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Abstract 

 

”Very stressful, many children, many requirements” 

- An interview study of how preschool teachers perceive their work situation. 

Authors: Annika Dahlström & Marie Ahlqvist Nordlöf 

 

Main objective of this study is to investigate how the preschool teachers work situation has 

changed during their working years. We also wanted to see what the elements are that 

influenced the stress that they felt and what the consequences are. 

We used a qualitative interview method to learn what the preschool teacher think of their 

work situation. We interviewed ten teachers and by using only a few plain questions we got 

detailed and personal answers from our informers. The theoretical base in our research is 

about stress and the social change. 

The result shows that the preschool teachers all experienced that their work situation had 

changed during their working years. The study shows that all the interviewed teachers felt that 

the intolerable burden in their work environment was increased. They felt that the prime 

reason of their stress was the group size of children, the new demands and the for them altered 

job assignments. 
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Abstract 

 

”Mycket stressigt, många barn, många krav” 

- En intervjustudie om hur förskolepedagoger upplever sin arbetssituation. 

Författare: Annika Dahlström & Marie Ahlqvist Nordlöf 

 

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka hur förskolepedagogens arbetssituation har 

förändrats under dennes yrkesverksamma år. Vi ville även ta reda på vilka faktorer som 

påverkat stressen samt vilka konsekvenser det medfört. 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få veta hur pedagogen ser på sin 

arbetssituation. Vi intervjuade tio pedagoger med ett fåtal enkla och tydliga frågor. På så vis 

fick vi personliga och utförliga svar från våra informanter. Vår teoretiska grund baseras på 

forskning inom stress och samhällsförändring. 

 

Resultatet av vår studie visar att alla pedagoger var nöjda med sitt yrkesval men inte med sin 

arbetssituation.  Samtliga ansåg att de påverkats av den ökade stressen och att de främsta 

stressfaktorerna var barngruppsstorleken, de nya kraven och förändrade arbetsuppgifterna.  

 

 

Nyckelord: Förskolepedagoger, stress, krav, arbetsbelastning,  
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Förord 

Veckorna gick alldeles för fort och vi fick det hett om öronen i slutet men nu är det äntligen 

dags att avsluta det här arbetet. 

Vi vill här sända ett stort tack till alla våra informanter som ställde upp med sin tid för att ge 

oss ett bra material att utgå ifrån. 

Tack till vår handledare Maria Lönn och handledargruppen för stöd och vägledande 

kommentarer.  

Tack till Er som hjälpt oss att korrekturläsa och gett oss feedback, tips och råd om vårt arbete. 

Stort tack till Anette för all hjälp med att fixa rum till oss att sitta och skriva i. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för att de stått ut med att aldrig se oss förutom 

när ni sett oss tala i telefonen med varandra. Vill också tacka för ni stått ut med vår förvirring 

och glömska på grund av vår trötthet. Vi har skrivit om stress och dess konsekvenser och vi 

kan bara tala om… allt stämmer!  

 

Annika Dahlström och Marie Ahlqvist Nordlöf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 2 

2. Bakgrund och tidigare forskning ........................................................................................ 2 

2.1 Förändringar och ändrade förutsättningar ........................................................................ 2 

2.2 Stress och dess konsekvenser ........................................................................................... 4 

3. Teori ....................................................................................................................................... 5 

3.1 Stress och dess konsekvenser ........................................................................................... 5 

3.2 Samhällsförändring .......................................................................................................... 7 

3.3 Positiv stress ..................................................................................................................... 7 

3.4 Individperspektiv .............................................................................................................. 8 

4. Metod ..................................................................................................................................... 9 

4.1 Förberedelser .................................................................................................................... 9 

4.2 Metodteoretiska överväganden ...................................................................................... 10 

4.3 Studiens tillförlitlighet .................................................................................................... 12 

4. 4 Utformning av intervjufrågor ........................................................................................ 12 

4.5 Urval ............................................................................................................................... 13 

4. 6 Etiskt förhållningssätt .................................................................................................... 14 

5 Resultat och analys .............................................................................................................. 15 

5.1 Större barngrupper .......................................................................................................... 15 

5.1.1 Diskussion ............................................................................................................................. 17 

5.2 Vistelsetid ....................................................................................................................... 17 

5.2.1 Diskussion ............................................................................................................................. 19 

5.3  Förändrade krav och andra arbetsuppgifter ................................................................... 20 

5.3.1 Diskussion ............................................................................................................................. 26 

5.4 Fokus på lärandet ........................................................................................................... 27 

5.4.1 Diskussion ............................................................................................................................. 29 

5.5  Barnen ........................................................................................................................... 29 

5.5.1 Diskussion ............................................................................................................................. 30 

5.6 Ökat föräldrainflytande .................................................................................................. 31 

5.6.1 Diskussionen ......................................................................................................................... 32 

6 Slutsats .................................................................................................................................. 33 

7 Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................... 35 

7.2 Elektroniska referenser ................................................................................................... 36 

7.3 Bilaga - intervjufrågor .................................................................................................... 37 

  



Annika Dahlström & Marie Ahlqvist Nordlöf 

 

1 

 

1. Inledning 

Vi känner att vår arbetssituation på senare år allt mer fått en prägel av stress. Vi upplever att 

vi ofta ligger steget efter både när det gäller förskolans dagliga rutiner och i de planerade 

aktiviteterna. Dessutom anser vi att för att få den dagliga logistiken att fungera så har vi 

många sysslor som tar tid ifrån barnen. Det är mycket mer administrativa uppgifter, många 

möten och kompetensutbildningar som visserligen i slutändan gynnar verksamheten, men som 

också innebär tyngre arbetsbelastning för de pedagoger som blir kvar i barngruppen. Andra 

svårigheter som dyker upp vid frånvaro är att vi inte alltid får in vikarier. När vi har vikarier 

har de sällan arbetslivserfarenhet eller den yrkeskompetens som krävs. Detta ställer större 

krav på förskolans ordinarie pedagogers organisations- och anpassningsförmåga.  

 

Efter samtal med våra arbetskollegor och med pedagoger från andra förskolor har vi fått 

bekräftelse på att flera upplever och känner av en ökande stress. Valet av ämne kändes ännu 

mer intressant och aktuellt för oss efter våra respektive pilotstudier, där vi intervjuade varsin 

pedagog. Där framkom tydligt att de också upplever att det har skett stora förändringar i 

förskolans arbetsmiljö som har påverkat deras arbetssituation (20130912, Sörmland, intervjun 

pågick i 23.07 minuter, 20130906, Sörmland, intervjun pågick i 24.53 minuter).  

 

Pedagogernas känslor förvånade oss inte med tanke på att den undersökta kommunen för 

några år sedan fick en sänkning av personaltätheten. De gick ifrån att vara tre heltidsanställda 

per avdelning till att bli två heltidsanställda och en 75% tjänst per avdelning. I dagsläget har 

alla förskolor med två avdelningar fått tillbaka 25 % och har nu återigen tre heltider. Detta 

gäller inte de större förskolorna på grund av att det i kommunens budget inte finns utrymme 

till att alla förskolor skall kunna ha tre heltider per avdelning. I Skolverkets promemoria Barn 

och personal i förskolan hösten 2012 står att läsa att det år 1990 var i snitt 4,4 barn per 

pedagog i en barngrupp vilket hade ökat till att vara 5,3 år 2012 (Skolverket 2013, s. 7). Vad 

gäller den genomsnittliga storleken var det 14,4 barn i barngrupperna år 1990 och 16,9 barn år 

2012 (Skolverket 2013, s. 3). Våra personliga tankar är att det är dagens stora barngrupper 

som är en stor anledning till den ökade stresskänslan. Vår nyfikenhet har väckts att ta reda på 

om våra funderingar stämmer eller vad det finns för flera andra faktorer som påverkar 

upplevelsen av stress. Vår tanke är att se tillbaka på vad som hänt under de senaste två 

decennierna. Vi vill ta reda på vilka konsekvenser det medfört för pedagogerna i förskolans 

verksamhet.  
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Tanken med vår studie är inte att hitta en lösning, snarare att göra oss medvetna om orsaken 

till pedagogernas stress och hur det påverkar den dagliga arbetsmiljön. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med vår undersökning är att fördjupa oss i hur tio Sörmländska pedagoger med minst 

20 års yrkeserfarenhet upplever sin arbetssituation kopplat till stress.  

 

Våra frågeställningar är: 

- Hur upplever pedagogerna att deras arbetssituation förändrats under den tid de varit 

yrkesverksamma?                

 - Vilka sociala och samhälleliga faktorer har påverkat upplevelsen av stressen? 

- Vilka följder och konsekvenser har det fått för deras välmående?  

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Här kommer vi att presentera vad tidigare forskare kommit fram till om ändrade 

förutsättningar och förändring i förskolan samt om upplevd stress och dess konsekvenser.  

 

 

2.1 Förändringar och ändrade förutsättningar  

I sin avhandling Anpassning, kamp och flykt: Hur förskolepersonal handskas med effekter av 

besparingar och andra förändringar i förskolan redovisar Birgitta Lidholt, doktor i pedagogik 

vad personalen upplever som följder/ konsekvenser av 1990- talets omorganisationer och 

besparingar (Lidholt 1999, s.11). Hon menar att ” Inom offentlig sektor är barnomsorgen en 

av de verksamheter som gjort de allra största besparingarna.” (Lidholt 1999, s. 11). Lidholt 

skriver att pedagogen upplever att trycket på den enskilda individen har ökat. Grunden för 

detta upplevda vardagsproblem är bland annat minskad personaltäthet, färre vikarier, mindre 

ekonomiska resurser till nytt material och att det vistas fler barn i de befintliga lokalerna. 

Personal har även färre timmar avsatta för utbildning, utvärdering och dokumentation. Det 

anslås även mindre pengar till konsultation och arbetsledning. Samtliga i personalen, oavsett 
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förskola upplever att de har för få resurser och brist på tid. Följden av känslan hos individen 

att inte hinna med, resulterar bland annat i att samarbetet på såväl avdelningen, mellan 

avdelningar och med ledningen upplevs som bristfälligt. Lidholt menar även att personalen 

känner minskad arbetsglädje och att det nya arbetsuppgifterna med krav på dokumentation 

och utvärdering ger personalen en känsla av att de har en otillräcklig kompetens. Många 

känner sig behöva fortbildning för att kunna leva upp till de nya kraven och förändrade 

arbetsuppgifterna (Lidholt 1999, s. 71-73).  

 

Kenneth Ekström från Nationella forskarskolan i Pedagogiskt arbete (NaPa) konstaterar i 

Förskolans pedagogiska praktik- Ett verksamhetsperspektiv att förskolans roll och 

förutsättningar har förändrats sedan slutet på 1980-talet. Förskolans uppdrag har förskjutits till 

att betona att dess verksamhet är en plats där barnen lär sig och utvecklas, vilket efter ett antal 

propositioner och reformer resulterade i att förskolan 1998 fick en egen läroplan. Vid samma 

tid infördes förskoleklasser som medförde att barnen inom förskoleverksamheten blev yngre. 

År 2000 beslutades om maxtaxan och senare allmän förskola från det att barnet fyllt fyra år 

(idag gäller allmän förskola från hösten barnet fyller 3 år). Barnens rätt till förskola 

utvidgades även med att erbjuda plats på förskolan till arbetslösa och föräldralediga. 

