna att sjukskriva sig och de pedagoger som blir kvar i 

arbetet blir i sinom tid sjuka, det blir som en ond cirkel. Av stressen så blir pedagogerna sjuka 

och frånvarande:  

 

Analys:  

Utifrån pedagogernas uttalande om hur de påverkas av stress kan man upptäcka att de 

påverkas både på ett emotionell och fysikt plan. Detta kan sägas bero på att kraven om vad 

som ska behärskas har höjts i dagens samhälle. En stor del av det fysiska arbetet har 

förändrats och ersatts av uppdrag som ofattar administrativa uppgifter, sociala och tekniska 

system som sedan i sin tur har ställt nya krav på lärandet (säljö 2000).  

Pedagogernas reaktioner resulterar i att de upplever överbelastning i sin yrkesroll. Enligt 

Sjödin (2012) blir resultatet av överbelastade pedagoger att de upplever uttmattning och 

utbrändhet (Sjödin 2012). I sin tur skapar detta känslor av irritation och argsinthet (Tsai m.fl. 

2006). Det kan även tolkas som att pedagogerna inte hinner med sina administrativa uppgifer 

av den orsaen att det bland annat måse skrivas fler dokumentationer (Tsai m.fl. 2006) på 

grund av det ökade barnantalet. 

 

Vad gör pedagogerna för att förebygga stress på förskolan?  
 

Yogans positiva effekt 

 

Yoga är något “nytt” som alltmer börjat komma in verksamheten i de förskolor vi besökte. 

Förskola 1 framhöll just yoga eftersom de uppmärksammat ett stort intresse hos barnen, det 

har även visat sig stora förändringar i ron i barnens kroppar. Barnen upplevs efter yogan mer 

lugna och harmoniska och det har även skapat nya lekar och aktiviteter för barnen genom att 

ta in yogan i verksamheten. Barnen frågar allt mer om pedagogerna kan utför yoga oftare och 

ibland tar även barnen egna initiativ till att starta yoga pass barnen emellan. Pedagogerna har 

bestämt att bjuda in en yoga instruktör till förskolan en gång i veckan eftersom det visat så 

goda och positiva resultat. Pedagoger har även lagt märke till ökad koncentration hos barnen 

när de utför vissa aktiviteter och barnen är inte heller lika impulsiva när de hamnar i bråk och 

diskussioner med varandra.  
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Yoga är vår nya grej i förskolan, barnen älskar det och vi pedaoger med. Jag 

tror vi alla kan dra nytta av att utföra det i praktiken och dessutom tror jag vi 

alla vinner på det i längden (Gabriella, 9 nov 2016).  

Yogans betydelse för barn är något som även bekräftats i en studie som gjordes i USA, 

resultatet visade på att barnen fick hjälp med att få ro i kroppen, sinnesnärvaro och även 

sjäkvkontroll. Det påvisades även att utföra yoga gynnade barnen i deras utveckling och även 

på lång sikt, exempel på detta var att barnen fick ett bättre självförtroende samt att hälsan blev 

bättre i framtiden (Razza m.fl. 2015, s. 372). En annan slutssats som drogs var att barn som 

hade svårt med att kontrollera sina impulser var dem som drog mest nytta av att utför yoga 

(Razza, Bergen-Cico & Raymond 2015, s.379-380). 

Den Fysiska Miljöns påverkan 

 

Alla pedagoger upplever miljön som ett verktyg för att kunna förebygga stress, de ser miljön 

som tredje pedagogen. Miljön är något de har arbetat mycket med eftersom de upplever att 

barnen blir mer självständiga, intresserade och fokuserade om de har en inspirerande, 

lockande och pedagogisk miljö.  

 En inspirerande miljö skapar trygghet och lust till att lära medan en tråkig 

och livlös miljö gör att barnen tappar intresset och springer runt för att finna 

roligare saker att göra. En bra miljö kan också skapa ett lugn som smittas av 

till alla, dessutom när barnen är roade så får även pedagogerna tid till att 

utför andra viktiga saker  (Gabriella, 9 nov 2016).  

