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Abstract 

Titel: Preeschool teachers stress. A study in structures of stress in a social and societal contex 

Term: Autumn 2015 

The purpose of this study is to examine how teachers in preschool experience stress in their 

work environment. We also want to examine which factors in preschool that are contributing 

to the stress. The main theory in our study is socialconstruktivism. We want to put the 

teachers experiences of stress in a social context and highlight the changes in preschool in 

rescent times. We hope to gain a greater understanding of preschool teacher’s situation today. 

The summary  of our study is that all  preschool teachers in our study are experiencing daily 

stress at work and the main factors aretoo little time för planning and administrative tasks, 

large group of children, high noise levels and increased workload.  Most of them also felt that 

they didn’t get any understanding or support from the preschool manager about the 

experienced stress.All teachers also expressed feelings where boundaries between work and 

leisure is blur. 

Key words:stress, preschool teachers, constructions, working environment, professional role 

Nyckelord: stress, förskollärare, konstruktioner, arbetsmiljö, yrkesroll 
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1. Bakgrund 

Stress i vårt vardagliga liv är inget främmande nuförtiden. Vi känner av stressen alltmer och 

mer. Vi pratar och läser om stressen överallt. ”Stress är ett av det moderna livets stora 

hälsoproblem” (Grossi 2008, s.9). Även i förskolans värld har vi båda uppmärksammat och 

upplevt en ökande stress. Ofta kommer tankar när man är på väg till arbetet på morgonen 

“hoppas inte denna dag blir lika stressig som gårdagen”. Alltför ofta känner man sig 

otillräcklig och inte fullt nöjd över sin arbetsdag.Det är inte bara vi själva som upplever 

stressen, utan i samtal med kollegor framkommer det att fler känner likadant.Allt fler 

undersökningar och rapporter talar om stress, lärarflykt och lärarbrist. Nyligen sammanställde 

lärarförbundet en studie där det framkommer uppgifter om att allt fler lärare blir sjukskrivna 

på grund av stress(Lärarförbundet 2013). 

 

Lärarnas tidning uppmärksammar också i en artikel att förskollärare och fritidspedagoger är 

den yrkeskategori som har högst sjukfrånvaro av alla yrkesgrupper. En sammanställning visar 

att det är stressrelaterade sjukdomar som t.ex. ångest och utbrändhet. Några utav 

stressfaktorerna är stora barngrupper, för lite planeringstid, dokumentationskrav och en 

frånvarande ledning. Kraven och ambitionen ökar men förutsättningarna minskar till att uppnå 

målen. (Lärarnas tidning 2015).Stressen i samhället och dess konsekvenser i form av 

hälsoproblem för människan är ett nutida faktum. Vi är särskilt intresserade av att undersöka 

hur stressen har skapats och framträder inom förskolans värld.  

 

 Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetet ska anpassas till människornas olika psykiska 

och fysiska förutsättningar. I denna bedömning ska hänsyn tas till att människor är olika och 

reagerar olika på de arbetsmiljöer de arbetar i. Psykiska och sociala förutsättningar ska även 

tas med i beräkningen. Enformighet, stress och isolering i arbetet ska undvikas genom att 

arbetsförhållandena anpassas till människorna.I de allmänna skyldigheterna ingår att 

arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö 

(Arbetsmiljölagen 2015 s. 16-17). 

 

Arbetsmiljöverket uppmärksammar också nu den ohälsosamma stressen i en landsomfattande 

kampanj. Resultaten visar att varannan förskola har brister i vad det gäller i att förebygga 
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stress och för att minska påfrestningar för personalen. Resultaten varnar för att många 

arbetsgivare inte jobbar mer aktivt med att förebygga stress. Främst med tanke på att ohälsan 

ökar stadigt inom det här området (Lärarnas tidning 2015). 

 

Arbetsmiljöverkets nya föreskriftergäller den sociala arbetsmiljön i skolan och förskolan. 

Detta innebär att skolledare och chefer får ett tydligt ansvar för att minska arbetsbelastningen 

i god tid.Det förebyggande arbetsmiljöarbetet skall förhindra att stress och ohälsa inte hinner 

bli ett fullbordat faktum som det är idag. I framtiden skall skyddsombuden kunna vända sig 

till arbetsmiljöverket i ett tidigt skede redan när planeringen för arbetet brister. Redan i 

planeringsstadiet skall arbetsgivare och arbetstagare komma fram till vilka prioriteringar som 

skall gälla. Arbetet skall planeras på ett hållbart sätt för individers hälsa. De nya föreskrifterna 

beräknas träda i kraft i februari 2016 (Lärarnas tidning 2015). 
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1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att få en bild av stress i förskolan. Vi vill utforska 

förskollärarnas upplevelser av stress i en social och samhällelig kontext. Vi vill också 

synliggöra de genomgripande förändringar som förskolan har genomgått på senare tid.  Vi har 

samtidigt ambitionen att undersöka innebörden av stress i ett samtida perspektiv. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur definierar förskolläraren begreppet stress? 

 

Hur upplever förskolläraren stressen under en arbetsdag? 

 

Har arbetsuppgifterna förändrats över tid? 

 

Hur speglar stressen vår samtid och vilka föreställningar finns kring stressen? 
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2. Teorival 

Förskolan existerar knappast i ett tomrum. Verksamheten ingår i ett större sammanhang där 

sociala, politiska och inte minst ekonomiska förändringar påverkar hur arbetet har utvecklats. De 

senaste åren har inneburit en förändrad yrkesroll för förskollärarna med genomgripande 

förändringar vad gäller arbetssätt och arbetsuppgifter. Förskolan finns i en kulturell kontext och 

vi formar alla vår verklighet utifrån ett sammanhang. När det gäller förskollärarnas uppfattning 

om stress vill vi synliggöra hur och varför dessa personer upplever, tolkar och beskriver sin 

verklighet som de gör. Vi vill också se om det finns några gemensamma tankar och 

föreställningar i förskollärarnas arbetsvardag. Förskolan är styrd av skollagen och läroplanen 

med strama budgetramar. Detta påverkar verksamheten i hög grad Eftersom att vi har ambitionen 

att lyfta den enskilda pedagogens upplevelser genom att försöka att sätta in dem i ett större 

samhälleligt perspektiv, är socialkonstruktivismen ett bra verktyg för att synliggöra detta 

ändamål. 

Berger och Luckmann står för den ursprungliga formen av socialkonstruktivism  

Utgångspunkterna för denna teori är: 

 

 Samhället är en mänsklig produkt. 

 Samhället utgör en objektiv verklighet  

 Människan är en social produkt (Wennberg, 2000 s. 71) 

 

Berger och Luckmanns teori innehåller två slags konstruktioner av verkligheten. Den första 

betyder att vi genom våra vanor, roller och verksamheter som vi bygger upp, bildar en social 

objektiv verklighet. Den andra gäller den subjektiva upplevelsen av den sociala verkligheten 

(Wennberg 2000, s. 74). 

 Wennberg skriver att socialkonstruktivismen vill försöka att skapa en förståelse av vad ett 

samhälle är för något. Detta innebär bland annat att sociala institutioner skall uppfattas som 

konstruktioner som har formats av människan (Wennberg 2001, s.177).  

Om vi ser förskolan som en social konstruktion hoppas vi få en ökad förståelse för 

förskollärarnas situation av idag genom att använda en socialkonstruktivistisk teori. Den 

centrala tanken i konstruktivismen handlar om våra föreställningar om oss själva och vår 

omgivning. Sociologerna Berger och Luckmann menar att dessa föreställningar får betydelse 
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först i de sociala sammanhangen som vi deltar i.” Detta betyder också att vi bara kan förstå 

varför människor handlar och tänker som de gör om vi förstår dem på deras egna villkor- det 

vill säga i deras kulturella sammanhang”(Brinkjaer & Hoyen 2013, s.92). Vår empiriska 

undersökning kan förhoppningsvis genom denna teori ge oss en indikation av hur 

förskolläraren upplever stressen både individuellt och i ett större socialt sammanhang d.v.s. 

den föränderliga verksamhet som förskollärarna befinner i. Vi vill alltså undersöka vilka 

föreställningar förskollärarna har om begreppet stress och hur det speglar deras arbetsvardag. 

 

3. Stress ur olika perspektiv 

Här följer en litteraturgenomgång av stress ur olika perspektiv: Stress ur ett historiskt 

perspektiv,stress som strukturerad vana, stress som en social konstruktion,stress och 

samhällsförändringar, positiv och negativ stress, utmattning och utbrändhet 

 

3.1Stress ur ett historiskt perspektiv 

Idéhistorikern och professorn Karin Johannisson, skriver att den stressrelaterade tröttheten 

blev aktuell som diskussionsämne i början av 1900- talets början då det gamla bondesamhället 

ersattes avindustrialismens framväxt. Genom 1900-talet har trötthetssymptomen fått många 

olika diagnoser och namn, från kroniskt trötthetssyndrom till utbrändhet. Centralt är dock att 

diagnosen alltid har handlat om trötthet och kraftlöshet som symtom (Johannisson 2002, s. 

27).Begreppet stress nämns först på 1980- talet då stora samhällsförändringar ägde rum. 