Skolverket tog över ansvaret från socialstyrelsen och blev ny huvudman för förskolan. Vid 

tiden för dessa beslut som togs av riksdagen skars de offentliga resurserna ner med minskat 

bidrag till kommunerna från staten (Ekström 2007, s. 1-2). Samtidigt flyttades ansvaret för 

organisation, ekonomi och innehåll i förskolans verksamhet från att vara statens ansvar ner på 

kommunal nivå. Dessa förändringar har bland annat inneburit krav på effektivisering, större 

barngrupper och en förändrad organisation (Ekström 2007, s.11-12). 

 

Ekström kartlägger hur pedagogerna handskas och uppfattar de förändrade förutsättningarna i 

sitt arbete. Han menar att personalens upplevda problem på de ändrade villkoren är: Att 

pedagogerna upplever att de har fått nya administrativa arbetsuppgifter som en följd av 

decentraliseringen. Dessa ger dem visserligen ett större inflytande men samtidigt gör det att 

de känner sig ensamma och utlämnade då det inneburit ett större avstånd till den pedagogiska 

ledaren. Vidare upplever pedagogerna bland annat att de större barngrupperna är en källa till 

stress och ett arbetsmiljöproblem. De har krav på sig att i möjligaste mån inte använda 

vikarier vid ordinaries personals frånvaro. Det resulterar i att pedagogen i första hand 

koncentrerar sig på barngruppen vilket leder till att det blir mindre tid för dokumentation, 

utvärdering och planering (Ekström 2007, s.171).  
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Ekström menar att pedagogerna upplever att det handlar om att individualisera verksamheten 

utifrån varje barn och att det försvåras av de större barngrupperna, då de känner att de varken 

hinner lyssna till eller uppmärksamma varje barn. Flera av pedagogerna anser sig inte känna 

att arbetet med barnen och planeringen av verksamheten har blivit annorlunda (Ekström 2007, 

s. 172).     

 

Magnus Kihlbom, psykoanalytiker, psykolog, Birgitta Lidholt dr. i pedagogik och Gunilla 

Niss psykolog skriver i inledningen på sin bok Förskola för de allra minsta. På gott och ont, 

att många pedagoger i förskolan upplever att de på grund av tidsbrist inte hinner ge barnen 

den omsorg de själva bedömer som god. De menar att konsekvenserna blir en stresskänsla 

som leder till att pedagoger får dåligt samvete, känner sig frustrerade och missnöjda av att inte 

kunna utföra sitt uppdrag, på för dem, ett tillfredställande sätt. Dessa känslor är en hälsorisk 

(Kihlbom, Lidholt & Niss 2009, s.14-15). Lidholt menar att trots att staten ställer krav på att 

målen i läroplanen ska nås och att förskolan är en del av utbildningsväsendet, fortsätter många 

kommuner att minska antalet tjänster och placera fler barn i grupperna. Pedagogerna känner 

att de varken kan nå upp till sina egna ambitioner eller de ställda mål som finns från staten. 

De menar att det är dokumentation, utvärdering och reflektion mellan kollegorna som får stå 

tillbaka. Vid kris får även planeringstiden stå tillbaka. Lidholt uppmanar kommunerna att se 

till att det ska finnas rimliga förutsättningar för pedagogerna att nå målen som de är ålagda att 

nå. Dessa förutsättningar anser hon inte finns idag (Lidholt 2009, s.65-66).  

 

 

2.2 Stress och dess konsekvenser 

I tidskriften Journal of marriage and the family skriver psykologen Alice M. Atkinson att 

arbetet inom barnomsorgen ses som ett yrke med låg status trots den höga graden av ansvar 

som yrket ändå har. Pedagogerna har långa arbetsdagar med låg lön. Arbetsbördan och 

verksamhetens olika krav gör att många pedagoger upplever sig stressade. Detta menar 

Atkinson kan i förlängningen leda till utmattning och utbrändhet (Atkinson 1992, s. 379). 

 

I tidskriften Child Youth Care Forum hänvisar Jennifer J Baumgartner till filosofie doktor 

Marcey Whitebook som menar att arbetsrelaterad stress och missnöje med sin arbetssituation 

är vanligt hos pedagoger inom förskolan. Detta bidrar till att arbetsglädjen kraftigt försämras 

och det ger i sin tur en försämrad arbetsprestation. Hon menar att det ofta bidrar till hög 
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frånvaro som påverkar både personalen och barngrupp negativt. Den ostabila personalgruppen 

gör att kvaliteten på verksamheten försämras och att det i slutänden påverkar barngruppens 

utveckling och lärande. Baumgartner hänvisar också till Atkinson som anser att det inte bara 

är det dagliga arbetet med barnen, kraven ifrån chefer och ledningen som stressar 

pedagogerna utan ibland även föräldrarna. Föräldrar dröjer sig kvar vid hämtning av sitt barn 

och förväntar sig en stor mängd uppmärksamhet, ofta inte rörande barnet utan de ser det som 

en chans att själva få prata av sig. Föräldrar lämnar och hämtar vid andra tider än de skrivit på 

schemat och de lämnar sina barn när de egentligen är sjuka eller så pass nedsatta att de inte 

orkar med förskolans aktiviteter. Detta är också faktorer som kan stressa pedagogerna som 

samtidigt vill ha en bra relation med barnens föräldrar. Hon menar också att förutom arbetet 

med barnen så är ljudnivån och den fysiska arbetsbelastningen också något som påverkar 

pedagogerna dagligen (Baumgartner 2009, s. 239-240). 

 

3. Teori 

I följande avsnitt kommer vi att presentera teorier angående arbetsrelaterad stress och dess 

möjliga konsekvenser utifrån individen. Samt samhällsföränderliga förutsättningar utifrån en 

nyliberal ideologi. 

 

3.1 Stress och dess konsekvenser 

Alexander Perski docent i medicinsk psykologi och stressforskare menar att yrkesarbetare 

idag förväntas vara flexibla och anpassningsbara. Han anser att förändringen tydligt märks i 

den offentliga sektorn där den ömtåliga fördelningen mellan mänskliga resurser och 

anpassningskrav har rubbats. Arbetsbördan och mängden av arbete är för stor i flera 

yrkesgrupper och en särskilt utsatt grupp är vårdpersonal och lärare/pedagoger. Han menar att 

kraven är mycket höga medan resurserna som ska balansera dem samtidigt är kraftigt 

begränsade. Pedagogerna upplever att de inte har något inflytande, att de får dåligt med 

feedback på utfört arbete samt att lönen är alldeles för låg. Han menar att omställningen inom 

den offentliga sektorn medfört att ”mänskliga aktiviteter plötsligt fått sig en prislapp” (Perski 

2012, s. 119). Detta har gjort att stora grupper upplever sig vara överbelastade, utsatta och på 

väg mot ett sammanbrott beroende på att pengar och vinstintresset är det som får styra. När 

kraven och resurserna är i obalans leder det till negativ stress hos pedagoger (Perski 2012, s. 

119). 
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Alexander Perski skriver också om stressens olika faser. Han menar att stressreaktionen som 

uppkommer vid hot eller stark påfrestning kallas för alarmfasen. När den inträffar upphör all 

aktivitet. Det som händer sedan är att vi försöker använda storhjärnan för att försöka lösa det 

uppkomna problemet. När vi sedan misslyckas inleds motståndsfasen, då får kroppen ta till all 

sin motståndskraft och sin energi för att möta angreppet. Under motståndsfasen upplever vi 

oss själva som supermänniskor som klarar av vad som helst. Då tål vi relativt stora 

påfrestningar och vi blir heller inte sjuka. Han menar att för stenåldersmänniskan slutade 

motståndsfasen med att hotet antingen röjdes undan eller blev stenåldersmänniskans död. Idag 

är det vanligare att vi inte klarar av att avstyra hotet och stressen trots ihärdiga försök, men vi 

har ändå livet i behåll. Sista fasen kallas utmattningsfasen, den inträffar när vi varit utsatta för 

långvarig och extrem överansträngning. Första tecknet på utmattning är en ihållande 

kraftlöshet. Sömnsvårigheter är det andra tecknet, det kan visa sig genom att man vaknar mitt 

i natten, att man har svårt att somna eller att man har ett omåttligt sömnbehov. Tredje och 

också det allvarligaste tecknet på att allt inte står rätt till är en motvilja till att starta dagen, 

inför socialt umgänge eller mot att gå till sitt arbete. Tillslut får man också en rad fysiska 

problem som förkylningar, huvudvärk, mag- och tarmproblem, migrän, muskelsträckningar 

och hudproblem (Perski 2012, s. 120). 

 

Professor Lennart Levi menar att en förändring av arbetssituationen kan medföra att 

arbetsrelaterad stress kan motverkas eller förebyggas. Detta kan ske genom att arbetstagaren 

ges högre grad av inflytande över sin egen arbetssituation, större rättigheter, undviker för hög, 

för låg eller felaktig arbetsbelastning. Arbetsgivaren bör även förbättra det sociala stödet samt 

på bästa möjliga sätt anpassa arbetsmiljön efter arbetstagarens behov. Vidare säger Levi att 

bristen på uppskattning, stöd ifrån cheferna och inflytande över sin egen arbetssituation kan 

medföra att arbetstagaren känner likgiltighet. Istället för att bli engagerad i sina 

arbetsuppgifter sitter man mest av tiden eller till och med sjukskriver sig ifrån sitt arbete. 

Uppgivenheten kan också medföra att arbetstagaren tolkar en vanlig trötthet till ett 

trötthetssyndrom, varje känsla av nedstämdhet blir till en depression och att all form av oro 

kopplas till ett ångesttillstånd (Levi 2012, s. 289-290).  
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3.2 Samhällsförändring 

Daniel Ankarloo fil dr i ekonomisk historia skriver att den nyliberala uppfattningen har en 

hegemonisk ställning och den är så stark att den uppfattas som sanning (Ankarloo 2006, s.82). 

Han menar att nyliberalernas ideologi är valfrihet och ökad välfärd och enda chansen att nå dit 

är att strypa de sociala avgifterna och sänka skatten. Då får individen pengar att köpa den 

välfärd de önskar. För att ge individen denna valfrihet ska det råda en fri marknad och 

privatisering av vård, skola och omsorg (Ankarloo 2006, s. 86). De större barngrupperna i 

förskolan är en följd av att nyliberalisternas rekommendationer om nedskärningar, 

privatiseringar och skattesänkningar följdes under 1980 och 1990- talet (Ankarloo 2006, s.90-

91).  

 

Magnus Wennerhag fil dr och lektor och Olav Unsgaard författare menar att ha en nyliberal 

åskådning är att anse att staten ska styra eller reglera ekonomin mindre. Följden blir att när 

samhället inte längre styrs av ekonomiska- politiska medel måste inställningen hos gemene 

man ändras. Detta kan ske genom att reglera moral och kultur som får till följd att det blir 

individen som får hantera tvister (Wennerhag & Unsgaard 2006, s.10). De anser att 

nyliberalerna först och främst gynnar ekonomin och politikernas beslut fattas med ekonomisk 

hänsyn, detta utan att tänka på vilka konsekvenser det får för de demokratiska rättigheterna 

och socialpolitiken (Wennerhag & Unsgaard 2006, s.12).  