Sjödin m.fl. (2012) förespråkar om hur viktigt det är att införa åtgärder åt miljön. Eftersom 

buller och ljud är en av de största faktorerna för stress så var en av hans slutsatser att införa 

akustiska och organisatoriska åtgärder. Efter observationer av detta så uppmärksammades en 

stor skillad på ljudnivåerna på förskolan. De åtgärder de tagit till sig på avdelningarna var 

användningen av ljuddämpande bord och annat ljuddämpande material (Sjödin m.fl. 2012, s. 

54). 

 

Kommunikationen i förskolan 

 

Alla respondenterna talade om att samtalen med varandra om stress var viktigt för att också få 

en förståelse för varandras känslor och tankar. Ibland efter vissa samtal upplevde pedagogerna 

att de kunde lösa problem bara genom att belysa ett specifikt område som var ett 

stressmoment. Även när man samtalade om stressen så kunde man komma fram till lösningar 
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som ledde till förändring och ibland förbättring i verksamheten.  

Det bästa är att vi pratar med varandra för att undvika stressiga situationer 

och för att kunna bättra på dem måste vi titta igenom rutiner m.m. Och sen 

att man alltid har planerat det man ska göra, tex om man har samling. Så jag 

tror på rutiner och scheman om vem som ska göra vad  (Anna, 9 nov 2016). 

Vad gäller strategier för att förebygga stress har de på båda förskolorna blivit tvungna att 

ändra på sina rutiner inom vissa situationer. Detta för att de rutiner de haft innan har orsakat 

stress. Pramling Samuelsson m. fl (2015) har i sina slutsatser om strategier för att kunna 

arbeta med stora barngrupper kommit fram till att det behövs ha tydliga strukturer och en 

genomtänkt organisation (Pramling Samuelsson m.fl. 2015, s. 10).  

För att vi alla ska må bra och intre stressa upp varandra så tror jag att det är 

viktigt att se över sina rutiner och strukturera upp verksamheten i minsta 

detalj. Jag tror det alltid kommer att underlätta vårt arbete och slippa 

konflikter  (Klara, 9 nov 2016). 

Vidare förklarar dom att eftersom arbetslaget inte kan påverka barngruppens strorlek så kan 

de utifrån sina förrutsättningar diskutera, ta ställning, planera och omorgansera arbetet i 

verksamheten ( Pramling Samuelsson m.fl. 2015, s. 11). På förskola 2 berättar en av 

pedagogerna att en kollega upplevde utgången på eftermiddagarna som en stressig situation så 

därför har de gjort om rutinen kring utgången. De har även gjort om rutinen kring lunchen, 

istället för att alla går ner samtidigt och dukar går några barn ner innan och dukar upp.  

På vår avdelning är vi alltid öppna med varandra men vi ger också varandra 

tid till att tänka ut sina svar ibland. Ibland när man blir ifrågasatt så har man 

inte alltid svar på tal, då kan man få dagen till att tänka och återkomma 

dagen därpå med sitt syfte, tankar och funderingar (Victoria, 9 nov 2016). 

För samtliga pedagoger var kommunikationen en viktig del av deras vardagliga arbete och det 

var även ett viktigt verktyg för det förebyggande arbetet mot stress. Några av dem uttryckte 

sig på följande sätt: 

 

Analys:  

Pedagogerna förespråkar användningen av yogan som en åtgärd i verksamheten för att 

motverka stress. Detta tolkas som ett kulturellt redskap precis som Säljö (2000) lyfter fram 

begreppet ”mediering”. Med detta menas att människan med hjälp av materiella och språkliga 

redskap skapar metoder som används för att uttrycka och kommunicera hur vi tolkar och 
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förklarar våra erfarenheter och livsvärld (Säljö 2000). Detta tolkas som att tydliga stukturer 

och en genomtänkt organisation är en viktig åtgärd i arbetet på förskolan (Pramling, 

Samuelsson m.fl. 2015) för att förebygga stress. Samtliga pedagoger uttryckte även att 

kommunikationen var ett viktigt verktyg för det förebyggande arbetet mot stress i förskolan. 