Välfärdsmodellen och det gamla industrisamhället ersattes av IT- samhället med anpassade 

marknadsekonomiska krafter. För individen innebar det helt nya krav där tempo, snabbhet och 

flexibilitet var ledord. Samtidigt erbjöd välfärden och trygghetssystemen fler möjligheter för 

individen,att prata om stress, oro och ångest. Det blev acceptabelt att betrakta dessa symtom 

som en sjukdom (Johannisson 2002, s. 27-28). Man tittade dock inte enbart som tidigare på 

sjukdomen i medicinska termer, utan sjukdomen sattes in i ett socialt sammanhang. Man 

började se stressrelaterade sjukdomar som en socialkonstruktion. Detta betyder inte att man 

negligerade sjukdomen i sig, men att sjukdomsbilden fick en ny identitet och sågs som en 

social process med flera aktörer. Om man som i dag sätter in den stressade individen i ett 

socialt sammanhang, öppnar det för möjligheter att förebygga exempelvis en dålig 

arbetsmiljö. Modern stressteori handlar idag om att förena den stressrelaterade ohälsan och 

sätta in individen i ett socialt och kulturellt sammanhang (Johannisson 2002, s. 27-28).  
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3.2 Stress som strukturerad vana 

 Professorn i pedagogik Hillevi Lenz Taguchi skriver om filosoferna Gilles Deleuze och Felix 

Guattari. De använder sig av begreppet stratifiering och talar om de stratifierade rummet för 

att synliggöra och förstå bakomliggande mönster i våra vardagliga liv. De använder staden, 

havet och öknen för att illustrera stratifierade och icke stratifierade platsers betydelser. Staden 

står för det stratifierade rummet som människan har planerat och strukturerat efter vissa givna 

förutsättningar. Öknen och havet är icke stratifierade ytor där strukturen saknas och det finns 

oändliga möjligheter till att ändra riktning. Taguchi kopplar dessa tankar till förskolan och det 

pedagogiska rummet som en starkt stratifierad plats. Hon menar att förskolemiljön är en 

stratifierad miljö som är organiserad utifrån strikt planering med en struktur som bygger på 

rutiner där saker och ting skall ske på avsatt tid. Hon beskriver det icke stratifierade rummet 

som ett rum fritt från strukturerade rutiner, där möjligheten finns till att skapa nya 

tankemönster och handlingar. (Taguchi 2012, s. 74). 

 

3.3 Stress som en social konstruktion  

Sociologen Barbro Bronsberg skriver ”att allt inte skall lösas i din personliga 

stresshanteringsplan”(Bronsberg 2000, s. 77). Stress uppkommer och löses upp på fyra nivåer. 

Individuell nivå, arbetslagsnivå, organisationsnivå/arbetsmiljönivå och övergripande, 

samhällelig och ekonomisk politisk nivå. På individnivå handlar det om dig själv och dina 

förmågor, bra och dåliga rutiner, krav och relationer. På arbetslagsnivå handlar det om 

fördelning av arbetsuppgifter och stöd ifrån kollegor. På organisations/arbetsmiljönivå är det 

verksamhetens upplägg och schemaläggning som får betydelse, ansvarsområden och hur 

mycket individen kan styra och förändra sin arbetsplats. Den sista nivån är den samhälleliga 

nivån som styr de andra nivåerna, till exempel lagar och ekonomi.  Alla dessa nivåer måste tas 

i beaktande när man skall komma till rätta med stressen. Oftast ser inte ledningen eller 

politiker att det är ett mönster när fler och fler blir sjukskrivna för stress och utbrändhet, utan 

ser stressen som ”ett individuellt problem-som skall lösas hos individen” (Bronsberg 2000, s. 

77-78). En viktig uppgift blir att analysera stressen med kollegor. Personalen försöker många 

gånger lösa problemet själva men de gör det på fel nivå (Bronsberg 2000, s. 78). 
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3.4 Stress och samhällsförändringar 

Om vi ska försöka se stress och psykisk ohälsa som en social konstruktion med de tankar och 

föreställningar vi skapar kring stress, måste vi blicka bakåt en stund för att få syn på 

samhällsomvandlingar. Här kan vi återknyta till Johannissons tankar om hur bilden av stress 

över tid har fått en ny identitet och kan ses som en social process med flera aktörer. När vi 

talar om den offentliga sektorn med vård, skola- och omsorg, ser vi ett arbetsliv med snabba 

förändringar de senaste tjugo åren (Johannisson 2002, s. 27-28). Kanske kan detta hänga 

samman med den obalans och påfrestningar som människor upplever i sina liv?  

 

 Etnologerna Bodil Jönsson och Orvar Löfgren försöker tillsammans med forskarkollegor att 

närma sig begreppet stress utifrån ett etnologiskt och socialt perspektiv. De diskuterar om vad 

som är sjukt i stressen och vad vi kan göra åt den.  En av deras forskarkollega professor i 

socialt arbete, Tapio Salonen konstaterar en växande offentlig sektor men ser inte sambandet 

med ett ökande antal av arbetstagare. För förskolans del innebär detta färre anställda i 

barngrupperna (Salonen 2005, s. 170). Besparingarna inom den offentliga sektorn ses också 

som en olycklig åtgärd vad beträffar folkhälsan och särskilt för de kommunalt anställda. 

Jönsson & Löfgren lyfter det faktum att det är inom vård, skola och omsorg som den 

stressrelaterade ohälsan ökar som mest. Förklaringar rör arbetslivets strukturomvandling och 

effektivisering under 1990-talet. Med krympande marginaler minskade antalet anställda 

samtidigt som nya roller och krav tillkom. Författarna tolkar stressen i ett större 

samhällsperspektiv och menar att de ökande stressrelaterade sjukdomarna indikerar 

människors brist på livskontroll och känslor av otillfredsställelse inför de strukturella 

förändringarna. Människor lider brist på tillit till samhällets förmåga att skapa ordning och 

struktur och därmed ökar stress och kaosupplevelser. Ökande klyftor med innanför- och 

utanförskap anses också av forskarna som ett resultat av samhällets snabba förändringar. 

Tilltagande segregation och främlingskap mellan grupper är andra tecken som författarna 

anser bidra till ohälsan (Jönsson & Löfgren, 2005, s.25). 

 

Salonen utvecklar och framhåller senare tids arbetsmiljöundersökningar som talar för ökande 

stress och psykosociala påfrestningar i det svenska arbetslivet. I sammanhanget lyfter han 

Robert Karaseks teori om vad som främst påverkar den enskildes arbetsvillkor. Denna 

teoribildning inbegriper tre centrala aspekter. Arbetskrav, egenkontroll och sociala 

aspekter.Slutsatsen blir att höga arbetskrav tillsammans med låg egenkontroll och bristen på 

stöd från arbetskamrater såväl som ledning leder till psykisk ohälsa och vantrivsel (Salonen 
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2005, s.171). Salonen framhåller även den ökande polariseringen i samhället mellan 

arbetstagare och arbetslösa. Arbetsintensiteten för arbetsföra individer har ökat betydligt och 

dessa upplever att det är svårt att uppfylla de ökande kraven. Upplevelserna leder till stress 

och sjukskrivningar och är en konsekvens av ett intensifierat arbetsliv (Salonen 2005, s.172). 

 

 

3.5Positiv och negativ stress 

Sociologen Ylva Ellneby förklarar att om individens egna krav och resurser tillsammans med 

omvärldens krav är i balans med den utmaning man står inför, kan detta leda till att vi 

upplever stressen som någonting positivt. Om vi har makten att påverka och ha kontroll över 

arbetet som vi utför kan den höga arbetsbelastningen ses som något positivt. (Ellneby 1999, s. 

34).Arbetsmiljöverket skriver att om kraven ifrån omvärlden blir högre, intensivare och längre 

än de resurser som vi har till att klara av en uppgift, kan det leda till en obalans och den 

negativa stressen kan bli ohälsosam(Arbetsmiljöverket 2015).Sociologen Uffe Enokson, 

belyserhur individen försöker lösa livspusslet med att göra karriär, bilda familj och uppnå 

materiell status. Den negativa stressen kan också gälla individens sociala livssituation. I den 

privata sfären kan kraven till exempel innebära ensamt ansvar för barn och få sociala 

relationer i vardagen (Enokson 2005, s. 157-158). Psykoterapeuten Abdolkarim Assadim.fl. 

förklarar att om den negativa stressen är måttlig kan man uppleva känslor av att man är 

otillräcklig och jagad. Om upplevelsenär värre kan den leda till bland annat exempel ångest, 

depression och hjärtinfarkt. Även hjärnans kognitiva del påverkas av att inlärningen och 

minnet blir svagare. Irritationen kan växa och det leder till att vi drar snabba slutsatser och gör 

misstag. (Assadi& Skansen 2000, s.12-13). 

 

3.6 Utmattning och utbrändhet 

Om vi nu bortser från kroppsliga tillstånd där det finns inbyggda förutsättningar för ökad 

stresskänslighet, utkristalliseras en ny grupp som upplever utmattning- och 

utbrändhetssymtom. Det gäller människor utan tidigare sjukdomshistoria. Solveig Klingberg-

Larsson hänvisar till undersökningar som särskilt framhåller kvinnor inom den offentliga 

sektorn som en riskgrupp vad gäller stress-symptom av negativ karaktär. ”Det rör sig här om 

personer inom sjukvården, inom äldreomsorgen och inom skolväsendet, det vill säga yrken 

som innebär arbete med människor. Dessa områden är samtidigt sådana som under det senaste 

decenniet drabbats av stora nedskärningar”. ( Klingberg-Larson 2000, s.15) 
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För att utveckla utbrändhet framhåller Klingberg-Larsson fyra faktorer; Akut massivt trauma, 

kroppslig sjukdom, anhörigproblem och arbetsrelaterade problem. I den sistnämnda gruppen 

återkommer flera varningsklockor som orsaksfaktorer.  Varningarna innehåller bland annat 

hög arbetsbelastning samt arbete som innebär kontakt med människor i behov av hjälp, stöd 

och engagemang.Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning innebär skadliga 

hormonförändringar som leder till oro, nedstämdhet, trötthet och stress (Klingberg – Larson 

2000, s.18). 

 

 En annan stressforskare, Peter Währborg, väljer att använda sig av begreppet 

utmattningssyndrom istället för utbrändhet, som han anser vara för snävt och enbart berör 

arbetsrelaterad stress. Han vill fokusera på den svåra tröttheten och anser också att den 

psykiska energin hos en individ ska vara helt uttömd för att utgöra ett kriterium i diagnosen 

utmattningssyndrom. De symtom som uppträder till följd av stress är både av social, psykisk 

och somatisk natur” (Währborg 2009, s.52).I trötthetens spår kommer initiativlöshet, 

oengagemang och man återhämtar sig mycket långsamt efter psykisk och fysisk ansträngning 

(Währborg 2009, s. 52).   