 

David Eklind Kloo samhällspolitisk ombudsman menar att nyliberalismens mål är att skapa 

en människa som uppträder som om den är på en marknad. Han menar att vi har gått från att 

vara sociala varelser till att bli homo economicus, mäta allt i tid och pengar och övervakar det 

som är vårt. Han skriver också att genom att nyliberala principer är att verksamheter styrs av 

marknadsprocesser, där det viktigaste är att tänka vinstmaximering eller budgetdisciplin. Han 

skriver att detta förhållningssätt gör att det som står i förskolans läroplan om att utveckla 

barns ansvars känsla och grundlägga tolerans och solidaritet då inte främjas (Ekelind Kloo 

2012, s.2-3).  
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3.3 Positiv stress 

Läkarna och författarna Claes Malmström och Charlie Nihlén menar att det inte finns någon 

självklar innebörd på begreppet ”positiv stress”. De skriver i sin bok att ”vi avser med 

begreppet positiv stress en kombination av goda prestationer och höggradigt välbefinnande” 

(Malmström & Nihlén 2002, s. 51). De menar samtidigt att en förutsättning då är att kroppen 

ges tid till återhämtning och vila mellan varven. De anser att återhämtning behövs för att en 

person ska kunna hantera stress och använda både defensiva och offensiva strategier för att 

kunna göra ett bra arbete även i utsatta lägen (Malmström & Nihlén 2002, s. 51). Positiv 

stress anser de kan benämnas som det psykofysiologiska tillstånd som uppkommer när vi 

tolkar en situation och får en mental reaktion som passar in på svårighetsgraden av vår 

utmaning i situationen. Den fysiska reaktionen som uppkommer hjälper till att hantera 

situationen på ett sunt och hälsosamt sätt. Positiv stress medför en växling mellan 

ansträngning och återhämtning. På det viset finns möjlighet till en hög nivå av välbefinnande 

och till att upprätthålla en hög prestationsförmåga. För att kunna behålla ett positivt stressläge 

ställs det högra krav på individens möjligheter att anpassa sitt beteende och sina tankar så att 

de kan upplevas som lagom utmanande, trygga, stimulerande och meningsfulla (Malmström 

& Nihlén 2002, s. 61) 

 

 

3.4 Individperspektiv 

Bodil Ekholm och Anna Hedin som båda är psykologer och doktorer i pedagogik har 

undersökt förhållningssätt, normer och handlanden ur ett utvecklingsperspektiv (Ekholm & 

Hedin1993, s.19). De menar att samma situation i tillexempel arbetsmiljön, påverkar ofta inte 

individer på likartade sätt. Det har att göra med hur personen tolkar situationen (Ekholm & 

Hedin1993,s 40). Inom arbetslivsforskning används begreppet kontrollokus som en faktor 

som påverkar individens upplevelse av att ha inflytande, ta egna beslut och kunna påverka 

planeringen av sitt arbete (Ekholm & Hedin1993, s.37).  De skriver att reaktionen hos 

individen beror på hur personen uppfattar sambandet och följden av sin egna handling. Om en 

person har ett yttre kontrollokus med sig i bagaget då tenderar den personen att inte kunna se 

hur den kan påverka utvecklingen och blir därmed passivare. Författarna hänvisar till en 

amerikansk undersökning. Den visar att personer vilka identifieras med yttre kontrollokus 

löper större risk att bli utbrända, då man upplevde sig själv som mindre kompetent i sitt 
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arbete. Om individen däremot har ett inre kontrollokus så försöker de att finna orsaken till 

problemet och lösa detta. Att ha ett inre kontrollokus innebär att man utvecklar en positiv syn 

på sin egen förmåga (Ekholm & Hedin1993, s 40).  

 

Ekholm och Hedin menar även att flera faktorer i personalens arbete kan leda till en 

upplevelse av stress. Dessa faktorer är bland annat att personalen inte kan förutse vad dagen 

medför och en känsla av tidsbrist. Författarna hänvisar till flera studier som bland annat visar 

att den uppfattade tidsbristen troligen kan härledas till att kraven är för många (Ekholm & 

Hedin1993, s. 45). Hur och om man blir stressad av kraven i sin arbetsmiljö har att göra med i 

vilken utsträckning individen anser sig ha kontrollmöjligheter (Ekholm & Hedin 1993, s.150). 

Upplever individen att den har ett stort handlingsutrymme, alltså möjlighet att påverka sin 

arbetssituation och tar till vara på den möjligheten, då reduceras stressen. Relationen mellan 

kollegorna påverkar också bedömningen av i vilken utsträckning man anser sig kunna påverka 

ditt arbete. Pedagoger som upplevde sig ha en bra relation med sina kollegor ansåg själva att 

de hade mer inflytande över sitt arbete (Ekholm & Hedin 1993, s.38).  

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra förberedelser, metodiska överväganden, studiens 

tillförlighet, utformning av intervjufrågor, vårt urval samt etiskt förhållningssätt.  

 

4.1 Förberedelser  

Vi planerade att intervjua tio informanter. Åtta enskilda intervjuer och en gruppintervju där 

två informanter skulle delta. Vid gruppintervjun vi båda skulle delta. I gruppintervjun tänkte 

vi att det skulle bli ett mera avslappnat samtal med flera reflektions tankar och andra vinklar 

skulle uppkomma att arbeta vidare på, både hos oss och hos informanterna. Vi gjorde ett urval 

av förskolepedagoger som har minst 20 års yrkeserfarenhet. Anledningen till detta val är att 

dessa pedagoger upplevt förändringar i sitt arbete och därmed hade något att jämföra med. 

Pedagogerna arbetade inte på samma förskola. Vi lämnade i förväg ut frågorna till våra 

informanter, för att de skulle få tid till att förbereda sig och därmed känna sig mer bekväma. 

Informanterna 1 och 2 deltog i gruppintervjun och övriga var enskilda. 
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Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att få fram hur den enskilda pedagogen upplever 

sin arbetssituation idag mot när de ser tillbaka på när de började arbeta inom förskolan. Trost, 

professor i psykologi skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer att den kvalitativa intervjun 

kännetecknas av raka och okonstlade frågor vilka resulterar i uttrycksfulla och komplexa svar. 

Trost menar att materialet som insamlats efter intervjun brukar vara omfattande och att vi där 

bör hitta många intresseväckande åsikter, tankar, händelser och mönster (Trost 2010, s. 25). 

Bo Johansson docent i psykologi och Per Olof Svedner universitetslektor i svenska menar i 

sin bok Examensarbetet i lärarutbildningen att syftet med en kvalitativ intervju är att få 

informanten att ge så utförliga och uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner 2010, 

s. 31). Därför förberedde vi ett antal frågor som rörde vårt frågeområde och anpassade våra 

följdfrågor under hela intervjun, utifrån svaren vi fick. På det viset fick våra informanter en 

bra chans att dela med sig av sin kunskap och vi kunde utveckla nya frågor utifrån deras svar 

samt ge dem reflekterande följdfrågor.  

 

Psykologiprofessorerna Steinar Kvale och Svend Brinkmann anser att 

diktafon/ljudbandspelare är lämplig att använda sig av under själva intervjun. På det viset kan 

intervjuaren slappna av och fokusera på att vara en aktiv lyssnare och deltagare i samtalet. 

Känslor, pauser och tonfall kan intervjuaren däremot anteckna ner i ett block under tiden. De 

menar också att en stor fördel med att använda sig av inspelning är att det är möjligt att lyssna 

på det färdiginspelade materialet flera gånger och därmed få en korrekt utskrift (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 194-195). Genom att ha använt den här metoden har vi upplevt att vi 

kunnat koncentrera oss på att lyssna och på att ställa passande följdfrågor. 

 

 

4.2 Metodteoretiska överväganden                                                               

Vid den tilltänkta gruppintervjun skulle vi båda ha deltagit men det var tyvärr i slutänden inte 

genomförbart eftersom en av oss blev sjuk. Intervjun fullföljdes ändå. Det den närvarande 

intervjuaren upplevde var att precis som vi förutsatt blev intervjun ett samtal där den enes svar 

gav den andre reflektioner. Det gjorde att svaren blev mer utvecklade.  Informanterna höll inte 

bara med varandra utan de höll fast vid sina egna åsikter. Vid en jämförelse mellan grupp- och 

enskild intervju kunde intervjuaren se att svaren i gruppintervjun blev mer uttömmande. Trost 

tar upp att de som förespråkar gruppintervju anser att fördelen med att lyssna på den andres 

svar ger större insikt hos en själv och skapar reflektioner över egna värderingar. En nackdel 
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med gruppintervju menar Trost är det etiska problemet. Den ene informanten kanske för 

vidare svaren till utomstående som inte varit med under intervjun (Trost 2010, s. 45). I det 

färdiga materialet har vi valt att benämna informanterna från gruppintervjun som olika 

pedagoger, redan vid transkriberingen delade vi upp svaren utifrån vad den enskilde berättade. 

Eftersom vi båda inte deltog vid gruppintervjun blev fördelningen att vi intervjuade fem 

pedagoger var. Vi transkriberade intervjuerna enskilt men båda tog del av varandras utskrivna 

material som vi sedan tillsammans analyserade. 

 

Vårt val att mejla eller personligen överlämna frågorna i förväg uppskattades av 

informanterna, de då tyckte att de fick tid att förbereda sig och kände sig mindre nervösa 

under själva intervjun. De menade även att deras svar blev mer genomtänkta och uttömmande 

eftersom de hade hunnit få tid till att förbereda sig.  

 

I en genomförd pilotstudie utförd av den ena av oss (2013-09-12, Södermanland) upplevde 

både intervjuaren och informanten ett visst obehag vid inspelningen som genomfördes med en 

mobiltelefon. Den här gången upplevde vi att våra informanter glömde att de blev inspelade 

och pratade mer avslappnat. En anledning till det anser vi är att vi denna gång lämnade ut 

frågorna i förväg. Vi upplever att det var bra att använda sig av ljudinspelning för att vi inte 

hade hunnit med att anteckna allt som informanterna sade. Men vi kan också hålla med Trost 

som menar att det är tidskrävande och krångligt att spola tillbaka vid transkriberingen för att 

få med alla detaljer (Trost 2010, s. 75). Vi har däremot valt att inte anteckna känslouttryck 

och mimik. Detta för att vi ville kunna lyssna ordentligt på informanternas svar och därmed 

kunna ställa relevanta följdfrågor. I den färdiga transkriptionen har vi valt att inte ta med 

utsvävningar och heller inte sådant som kunde identifiera informanten, detta på grund av den 

utlovade sekretessen. Vi har inte heller ljud som eeeh, jooo, mmh, och så vidare med i det 

färdiga materialet. Vi har heller inte markerat tankepauser, eftersom det inte kändes relevant 

för resultatet. I övrigt har vi transkriberat det som sägs, även om det inte alltid är korrekt 

svenska. På grund av den utlovade sekretessen till våra informanter har vi valt att benämna 

dem med siffrorna 1-10.  
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4.3 Studiens tillförlitlighet 

Genom att ljudinspela våra respektive intervjuer har vi försäkrat oss om en hög tillförlitlighet 

eller reliabilitet (Patel & Davidson 2011. s 104). Felmarginalen har försvunnit genom att vi 

har kunnat lyssna på inspelningarna flera gånger och på det sättet har vi försäkrat oss om att 

transkriberingarna blivit korrekta. Vi var ute efter informanternas egna tankar och 

uppfattningar. Det kom vi fram till att vi bäst fick genom att ha få grundfrågor vilket gav 

informanten ett stort utrymme till att ge utförliga svar. Vi följde upp med följdfrågor som då 

av naturliga skäl inte blev lika i respektive intervju eftersom dessa frågor utgick från vad 

informanten hade svarat innan. Detta gav oss ett större material att jobba med. Vi är medvetna 

om att vi har tolkat materialet utifrån vår egen förförståelse eftersom vi också arbetar på 

förskolor. Vi har också märkt att vi tolkar svaren olika och det beror på att vi som individer är 

präglade av våra olika uppväxtmiljöer, arbetsmiljö och erfarenheter. Vi ser det som en fördel 

att vi tillsammans tolkade materialet. Först tolkar vi individuellt och sedan när vi sitter 

tillsammans och berättar för varandra så får vi naturligt reflektioner utifrån den andres 

tolkning. På det viset fördjupas reflektionerna.  