Detta kan sägas vara beroende på att interaktionen och samspelet mellan människor är 

centrala utgångspunkter för individens lärande och utveckling (Säljö 2000). 

 

Slutdiskussion  
 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera de slutsatser vi har kommit fram till i 

analysen av våra resultat. Detta i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. Vår studie 

syftar till att undersöka pedagogernas upplevelser och erfarenheter kring stress i förskolans 

verksamhet. Vi vill även berika vår kvalitativa studie med att ta reda på hur pedagogerna tror 

att barnen påverkas av stress samt vilka strategier och metoder de använder för att förebygga 

stress i förskolan. Resultatet i vår studie visar att förskollärarna upplever stress i princip varje 

dag och att faktorerna är olika, de största stressfaktorerna som framgick i resultatet var stora 

barngrupper, miljön, tidspress, krav och buller/oljud. Utifrån resultatet kan vi se att dessa 

stressfaktorer på ett eller annat sätt påverkar varandra och genererar stress, bland annat så kan 

vi se sambandet mellan stora barngrupper och buller. Är det stora barngrupper resulterar det i 

att ljudnivån ökar och det bildas oljud och buller. Detta går i linje med vad Ulf Landström 

m.fl. (2003) tar upp i sin studie om hur barngruppens storlek påverkade arbetsmiljön och 

personalen. Resultatet visar på att ljudnivån blir högre och framförallt i rum där det utförs 

aktiviteter och även i matsalen, om barngrupperna är för stora (Landström m.fl. 2003, s.41-

43). I en av förskolorna var just matsalen en situation där stressnivån var som högst, detta 

eftersom alla barn från samtliga avdelningar äter där och ljudnivån blir därför outhärdlig. 

Buller och oljud var något som vi utifrån resultaten förstått påverkar pedagogerna och barnen 

på olika sätt. Resultatet visar på att flera av pedagogerna som intervjuades upplevde 

utmattning, huvudvärk och tjat samt överrösting på grund av ljudnivån. Utifrån pedagogernas 

perspektiv så blir även barnen starkt påverkade av buller eftersom resultaten har gett oss 

konkreta beskrivningar på hur barnen agerar i sådana situationer. Symptomen barnen 

upplevde från ljuden var smärta i mage och öron, samt upplevelser av hjärtklappning och 

yrsel (Dellve m.fl. 2013, s.5). Vi anser att det är en stor problematik som man bör ta på allvar 

eftersom konsekvenserna av detta påverkar båda hälsan hos individerna och förskolans 
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kvalité. Vi kunde se en medvetenhet hos förskollärarna om arbetet med förebyggande 

strategier, av den orsaken att de gör så gott de kan utifrån de förutsättningar dem har. 

Resultatet visar även på att pedagogerna på de båda förskolorna anser att kommunikationen 

spelar en central roll i det förebyggande arbetet. De anser att det är av stor vikt att ständigt ha 

en rak kommunikation med varandra, dels för att minska stressen men också för att förebygga 

den. Säljö (2000) betonar att kommunikationen spelar en viktig roll för interaktionen och 

samspelet mellan människor, detta är även några av de centrala utgångspunkterna för 

individens lärande och utveckling. (Säljö, 2000, s.66-67). Pedagogerna använder sig av 

kommunikationen för att tillsammans kunna hitta strategier för att förebygga och hindra 

stressen, bland annat genom att de strukturerar om aktivitete och rutiner. Detta för att barn och 

vuxna ska kunna samspela och interagera med varandra och för att kunna ge barnen möjlghet 

till lärande och utveckling. De intervjuade från båda förskolorna var medvetna om att deras 

egen stress är något som förs över till barnen. Om pedagogerna är stressade över något så 

märker barnen detta på något vis och därmed börjar även barnen känna stress. Även 

föräldrarna påpekas bland några av de intervjuade, de märker bland annat att ifall föräldrarna 