 

Men det är samtidigt kanske inte nya begrepp som behövs, utan Währborg efterlyser istället 

mer forskning inom området beträffande långvariga stresstillstånd. Währborg 

uppmärksammar också informationssamhällets verkningar på nutidsmänniskan vad gäller 

stress ” Kraven på anpassning till det föränderliga ökade. All tillgänglig information talar för 

att de s.k stressjukdomarna alltsedan dess har ökat. De har dessutom blivit allvarligare 

eftersom stressen drabbar oss allt tidigare i livet och med allt högre frekvens och intensitet” 

(Währborg2009, s.412).Liksom Johannisson kopplar Währborg stressen till ett större 

sammanhang och tänker sig individen i en social och kulturell kontext. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 13 

4. Tidigare forskning 

I denna del behandlas följande avsnitt: Tidspress, ökade arbetsuppgifter, ljudnivån och 

barngruppens storlek,skolverket, arbete och återhämtning och sist yrkesroll i förändring. 

 

4.1 Tidspress 

  Psykologerna och forskarna Tsai m.fl. har gjort en studie som handlar om förskollärarnas 

upplevelser av stress i Hong Kong.  Studien visar att orsakerna till stressen som de upplever är 

arbets och tidsrelaterad (Tsai m.fl.2006, s. 364). Beträffande upplevelserna av tidsbristnämner 

förskollärarna att de behöver hinna med för mycket på kort tid, sämre kommunikation samt 

för många administrativa uppgifter. Trötthet och emotionell stress de var de vanligaste 

stressymptomen. När det gäller emotionell stress upplevde lärarna otrygghet, depression och 

ångest. När det gäller fysisk stress var det utmattning och fysisk svaghet som var symtomen 

(Tsai, Fung& Chow 2006, s. 368). 

 

 Professorn i pedagogik Jan Richards, tar också upp tidspressen i sin studie som hon har gjort 

om lärarnas stress i USA. Hon skriver att lärarna har höga ambitioner i det pedagogiska 

arbetet med barnen. Men med dagens förutsättningar försvåras detta, till exempel med för lite 

tid till förberedelser. Lärarna tar ofta med sig arbetet hem för att hinna med, vilket leder till att 

tiden till att koppla av från arbetet minskar. Andra faktorer till stressen var dåligt stöd ifrån 

ledningen, stora barngrupper och nedskärningar (Richards 2012, s. 299,302).  

 

4.2 Ökade arbetsuppgifter 

Forskaren Fredrik Sjödin har presenterat en avhandling där syftet är att studera pedagogers 

arbetsmiljö och vilka faktorer som är stressrelaterade(Sjödin 2012, s. 8).  Det framkommer i 

avhandlingen att lärarna upplever att de hade för många uppdrag och problem att ta hand om. 

Det förekom också för mycket administrativa uppgifteroch konflikter mellan personal (Sjödin 

2012, s. 54,41). Professorn i pedagogik Robert V Bullough m.fl. skriver också om 

förskollärarnas ökade arbetsuppgifter. I en artikel skriver de att stressen är en av orsakerna till 

att pedagogerna inte trivs på sitt arbete. Pedagogerna kände att de var tvungna att utföra 

uppdrag som inte hörde till det pedagogiska arbetet. Pappersarbete och inköp av material 

kunde vara sådana saker. Interna personalproblem var också en av faktorerna till den 

upplevda stressen(Bullough m.fl. 2013, s.159).  
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4.3 Ljudnivån och barngruppens storlek 
 
I Sjödins avhandling som handlar om pedagogers arbetsmiljö kom det också fram att 

pedagoger upplevde en för hög ljudnivå ofta under arbetsdagen (Sjödin 2012, s. 29). Den 

höga ljudnivån var en stor stressfaktor och orsakades bland annat av barnens röster, genom 

den fria leken inomhus, ljudet i från aktiviteter och annat ljud runtomkring (Sjödin 2012, s. 

41). Stressen upplevdes som mest vid förberedelserna inför måltiden och under själva 

måltidsstunden, då arbetsbelastningen var hög i kombination med bullrig ljudmiljö. En 

tredjedel ansåg att de kunde fullfölja sitt uppdrag. 80 procent ansåg att de inte kunde ge 

barnen den uppmärksamheten och tiden som behövdes. Pedagogerna ansåg att ljudnivån var 

den faktor som var mest besvärande i arbetsmiljön. ”Ljudtrötthet” var symptom som de kände 

under arbetsdagen och den fortsatte även efter arbetsdagens slut, vilket ledde till 

sömnproblem och svårigheter att stiga upp på morgonen (Sjödin 2012, s. 29 ).  

 Anders Kjellberg m.fl. forskare på Arbetslivsinstitutet, har också gjort en studie som handlar 

om arbetsmiljön i förskolan och hur det påverkar personalen. De skriver att en stor förändring 

i arbetsmiljön har skett på förskolan sedan 1990- talet vilket har gjort att det har blivit 

besvärligare att uppnå läroplanens mål. Man har gjort förändringar i organisationerna med 

besparingar som huvudmål. Detta har lett till större barngrupper och mindre personal. Bristen 

på lokaler som är anpassade till barngrupperna är stor(Kjellberg m.fl. 2001, s.1). Resultatet 

ifrån deras studie har visat att i stora barngrupper ökar ljudnivån med att barnen försöker att 

överrösta varandra, vilket leder till en besvärlig arbetssituation för personalen. Barnens prat 

och skrik tröttade ut pedagogerna och flertalet i enkätundersökningen upplevde en försämring 

av hörseln(Kjellberg m.fl. 2001, s 28). 

 Ulf Landström m.fl. forskare på arbetslivsinstitutet har gjort en studie där syftet har varit att 

undersöka hur barngruppens storlek påverkar arbetsmiljön och personalen.  För att undersöka 

detta har man gjort fältstudier och laborativa undersökningar på tre förskolor. Studien visade 

att ljudnivån blev högre med stora barngrupper inomhus, särskilt i matsal ochövriga 

aktivitetsrum. Personalen upplevde att det blev tuffare att utföra sitt arbete och kände en 

bullertrötthet. Det blev svårare att föra ett samtal med varandra i rummen varpåspännings 

värk och stress tillkom. Möjligheter till att kunna dela på barngruppen och gå till andra lokaler 

fanns inte. Tröttheten var ihållande både på arbetet och på fritiden. (Landström 2003, s. 41- 

43). Man kan summera forskarnas resultat med att det finns ett samband mellan för stora 

barngrupper och mindre lokaler vilket leder till högre ljudnivå i arbetsmiljön på förskolan. 
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Dessa faktorer försvårar personalens arbete och symtom som trötthet både fysiskt och 

psykiskt tillkommer. 

4.4 Skolverket 

Skolverkets allmänna råd säger att huvudmännen och cheferna skall ge ”goda förutsättningar 

för förskollärarna att utöva sitt ansvar”(skolverket 2013, s. 20). Barngruppernas storlek har 

stor betydelse för den pedagogiska kvaliteten. Vidare säger skolverket att om barngruppen blir 

för stor kan det medföra att det positiva med att vara i en grupp kan bli negativt för barnen. 

De kan känna svårigheter med att skapa relationer och en känsla av otrygghet kan tillkomma 

vilket leder till bl.a. aggressivitet(skolverket 2013, s. 20).  

 

4.5Arbete och återhämtning 

Forskningsresultat uppmärksammar återhämtningens betydelse i sammanhanget.Psykologen 

Gunnar Aronsson m.fl. lyfter i en studie från 2010 fram välfärdstjänstearbetet ur 

arbetsmiljösynpunkt. Grupperna som har ingått i studien är socialarbetare, förskole-och 

skolpersonal samt anställda inom äldreomsorgen. Utgångspunkten är den höga psykiska 

belastningen som återfinns inom välfärdstjänstesektorn och den otillräckliga forskningen av 

deras arbetsvillkor och arbetsmiljö.Studien pekar på att även om det finns skillnader i 

arbetsuppgifter, går det att skönja gemensamma nämnare vid en analys av arbetsvillkor och 

arbetsmiljö. Som lönearbetare i välfärdssamhällets tjänst gäller det att dagligen hantera 

konflikter och göra bedömningar av olika slag (Aronsson m.fl.2010, s.1). 

 Arbetet med människor innebär också att egna värderingar kan hamna i kläm med samhällets 

normer. Forskarna menar att det finns en spänning mellan yrkesrollen som välfärdsarbetare 

och känslor som uppstår i mötet med människor man ska bistå. Detta i sin tur kanleda till 

otillräcklighetskänslor och ge upphov till kompensatoriska strategier. Denna vanmakt kan 

innebära att det är svårt för individen att koppla bort känslorna efter arbetsdagens slut och 

man tar med upplevelser och tankar hem. Det blir då svårt med avkoppling och återhämtning 

(Aronsson m.fl. 2010, s.1). 

Forskarna ställer upp återhämtningsprofiler i sin studie av alla yrkesgrupperna. Här återfinns 

25 procent som inte anser sig vara återhämtade trots vila och semester. Han ser en rad av 

riskfaktorer vad beträffar deras kompensatoriska strategier. Dessa innebär bland annat att 

denna grupp har ökat sin arbetsansträngning trots svåra arbetsvillkor. De uppvisar högre 
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ohälsorapportering men arbetar ändå.Forskarna talar här om sjuknärvaro och att en stor del av 

gruppen dessutom tar ut semesterdagar istället föratt sjukskriva sig. En annan strategi är att 

hoppa över raster och att man tar med sig arbete hem och utför det på fritiden. Det 

framkommer att det finns lite tid för planering, reflektion och samtal. Många oavslutade 

samtal och arbetenleder till en mental belastning som gör att det blir svårt att koppla bort 

arbetet(Aronsson m.fl. 2010, s.19).Studien pekar alltså på återhämtningens 

betydelse.Aronsson m.fl. hänvisar också till Ulf Lundberg (2005) och hans stressforskarrön 

som betonar att återhämtningen är en nyckelfaktor (Lundberg 2005, Aronssonm.fl. 

2010,s.2).Studien pekar samtidigt på hur man konkret skulle kunna förändra arbetsmiljön. Här 

uppmärksammas betydelse av arbetets organisation, ledning och ledarskap. Arbetet måste ha 

tydliga mål, resurser som matchar de kvalitetskrav som ställs samt tid för reflektion. Detta 

skulle innebära att människor slipper ta med sig arbetet hem(Aronsson m.fl.2010, s.21). 