 

  

4. 4 Utformning av intervjufrågor 

Vi började med att skriva ner relevanta frågor för att vi skulle få veta hur pedagogerna 

upplever sin arbetsmiljö. Frågornas utformning var gjorda för att få fram både positiva och 

negativa sidor i pedagogens arbete. Det var viktigt för oss att frågorna skulle vara neutrala och 

inte spegla vår egen uppfattning att stress är en del av pedagogernas vardag. Vi fick därför 

vara noga med att våra åsikter inte sken igenom under intervjun. Vi valde att förbereda endast 

ett fåtal frågor för att lämna plats till följdfrågor. Medvetet försökte vi formulera tydliga 

frågor så att de inte skulle missförstås. Runa Patel och Bo Davidson, forskare i 

forskningsmetodik identifierar i sin bok vikten av förberedelser inför intervjun. De menar 

också att det är viktigt att inte ha med onödiga utfyllnadsfrågor utan att frågorna ska vara 

tydliga och enkla för att undvika eventuella missuppfattningar (Patel och Davidson 2011, s. 

86).  
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4.5 Urval 

Vi har valt att intervjua utbildade kvinnliga pedagoger med lång yrkeserfarenhet. 

Anledningen till att vi valt ut endast kvinnliga, är att det inte fanns manliga pedagoger som 

arbetat inom den tidsram som vi var intresserade av. Vår önskan hade varit att blanda 

kvinnliga och manliga pedagoger för att se om deras svar hade skiljt sig ifrån varandras. Det 

hade varit intressant att höra hur manliga pedagoger upplevde sin arbetssituation. Pedagogen 

som tjänstgjort minst antal år har varit yrkesverksam i 23 år och den som arbetat längst i 37 

år. Vi har valt pedagoger ifrån olika kommunala förskolor, att välja en hade varit omöjligt då 

vi ville att alla skulle ha minst 20 års yrkeserfarenhet. Vi har bestämt oss för att inte beskriva 

våra informanter mer utförligt på grund av den utlovade sekretessen. Informanterna var för 

oss kända ansikten men ingen arbetskollega utan personer som vi har träffat vid olika 

pedagogiska sammankomster.  

 

Vi är medvetna om att det inte finns en enhetlig grupp som heter kvinnor och att kvinnor 

upplever stress på liknande sätt. Detta eftersom de har olika åldrar, sexualiteter, klass och 

raspositioner vet vi att våra svar skulle se annorlunda ut om vi intervjuat kvinnor med andra 

erfarenheter än våra informanters. Trots att vi vet detta så kommer vi bortse ifrån det. I vår 

undersökning ser vi mer allmänt på hur pedagogerna påverkas av stress utifrån deras 

arbetsmiljö. 

 

Miljön för intervjuerna har varit olika men alla har hållits i ostörda miljöer. I några fall har vi 

suttit kvällstid på en arbetsplats och i andra hemma hos informanten eller intervjuaren. 

Informanten har fått välja plats. Vi valde att fråga informanterna personligen, genom 

telefonsamtal eller muntlig kontakt. Alla tillfrågade valde att ställa upp men två intervjuer fick 

ombokas på grund av sjukdom och vård av sjukt barn. Intervjuernas längd varierande mellan 

23 och 53 minuter. 

 

Tiden vi hade till förfogande att göra intervjuer då vi kombinerar studier och arbete var en 

avgörande faktor i vårt val av kommun. Våra informanter arbetar samtliga i kommunala 

förskolor, nackdelen med det är att de alla arbetar under samma förutsättningar vilket gör att 

svaren om organisationen blir lika. Men samtidigt finns fördelar med att alla arbetar under 



Annika Dahlström & Marie Ahlqvist Nordlöf 

 

14 

 

samma arbetsgivare. De yttre faktorerna är väldigt lika men här får vi verkligen fram 

pedagogens personliga upplevelser av sin egen arbetssituation.  

 

En annan faktor som spelar in är att vi själva är pedagoger som intervjuar andra pedagoger. 

Vår förförståelse av att arbeta inom samma område gör att vi upplevde det som svårt att inte 

ge ledande frågor, samt att under intervjuns gång inte påverka genom att berätta om våra egna 

erfarenheter. Det positiva som vi såg är att informanterna kände sig trygga och bekväma att 

svara på frågorna eftersom de vet att vi förstår. Men det kan också vara en nackdel genom att 

de kanske inte alltid gick in på djupet eftersom de antog att vi förstod deras svar ändå. 

Kontentan blev att deras svar lämnade mycket utrymme för våra egna tolkningar. En önskvärd 

situation hade varit om vi haft mer tid, då hade vi kunnat leta en annan kommun som vi inte 

kände till så mycket om och intervjuat för oss endast helt okända pedagoger.  

 

4. 6 Etiskt förhållningssätt  

I häftet från Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning kan vi läsa att det finns fyra huvudkrav att förhålla sig till som 

forskare för att upprätthålla individskyddet gentemot informanten.               

 

1. Informationskravet  

Innebär att informanten av forskaren ska delges vad dennes uppgift i studien är  

(Vetenskapsrådet 2002, s.7). Vi poängterade noga att vi var ute efter just hennes 

uppfattningar. Antal yrkesår och mångårigas erfarenhet var en annan anledning. 

 

2. Samtyckeskravet  

Innebär att undersökningens deltagare bestämmer själv över sin medverkan (Vetenskapsrådet 

2002 s.9). Vi har upplyst informanterna om att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande. 

 

3. Konfidentialitetskravet  

Innebär att ” Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem”(Vetenskapsrådet 2002, s.12). Vi talade om att all information som informanten 

lämnade inte kommer att kunna spåras tillbaka till ursprungskällan. Vi var även tydliga med 
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att vi är två personer som forskar tillsammans, och att vi gemensamt har valt ut de tillfrågade 

informanterna.     

 

4. Nyttjandekravet   

Innebär att ” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Vi talade om att uppgifterna vi samlat in 

endast kommer att användas i vår C- uppsatts.  

 

Dessa fyra krav har vi haft som mall när vi informerade de tio pedagogerna inför intervjuerna. 

I häftet påpekas det även att principerna ska ses som en vägvisare och att det inte fråntar oss 

att ta ett eget ansvar och att göra egna övervägningar (Vetenskapsrådet 2002, s.6). 

 

5 Resultat och analys 

Efter att ha intervjuat våra 10 utvalda pedagoger kan vi konstatera att samtliga såg fram emot 

att gå till sina arbeten. Det var förvånande då det i intervjuerna framkom att pedagogerna 

kände sig stressade av de ökade kraven och den upplevda högre arbetsbelastningen. Trots det 

såg alla fram emot att gå till sina arbeten. Visst framkom enstaka fall av ”söndagsångest” och 

dagar när lusten var minde, men överlag så var pedagogerna väldigt positiva. En av 

anledningarna till trivseln var kollegorna, men den största anledningen var barnen. Att 

dagligen mötas utav barnen på morgonen och att ha privilegiet att få uppleva barnens 

nyfikenhet och glädje över stort som smått gav pedagogerna kraft att orka. 

 

För att strukturera upp pedagoger svar har vi valt att tematisera analysen utifrån sex avsnitt 

som framkom som förändringar under intervjuerna: Större barngrupper, vistelsetid, 

förändrade krav och andra arbetsuppgifter, fokus på lärande, barnen samt ökat 

föräldrainflytande.  

 

 

5.1 Större barngrupper 

Samtliga 10 pedagoger har nämnt att gruppstorleken ökat och det är något som de anser vara 

negativt. Det framkom även att en svårighet var att hinna med att lyssna på varje barn när det 

vill berätta något, över huvud taget att hinna lyssna klart när ett barn talar. Några tar upp att 
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de vardagliga rutinerna tar längre tid när det är fler barn i barngruppen. Det tar längre tid att 

till exempel klä av vid ut och ingång, förbereda inför måltider samt blöjbyte och toalettbestyr. 

 

Pedagog 2 uttrycker sig så här: 

 

Just det här med stora barngrupper. Det gör mig stressad, att jag inte får fokusera på barnen när 

jag känner att de kräver/vill det (Södermanland 131005, intervjun pågick i 37.11 minuter). 

  

Det här är inte något som bara gäller den undersökta kommunen, denna slutledning har även 

Lidholt kommit fram till. Allt fler barn pressas in i de befintliga grupperna och pedagogernas 

tid räcker många gånger endast åt till att ägna sig åt barnens grundläggande behov av 

trygghet, vila, mat och säkerhet. Hon menar att det är ett faktum för personalen på många 

förskolor att de ofta måste prioritera bort den pedagogiska verksamheten (Lidholt 2009, s.66). 

 Flera av informanterna talade om att de känner sig missnöjda och menar att de känner av ett 

dåligt samvete för att de inte räcker till. Vid intervjuerna framkom också att de upplever sig 

stressade när de känner att de inte får förutsättningar till att följa läroplanen.  

 

Här kan man tydligt se frustrationen hos pedagog 4: 

   

Det ställs otroligt mycket krav på oss och vi har en fantastisk läroplan men vi känner att vi inte 

kan nå upp till målen där just för att vi har för mycket barn. Vi hinner inte med. Att man ofta 

känner sig otillräcklig. Jag upplever ofta att jag liksom ligger steget efter hela tiden 

(Södermanland 131014, intervjun pågick i 50.47 minuter). 

 

Det här går i samma linje med det Lidholt skriver. Hon menar att följden för pedagogen är när 

de väljer det som känns självklart: omsorgen, uppstår en otillfredsställd, stressad personal som 

upplever att de inte har möjlighet att använda sin yrkeskompetens (Lidholt 2009, s. 66). 

 

 

I våra intervjuer framkom att våra informanter menade att i och med de ökade 

gruppstorlekarna har arbetsbelastning förändrats. Detta har medfört att informanterna mår 

sämre och känner sig stressade. Något de flesta upplever är att de inte hinner med att se och 

bekräfta varje enskilt barn. Med fler barn i barngruppen tar också rutinsituationer längre tid. 

Informanterna har också tagit upp att de känner ett missnöje och en frustration över att inte nå 

upp till sina egna förväntningar på vad som är god omsorg. Kihlbom, Lidholt och Niss tar upp 



Annika Dahlström & Marie Ahlqvist Nordlöf 

 

17 

 

att många förskolepedagoger uppger tidsbristen som anledning till att de inte har tid att ge 

barnen den omsorg som de anser att barnen skall ha och behöver. Konsekvensen för 

pedagogen blir då en stresskänsla som medför att pedagogen känner frustration, missnöje och 

ett dåligt samvete över arbetssituationen. Detta menar författarna är en hälsorisk (Kihlbom, 

Lidholt & Niss 2009, s 14-15). Vi kan här utläsa att det är barnantalet som är orsaken till att 

andra arbetsuppgifter känns övermäktiga. Det här går i linje med Ankarloos tankar om att de 

ökande barnantalet i barngrupperna i förskolan beror på nyliberalistiska skattesänkningar, 

nedskärningar och privatiseringar under 80 och 90 -talet (Ankarloo 2006, s. 90- 91). 