är stressade vid lämning och hinner knappt säga hejdå blir barnen påverkade av detta och 

känner oro resten av dagen. Pedagogerna ser redan på morgonen hur stressade föräldrar 

kommer till förskolan med barn som protesterar med allt, de skriker och gråter och gör allt för 

att mamma och pappa inte ska komma iväg. Bara det är ett tecken på att barnen är stressade 

hemifrån och nu kommer in i förskolans stress. För att knyta an till det sociokulturella 

perspektivet, menade vi genom detta examensarbete att stressen hos barn är något barnen lär 

sig från de vuxna i sin omgivning. Föräldrarna visar på att det är normalt att stressa på 

morgorna, medan lärarna i förskolan ger dem samma signaler då de exempelvis blir stressade, 

höjer rösten och visar på irritation. Eftersom vi upplever att barnen lär sig att bli stressade, 

ställer vi oss frågan om vad detta får för konsekvenser i förskoleverksamheten och i barnens 

framtid? Här är det ytterst viktigt att pedagogerna ser över sitt sätt att agera samt hur de 

planerar sin verksamhet för att motverka denna del i inlärningen. Konsekvenserna av stressen 

kan leda till stressrelaterade sjukdomar bland både barn och pedagoger. Det kan även leda till 

att detta blir ett normalt och accepterande sätt att leva på, där stress är en naturlig del i 

vardagen och som sedan kommer att överföras till nästa generation. Enligt Säljö (2000) är 

barnen beroende av oss vuxna och det är genom vuxna som barn lär sig regler inom samspel. 

Vidare uttycker han att barnen inte agerar ensamma utan lärandet skapas tillsammans med de 

mer erfarna (Säljö, 2000, s.66-67). Samtidigt som vi uttrycker att vi vuxna är dem som lär 

barnen att stressa så är vi även väldigt medvetna om att det inte är pedagogernas fel vid 
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många av fallen. Detta eftersom de omständigheterna samt de förutsättningar de arbetar i 

genererar till att deras stress är ohanterlig och okontrollerbar. Vi tror att många av lösningarna 

till att minska stress och förebygga den ligger hos ledningen, det är alltså en politisk och 

ekonomisk fråga att ta ställning till. 

 
 

Slutsats 
 
Vår slutsats som vi drar utefter resultatet och analysen av vårt empiriska material tyder på att 

förskollärarna och barnen upplever stress både på ett fysiologiskt och psykologiskt plan. Vi 

har fått en bild av hur de dagliga stressupplevelserna även följer med hem på fritiden och att 

vila är något som inte förekommer. En övergripande bild av vad som ligger till grund för 

stressen är en ond cirkel av stora barngrupper, höga krav, buller och miljön vilket i sin tur 

skapar känslor som ilska, aggression, otillräcklighet och försämrad professionalitet.  

Pedagogernas erfarenheter av detta sammanhang blir att de ställer högre press på sig själva 

när de samtidigt upplever en brist på tid och därmed blir det svårt att genomföra och uppnå de 

mål och kvalité förskolan skall erbjuda. En stark bidragande orsak till att föreställningarna 

står kvar ligger hos ledningens bristande förmåga och ansvar att se dessa dåliga vanor och 

mönster.  

 

Vidare forskning  
 
Vi skulle gärna se fler forskning kring hur stress upplevs utifrån barns perspektiv, genom att 

exempelvis observera dem och intervjua dem istället för pedagogerna. Sedan så skulle vi 

gärna vilja se forskning om hur komuner eller andra instanser arbetar inom detta område på 

förskolor. 
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Sjödin F, Kjellberg A, Knutsson A, Landström U, Lindberg L,. Noise exposure and auditory 

effects on preschool personnel. Noise & Health, 2012. 