 

4.6 Yrkesroll i förändring 

De senaste årtiondenas omstrukturering inom skolväsendet uppmärksammas av Finn Calander 

m.fl. från Uppsala universitet inom ramen för något man kallar för LÄROM-projektet; 

”Lärarutbildningar: rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering”. Här lyfter 

forskarna bl.a. fram den utsatta position som lärarkåren befinner sig i. Man fastslår i studien 

att lärarna från förskola till gymnasieskola har fått det gemensamma ansvaret att 

hittalösningar på samhälleliga problem. Detta sammantaget med att lärarkåren har fått allt 

större krav på kunskapsreproduktion. Omstruktureringen innebär också att man går från en 

sammanhållen professionsinriktad utbildning till en akademisk utbildning där lärarhantverket 

ersatts av en tyngdpunkt på textproduktion. Resultatet är enligt Uppsalaforskarna en 

uppluckring av den traditionella yrkesidentiteten.Forskarna uppmärksammar samhällsfaktorer 

som till exempel ökad internationalisering och globalisering med konsekvenser för staters 

identitet och relationen mellan stat och medborgare. Lärarna som yrkeskår var bland de första 

som fick känna av förändringens vindar och nya utmaningar. ”Man kan tala om förskjutningar 

från en projektidentitet till en prestationsidentitet” (Calander m.fl.2005, s.119). Den nya 

identiteten definieras i termer av effektivitet, mål och resultatstyrning för att kunna bemöta 

den internationella konkurrensen. Sammanfattningsvis går man från ett lärarkollektiv som en 

del av ett samhällsprojekt till att lärarna nu ansvarar för att säkra kvalitetsgranskningar av 

skolan för att locka kunder till skolan. Lärarna förväntas idag att tolka de politiskt uppsatta 

målen och ansvara för att dessa uppfylls. Studien sammanfattar läget med en splittrad lärarkår 
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där deras expertis får ge vika för ökat ansvar med mängd nya och motstridiga krav 

tillsammans med minskade resurser(Calander m.fl.2005, s.120) 

 

5. Metod och material 

I denna del behandlas följande avsnitt: Undersökningsmetod, urvalsgrupp, forskningsetiska 

principer, tillvägagångssätt och metodkritik. 

 

5.1 Undersökningsmetod 

Som metod i undersökningen har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med en låg grad av 

standardisering och strukturering. Vi har ställt så öppna frågor som möjligt där 

respondenterna har fått ett stort utrymme att ge uttömmande svar. Vi hoppas därmed på att få 

ett mångfacetterat material att arbeta utifrån. Vi tänker använda oss av det Runa Patel och Bo 

Davidson benämner som semistrukturerade intervjuer. Det betyder att intervjupersonen har 

stor frihet att utforma svaren. Författarna talar om vikten av att låta respondenten svara med 

egna ord i den kvalitativa intervjun (Patel&Davidson 1991,2011,s.82). 

 Syftet blir att försöka upptäcka den intervjuades föreställningar om stress i sin arbetsvardag 

och om detta fenomen har förändrats över tid. Patel& Davidson belyser också att man i den 

kvalitativa intervjun är medskapare av ett samtal (Patel & Davidson 1991,2011,s.82). Det blir 

då viktigt att iaktta kroppsspråk, gester och val av språk för att finna en gemensam plattform i 

samtalet. Vi har ju också den fördelen att vi som intervjuare har en förförståelse av 

respondentens erfarenheter eftersom vi arbetar inom samma område. Då skulle man kunna 

säga att vi antar en hermeneutisk utgångspunkt där förståelsen av den andre anses som viktig. 

Dock får vi som forskare tänka på att låta vår egen förförståelse färga den kvalitativa intervjun 

i så låg grad som möjligt (Patel & Davidsson 1991,2011,s.83).  

Vi har informerat respondenterna om syftet och tillvägagångssättet vid intervjuerna. Vi har 

formulerat en intervjuguide (se bilaga)som vi följt efter att ha ställt relevanta bakgrundsfrågor. 

Vi har intervjuat personerna i enskilda rum med både anteckningsbok och bandspelare som 

hjälpmedel. Intervjuerna tog ca 30 minuter vardera att genomföra.  

 

 

 

5.2Urvalsgrupp 
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Urvalsgruppen är sex stycken förskollärare som arbetar med barn mellan 1-5 år i förorter till 

en större stad. Vi ringde runt till förskolorna och berättade om vårt examensarbete och vad det 

handlar om. Det var inte svårt att hitta intervjupersoner till detta ämne utan snarare tvärtom. 

Det var flera som anmälde sitt intresse än vad vi kunde inkludera i vår urvalsgrupp. Vi pratade 

med de tilltänkta intervjupersonerna och bokade tid för intervjuerna. Alla förskollärare arbetar 

på kommunala förskolor och tanken var att de skulle befinna sig på arbetsplatser med 

liknande förutsättningar. Förskollärarna är mellan 25 år upp till 65 år och alla är kvinnor. Vi 

ville ha med ett brett åldersspann, inte minst för att försöka undersöka förändringar inom 

verksamheten över tid. 

 

Anna: är 29 år och har arbetat som förskollärare i 8 månader. 

 Stina är 64 år och har arbetat som förskollärare i ca 30 år 

 Ida är 55 år och har arbetat som förskollärare i 5 år.  

 Lisa är 26 år och har arbetat som förskollärare i 4 år                    

 Eva är 30 år och har arbetat som förskollärare i 10 år.      

 Britta är 63 år och har arbetat som förskollärare i 40 år  

 

 

5.3 Tillvägagångssätt och avgränsningar  

Vi valde förskollärare som urvalsgrupp eftersom forskningen i dag starkt talar för att stress 

ökar bland förskollärare och lärare rent generellt i Sverige idag. 

När det gäller frågeställningarna förberedde vi oss genom att försöka se till att täcka upp med 

ett brett spektrum av frågor rörande upplevelser av stress. Vårt syfte var också att försöka se 

förändringar över tid såväl som den omedelbara arbetsvardagen. Patel och Davidson talar om 

vikten av att vara självkritisk nog att kunna stryka överflödiga frågor. Risken är annars att 

intervjupersonen kan tröttna (Patel& Davidson, 1991,2011, s. 86). Vi har också i våra 

förberedelser försökt att tänka på att ställa frågor som respondenterna inte kan missuppfatta.  

Detta har varit viktigt för att vi skall kunna få den information som vi behöver. 

 

Vi har både använt oss av ljudinspelningar och fört anteckningar under intervjuerna. Därefter 

har vi valt ut relevant information för att se vilka viktiga teman som utkristalliserat sig. 

Efter varje intervju har vi också skrivit ned tankar som kommit upp för att inte missa något 

väsentligt i vårt fortsatta skrivande. Denna dokumentation menar Patel& Davidson är viktig i 
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den slutgiltiga analysen eftersom den hjälper till att få ned tankar, reflektioner och händelser 

under arbetets gång (Patel& Davidson 1991,2011, s. 2,87). 

 

Under intervjuerna har vi också använt oss av att inleda med stora öppna frågor. Detta 

benämner Patel & Davidson som “tratt-teknik”, vilket innebär att intervjupersonen får 

möjlighet att svara som han eller hon önskar. Därefter har vi gått över till mer specifika frågor 

(Patel& Davidson 1991,2011, s.78). Vi har i mesta möjliga mån lagt oss vinn om att undvika 

långa och ledande frågor och strävat efter att uttrycka oss så neutralt som möjligt och inte låta 

våra egna förutfattade meningar träda fram. 

 

 

5.4 Forskningsetiska principer 

Vi har i vår undersökning följt Vetenskapsrådets förhållningsregler vad gäller vetenskapliga 

studier. Här påtalas behovet av att deltagarna i studien först måste få ta del av syftet, varför 

studien genomförs och vad resultatet ska användas till. Enligt samtyckeskravet ska också 

deltagaren i en undersökning ha rätt att själva bestämma över sin medverkan. Det betyder att 

deltagaren kan välja att avstå från att svara på vissa frågar om han eller hon så vill. 

Konfidentialitetskravet säger att deltagarna har rätt till anonymitet och att personuppgifter ska 

förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Slutligen har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet som säger att uppgifterna bara kan användas 

för forskningsändamål (Patel& Davidsson 1991,2011 s. 62-63). 

 

 

5.5 Metodkritik 

Vår urvalsgrupp bestod att sex stycken förskollärare. Vi kontaktade förskolor med att ringa 

upp förskolechefer för att boka intervjuer och gensvaret var stort. En del av 

intervjupersonerna tackade först ja men var tvungna att avboka pga. personalbrist och andra 

viktiga möten på förskolan. Vi hade i ett tidigare skede kunna informera förskolan via mail 

om vår studie för att sedan ringa upp och boka in lämplig tid. Vi hade även kunnat intervjua 

ett större urval av intervjupersoner för att närma oss ämnet stress i förskolan. Kanske hade vi 

även kunnat intervjua ledningsgrupper eller skyddsombud för att få ett bredare perspektiv. Vi 

valde medvetet bort detta eftersom vi ville koncentrera oss på just förskollärarnas upplevelser 

i detta fall. 
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6. Resultat och analys 

Vårt resultat innehåller en presentation av empirin och en analys där vi använder oss av ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. I vår redovisning betonar vi förskollärares olika 

uppfattningar av stress och hur de förhåller sig till begreppet stress och dess orsaker. Vi 

kommer också att analysera hur yrkesrollen har förändrats över tid. Vi berör även hur 

förskolläraren hanterar och förebygger stress tillsammans med arbetslaget och vilket stöd 

ledningen erbjuder sammantaget. 

 

6.1 Konstruktioner av stress 

 I vår studie har vi valt att utgå ifrån förskollärarnas egna definitioner och tolkningar av 

stress.Efter att ha intervjuat våra sex förskollärare kan vi sammanfatta att förskollärarna över 

lag verkade ha ett stort behov av att prata om stress på sin arbetsplats.Det utmärkande 

resultatet för urvalsgruppen var upplevelsen av ökad stress och arbetsbelastning i yrket. De 

flesta upplevde att en förändrad yrkesroll över tiden har ledd till den ökande stressen.  