 

 

5.1.1 Diskussion 

Precis som vi förespådde framkom i samtalen med våra informanter att alla ansåg att den 

ökade gruppstorleken var en faktor som gjorde att de upplevde sin arbetssituation som 

försämrad. De tycker alla att den förändrade gruppstorleken medfört att deras arbetsbelastning 

ökat avsevärt. Vi märkte att informanterna hade dåligt samvete för många olika saker men det 

som tärde mest var känslan av att inte hinna ge barnen den omvårdnad de tycker att de ska ha. 

Informanterna tog upp att de inte fick förutsättningar att följa förskolans läroplan och det 

tolkar vi som att de menar att den pedagogiska verksamheten blir lidande. Något som varit 

tydligt i de allra flesta intervjuer var att informanterna upplevde att den ökade 

arbetsbelastningen gjort att de mår sämre av att arbeta i den nuvarande stressiga 

verksamheten. Wennerhag och Unsgaard menar att politiker fattar beslut som tas med 

ekonomin i fokus istället för att tänka på vilka följder beslutet får för verksamheten i 

praktiken (Wennerhag & Unsgaard 2006, s. 12). För oss i förskolans verksamhet har det 

inneburit större barngrupper utan att hänsyn tas till hur personalen och barnen påverkas. 

 

 

5.2 Vistelsetid 

Samtidigt som barngrupperna blivit större har barnens vistelsetider ökat vilket gör att varje 

pedagog har mindre tid för varje enskilt barn. Flertalet av pedagog har noterat att barnen har 

längre vistelsetid på förskolan idag än vad de hade förr. De reflekterar också över att barnen 

oftast är precis fyllda ett år när de inskolas och att de flesta föräldrarna idag arbetar heltid. 

Lidholt ser en viktig skillnad sedan mitten av 90-talet, fler små barn är inskrivna på förskolan 

idag. Det nya fenomenet är även att barn under två år vistas dagligen på förskolan i 8-10 



Annika Dahlström & Marie Ahlqvist Nordlöf 

 

18 

 

timmar i stora barngrupper (Lidholt 2009, s. 66-67). Anledningen till detta menar Kihlbom är 

införandet av maxtaxan som gjordes efter valet 1996. De samhällsekonomiska kraven 

uppmuntrade därmed föräldrarna arbeta heltid (Kihlbom 2009, s. 85). Pedagogerna menar att 

barnen inte sällan har tio timmars dagar eftersom föräldrarna har restid till och från sina 

arbeten. De tar även upp att många är på förskolan när de borde varit hemma för att de är 

förkylda och har en nedsatt ork.  

 

Pedagog 4 berättar att: 

 

När jag började där var man 3 heltider och man hade 8 småbarn och de gick ju inte hela dagarna. 

Sen ganska snabbt, bara något år eller kanske nåt så skulle vi få 10 barn och det var ramaskri. 

Det var ju nästan inga föräldrar som jobbade heltid när man hade småbarn. Man jobbade halvtid 

eller 75%. 

 

Pedagog 6 jämför sin tid som timvikarie i början av 90-talet mot idag: 

 

När jag började som timvikarie jobbade föräldrarna deltid. Barnen var kanske mellan 7.00-14.00 

ungefär, idag kommer de 6.30 och de går hem vid 16.30. Jag kan räkna på en hand de barn som 

går hem innan mellanmålet. (På informanternas förskolor äts mellanmålet 14.30 eller 15.00.) 

(Södermanland 131014, intervjun pågick i 24.05 minuter). 

 

Pedagogerna menar att de flesta föräldrar arbetar heltid, och många föräldrar verkar ha 

svårare att vara hemma när barnen är sjuka. En pedagog reflekterade också över att barnen är 

mer timmar på förskolan än vad de är hemma, där såg hon en stor skillnad mot när hon 

började arbeta. En annan pedagog nämner också att hon anser att anledningen till 

heltidsarbetet är för att ha råd till alla statusprylar som man bör ha och till alla de 

semesterresor som familjerna åker på.  

 

En pedagog tog upp att hon reflekterat över att nu när man har en läroplan och barnen får 

lämnas vid arbetslöshet/ föräldraledighet 15 - 30 timmar, beroende på kommun, har statusen 

höjts. En annan pedagog nämnde att sedan allmän förskola infördes har föräldrarna i ännu 

större utsträckning tillägnat sig att förskolan har stor betydelse för barnens sociala kompetens 

och kunskapsutveckling. De menar båda att nu har föräldrarna i ryggen att det är bra att lämna 

barnen på förskolan, att det är något positivt. Här ser vi ett samband med att normen i 

samhället har ändrats. Enligt Eklind Kloo så är människan idag en homo ecconomicus, en 
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person som mäter allt i tid och pengar. Vi jämför och kalkylerar vad som ger mest valuta för 

skattepengarna. Utifrån tanken, vad tjänar och behöver jag? Eklind Kloo menar att detta tanke 

mönster visar på att den nyliberalistiska åskådningen fått ett fäste i oss människor (Eklind 

Kloo 2012, s.3).     

 

I samtalet med informanterna framkom att barnen har längre vistelsetid på förskolan och detta 

har medfört att informanterna upplever att de lugna stunderna som fanns förr inte finns idag. 

Tempot blir därför högt hela arbetsdagen och tiden för andningspauser finns inte. Dessa 

intensiva arbetsdagar sätter spår i informanterna genom att många hamnar i en ond cirkel med 

sömnproblem som ger trötthet under dagen. En informant berättade att hon under en längre 

period ständigt var nedsatt av infektioner. Vid flera tillfällen var hon tvingad att uppsöka 

läkare för att få penicillin/medicin. Hon menade även att hon under långa perioder hade det 

som hon benämnde som spänningshuvudvärk på grund av stressen på arbetet. Hon berättade 

också att hon ofta efter arbetsdagen var tvungen att lägga sig och vila innan hon kände att hon 

hade kraft och energi nog till att tillexempel laga mat. Perski tar upp vikten av återhämtning. 

Regelbundna vanor, en god nattsömn, vardagsmotion och chans till vila när behovet finns, det 

gör att personen får kraft och energi för att må bra (Perski 2012, s. 126). Flera informanter 

menar att det under en arbetsdag inte finns tid till återhämtning, möjligen korta stunder, men 

överlag är det helgen och kvällarna som är informanternas tid för återhämtning. 

 

 

5.2.1 Diskussion 

Vistelsetiden för barnen på förskolan har idag blivit längre. Kihlbom skriver att det är en svår 

balansgång mellan vuxnas och barns behov. Han menar att ju större fokus som ligger på att 

ekonomin är ett redskap eller till och med det centrala målet för att uppnå ett funktionellt 

samhälle eller ett gott liv för individen. Det får till följd att andra aspekter kommer i 

skymundan, till exempel att frågor om vilken kvalité förskolan ska erbjuda och vad som anses 

vara en lagom vistelsetid på förskolan för att förskoletiden ska främja barnens utveckling bäst 

(Kihlbom 2009, s. 85). Flera informanter upplever att förskolans status har höjts. De menar att 

det även märks hos föräldrarna, vilket har medfört att de anser att det är viktigt för barnen att 

vara på förskolan. Föräldrarna menar att barnen behöver vistas på förskolan för att utvecklas 

både kunskapsmässigt och socialt. En reflektion vi gjorde när yrkesstolthet kom upp i våra 

intervjuer var att informanterna anser att lönemässigt värderas yrket lågt men statusen har 
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börjat höjas bland annat genom läroplanen men också att föräldrar väljer att lämna barnen på 

lediga stunder. Det ger informanterna en yrkesstolthet och därmed höjs även deras självkänsla 

vilket medför att de gör ett bättre arbete och mår bättre. Atkinson skriver att förskoleyrket är 

ett lågstatusyrke trots att arbetet innebär ett högt ansvar (Atkinson 1992, s. 379).  

  

Att barnen har längre dagar har medfört att informanteras arbetsbelastning ökat. Därför är 

återhämtning extra viktigt. Förr upplevde informanterna att det fanns stunder på dagen där 

tempot var lägre, men idag finns inte det. Därför är det viktigt att de får tid till återhämtning 

på kvällar och helger. Men där förstår vi att det skiljer sig mellan informanterna. Någon 

kanske är småbarnsförälder, andra har sportande tonåringar, de kanske har äldre släktingar 

som behöver hjälp, husdjur som kräver tid eller de är själva är aktiva inom någon sport och 

tränar mycket. 

 

En informant nämnde att hon anser att anledningen till att föräldrarna arbetar heltid är att de 

ska ha råd med statusprylar och för att kunna resa. Hon tänker att anledningen till att de reser 

för att orka med sin vardag. Familjen använder resan som en återhämtning och en chans till att 

umgås med familjen. Samtidigt tänker hon att om de gick ner i tid så kanske de inte hade råd 

att resa men de skulle samtidigt inte vara så slutkörda som hon upplever att många föräldrar är 

idag.  

 

 

5.3  Förändrade krav och andra arbetsuppgifter 

Pedagogerna upplever att kraven ökat i och med den nya läroplanen. Idag ska fokus ligga på 

lärandet. Pedagogerna upplever även att kravet på dokumentation är större. I förskolans 

läroplan står att pedagogerna ska dokumentera, följa upp och utvärdera det enskilda barnets 

utveckling och lärande (Lpfö 98/2010, s. 15). Ekström skriver att pedagogerna i hans 

undersökning anser att det som står i läroplanen inte direkt är något nytt, utan hjälper till att 

förtydliga vilket uppdrag förskolan har och att läroplanen tydliggör förskolans pedagogiska 

roll. Det som upplevs som annorlunda av pedagogerna är att den ställer krav på att de ska 

dokumentera och tänka mer individuellt än förut (Ekström 2007, s. 172). Ibland känner våra 

pedagoger att dokumentationen stör deras närvaro i barnens lek eller aktiviteter därför att 

tankarna ofta styrs mot att: detta borde dokumenteras. Flera pedagoger tar också upp att de 
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känner att de själva brister i kunskapen om hur man på ett bra sätt kan göra en pedagogisk 

dokumentation. Något positivt som pedagogerna tar upp när det gäller dokumentationen är att 

det blir lättare att se var varje barn ligger i sin kunskapsutveckling. Men pedagogerna påpekar 

att dokumentationen måste ligga på en lagom nivå. 

 

Pedagog 9 upplever att pedagoger i och med den nya läroplanen dels fått högre krav men 

också en positiv följd med en förhöjd yrkesstatus:  

  

Och sen så tycker jag det här med den nya läroplanen. Att vi blivit stärkta i vår yrkesroll och det 

är ju lite spännande tycker jag (Södermanland 131021, intervjun pågick i 50.25 minuter). 

   

Pedagog 1 menar att det är: 

 

Mycket stressigt, många barn, många krav. Det är mycket stressigt för oss. Både från läroplanen, 

chefer, föräldrar, från barn, från andra kollegor, det är mycket krav (Södermanland 131005, 

intervjun pågick i 37.11 minuter). 