  

Skolverket, rapport nr 433 (2016). Barnens storlek i förskolan – En kartläggning av aktuell 

pedagogiks, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning. 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3584. 

 

Sonja Sheridan, Pia Williams & Ingrid Pramling Samuelsson.(02 October 2014). Group size 

and organisational conditions for children’s learning in preschool: a teacher perspective. 

Educational Research, Vol.56(4), p.379-397.  

http://www.av.se/dokument/statistik/officiell_stat/ARBORS2006.pdf. 
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 Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide                                                                 

 

Bakgrund förskola 

Hur många år har du varit verksam i förskolan? 

Hur många barn går på din avdelning? 

Vad är barnens ålder du arbetar med? 

  

Bakgrund förskollärare 

Ålder? 

Kön? 

Utbildning? 

  

Förskollärarens upplevelser av stress i förskolan 

Upplever du att det är stressigt omkring dig under ditt arbete på förskolan? 

Svar ja: Hur ofta? 

Svar nej: Vad tror du att det beror på? 

Upplever du att dom övriga i personalgruppen är stressade i sitt arbete? 

Svar ja: Hur ofta? Är begreppet stress något ni lyfter upp och samtalar kring med varandra? 

Svar nej: vad tror du att det beror på? 

Vad väcker det för känslor inom dig när du upplever dig stressad? 

Hur blir du som person under en stressad situation? 

Kan du finna några speciella situationer/miljöer/faktorer som du upplever skapar stress i 

förskolan? 

På vilket sätt tror du att dessa situationer skapar stress? 

  

Förskollärarens erfarenheter kring vad som kan orsaka stress hos barnen och hur det påverkar 

dem 

Vad tror du orsakar stress hos barnen? 

Hur upptäcker du att barnet/barnen är stressade? 
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Har du upplevt eller upptäckt att barn blir stressade under specifika situationer under dagen? 

Vilka? 

Hur uttrycker barnen stress? 

  

 

Förskollärarens erfarenheter kring hur man förebygger stress i förskolan 

Hur arbetar du själv för att förebygga stress? 

Har verksamheten speciella metoder för att minska/undvika stress? 

Upplever du att miljön är anpassad för att förebygga stress i förskolan? 

Har du erfarenheter att chefer arbetar med strategier för att förhindra stress hos personal? 

Upplever du att du hinner återhämta dig efter en lång och stressig dag tills nästa dag på 

arbetet? 

Svar ja: Hur gör du då? 

Svar nej: Varför inte? 

Har du något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2 
 
Hej Pedagog! 

Vi är två studenter, Sofia Pereira och Jennifer Castillo som läser vår sista termin till 

förskollärare på Södertörns högskola. Idag skriver vi vårt examensarbete som syftar till att 

undersöka hur pedagogerna upplever stress i verksamheten och hur detta påverkar barnen. 

Härmed tillfrågas du om ett deltagande i denna undersökning. Då vår studie och det empiriska 

materialet endast är i ändamål för forskning anser vi att det inte är av relevans att lämna 

samtliga deltagares identiteter samt förskolans namn, där av kommer vi att anonymisera dem. 

Materialet kommer att bearbetas på så vis att obehöriga inte har rätt till det insamlade 

materialet. 

Ditt deltagande i vår undersökning är frivilligt, vilket innebär att du kan avbryta ditt 

deltagande när som helst utan att det kommer att påverka dig. Slutligen kommer vi att 

presentera resultatet i en kvalitativ forskningsstudie som sedan publiceras i databasen Diva. 

Vi vill tacka för er tid, medverkan och hjälp. 

  

  

För ytligare frågor och information kan ni kontakta oss på följande sätt: 

Jennifer Castillo: 0763911377 Castillo.s.jennifer@gmail.com 

Sofia Pereira: 073 5682 563 sofia.pr@live.se 

 

 