 

Utifrån vår empiriska undersökning beskriver förskollärarnas stress ur flera perspektiv. De 

flesta tar upp fysiologiska reaktioner som till exempelhjärtklappning, ont i magen, huvudvärk 

och trötthet. De psykologiska besvären som alla förskollärarna tar upp är att stressen påverkar 

även deras sociala liv. Alla talar om att det är svårt att koppla av både fysiskt och psykiskt.De 

upplever att det är svårt att koppla bort tankarna som rör arbetet. Känslor av otillräcklighet 

framkommer också i de flesta intervjuerna.Währborg skriver att i trötthetens spår kan 

återhämtningen bli mycket långsam efter fysisk och psykisk ansträngning (Währborg 2009, 

s.52). Förskolläraren Stina talar till och med om utmattning både på ett fysiskt och psykiskt 

plan med svårigheter att se hur hon skall orka med yrkets alla påfrestningar i framtiden. Detta 

leder att hon har fått en ökad sjukfrånvaro. Hon hänvisar då till fysiska orsaker i stället för att 

våga tala om hur mentalt uttröttad hon är för sin arbetsgivare. 

 

 

Jag har för det mesta svårt att somna. Jag tänker på allt jag inte har hunnit 

med på jobbet och får hjärtklappning och ångest. När jag vaknar så är jag 

ganska trött så jag inte ens vet hur jag skall orka med den nya arbetsdagen. 

Jag är alltidtrött (Anna2015-10-09). 
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 Stressen går ut över så mycket, det privata livet, arbetslivet, relationer 

till människor. Det påverkar hela min tillvaro (Ida 2015-10-09). 

 

 

Ofta är det många sjuka. På morgonmötena skall vi försöka att fördela 

resurserna. Det är bara i nödfall vi får ringa in vikarier då leder det 

ofta till konflikter på morgonmötena mellan kollegor då vi skall 

försöka att hjälpa varandra. Jag är mentalt uttröttad innan arbetsdagen 

ens har börjat. Inget stöd får man ju från ledningen heller (Stina 2015-

10-22) 

 

Förskollärarnas resonemang rörande stress tyder på att deras gemensamma bild av stress på 

arbetsplatsen kan tolkas på många olika sätt. Förskolläraren Stina som är nära utmattningens 

gräns upplever att flera faktorer sammantaget är stresshöjande för henne. Hon framhåller 

dåligt stöd ifrån ledningen, outbildade kollegor som leder till att hon får ta ett ökat ansvar och 

svårigheten medatt få vikarier. Förskollärare Annabeskriver att hon inte har hunnit med allt 

hon hade tänkt göra. Det ökade kravet på dokumentation och pappersarbete kombinerat med 

för lite tid bidrar till hennes stress.De övriga förskollärarna talar om att det är för många bollar 

i luften samtidigt, mycket utav tiden går åt till andra saker t.ex. pappersarbeten. De upplever 

ett bristande fokus och en känsla av splittring och otillräcklighet på alla plan. 

 

Det framträder klart och tydligt att alla förskollärarna i vår undersökning upplever stress 

dagligen i någon form och ökad arbetsbelastning. Den gemensamma upplevelsen av stressen 

är till exempel oro i kroppen, svårt att slappna av, svårt att koncentrera sig, magont, trötthet, 

samarbetssvårigheter.Denna bild av förskollärarnas upplevelser av stress bekräftas av studien 

som Tsai m.fl. har gjort beträffande arbetsrelaterad stress. Studien visar att trötthet och 

emotionell stress är det vanligaste stressymptomen (Tsai m.fl. 2006, s. 364). 

 

Förskollärarna i vår studie talar genomgående om den ständiga tröttheten. Den 

arbetsrelaterade stressen verkar ha gått ut även över deras fritid. Stressen verkar ha skapats 

utifrån arbetsmässiga förhållanden. Deras upplevelser av stress och otillräcklighetskänslor har 

de försökt att hantera på olika sätt som inte har givit några fruktbara lösningar. Synen på 

stress har också förändrats. Johannisson talar om att trötthetssymptomen har fått många olika 
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benämningar över tid. I det gamla jordbrukssamhället talade man om en trötthet i fysisk 

bemärkelse. Bilden av stress idag kan ses i ett psykosocialt perspektiv och detta ser vi också 

när förskollärarna beskriver sina upplevelser av stress när de talar om sin oro och ångest. Det 

verkar vara ett mönster av upplevd psykisk ohälsa som går ut över både arbete och fritid.  

Individen, enligt Johannisson, måste anpassa sig till ett samhälle där marknadsekonomiska 

krafter styr och där tid, snabbhet och flexibilitet är den eftersträvansvärda normen 

(Johannisson, 2002, s. 27-28). 

 

Bronsberg menar att stress inte enbart är ett individuellt problem. Trots det försöker individen 

att lösa det själv. Enligt Bronsberg handlar det istället om att ställa krav på en dåligt 

fungerande arbetsledning och organisation.(Bronsberg 2000. s 78).”När så många är 

sjukskrivna av stress i skolan, som det faktiskt är i dag, måste vi seriöst titta på vad som kan 

göras på flera nivåer så det inte bara blir ett personligt problem”(Bronsberg 2000. s 78). 

Bronsberg menar att det är en ledningsfråga eftersom de inte ser att det är ett mönster, när fler 

och fler blir sjukskrivna för stress eller utbrändhet. Cheferna ser hellre stressen som ett 

individuellt problem i stället för att se det som en arbetsmiljöfråga(Bronsberg 2000. s 78). 

Detta bekräftas i vår undersökning när förskolläraren Stina upplever att hon inte får något stöd 

när arbetslaget inte lyckats lösa resursbristen inbördes. Förskollärarnas egna föreställningar av 

stress visar på att deras upplevelser av stress verkar till stor del ha skapats genom brister på 

organisatorisk nivå som har en avsevärd påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 

 

 

6.2 Inre och yttre krav 

När förskollärarna beskriver sina upplevelser av otillräcklighet framkommer det klart att det 

är individer med högt ställda krav på sig själva.  

 

Jag tar med mig jobbet hem för att jag skall hinna och det går ju också 

ut över mitt privatliv. Jag tänker på vad jag skall göra hela tiden. (Eva 

2015-10-26). 

 

Jag har pressen att jag måste göra bra ifrån mig varje dag.  Eftersom 

jag är en ledare för mina kollegor, har jag aldrig rätt att visa att jag är 

på dåligt humör eller prata om att jag känner mig stressad. Jag skall ju 

vara en chef som skall uppmuntra mina kollegor (Britta 2015-10-26).  
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När läroplanen kom med nya mål och riktlinjer blev det ju en stor 

förändring med ökade krav på att vi skulle synliggöra lärandet. Dessa 

krav fanns ju inte på samma sätt förr utan vi kunde vara med barnen i 

lugn och ro (Stina 2015-10-09). 

 

Jag har många idéer som jag vill genomföra men det går inte alltid 

för det krockar på grund utav tid och resursbrist. Det känns som att 

det är två världar som kolliderar med varandra (Stina 2015-10-09). 

 

Förskollärarna känner krav ifrån kollegor, föräldrar, ledning, styrdokument och 

sparbeting. Alla förskollärarna tar under intervjun ofta upp läroplanen.De känner tyngden av 

läroplanens riktlinjer vad beträffar deras arbetsledaransvar. Alla yttre krav tillsammans med 

deras egna krav och tidsbristen skapar en känsla av vanmakt och stressrelaterade känslor hos 

förskollärarna. Socialpsykologen BosseAngelöv menar att det finns egenskaper och förmågor 

hos individen själv som också är orsaken till att man känner stress. Det kan vara svårt att se 

eller erkänna situationen som man befinner sig i. Man ställer för höga krav på sig själv, är 

ivrig, svårt att se helheten i en situation eller retar sig på smådetaljer, skuldbelägger sig själv 

och låter andras förväntningar styra ens handlande (Angelöv 1999, s 28). Respondenten Britta 

pratar också om sin svårighet att erkänna den stress hon känner. Ovilligheten att ens våga 

prata om sin otillräcklighet kan tänkas bidra ytterligare till stressen. När förskolläraren Stina 

pratar om ”kolliderande världar”, kan man kanske tolka det som att det handlar om individens 

egna föreställningar som krockar med verkligheten.  

 

Denna verklighet beskrivs av Angelöv som att tempot har drivits upp i samhället. Färre 

arbetstagare skall klara av att göra mer. Samtliga av våra förskollärare talar också om att tiden 

inte räcker till och detta bekräftas av Angelöv som beskriver att tiden har blivit en 

dominerande faktor i våra liv (Angelöv 1999, s. 82 ). Jönsson och Löfgren belyser också 

arbetslivets strukturomvandling sedan 1990- talet. Författarna tolkar stressen i ett större 

samhällsperspektiv och lyfter det faktum att det är inom vård, skola och omsorg som den 

stressrelaterade ohälsan ökar som mest. Detta förklaras med krympande marginaler och 

minskade antalet anställda tillsammans med det faktum att nya roller och krav har tillkommit 

(Jönsson&Löfgren 2005, s 170).  
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Arbetsmiljöverket förklarar den negativa stressen med en obalans mellan yttre krav och 

individens egna resurser Det betyder att i förlängningen kan den negativa stressen bli 

ohälsosam (arbetsmiljöverket2015).Bristen på resurser kan vi även överföra till individens 

privata liv. En svår personlig social livssituation kan enligt Enokson leda till negativ stress 

(Enokson 2005, s.157-158).De framgår också under intervjuerna medförskollärarna att deras 

egna höga ambitioner tillsammans med de yttre kraven verkar vara en olycklig kombination 

som skapar en obalans och känslor av otillräcklighet, vanmakt och stress. Kraven på att hinna 

med och upprätthålla ett fullgott socialt liv med allt vad det innebär bidrar också till en redan 

pressad situation.Våra förskollärare verkar dela föreställningen av att inte få ihop alla kraven 

och upplever att gränserna mellan arbete och fritiden suddas ut.Det verkar som att deras 

subjektiva upplevelser och sociala konstruktioner tillsammans krockarmed den objektiva 

verkligheten som de befinner sig i med dess yttre krav. 

 

 

6.3 Barngruppens storlek 

Alla förskollärare i undersökningen har betonat förekomsten av för stora barngrupper som en 

betydande stressfaktor.  Förskolläraren Britta nämner särskilt förändringarna över tid. 