 

Ett flertal pedagoger anser att det är många andra krav som lags på dem. De ska skriva många 

olika planer, till exempel om hot och våld, barn med annat modersmål, likabehandlingsplanen 

och så vidare. Dessa ska årligen uppdateras och användas som ett verktyg i den dagliga 

verksamheten för att garantera att läroplanen följs. På grund av tidsbrist finns det risk att 

planerna endast blir en pappersprodukt som inte används utan endast tas fram vid nästa 

uppdatering.  

 

 

En av pedagogerna som efter en längre ledighet träffade sina kollegor märkte hur stressade de 

var. Den stressen smittade av sig på henne och gav henne en impuls att ringa deras chef och 

tala om hur hon upplevde att sina kollegor mådde och att påtala att hon skulle vara rädd om 

sin personal. Men hon följde inte sin impuls. Här ser vi tydligt att en ”utomstående” reagerar 

direkt och vill få till en lösning medan de som befinner sig mitt i stressen inte har ork eller 

förmåga att stanna upp och försöka ta tag i situationen. När stressen är som värst gäller det att 

överleva dagen. Vi kopplar ihop informantens berättelse, om att personalen bara körde på med 

det som Ekholm och Hedin skriver om inlärd hjälplöshet. Den innebär att när individen 

upplever att den inte kan påverka eller bemästra vad som sker vid upprepade tillfällen så är 

det inlärt. Konsekvensen blir att personen förblir passiv och inte ser en lösning ens om 
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situationen ändras (Ekholm& Hedin 1993, s.40). Här tänker vi att anledningen till att de själva 

inte reagerat över sin situation är att pedagogerna blivit hemmablinda och därför har svårt att 

ens se hur stort problemet blivit och det uppfattats av omgivningen. Här undrar vi om någon 

förälder tagit upp att de upplever att situationen för stunden inte är så optimal för deras barn? 

Eller kan det vara som Kihlbom, Lidholt och Niss skriver att föräldrarna ofta tar hänsyn och 

har en förståelse för pedagogernas arbetssituation. Därför undviker de att föra fram sin 

personliga oro och kritik för att inte lägga mer börda på pedagogerna (Kihlbom, Lidholt & 

Niss 2009, s. 11). 

 

 

Pedagog 2 ser inte barngruppen som det största stressmomentet hon menar: 

 

Barnen stressar mig inte utan mer det runt omkring. Personaldiskussioner, dokumentationer. 

Men även föräldrarna. 

 

Flera pedagoger menar att det i stressen inte hinner diskutera och strukturera upp sin roll och 

sina uppgifter under dagen. Vilket leder till onödiga personaldiskussioner som försenar såväl 

de planerade aktiviteterna och vardagsrutiner ytterligare. Eftersläpande dokumentation är 

ytterligare en stress. Många gånger blir tyvärr inte dokumentationen pedagogisk för tiden att 

reflektera med barnen/arbetslaget är svår att få till. 

 

En annan anledning pedagogerna upplever som stressande är den ständiga strömmen av nya 

influenser som cheferna ”nappar på” och ”säljer in” till sina pedagoger. Det kan till exempel 

vara barnmassage, rytmik och utepedagogik. 

 

Pedagog 1  

En faktor till stress är alla nya influenser. Nya chefer, nu ska vi ha den här inriktningen. Nu ska 

vi ändra. Nya chefer – nya saker. Det tappas så lätt då. 

 

Här menar hon att alla nya influenser och arbetssätt försvinner när det byts chef. Det som den 

förre chefen tyckte var viktigt tycker nästa är mindre viktigt och kommer istället med en ny 

inriktning/metod och då faller det förra arbetssättet bort. Det kan också hända vid 

nyanställningar och rotation inom arbetslaget. Pedagogen kommer då in med nya influenser 

vilket gör att mycket av det gamla sållas bort. En stress blir då att man inte får avsluta 

påbörjat arbete eller att ett nytt arbetssätt byts ut innan utvärdering hinner göras.  
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Pedagogerna känner också att avståndet till chefen är större idag. Flera nämner att de skulle 

uppskatta att få mer positiv återkoppling ifrån chefen då de upplever att det var vanligare förr. 

Flera pedagoger nämnde även att de ibland upplever sig överkörda av både ledning och 

politiker. De menade bland annat att de inte fick sin röst hörd tillexempel när chefen säger att 

de måste ta in nya barn trots att arbetsbelastningen redan upplevs för hög. Ekholm och Hedin 

menar att en faktor till att minska stresskänslan hos pedagogen är att man känner att man har 

möjlighet att påverka sitt arbete (Ekholm & Hedin 1999, s.38). Även Levi menar att en 

stressig arbetssituation kan förhindras och förebyggas genom att arbetsgivaren ger 

pedagogerna mer inflytande och ansvar samt att stödet ökar. Han menar också att han ser en 

vikt i att arbetsgivaren belönar det utförda arbetet (Levi 2012, s. 289).  

  

Att pedagogerna upplever sig arbeta i en stressande miljö kommer upp i allas intervjuer. Ett 

stressmoment är bland annat ordinarie personals frånvaro. Pedagogerna menar att det ställer 

högre krav på dem de dagarna. Då har den kvarvarande ordinarie pedagogen huvudansvaret 

för verksamheten samt för föräldrakontakten. Vid någons frånvaro upplever de övriga en oro 

för vilken vikarie som kommer. Ekholm och Hedin nämner att känslan av att inte veta vad 

som komma skall är en inkörsport till att uppleva stress (Ekholm & Hedin 1993, s.45).  

Pedagogerna upplever att de ofta måste ställa in planerade aktiviteter på grund av ordinarie 

personals frånvaro.  

  

Pedagog 5 uttrycker sin känsla över att behöva ställa in planerade aktiviteter: 

 

Det är tråkigt, man känner en besvikelse över sig själv. Man känner sig dålig liksom att man får 

vissa saker ogjorda. (Södermanland 131003, intervjun pågick i 25.32 minuter) 

 

I samtalen kom det även fram att det är flera faktorer än oerfarna vikarier som personalen 

upplever som stressande i sin arbetsmiljö tillexempel dokumentation, stora barngrupper, nya 

influenser. Känslan av att inte få möjlighet till inflytande, rutinsituationerna. Även 

föräldrakontakten kan ibland ge upphov till stress känslor. Perski menar att speciellt 

pedagogers upplevelse av negativ stress beror på en obalans mellan kraven och de faktiska 

resurser som finns. Han menar att anpassningarna till ekonomisk marknadskraft i nyliberal 

anda i den offentliga sektorn för med sig att omvårdnaden har börjat bedömas utifrån vad den 

kostar (Perski 2012, s. 118-119). Även Eklind Kloo menar genom att följa den nyliberala 

inriktningen styrs verksamheten av marknadsprocesser vilket innebär att den främsta tanken 
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är att hålla budgeten. Han går så långt som att påstå att läroplanen inte prioriterar att utveckla 

barns ansvarskänsla och socialkompetens (Ekelind Kloo 2012, s. 3). 

 

Pedagogerna berättar om svårigheter att släppa jobbet när de kommer hem. Magproblem, 

huvudvärk och migrän var vanligt, någon nämner att tinnitus blir värre i stressiga situationer. 

Pedagogerna upplever det som att de lättare drar på sig långvariga förkylningar och 

infektioner när de är trötta och slitna. Flera tar upp en trötthet som gör att inte bara arbetslivet 

blir lidande utan även det sociala umgänget på fritiden drabbas. Man orkar inte umgås med 

familj och vänner och man ids inte träna trots att man vet att det är det som behövs. 

 

Pedagog 4 säger att: 

Det finns många olika stress tycker jag. Det som är jobbigt är när man känner att man inte kan 

släppa stressen. Det är en sak att vara stressig under en period på dagen, sen släpper man det. 

Men just när man tar med sig den hem och funderar på förskolan och vaknar mitt i natten och 

kommer på att man glömt saker. 

 

Pedagog 3 menar att: 

Konsekvensen av stressen blir en spänd och grinig pedagog som i längden blir trött och sliten 

och inte tycker att något på jobbet är roligt. Stress i längden kan till och med vara farlig, orken 

tar slut och man blir allmänt trött. Man får hjälpas åt i ett arbetslag för stress kommer alltid att 

finnas. Man får lära sig att tänka att nu hinner vi inte mera idag, vi får fortsätta i morgon. Och 

vara glad för det lilla (Södermanland 131009, intervjun pågick i 23.53 minuter). 

 

Inställningen pedagog 3 har ” och vara glad för det lilla” är enligt Lidholts i minoritet bland 

hennes undersökta pedagoger.  Lidholt ser en skillnad i pedagogernas attityd till vad de 

uträttar. Ett mindre antal pedagoger i hennes studie hade fokus på vad de faktiskt gör och 

känna att de är tillräckligt bra. Men de flesta såg till vad de inte uppnådde (Lidholt 1999, 

s.73). Efter våra intervjuer upplever vi att flertalet av våra pedagoger tänker att man får vara 

nöjd med det man kan åstadkomma. Men trots det uppfattade vi att pedagogerna innerst inne 

inte var riktigt nöjda med sin insats. De kände sig ändå otillräckliga.                            

 

Under intervjuerna framkom det att de förändrade kraven och de nya arbetsuppgifterna har 

gett informanterna en högre arbetsbelastning och därmed också en ökad stresskänsla. 

Dokumentationen har medfört att det delvis krävs en ny yrkeskompetens och om fortbildning 



Annika Dahlström & Marie Ahlqvist Nordlöf 

 

25 

 

inte erbjuds blir konsekvensen en frustrerad personal som med tiden får ett sämre 

självförtroende. Ekströms studie visar att pedagogerna upplevde att kravet på dokumentation 

är en förändring i deras yrkesroll. Flera av hans pedagoger uppger att de känner en frustration 

över att de inte har resurser eller förutsättningar till att uppfylla kraven som ställs på dem. 

Medan andra ansåg att det hjälper till i arbetet med att planera verksamheten (Ekström 2007, 

s. 172). Vi kan se bland våra informanter att de också har olika åsikter. Några menar att 

dokumentationen är en bra hjälp att planera verksamheten efter barnens behov och andra 

menar att den är bra men väldigt tidskrävande och att deras kunskap inte räcker till för att göra 

den pedagogisk. I Lidholts avhandling skriver hon att i personalens kritiska röster mot nya 

krav och besparingar döljer sig ett intresse och ett behov att öka sin yrkeskompetens för att 

kunna möta läroplanens mål (Lidholt 1999, s. 121). Genomgående i intervjuerna noterade vi 

att viljan och intresset till ny kunskap finns hos våra informanter men det krävs att det ges tid 

till både utbildning och reflektion.  

 

 

Under samtalen framkom även att i princip alla informanter upplevde konsekvenser av den 

stress de upplever i sitt arbete. Även nattsömnen blir lidande. Andra informanter nämner att 

de har svårt att somna på kvällarna, en del vaknar mitt i natten och börjar tänka på arbetet och 

har svårt att somna om. Informanterna talar också om huvudvärk, tinnitus, envisa infektioner 

men också en trötthet som de har svårt att vila/sova bort. Denna trötthet gör att både 

familjelivet och socialt umgänge drabbas. Symtomen informanterna berättar om visar att de 

upplever olika nivåer av stress. Perski definierar stressens stadier där det första tecknet på 

stress är en ihållande trötthet, det andra är sömnproblem och det tredje och allvarligaste 

tecknet är att personen känner en motvilja och inte har ork till socialt umgänge, inte känner 

lust till att gå till arbetet samt har en motvilja till att kliva upp på morgonen. Han menar också 

att personen riskerar att få flera fysiska problem som hudproblem, infektioner, tarm och 

magproblem, huvudvärk och muskelsträckning (Perski 2012, s. 120). Flera informanter 

nämner också att stressen lätt kan göra att de glömmer att skriva ner information från kollegor 

och även sådant som föräldrar nämner på morgonen vid lämning, de hamnar i onödiga 

diskussioner med kolleger och de får ett sämre tålamod till barnen fast de vet att det inte är 

barnen som är problemet utan situationen.  