 

 

Skillnaden förr och nu är som natt och dag. Vi var fyra personal på 12 

småbarn. Vi hann med dokumentation, planering, möten och 

framförallt tid att kommunicera med varandra och barnen (Britta 

2015-10-26) 

 

 Tyvärr måste jag säga att det är svårt många gånger att tillgodose alla 

barns behov när barngruppen bara växer. Jag vill bekräfta och samtala 

med alla barnen i lugn och ro men det är omöjligt med en sån stor 

barngrupp (Lisa 2015-10-22). 

 

 

Den pedagogiska kvalitén blir svår att upprätthålla med för stora 

barngrupper. Man vill att alla barn skall få lugn och ro när vi t.ex. 

arbetar med projektarbete men det går inte alltid för vi bor ganska 

trångt (Anna 2015-10-09). 
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Förskollärarnas subjektiva upplevelser och föreställningar speglar en verklighet med för stora 

barngrupper. De upplever en tuffare arbetssituation idag än tidigare. Den stora barngruppen 

gör att ljudnivåerna är så pass höga att det blir en ständig bullertrötthet Det är svårt att 

kommunicera med varandra i arbetslaget.Förskollärarna upplever också en stor svårighet att 

tillgodose alla barns behov och att hinna med att uppmärksamma varje enskilt barn utifrån 

dess förutsättningar. De nämner också att lokalerna är för dåligt anpassade för de stora 

barngrupperna och att den pedagogiska kvalitén är i fara med att det blir svårt att se varje 

barns lärande och utveckling. Barnen blir otrygga i för stora sammanhang. Skolverkets 

allmänna råd säger att om barngruppen blir för stor kan det positiva med att ingå i en grupp 

bli negativt för barnen. Svårigheter med att skapa relationer och otrygghet kan uppstå 

(skolverket 2013, s.13). 

 

Landström m.fl. bekräftar förskollärarnas stressrelaterade upplevelser i samband med för stora 

barngrupper.De stora barngrupperna i de trånga lokalerna gör att ljudnivån blir hög och det 

minskar förutsättningarna till att höra varandra.Alla dessa faktorer skapade tillsamman en 

bullertrötthet, huvudvärk och upplevelser av stress vilket gör att det blirsvårare för personalen 

att utföra sitt arbete. (Landström m.fl.2003,s. 4,43). 

 

Britta som har en 40-årig erfarenhet som förskollärare talar om förändringar över tid och 

nämner att det var mycket lugnare tempo förr och upplever nu dagligen 

otillräcklighetskänslor. Kjellberg m.fl. har uppmärksammat förändringarna i arbetsmiljön 

sedan 1990- talet. Undersökningen visar på att det har blivit svårt att nå läroplanens mål på 

grund utav organisatoriska förändringar med fokus på besparingar. Detta har i sin tur lett till 

dagens situation med större barngrupper och färre personal. I deras studie framkommer det en 

bild av stressade pedagoger som upplever sig otillräckliga att utföra det pedagogiska arbetet 

på grund utav de stora barngrupperna (Kjellberg 2001. s.1) 

 

Vår empiri ger entydlig bild av de samhälleliga förändringarsom påverkat förskollärarens 

yrkesroll. Förändringarna i organisationen med besparingar sammanfaller också med de nya 

läroplansmålen som kom 1998. Kombinationen av mindre pengar och ökade krav inom yrket 

kanske har bidragit till den stress förskollärarna upplever?  
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6.4 Ljudnivån 

Många i vår urvalsgrupp upplever att ljudnivån är en av de största stressfaktorerna.  

 

 

Det är jobbigast inomhus när vi alla är inne samtidigt. Barnens lek och 

prat blir ofta högljutt mest på eftermiddagarna eftersom vi då slår ihop 

oss då personal går hem (Ida 2015-10-12). 

 

För mig är det väldigt stressande när det blir för mycket höga 

”barnskrik” och det upplever jag nästan hela dagen. Vi försöker att 

prata med barnen om att de skall dämpa sig men det fungerar typ bara 

en liten stund sedan är den höga ljudnivån tillbaka. Jag blir trött i 

huvudet och öronen (Eva 2015-10-26). 

 

Jag har svårt att höra min kollega eller barnen vid vissa tidpunkter på 

dagen. Ute går det bra men det är när vi är inne som det blir jobbigt. 

Många gånger får vi prata ganska högt till varandra. Det känns 

jättejobbigt att behöva göra det men det är nödvändigt. (Stina 2015-

10-09). 

 

 

 Förskollärarna gemensamma tankar och upplevelser beträffande den höga ljudnivån som en 

stressfaktor beskrivs som besvärlig.Att utbyta tankar och åsikter pedagogerna i mellan innebär 

stora svårigheter.Förskollärarna får ofta överrösta varandra vilket leder till att de tillsammans 

skapar ännu mera stress. Här synliggörs hur vi genom våra tankar och vanor tillsammans 

skapar en socialt konstruerad verklighet som bidrar till ökad stress.    

 Den höga ljudnivån upplevs av förskollärarna som mycket tröttande i längden och leder till 

huvudvärk, dåligt humör och bristande tålamod.  

 

Sjödins studie stödjer vår empiri där det framgår att pedagoger dagligen uppleverför höga 

ljudnivåer (Sjödin 2012, s.29). Orsakerna kanvara för höga barnröster inomhus, samt ljudet 

från övriga aktiviteter. Ljudnivån upplevs vara den mest besvärande faktorn vad beträffar 

arbetsmiljön (Sjödin 2012, s. 41 ).Den höga ljudnivån har också uppmärksammats av 

arbetsmiljöverket när de 2011 besökte förskolor i Stockholm och Uppsalaområdet. 
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Inspektionen föranleddes av ett ökat tryck på förskoleplatser i storstäderna. Det ökade trycket 

bidrog till att man startade förskolor utan att ta någon större hänsyn till arbetsmiljön. 

Lokalerna var inte anpassade till det ökande barnantalet(Arbetsmiljöverket 2011). 

Arbetsmiljöverkets uppgifter bekräftar våra respondenters uttalanden gällande ljudnivån. De 

höga ljudnivåerna upplevs av våra förskollärare som starkt stressande. Arbetsmiljöverkets 

resultat tyder också på att kombinationen av för stora barngrupper, trånga lokaler, och den 

höga ljudnivån bidrar till stress och ökad sjukfrånvaro. 

 

Dessa resultat stärks också i vår undersökning där förskollärarna upplever att ändrade yttre 

förutsättningar beträffande arbetsmiljön har bidragit till en ökande stress. 

Hur kan vi förstå våra förskollärares upplevelser utifrån en socialkonstruktivistisk 

utgångspunkt? Socialkonstruktivismen utgår från tanken att människan upplever saker och 

ting genom de sammanhang de deltar i och att verkligheten tolkas och skapas av människor. 

Om vi ser förskolan som en social konstruktion i en kulturell kontext formar våra 

förskollärare sin verklighet utifrån denna specifika kontext. De förändrade förutsättningarna 

med trånga utrymmen, större barngrupper med högre ljudnivåer är i så fall den verklighet som 

förskollärarna utgår ifrån när de beskriver och tolkar sin arbetsvardag. Deras gemensamma 

upplevelser och föreställningar blir i så fall en social konstruktion som vi i detta fall kallar för 

stress. Om verkligheten hade sett annorlunda ut, kan man kanske anta att förskollärarnas 

upplevelser hade varit mindre besvärande om arbetsmiljön hade anpassats efter barnantal. 

 

6.5 Ökad arbetsbörda 

Förskollärarna uttrycker frustration över att inte räcka till.  De anser att arbetsbördan har ökat 

med tiden.  

 

 Jag måste hinna med allt pappersarbete därför brukar jag vara i 

barngruppen samtidig som jag dokumenterar något och försöker att 

hålla koll på barngruppen samtidigt (Anna 2015-10-09). 

 

 

 Jag behöver vara överallt hela tiden. Jag är splittrad och dras från alla 

håll och kanter. Jag har svårt att slappna av ibland och vara i nuet 

eftersom jag vet att det är massor med saker som jag borde fixa (Ida 

2015-10-12). 
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 När jag har kunnat gå ifrån barngruppen och skriva eller beställa 

något har det bara blivit en halvtimma här och där.Man hinner ju 

aldrig avsluta det man har påbörjat. Jag kan nästan aldrig bocka av ett 

arbete i taget och påbörja nästa, utan får hålla på med många arbeten 

samtidigt (Eva 2015-10-26). 

 

Förskollärarna ger tydliga signaler om upplevelsen av att inte räcka till. De upplever alla att 

arbetsbördan har ökat för varje år. Framförallt har de administrativa uppgifternatagit allt mer 

av tiden. Deras gemensamma föreställningar om otillräcklighet bidrar till ökad stress. 

Förskollärarna uttrycker att de får mindre tid med barnen i barngrupperna. Uppgifter som till 

exempel utvärderingar, reflektioner, planeringar, dokumentationer och en ökad ansamling av 

olika styrdokument blir en börda som de ofta känner att de inte hinner med. Strategier som de 

använder för att hinna med blir att de gör lite av varje och följden blir en splittrad 

otillfredsställande arbetsupplevelse. Det upprepade avbrotten med oavslutade uppgifter leder 

till en ständig pågående känsla av otillräcklighet. Stressforskaren Grossi menar att ha för 

många arbetsuppgifter kan leda till stress och att man därmed kan tappa kontrollen över 

arbetssituationen (Grossi 2011, s. 31-32). I vår studie upplever också förskollärarna att 

arbetsbördan har ökat genom att de får ta mera ansvar över fler områden. 

 

Bullough m.fl. uppmärksammar förskollärarnas stress i samband med en ökad 

arbetsbörda.Pedagogerna i derasstudie talar om att de är tvungna att utföra uppgifter som inte 

har med det pedagogiska arbetet att göra. Allt ifrån pappersarbete till inköp av material nämns 

i sammanhanget.(Bullough m.fl.2013, s.159).Jönsson och Löfgren belyser besparingarna 

inom den offentliga sektorn som en olycklig omständighet vad beträffar folkhälsan. Det 

innebär krympande marginaler förskollärare med minskad personal samtidigt som nya krav 

och roller tillkommer (Jönsson & Löfgren 2005, s 25).Omorganisationerna sedan läroplanens 

tillkomst har för förskolans del inneburit utökade arbetsuppgifter och ett större ansvar för 

förskolläraren.  Detta synliggörs också av Jönsson& Löfgren som tolkar stressen i ett större 

samhällsperspektiv. De ser de stressrelaterade sjukdomarna som en indikator på människors 

bristande känsla av livskontroll och känslor av otillfredsställelse som en följd av de 

strukturella förändringarna (Löfgren &Jönsson 2005, s. 25).  
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Salonen beskriver den ökande arbetsbördan och dess följder med psykosociala påfrestningar. 