 

 



Annika Dahlström & Marie Ahlqvist Nordlöf 

 

26 

 

5.3.1 Diskussion 

Den nya läroplanen fokuserar på lärandet samt vikten av dokumentation. Dessa krav har 

inneburit nya arbetsuppgifter och en högre arbetsbelastning. Det som framkom under våra 

intervjuer var att flertalet informanter känner att de inte riktigt har kompetens om hur man gör 

en pedagogisk dokumentation. Det framkom i samtalen att även om informanterna såg 

läroplanen som ett utökat krav kände de sig ändå stolta över den. Samtidigt som läroplanen är 

en faktor till stress har informanterna blivit stärkta i sin yrkesroll och genom att kunna hänvisa 

till läroplanen till föräldrar gör också att yrkesrollen fått en högre status. En informant menar 

att därmed utstrålar pedagogen en trygghet inför föräldrarna som därmed stärker dennes 

sociala position. För många informanter är de nya kraven i läroplanen både en stressfaktor 

men också en statushöjare som påverkar individen positivt. 

 

Informanterna upplever att det finns många olika krav på dem. Det är krav från 

chefer/ledning, krav från läroplanen, från kolleger, föräldrar och från barnen. De känner att 

det är mycket krav från olika håll och många behov som ska tillgodoses. Allt det tillsammans 

bidrar till pedagogernas stress och konsekvensen av stressen kan leda till att informanterna får 

fysiska och psykiska besvär. Flera informanter uppgav att de varit tvungna att uppsöka 

sjukvård för olika krämpor, andra hade varit hos massör eller naprapat för att få hjälp med 

stela och trötta leder. En informant tog upp att hon anser att pedagoger i stressen ofta låter bli 

att använda hjälpmedel. Ser hon till sig själv så menade hon att hon till exempel inte alltid tar 

ner stegen vid skötbordet utan lyfter upp barnen. Något som vi reagerade över när vi läste 

igenom allas transkriberingar var att det som informanterna beskrev som konsekvens för deras 

stress kunde vi se hamnar under det som Perski beskriver som en del i allvarligaste fasen där 

personen tillslut får fysiska bekymmer som tillexempel stela leder, rygg och nackbesvär samt 

huvudvärk (Perski 2012, s. 120). 

 

En av våra sista frågor till informanterna var om de såg fram emot att gå till sitt arbete. När vi 

kom till den frågan så förvånades vi gång på gång. Under alla intervjuer utom en, framkom att 

informanterna upplevde arbetet som stressande och att det hade gett dem någon form av 

konsekvens, vid något tillfälle. Trots detta kände alla arbetsglädje. Alla kände sig nöjda med 

sitt yrkesval. Efter allt det som sagts innan hade vi inte förväntat oss att de skulle känna en 

sådan arbetsglädje och framför allt inte att alla skulle göra det.  
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Något mer som vi tyckte var intressant var att en av informanterna under sin yrkeskarriär haft 

en längre frånvaro. Under den besökte hon sin arbetsplats och blev väldigt medveten om 

kollegornas arbetsmiljö. Direkt hon klev innanför dörren kunde hon känna hur stressade de 

var, detta innan de ens hade sagt hej till varandra. När hon påpekade det för dem så kunde de 

inte förstå hur hon kunnat känna av deras stress. De hade inte förstått hur tydligt deras 

stresskänsla märktes utåt. Som besökare kunde hon känna att hon ville ta tag i det innan det 

gick för långt. Här tolkar hon det som att kollegorna inte hade haft ork till att lösa sin 

arbetssituation. De hade inte tid och kraft till att tillsammans sätta sig ner och försöka se en 

lösning på deras situation. Här ser vi ett samband till det som Levi menar, nämligen att 

kollegorna blivit likgiltiga och istället för att försöka få till en lösning bara kämpat på. Vidare 

menar Levi att i dessa situationer är det viktigt att arbetstagaren får stöd och förståelse av 

ledningen när det handlar om sådant de inte kan hantera själva (Levi 2012, s 290). Något som 

hon anser vara märkligt är att chefer eller ledning inte fångar upp signaler de själva borde ha 

fått och satt in resurser i att hjälpa arbetslagen och ge dem möjlighet till att lösa sin mindre 

fungerande arbetssituation. Som Levi menar så blir en konsekvens av personalens mående att 

verksamheten fungerar sämre vilket ger föräldrarna som kunder en sämre service. Detta kan i 

slutändan leda till att de väljer ett annat kanske privat alternativ (Levi 2012, s. 290). Att 

pedagoger biter ihop och vänder ut och in på sig själva är något som flera av informanterna 

menar tillhör vardagen på deras arbetsplatser.  

 

 

5.4 Fokus på lärandet 

Flera pedagoger tar upp att de känner att det ibland kan bli lite för mycket med allt som läggs 

på dem. De upplever att verksamheten går mer åt skolhållet med språk, matematik, teknik och 

naturämnen. Flera tyckte att det också var positivt eftersom de upplevde att det höjde 

prestationen, men flera kände en farhåga då det tyckte att tiden för den fria leken minskades 

för att ge plats till mer styrt lärande. Detta ser pedagogerna som ett bekymmer eftersom deras 

erfarenhet är att många barn behöver hjälp att lära sig leka. Även Niss påpekar vikten av barns 

lek. Hon menar att det krävs att det ges tid för pedagogen att delta i barnens lek samt att visa 

barnen hur de ska leka med varandra. Detta är viktigt under hela förskoletiden (Niss 2009, s. 

21). En pedagog uttryckte att hon upplever det som att förskolan ska vara en ”lillskola” och 

det är inte det som hon tycker är förskolans roll. Det som andra pedagoger upplever som en 

stor skillnad på arbetet idag är att det alltid ska finnas en baktanke med allt som görs. Förr 
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kunde de sitta en hel förmiddag på golvet och barnen kunde söka upp pedagogen med en 

leksak eller en bok. Tiden till leken tillsammans med barnen fanns utan att de behövde tänka 

på andra saker som skulle behöva göras. Idag upplever de att den tiden inte finns. 

Pedagogerna menar också att i dag ska läroprocessen alltid finnas med, även i arbetet med de 

yngsta barnen. Flera pedagoger menar att fokusen på lärandet ofta känns som ett 

stressmoment i och med känslan av att det inte finns tid att alltid ha med lärandeprocessen i 

bemötandet av barnen, då främst i rutinsituationen.  

 

Samtidigt som pedagogerna uttrycker sin oro över att hitta balansen mellan lek och lärande 

ser de ändå lärandet som en positiv utmaning då de är medvetna om att barnen utvecklas 

genom leken. Det pedagogerna vill sträva mot är att se leken och lärandet som en helhet.  

Pedagog 2 påpekar vikten av att se lärandet som en helhet: 

 

Nu är det ju läroplanen som ligger i huvudet som ställer krav. I alla situationer finns den i 

bakhuvudet. Hur du ska uppträda i tamburen, vid matbordet, i skogen, på toaletten för det är ju 

en helhet för barnen. Lärandet, det finns ju överallt. Det måste vi ha klart för oss. 

 

Pedagog 9 menar att med den nya läroplanen: 

 

Den har intresserat mig sedan långt tillbaka så att få jobba lite med de här ämnena på den nivå 

som passar barnen. Utmaningen i att hitta rätt nivå och verkligen se hur mycket de kan, även de 

små. Att få se det varje dag, det här häftigt. 

 

Här tolkar vi det som att informanterna ser positivt på läroplanen. Om vi ser på hur pedagog 2 

uttrycker sig kan vi utläsa att läroplanen finns med henne på ett medvetet sätt under hela 

arbetsdagen.  

 

Ett antal informanter nämnde även att stress i lagom mängd kan vara positiv.  

Pedagog 4 menar att ” Stress kan också vara positivt, det triggar en och håller igång en”. Här 

tolkar vi det som att informanterna menar att de då får vara kreativa och flexibla i sitt 

arbetssätt. Att det på det viset också är utvecklande. Malmström och Nihlén menar att stress 

på en lagom nivå höjer individens insats. För att kunna stanna kvar i ”rätt” läge och kunna 

ligga på topp krävs det ändå att man känner att man håller sig inom sin trygghetszon med 

utmaningar på en lagom nivå (Malmström & Nihlén 2002, s. 61). I intervjuerna framkom att 

flera informanter upplever att verksamheten idag går mer åt skolhållet. Läroprocessen ska 
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alltid ligga till grund i allt som görs på förskolan. Lärandet ska stå i fokus i alla åldersgrupper, 

redan ifrån att de skolas in som ettåringar. Informanterna talar också om vikten av balans 

mellan lek och lärande. I läroplanen står det att förskolans uppdrag bland annat är: att den 

pedagogiska verksamheten i förskolan ska präglas av en helhetssyn där lärande, omsorg 

omvårdnad och fostran går hand i hand. Detta för att stimulera och utmana barnens lärande 

och utveckling (Lpfö 98/2010 s. 9). Det framkom även att ett stressmoment för informanterna 

var tiden. I stressiga situationer upplevde de att barngruppens storlek och känslan av tidbrist 

försvårade att alltid ha fokus på lärandet i den dagliga verksamheten.  

 

 

5.4.1 Diskussion 

Våra informanter har alla arbetat en längre tid och när de utbildade sig låg fokus på att 

förskolan skulle vara hemlik och att omsorg och lek stod i centrum. De menar att idag ligger 

fokus på lärande redan ifrån ett års ålder. Överlag ser informanterna positivt på läroplanen, de 

känner att den höjt deras yrkesstatus och att den utvecklar deras yrkesroll. Men samtidigt är 

den också ett stressmoment som ställer krav på dem. De anser att tidsbristen är ett problem, 

flera känner att de brister i kunskap när det gäller pedagogisk dokumentation vilket leder till 

en osäkerhetskänsla. Informanterna menar att fortbildning och den kollegiala reflektionen är 

viktig.  

 

Det som informanterna såg som positivt är att få följa barnens läroprocesser. De menade att 

barnens lärandelust, nyfikenhet och glädje när de undersöker och upptäcker sin omvärld. Det 

ger informanterna en tillfredställelse och det gör även att de orkar med den allt stressigare 

arbetssituation som de har. 

 

5.5  Barnen 

Pedagogerna upplevde att samhället förändrats de senaste årtiondena och därmed barnens 

uppväxtmiljö. De menar att samhällsförändringen medfört att även barnen är annorlunda idag. 

De anser att barnen är mer stressade. Några pedagoger menar även att barnen är mer splittrade 

och det tänker de till viss del beror på att flera av barnens familjekonstellationer ser 

annorlunda ut idag. Förr var det ovanligt med styvföräldrar, styvsyskon och andra släktingar, 

det är det inte idag. Detta gör att barnen blir avtrubbade och får svårare att ta till sig nya 

vuxna i sina liv. De påpekar också att många 1,5-2 åringarna idag har en stark vilja. Redan i 
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tidig ålder är barnen vana vid att bli lyssnade på och att bli tillfrågade. Flera pedagoger tar 

också upp att de ofta tänker på om det är så bra för ett barn att ständigt vistas i stora 

barngrupper med långa dagar och med många olika vuxna.  