Han framhåller en polarisering mellan arbetstagare och arbetslösa. Det ställs allt högre krav 

för de anställda som upplever en ökad stress och känslor av otillräcklighet (Salonen se i 2005, 

s.172). Vi har uppmärksammat att våra respondenter upplever svårigheter med att uppfylla de 

ökande kraven i en organisation som är ständigt påverkad av effektivisering och besparingar. 

Detta kan tala för att individers upplevelser och föreställningar blir starkt påverkade av 

förändringar i en social, politisk och kulturell kontext. 

 

 

6.6 Nya yrkesroller 

Förskollärarna i intervjuerna erfar att yrkesrollen har genomgått betydande förändringar över 

tid.De flesta upplever en förändring vad beträffar yrkesrollen och dess utveckling sedan de 

började som förskollärare.  

 

 

Jag upplever en enorm skillnad i yrket sedan jag började arbeta som 

förskollärare på 70 talet. Det fanns tid till planering och reflektion. Det 

gick aldrig ut över barngruppen. Det fanns ju heller inte samma krav som 

nu med ständig dokumentation och allt annat pappersarbete(Britta 2015-

10-26). 

 

Idag uppmanar ju läroplanen att jag skall vara en slags arbetsledare 

med övergripande ansvar för arbetslaget. Jag har ju det yttersta 

ansvaret för att driva det pedagogiska arbetet framåt, men läroplanen 

är ju så luddig. (Eva 2015-10-26). 

 

 

Det nya ansvaret som vi har fått känns svårt att leva upp till. Det är 

svårt som ensam förskollärare att få med resten av arbetslaget i de 

teoretiska utgångspunkterna som jag vill att vi skall utgå ifrån och 

försöka att genomföra det(Lisa 2015-10-22). 
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Våra förskollärare ger uttryck för osäkerhet i sin yrkesroll. De känner att de ändrade kraven 

på yrkesrollen under senare tid har medfört en osäkerhet vilket leder till en betydande stress. 

Kraven på att leda och samordna ett arbetslag upplevs också som en stressfaktor. 

 

Forskarlaget Calander m.fl. uppmärksammar den förändrade yrkesrollen som lärarkåren har 

genomgått under de senaste decennierna. De beskriver hur den traditionellayrkesidentiteten 

har försvagats. Detta hänger samman med de förändringar och omstruktureringar i 

skolväsendet. ”Lärare på samtliga nivåer- från förskola till gymnasieskola-har fått en alltmer 

utsatt position. De har ett gemensamt uppdrag att finna lösningar på samhällsgenererade 

problem och samtidigt hantera allt större krav på kunskapsreproduktion” (Calander m.fl. 

2005, s.118).  

 

Professor i pedagogik Ingrid Pramling Samuelsson, sammanfattar pedagogrollens utveckling. 

Hon menar att den största skillnaden förr och nu är att man tidigare arbetade utifrån en 

teoretisk modell där utgångspunkten var det utvecklingspsykologiska perspektivet. Hon 

menar att pedagogerna idag har så många fler perspektiv att ta hänsyn till och yrkeskärnan är 

inte lägre lika självklar.” Man blir som nyutbildad mer osäker, det finns så många teorier och 

så mycket som är rätt. Jag tror att det ger en osäkerhet inför yrkesrollen” (Pramling 

Samuelsson 2008, s. 41).Pramling Samuelsson menar också att det är en stor skillnad från förr 

och nu i och med att förskolläraren inte längre själv lägger upp sitt arbete. Kraven på 

lagarbete kräver stort ansvar och kompetens när det gäller samarbetsförmåga (Pramling 

Samuelsson 2008, s. 41). 

 

 Våra resultat sammantaget med forskningen pekar på att den förändrade yrkesrollen hänger 

samman med en verklighet där yrkesrollen har genomgått betydande förändringar. 

Förändringarna handlar till stor del om reformeringen av skolsystemet. För förskolans del 

började den stora förändringen i yrkesrollen med läroplanens tillkomst då förskolan blev en 

del av skolans värld. För våra förskollärares del har förändringarna inneburit att de upplever 

en osäkerhet sin yrkesidentitet. De beskriver också en svårighet att leva upp till ledarrollen. 

Läroplanen ses också som mångtydig och kan tolkas på många sätt av olika individer vilket 

skapar en otydlighet i samarbetet. Detta ökar i sin tur på stressupplevelsen. Här få vi en bild 

av hur deras föreställningar tillsammans blir en social konstruktion, där många tankar 

cirkulerar om hur en god pedagog bör vara. Detta verkar i sin tur bidra tillkänslor av stress. 
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6.7 Förebygga stress 

När det gäller frågor som handlar om att förebygga stress får vi varierande svar ifrån 

förskollärarna. 

 

Stressen har blivit som en norm på vår förskola som vi bara accepterar 

hela tiden. Vi försöker att skapa rutiner under dagen för att det skall 

flyta på. Detta är nog vårat sätt att försöka att förebygga stressen (Lisa 

2015-10-22). 

 

Jag upplever väldigt lite stöd ifrån ledningen när jag påpekar att vi har 

mycket att göra. Det görs väldigt lite trots att de känner till 

situationen. Ibland kan man känna att man är jobbig, precis som att de 

tror att vi överdriver. De verkar inte förstå vår situation utan vi får 

bara mer och mer att göra i stället (Britta 2015-10-26). 

 

 

Det är svårt att förebygga stressen på egen hand. Jag hinner inte 

återhämta mig för oftast tar jag med mig jobbet hem. Det är svårt att 

koppla bort tankarna på jobbet (Ida 2015-10-09). 

 

Flera av förskollärarna verkar inte ha någon kommunikation med sina kollegor om den 

upplevda stressen. De känner ringa stöd ifrån ledningen, vilket leder till att det blir svårt att få 

en diskussion till stånd om hur man skall kunna förebygga stressen. Andra pedagoger känner 

ett visst stöd ifrån arbetskamrater och ledning. De gav uttryck för att det var viktigt att man 

stöttade varandra när det var som stressigast. Alla förskollärarna talade också om svårigheten 

med att förebygga stressen på egen hand.När Lisa beskriver att stressen har blivit en norm, 

synliggörs det tydligt hur pedagogernas gemensamma tankemönster legitimerar stressen som 

nu har blivit ett vedertaget begrepp.  

 

Efter våra intervjuer upptäcker vi klara brister iarbetsgivaransvaret när det gäller att förebygga 

stress i förskolan. Detta bekräftas också av arbetsmiljöverkets kampanj med sikte på 

ohälsosam stress, brister i att kartlägga risker och upprätta handlingsplaner för att minska 
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påfrestningar för personalen.Kartläggningen visar på att över hälften av alla förskolor saknar 

planering i det förebyggande arbetet kring stress. (Arbetsmiljöverket 2015).  

 

I merparten av våra intervjuer framkommer det att förskollärarna upplever en oförståelse ifrån 

ledningen rörande frågor om stress.  Studien som Aronssons m.fl. har gjort pekar på att 

konkreta förändringar i arbetsmiljön skulle kunna bidra till att utveckla det förebyggande 

arbetet vad gäller stress. Forskarna uppmärksammar ledningen och organisationens betydelse 

i sammanhanget. Ledningen måste tydliggöra målen, ge resurser som gör att personalen kan 

leva upp till de kvalitetskrav som ställs samt att ge tid för reflektion(Aronsson m.fl. 2010,s. 

21). Majoriteten av förskollärarna i intervjuerna efterlyser en öppenhet och engagemang från 

ledningen sida till att tala om den stress som de upplever. Det verkar som att endel inte vågar 

tala om stressen som de upplever av rädsla för att bli stämplade som jobbiga och 

inkompetenta av ledningen. 

 

Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer kanske i framtiden kan tjäna som ett stöd för pedagoger till 

att våga uttrycka stressupplevelserna och ställa ett krav på arbetsgivaren att förebygga den 

upplevda stressen.Den nya lagen innebär att arbetet skall ta hänsyn till människors psykiska 

och fysiska förutsättningar. Psykiska och sociala förutsättningar skall även ta med i 

beräkningen. I bedömningen skall hänsyn även tas till att individer är och reagerar olika i de 

miljöer de befinner sig i (Arbetsmiljölagen 2015 s. 16-17).  

 

Eftersom denna lag har tillkommit kanske det är ett uttryck för att samhället i stort erkänner 

stressfenomenet som ett samhällsproblem värt att uppmärksamma och utreda.  Bronsberg 

skriver att ledningen behöver se problemet med stress och utbrändhet på ett övergripande plan 

än att se det som ett individuellt problem (Bronsberg 2000, s. 78).  

 

6.8 Mönster i det stratifierade rummet 

Förskollärarna uttrycker genomgående att de är starkt styrda av tid och rutiner. De upplever 

en känsla av ofrihet med få möjligheter att påverka det dagliga pedagogiska arbetet. De ökade 

kraven ifrån ledningen med styrdokument och andra administrativa uppgifter innebär ökad 

stress. 

 

Dagen blir aldrig som man har tänkt sig. Det känns ofta som att vi får 

avbryta aktiviteter utifrån våra fastställda rutiner som vi måste följa 
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annars finns risken till att det blir kaos i verksamheten eftersom vi alla 

är så beroende av varandra. Alltihop känns otroligt stressande (Lisa 

2015-10-22). 

 

 

Ibland känner jag en hopplös situation där det är en massa papper som 

skall lämnas in och med ständiga deadlines att förhålla sig till. Våra 

rutiner ger lite utrymme för att detta skall hinnas med (Ida 2015-10-

09). 

 

Ibland har jag försökt att ändra på vissa rutiner för att det skall bli 

lugnare för oss och för barngruppen, men jag märker att det är svårt att 

göra det. Det är alltid någon i arbetslaget som har invändningar emot 

mina förslag. Oftast är det kollegor som har jobbat länge inom förskolan 

som tycker att rutinerna måste följas. Jag vet att det går att förändra men 

när det aldrig går att genomföra blir det stressande i längden (Eva 2015-

10-26). 