 

Pedagog 3 menar att 

Det känns som de är mer högljudda, de har ett annat språk och vågar säga saker. Det är tuffare 

idag kan jag tycka. Att ta ett nej har många barn svårt med, att vänta på sin tur likaså. Alla ska 

ha direkt. De är också rörligare, de har ingen ro att göra färdigt om inte en pedagog är med och 

stöttar och hjälper till. Det är nog tiden de lever i. 

 

Pedagog 2 tycker att 

Visst är barnen lite mer aktiva. De har mer intryck med både dator, tv, iPad. Action på tv och 

film som gör dem mer speedade. 

 

Under våra intervjuer nämnde i princip alla informanter att de upplevde att barnen som växer 

upp idag är annorlunda än vad barnen var när de började arbeta. De anser att barnen är mer 

stressade och splittrade. En informant tänkte sig att orsaken till det kunde bero på alla intryck 

de får ifrån tv, film och media. Den många gånger fria tillgången till spel på dator och iPad 

menade andra kunde vara en orsak.  

 

 

5.5.1 Diskussion 

Enligt våra upplevelser är många av dagens barn självsäkra och har en självtillit som vi 

upplever är en skillnad ifrån när vi började arbeta. Vi anser att det handlar om att vi 

pedagoger ändrat förhållningssätt. Idag lyssnar vi på barnen på ett helt annat sätt. Förr talades 

det om för barnen vad och hur de skulle göra. Idag kommunicerar vi med barnen, vi ger inte 

bara ”order”. Kontentan av allt detta är att barnen blivit vana att bli tillfrågade och lyssnade på 

och de allra flesta har lärt sig att våga ta plats. Det ändrade bemötandet av barnen är något 

som vi upplever som positivt. Men samtidigt ställer det högre krav på oss och kan i många 

situationer bidra till stress. Det krävs att vi hittar tid för att ge alla barn samma möjlighet och 

uppmuntran till att göra sin röst hörd. Stressen för dem blir att de vet att de ska ge barnen tid 

och de vill att alla barn ska få möjligheten men i verkligheten finns inte alltid möjligheten 

eftersom den ska delas mellan många barn. Informanternas stress uppkommer av att de känner 

sig besvikna och missnöjda över att inte kunna genomföra det som är deras uppdrag.  
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Om vi ser på det förändrade förhållningssättet ovan ser vi ett samband med det och det som 

pedagog 3 säger. Hon upplevde att barnen idag är tuffare och vågar säga saker. Hon menar 

också att de har svårt att vänta på sin tur, alla barn vill ha direkt. De har även svårt att ta ett 

nej. Hon ansåg även barnen idag är mer högljudda än de var förr. En annan anledning till 

barnens förändring menar vi är de stora barngrupperna. Att vara i stora barngrupper gör att 

barnen måste ta till strategin att höras och synas för att få informanternas uppmärksamhet.  

 

 

5.6 Ökat föräldrainflytande 

Pedagogerna upplever att föräldrarna har blivit mer medvetna. De menar att de vågar ställa 

krav idag på ett helt annat sätt än föräldrar gjorde när de började arbeta. Någon nämnde 

sovtider, krav på vad barnet ska ha och inte ha på sig vid utevistelse. De menar även att 

föräldrarna vill ha mer information om den dagliga verksamheten och vill mer konkret veta 

syftet med olika aktiviteter. 

 

Pedagog 1: 

Föräldrarna har blivit lärda att de ska ha mer inflytande och det gör ju att vi blir mer kluvna över 

hur mycket som de ska ha. Vi måste förtydliga mer nu för tiden, både för barn och för föräldrar 

varför vi gör som vi gör. Förut så tog de mer bara emot.  

 

Det här tolkar vi som att pedagogerna ser det som en fördel eftersom det i läroplanen står att 

föräldrarna ska ha mer inflytande och vara delaktiga. Här känner pedagogerna sig nöjda med 

att nått fram med informationen om inflytande. I förskolans läroplan står att pedagogerna 

fortlöpande ska samtala med föräldrarna om barnens utveckling, lärande och trivsel. De ska 

vara tydliga med att informera om förskolans verksamhet och mål för att ge föräldrarna 

största möjliga chans till inflytande (Lpfö 98/2010, s. 13). Samtidigt märktes en viss 

tveksamhet hos några pedagoger i vilken utsträckning och var gränsen går för föräldrarnas 

inflytande. De menade att föräldrars krav på insyn ger merarbete som tar tid. 

 

En del informanter nämner att de känner att många föräldrar använder dem som psykologer. 

När de hämtar sina barn vill de gärna stanna kvar och berätta om sin egen stressiga dag. En 

del föräldrar frågar även pedagogerna om råd när det gäller barnuppfostran. De upplever 

också att fler föräldrar idag än förr lämnar över ansvaret till pedagogerna, till exempel vid 

hemgång eller tala om att leksaken de har med sig på morgonen ska ligga på hyllan under 
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dagen. Den striden får pedagogen ta istället för föräldrarna. Här ser vi att detta inte bara är 

något som informanterna själva upplever. Det har även Baumgartner konstaterat. Hon menar 

att föräldrar i en högre utsträckning stannar kvar och förväntar sig att pedagogerna ska lyssna 

på vad som hänt under deras arbetsdag, snarare än att prata om sådant som rör barnets dag på 

förskolan (Baumgartner 2009, s. 240).   

 

 

5.6.1 Diskussionen 

Informanterna upplever att föräldrar idag vågar ställa krav och är mer medvetna. Kraven som 

de uppmärksammat utifrån sina verksamheter är att önskemål/kraven som föräldrarna vill 

diskutera handlar om omvårdnaden. Oftast handlar det om barnet ska sova eller inte och 

framför allt om längden. Det här upplever informanterna vara en stressfaktor. De menade att 

det många gånger inte varit möjligt att tillgodo se önskemålen/behoven eftersom det är många 

barn och alla har olika behov. Flera informanter nämnde också att när de försöker tillgodo 

behoven som finns, både barnens och föräldrarnas, så blir det i slutänden pedagogen som 

hamnar i situationer där den får stå tillbaka. Ett exempel var när barnen skulle vila, flera barn 

ska då enligt föräldrarnas önskemål väckas. Det fungerar inte alltid av organisatoriska skäl 

eftersom pedagogerna måste hinna ta ut sin rast.  

 

En del informanter menade att de upplevde att föräldrarna använde dem som psykologer och 

de upplevde även att en del rådfrågade dem om barnuppfostran. De menade också att 

föräldrarna lämnade över konflikter till dem istället för att själva lösa konflikten med barnet. 

Här funderar vi på om orsaken är att de har svårt att ta konflikten inför oss, att de blir 

hämmade av vår närvaro, eller om de helt enkelt inte mäktar med att ta konflikten med sina 

barn. Ett dilemma för informanterna när föräldrarna frågar om råd eller pratar av sig är att det 

inte är så lätt att tala om att det inte är förskolans roll. Att dra gränsen inför föräldern är inte 

enkel eftersom informanten vill behålla en god relation. Vi kan fundera lite på varför de 

rådfrågar informanterna? Beror det på att föräldrarna uppfattar att pedagogen genom sin ålder 

och erfarenhet har en kunskap som de själva upplever sig sakna? Eller kan det vara för att 

föräldrarna ser upp till pedagogerna för just den kunskapen som de upplever att pedagogen 

besitter? Vi tänker oss att föräldern upplever att pedagogen som person genom sin 

yrkeserfarenhet har en stor kunskap om barns utveckling och fostran. I förälderns ögon blir 

pedagogen då en person att se upp till och vänder till när de behöver råd .  
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 6 Slutsats 

I denna studie har vi undersökt hur pedagogers arbetssituation har förändrats. Samtliga har 

påpekat att deras yrkesroll har förändrats radikalt under de senaste 20 åren med nya och 

förändrade arbetsuppgifter. I samtalen med våra informanter framkom att de hänvisade många 

av förändringarna de upplevde som en följd av samhällsutvecklingen. Vi har kommit fram till 

att samtliga informanter upplever att de arbetar i en stressig miljö. Vi har koncentrerat oss på 

deras upplevelser av stress, dess konsekvenser och faktorer som påverkade stressen. Det som 

tydligt framkom i intervjuerna med samtliga våra informanter var att de tyckte att den största 

stressfaktorn var dagens stora barngrupper samt de nya kraven och arbetsuppgifter.  

 

De flesta informanter har en känsla av dåligt samvete när de inte alltid hinner med, både det 

de själva vill och de krav som ställs från läroplanen och chefen. En del såg att viss stress 

höjde deras prestation. Medan de flesta talade om den negativa konsekvensen av stressen. 

Flera nämnde ett dåligt samvete mot sin familj, de menade att de inte orkade vara aktiva och 

glada när de kom hem på grund av att de inte kunde släppa tankarna på arbetet. Andra kunde 

inte ens koppla bort arbetet under den viktiga återhämtningsfasen, sömnen. Flera hade en 

tendens att vakna på nätterna och tänka på situationer som uppkommit under arbetsdagen eller 

lösningar som behövs till dagen efter och så vidare. Överhuvudtaget uppgav i princip alla 

informanter att de upplever/upplevt fysiska och psykiska konsekvenser på grund av stressen i 

sin arbetssituation. 

 

I och med nya läroplanen ska fokus ligga på lärandet. Allt detta har inneburit att 

informanterna fått en högre arbetsbelastning. I samtalen med informanterna framkom att de 

upplevde kravet på dokumentation som ett stressmoment då de flesta ansåg sig sakna 

kompetens i hur man gör dokumentationen pedagogisk. Alla har likartade 

yttre/organisatoriska förutsättningar i och med att de arbetar i samma kommun och har 

ungefär samma antal barn i grupperna. Ändå märkte vi att stressighetsgraden var individuell. 

 

Det som stressade pedagogerna mest var de större barngrupperna och det som tärde 

pedagogerna var att de inte kände att de hade möjlighet att ge barnen den omsorg som de vill 

ge och ansåg att barnen behöver. Det framkom tydligt att pedagogerna trots deras 

arbetssituation var engagerade och gjorde det bästa de förmådde utifrån de förutsättningar de 

hade. Trots allt det negativa som pedagogerna nämnde så hade alla en arbetsglädje och vi 
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kände att de var stolta över att vara förskolepedagoger. Om vi ser tillbaka på vad som hänt 

med pedagogrollen de senaste decennierna ser vi att det utvecklas mot ett helt nytt yrke. 
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Hur upplever du din arbetsmiljö idag jämfört när du började arbeta? 

1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

2. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats 

3. Vad finns det för positiva saker med ditt arbete? 

4. Vad finns det för negativa? 

5. Känner du att du får användning av din kompetens? 

6. (Vad beror det på?) 

7. Finns det tillfällen när du känner dig stressad? 

8. (Vad beror det på?) 

9. Vad blir konsekvensen för dig? 

10. Har du andra arbetsuppgifter idag mot när du började? 

11. Ser du någon skillnad på din barngrupp idag? 

12. Ser du någon skillnad på verksamheten idag? 

13. Ser du fram emot att gå till ditt arbete? 

14. (Varför har det ändrat sig?) 

15. Finns det något som du skulle vilja förändra? 

 

Samt individuella följdfrågor beroende vilka svar informanten gav 

 

 

 