 

 

Förskollärarna verkar ha föreställningar om att det är svårt att bryta vanor och mönster i 

förskolemiljön. Dessa föreställningar verkar vara vanemässiga och verkar vara starkt 

förankrade sedan lång tid i förskolans värld. Förskollärarna upplever att handlingsutrymmet är 

starkt begränsat i många fall med få möjligheter till att vara spontana, flexibla och kreativa. 

När förskollärarren Eva försöker att komma med nya förslag, upplever hon sig ha hamnat i en 

återvändsgränd.Guattaris och Deluzes liknelse vid staden som ett stratifierat rum kan här tjäna 

som ett uttryck för förskollärarens frustration. “gatorna och husen tvingar våra kroppar att 

röra sig i vissa riktningar och följa gator och trappor utifrån hur de har planerats, strukturerats 

och byggts” (Taguchi 2012 s.74). När förskolläraren Evaupplever att hon har hamnat i en 

återvändsgränd, tvingas hon tillbaka in i invanda spår som sedan länge har byggts in i 

förskolans organisation och struktur. Detta innebär att den pedagogiska miljön på förskolan är 

tungt kodad med stränga regler, vilket leder till att det är svårt att ifrågasatta och avfärda våra 

vanemässiga tankar och handlingar. När förskollärare Lisa talar om ”vi alla är så beroende av 

varandra”, kan man också försöka förstå nödvändigheten av den strikta strukturen på 

förskolan. Taguchi beskriver det stratifierade rummet som ett sätt att förstå strukturen i våra 
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dagliga liv och praktiker och att de är nödvändiga för att underlätta vår sociala vardag 

(Taguchi 2012, s. 74). Förskollärarnas upplevelser av att inte kunna påverka sitt dagliga 

arbete leder till en frustration och stress. Det stratifierade rummet upplevs som ett nödvändigt 

ont. Även om pedagogerna förstår nödvändigheten av strikta rutiner tycks det finnas en 

önskan om ett friare handlingsutrymme. Alla verkar ha en önskan om en ökad acceptans för 

att kunna utbyta nya idéer och tankar. Taguchi tar upp Deluzes och Guattaris tankar som det 

icke stratifierade rummet som är fritt från strukturerade vanehandlingar. Det icke stratifierade 

rummet innebär att vi ifrågasätter varför vi tänker och handlar som vi gör. Detta skapar nya 

förutsättningar och utrymme för nya tankemönster och handlingar (Taguchi 2012s.74). 

 

 Det verkar som att det stratifierade rummet blir en nödvändighet som ändå fyller en viss 

funktion i det dagliga arbetet, men vi ser också att behovet finns för en ökad tolerans mellan 

pedagogerna. Att tillsammans skapa en grogrund för nya idéer, handlingar och tankar kanske 

skulle minska den frustration som förskollärarna upplever som stress i sin arbetsvardag. 

Arbetslaget kan skapa nya upplevelser och föreställningar genom att tillsammans kunna 

påverka sin arbetsmiljö, vilket kanske kan bidra till utformandet av ett mindre stressigt 

sammanhang. 

 

 

7. Slutsats 

Syftet med vår studie var att se hur om och hur förskollärarna upplever stress i sitt arbete. Vi 

ville också undersöka eventuella bakomliggande faktorer som kunde tänkas bidra till 

stressen.Förskollärarna definierar en likartad bild av stress både på ett fysiologiskt och 

psykologiskt plan. Det framträder en bild av dagliga stressupplevelser på arbetsplatsen och 

känslan av stress följer även med hem. Stressen kan ses ur flera perspektiv. Som Bronsberg 

menar kan stressen uppkomma utifrån flera nivåer. Individuell nivå, arbetsplatsnivå, 

organisationsnivå/ arbetsmiljönivå och övergripande, samhällelig och ekonomisk politisk nivå 

(Bronsberg2000, s. 77). På det individuella planet verkar stressupplevelserna öka med egna 

höga krav samtidigt som det finns en otydlighet i hur man skall tolka de yttre kraven. Yttre 

krav som till exempel läroplanens riktlinjer. Det framkommer också en viss förvirring i 

beträffande förskollärarens yrkesidentitet på grund av att man kan tolka läroplanen på så 

många olika sätt. Effekten blir att det skapas upplevelser av stress och otillräcklighet hos den 

enskilde individen. Förskollärarnas erfarenhet blir i detta sammanhang att de känner en press 
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av att behöva vara överallt hela tiden, vilket skapar en upplevelse av brist på tid. För 

förskollärarnas del tycks också läroplanens mål bli svåra att genomföra i praktiken på en plats 

som under lång tid har utsatts för hårda sparbeting. 

 

Vi ser ett behov av att tydliggöra yrkesrollerna i förskolan för att effektivisera arbetet och 

minska på upplevelser stress och otillräcklighet. Detta kanske kan synliggöras genom de 

bakomliggande mönster som finns i det stratifierade rummet som Deleuze och Guattari 

beskriver och som tolkats av Taguchi (Taguchi, 2012,s.74). Förskolan är förvisso en strikt 

planerad miljö och strukturerad efter vissa givna förutsättningar med lite utrymme för nya 

tankar och handlingar. Förskollärarna har tillsammansmed sina arbetslag format vanor, roller 

och efterföljande stress utifrån en vardagsom har blivit deras verklighet inom förskolan. Hur 

ska dessa mönster, föreställningar och upplevelser av stress kunna brytas?  Kanske behöver 

man förtydliga olika yrkesrollers ansvarsområdenföratt effektiviseraförskollärarens arbete för 

att minska på känslor avotillräcklighet och stress. Ledningens bristande förmåga att se dessa 

skapade vanor och mönster kanske är en stark bidragande orsak till att föreställningarna kan 

hållas vid liv. Arbetsmiljöverkets resultat i det förebyggande arbetet kring stress visar också 

på en skrämmande utveckling, där varannan arbetsgivare inom förskolan inte arbetar aktivt 

med att förebygga stress (Lärarnas tidning, 2015). 

 

Det framkommer också att den förändrade yrkesrollen upplevs som mycket 

prestationsinriktad. Kraven på att ständigt synliggöra lärandet blir en stressfaktor som man 

ständigt lever med i en marknadsanpassad förskola. Callewaert m.fl. ger en bild av den 

förändrade yrkesrollen och talar om en förändring från projektidentitet till en 

prestationsidentitet där effektivitet, mål och resultat är ledorden (Callewaert 2005, s. 119). 

 

 Man kan också se det som att samhällsandan uppmuntrar bilden av framgång genom att 

likställa lycka och välgång med en ständig upptagenhet. Detta kan i så fall bidra till ökade 

känslor av stress. Salonen beskriver ett samhällsmönster av en stark ökad polarisering, där de 

arbetande individernas verklighet innebär fler arbetsuppgifter med färre resurser och med 

stressrelaterade sjukdomar som följd (Salonen 2005,s.172). Att ha mycket att göra blir i denna 

mening något positivt men för individen kanske det i slutändan ändå blir en negativ spiral.  
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Vårt resultat tycks stödja denna utvecklingskurva och visar på en obalans hos individerna 

mellan återhämtning och arbete. Gränserna mellan arbete och fritid verkar ha suddats ut. 

Samhällets åtstramningspolitik sedan 1990-talet framgår nu med all tydlighet. Det märks i vår 

samtid inte minst inom den kommunala och offentliga sektorn (Lövgren & Jönsson,2005, 

s.25). Effektiviseringen och besparingskraven och dess konsekvenser med arbetsrelaterade 

stressymptom syns också märkbart i våra respondenters arbetsvardag. Förskollärarnas 

nuvarande arbetssituation tyder på ökade krav, tid- resursbrist och upplevelser av svagt stöd 

från ledningen. Kanske behöver ledningen skaffa sig mer kunskap, ta ett större ansvar och 

vara mer lyhörd inför pedagogers upplevelser för att kunna förebygga stress i framtiden. Som 

vi tidigare har nämnt handlar det om att se uppkomsten av stress hos individen i ett större 

perspektiv.Detta bekräftas också av Johannisson som skriver att modern stressteori handlar 

om att förena den stressrelaterade ohälsan och sätta in individen i ett socialt och kulturellt 

sammanhang (Johannisson 2002, s. 27-28).   

 

Förhoppningsvis har vår studie bidragit till att kunna skönja ett mönster av hur pedagoger 

genom sina föreställningar tillsammans skapar sociala konstruktioner i ett föränderligt 

samhälle, som sedan bildar deras sociala objektiva verklighet. Denna verklighet tycks till stor 

del innebära känslor av otillräcklighet och stress hos förskollärarna. 

 

8.Vidare forskning 

Vårt fokus i denna undersökning har varit att beskriva förskollärarnas upplevelser av stress. 

Man kan fundera över vilka konsekvenser det får för det didaktiska arbetet i förskolan. Det 

vore intressant för vidare forskning att synliggöra vilka konsekvenser det får för barnen med 

en stressad personal.  
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10.Intervjuguide 
 

 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Kan du berätta lite om din förskola som du arbetar på? 

 

Hur stor är din förskola? 

 

Hur många avdelningar finns det? 

 

Vad innebär stress för dig? 

 

När upplever du dig särskilt stressad under din arbetsdag? 

 

Om svaret är jag: Hur ofta upplever du det? 

 

Vad beror det på tror du? 

 

Om svaret är nej: varför inte tror du? 

 

Vilka förhållanden/situationer i din arbetsmiljö skapar stressen? 

 

 Varför är det just dessa förhållanden/situationer som gör att du blir stressad? 

 

Är det fler än du i arbetsgruppen som känner av stressen? 

 

Hur gör du för att minska på stressen? 

 

Arbetar ni förebyggande på att minska på stressen på något sätt i arbetsgruppen? 

 

Vilken hjälp får du ifrån ledningen för att förebygga stressen? 

 

Vad gör du för att samla på krafterna igen efter en stressig arbetsdag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 46 

 

 

 



 
 

 47 

Kenyon 

• 

Robert V. Bullough 

• 

 



 
 

 48 

Kathrn Lake MacKay 

• 

Ether E. Marshall  



 
 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


